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Bab 9: Ibukota Terbakar 

Zaman Keemasan: Melampaui Kontrail 
Pada tahun 199X, sebelum Game Infinity dimulai, ada kedamaian antara kedua pihak yang 
menempati ruang obrolan yang akrab. Pasangan itu baru saja saling mengenal tetapi 
tampaknya akur. 

"Aku, seperti, benar-benar menggali dunia ini dan semuanya, tapi ada sedikit yang hilang, 
bukan begitu?" 

"Kurasa otakmu kehilangan banyak hal." 

"Banyak bully? Saya mencoba memberi Anda beberapa saran seperti orang bijak di sini. " 

"Aku tidak butuh nasihat siapa pun tentang duniaku," kata Akira. Dia masih muda saat itu, 
penuh dengan keyakinan bahwa bakatnya adalah semua yang dia butuhkan untuk 
menciptakan pertandingan besar. Mungkin banyak orang seusianya akan memiliki 
perasaan tak terkalahkan yang sama. 

"Seperti, itu terlalu dipalu, kau tahu? Berikan sedikit kelonggaran. Anda mempersempit 
basis pemain Anda, kawan. " 

"Beberapa kendur, ya ...?" Akira sendiri yang merasakannya; hampir semua pemain adalah 
laki-laki. Bukan lingkungan MMO yang sehat. 

"Pembicaraan nyata, di mana anak ayam berduyun-duyun, pria berduyun-duyun. Kamu 
menggali? Itulah yang hilang dari dunia Anda: Imajinasi. Ruang untuk bernafas." 

"Terima kasih, Prof. Apa ide jeniusmu?" Siapa pun bisa membicarakan pertandingan besar. 
Akira membenci orang-orang yang tidak menaruh uang mereka di mulut mereka. 

Tetapi XX mengirim balasan yang tidak terduga: " Ajaib , Akira." 

Akira membeku sesaat. Konsepnya tampak sangat tidak cocok dengan MMO yang 
dijalankannya. Kota Kekacauan Timur Jauh terjadi di masa depan Bumi alternatif yang jauh. 
Bagaimana mungkin sihir bisa masuk ke dunia cyberpunk pasca-apokaliptik? 

"Astaga, aku tahu kau menyukai ilmu gaib dan ilmu hitam..." 

"Dengarkan aku, ya? Pertama-tama..." XX dimulai. 

Rupanya, saran untuk memasukkan sihir ke dalam MMO Akira bukanlah ide mendadak. 
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Akira mulai membaca sekilas pesan-pesan itu sampai dia menyadari betapa teliti dan 
cermatnya teori sihir XX itu. Ini bukanlah konsep okultisme; teori itu juga terstruktur 
seperti bukti matematika yang kompleks, hampir indah. 

Segera, Akira mendapati dirinya ditarik ... 

"Kelas 1 sampai 10, dengan semua elemen dan bentuknya yang ditinggikan... Sangat 
menarik." 

"Sudah kubilang. Saya akan mengirim email kepada Anda seluruh daftar, jadi masukkan 
semuanya, oke? " 

"Tunggu, apakah kamu tahu berapa banyak pekerjaan yang akan dilakukan untuk 
mengkodekan semua mantra itu ?!" 

"Hah? Bagaimana itu masalah saya? Bukankah itu pekerjaanmu ?" 

"Kamu bahkan tidak punya pekerjaan! Saya harap Anda bangun dengan botak. " 

"Apa yang---?! Itu tidak lucu, kawan! Tidak lucu sama sekali!" 

XXX memasuki ruang obrolan. 

"Kalian berdua memiliki percakapan yang hidup seperti biasa." 

"Jangan tunjuk jarimu padaku." 

XXX membaca log obrolan dan mengetik, "Tuan Ono, ini akan membutuhkan banyak 
pekerjaan. Saya bisa membantu, jika Anda mau?" 

"Membantu...? Apakah Anda punya pengalaman membuat video game?" 

"Agak." 

Akira merenungkan tanggapan itu, terlihat tidak nyaman dengan gagasan untuk membuka 
dunianya kepada orang lain. 

Seolah-olah wajah Akira ditampilkan melalui layar komputer, XXX menambahkan, "Saya 
akan membuat kode dan mengirim beberapa sampel terlebih dahulu. Jika Anda menyukai 
tampilannya, Anda dapat menerapkannya." 

"Baiklah ..." Akira kagum pada seberapa percaya diri XXX dalam kemampuannya dan 
bertanya-tanya apakah XXX bekerja di perusahaan video game. 

"Dan saat bertarung, Tuan Ono, kamu bisa meringankan beban pemrosesan dengan..." 

"Sungguh, aku tidak pernah memikirkan itu ..." 
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Keduanya terus mendiskusikan pemrograman game, grafik, server... 

Setelah beberapa saat, XX mulai mengetik pesan yang tidak dapat dipahami, mungkin 
sebagai protes. 

"Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm." 

"Kau sedang membolos atau apa?" 

"Abaikan itu. XX memiliki kedewasaan anak berusia lima tahun." 

"Kami telah bertemu musuh... Dan mereka adalah milik kami!" 

"Siapa kamu, Komodor Perry?" 

"Abaikan itu. XX jelas memiliki penyakit mental." 

Topik ruang obrolan ada di mana-mana, tetapi percakapan tidak pernah berhenti. 

Bahkan Akira, yang sering merasa tegang karena stres, tidak bisa menahan senyum saat dia 
tanpa lelah mengerjakan keyboard. 

"Itu masuk akal, itu akan mengurangi beban..." 

"Saya akan senang untuk membantu dengan itu juga, atau apa pun." 

"Oh, benar! Saya mencapai tonggak sejarah di counter hit!" 

Jenis jenis jenis. 

Simfoni ruang obrolan. 

"Dingin." 

"Hanya itu yang kamu punya ?!" 

"Mengetahui XX, itu dengan bantuan F5 yang menembak cepat. POS yang luar biasa." 

"Itu keputusanmu, XX," Akira mengetik. "Kalimatmu: dapatkan pekerjaan." 

"Lebih banyak pekerjaan, lebih banyak masalah ... Itu moto saya." 

"Anda akan mendapatkan Rekor Dunia Guinness ... untuk manusia terbodoh yang hidup." 

Ketiganya terus mengobrol. 

Zaman keemasan yang penuh dengan sihir, sekarang begitu jauh. 
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Semua rasa sakit dan masalah mencair seperti tetesan lemon di luar jejak di langit. 
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Volume 7 Chapter 2 

Cacat Fatal 
------Wilayah Neraka, wilayah tenggara benua. 

Wilayah, yang telah dipertahankan dalam keseimbangan meskipun kerusuhan terus-
menerus, sekarang jatuh ke dalam kekacauan besar berkat Raja Iblis. 

Banyak monster dari wilayah Belphegor yang selamat dari serangan itu, cerita mereka 
hanya memicu kekacauan yang menyapu sisa alam iblis. Semuanya menguatkan bahwa 
Raja Iblis telah menyerang dengan pasukan Anima. Banyak juga yang menyebut Firebrands 
dan manusia di tengah para penyerang. Iblis di wilayah lain telah menertawakan mereka 
semua sampai berita menyebar bahwa tanah Belphegor telah ditelantarkan. Sementara 
penduduk Hellion Territory bergegas untuk menemukan kebenaran, beberapa lebih cepat 
bertindak daripada yang lain. 

------Di suatu tempat di dalam Wilayah Hellion. 

Seorang vampir dan iblis besar sedang berhadapan: yang satu mengenakan pakaian 
bangsawan yang bersih sementara yang lain berdarah di mana-mana. 

"Aku memuji usahamu, Rookfell the Prideful." 

"Diam ... Seorang vampir belaka ..." 
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Rookfell, iblis agung dengan kepala singa dan enam lengan, salah satu tanduknya yang 
besar patah dan telah dipukuli hingga tidak pantas dengan gelarnya yang menakutkan. 
Terbukti, duel antara dia dan vampir itu sangat memilukan. 

"Selalu mempertahankan kedok sombongmu," gumam vampir itu. "Warna aku terkesan." 

"Binatang buas rendahan yang hidup dari darah orang lain... Kamu tidak akan pernah 
mengambil wilayahku dariku!" 

"Saya tidak mau untuk wilayah manapun. Hanya kekuatan kebanggaanmu." 

"Apa artinya ini, Allit...? Anda telah meringkuk di peti mati Anda selama ini! " 

Allit menjawab dengan tawa dingin. Dia tidak pernah takut akan kerusuhan di antara para 
iblis besar---dia sama sekali tidak tertarik untuk memperebutkan tanah. 

"Saya mendambakan kontes dalam bentuknya yang paling murni. Permainan anak-anak 
yang Anda sebut perang adalah tiruan yang keji dari itu." 

"Diam, dasar lintah rendahan! Nyamuk!" Iblis agung itu berlari lebih cepat dari 
perawakannya yang besar sepertinya, melepaskan serangan gencar dengan empat senjata 
dari segala arah. Pedang panjang, gada, kapak perang, dan tombak semuanya merobek atau 
memukul vampir itu, tetapi cahaya pelangi segera menyelimuti Allit dan menyembuhkan 
lukanya sepenuhnya. 

"Serangan seperti badai yang hampir tidak memberi lawan kesempatan untuk berkedip... 
Gaya bertarung yang sangat angkuh. Itu cocok untukmu." 

"Beraninya kau...!" Surai singa Rookfell bergetar karena marah melihat ketenangan Allit 
yang sempurna. Tidak peduli berapa banyak serangan mematikan yang dia keluarkan, luka 
Allit sembuh dalam hitungan detik. Ejekan pertempuran sepihak ini tidak lain adalah 
penghinaan yang membara. 

"Aku tidak bermaksud menyinggungnya. Saya menganggap Anda kepala di atas yang lain, 
percaya atau tidak. Beberapa dekade yang lalu, saya mendengar Anda membayangkan 
perjalanan ke alam manusia dan menikmati beberapa perkelahian. " 

Iblis berkepala singa itu akhirnya menurunkan senjatanya. Dia tidak tahu bagaimana, tetapi 
dia akhirnya menerima bahwa serangannya tidak menghasilkan apa-apa. "Hmph... 
Sebanyak aku menikmati musuh yang tangguh, aku menikmati kesenangan menginjak 
semut." 

"Aku sangat setuju," Allit menyeringai, matanya menyipit. 

Iblis meluangkan waktu untuk mengamati sekeliling mereka: istananya yang megah telah 
menjadi puing-puing, asap mengepul di sana-sini. Mayat yang tak terhitung jumlahnya 
berserakan di tempat kejadian. 
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"Bagaimana kamu mendapatkan kekuatan seperti itu ...?" singa bertanya. 

"Aku tidak berutang padamu, pecundang kontes kita, sebuah penjelasan." 

"Ya. Anda benar tentang itu." Dia melemparkan senjatanya ke samping dan diam-diam 
mendekati Allit, dengan jelas mengakui kekalahannya. "Kalau begitu jawab aku ini: dengan 
darahku, apa yang akan kamu lawan?" 

"Bagaimana jika aku memberitahumu ... naga itu?" 

"Aduh hahaha! Lanjutkan! Minumlah darahku, jika kamu berani!" 

Allit dengan cepat menancapkan taringnya ke leher Rookfell, tapi persis seperti yang dia 
lakukan, singa mengalungkan rahangnya ke leher vampir, seolah ingin merobeknya dengan 
giginya. 

"Ingat ini, Allit: Saya berdiri tak terkalahkan. Perhatikan saat aku melahapmu dari dalam!" 

Adegan yang benar-benar aneh terbentang saat sepasang musuh menancapkan taring 
mereka ke leher lawannya. Bagaimanapun, ini adalah inti dari kontes iblis. 

Vampir itu mengeluarkan darah iblis agung dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga 
seolah-olah dia sedang menghirup jiwa Rookfell. Rookfell dengan cepat mengerut seperti 
mumi dan hancur menjadi debu hitam. 

"Bangga sampai akhir... Kamu mirip dengan naga dalam hal itu." Dengan isi hati yang 
dingin, Allit menikmati darah panas baru yang mengalir di nadinya, yang memberinya 
kekuatan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. "Agak biadab untuk seleraku, tapi 
kekerasan mungkin diperlukan untuk membunuhnya..." 

Dengan satu tatapan terakhir ke istana yang dilenyapkan, Allit terbang tinggi ke udara. 
Kelelawar hitam mengelilinginya, mengubah vampir itu sendiri menjadi kelelawar raksasa. 
Kepakan sayapnya yang tidak menyenangkan, dan dia pergi. 

------Sementara itu, di tempat lain di Wilayah Hellion. 

Kontes lain, atau lebih tepatnya, pesta jahat, hampir berakhir. 

"Saya merasakan kekuatan! Aku tumbuh lebih kuat!" 

"Betul sekali. Jangan sia-siakan daging lezat ini... Beberapa di antaranya sudah matang 
dengan baik!" Kale terkekeh saat dia melayang di udara, memegang sabitnya yang besar. 
Gambaran kekejaman yang tidak bersalah. 

"Kamu juga memberiku harta karun. Aku sedikit kenyang sekarang..." 

"Itu omong kosong banci! Anda menyebut ini kerakusan? Cuk, chuk, chuk!" 
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"Grm..." 

"Dan kamu sebaiknya menyelesaikan semua barang yang aku ambil dari perbendaharaan 
juga. Saya bekerja keras untuk mendapatkan itu." 

Kale sedang berbicara dengan Beelzebub, iblis agung kerakusan. Penampilannya 
menyerupai monster Frankenstein yang cacat, kecuali dengan mulut ekstra di setiap 
telapak tangan dan satu lagi di perutnya dengan banyak gigi bergerigi. Beelzebub melaju 
dengan kecepatan penuh, memakan semua yang dia bisa dengan mulut di wajah, telapak 
tangan, dan tubuhnya. 

"Ha-Setan tidak punya kesempatan melawanmu, Bel. Oh, aku mungkin akan 
mencampuradukkanmu dengan si pemalas dengan julukan itu... Oh, baiklah! Dia sudah 
mati, jadi siapa yang peduli?" Kale tertawa. 

Beelzebub terus menelan harta di sekitarnya yang telah dicuri Kale dari kastil Belphegor. 

"Malas mati? Saya tidak tahu." 

"Jangan khawatir tentang itu, kamu Bel Junior, sekarang! Hore!" 

"Muda? Aku tidak tahu... Aku makan! Grmph ." Iblis menyekop semakin banyak perak dan 
emas, senjata indah, dan mahakarya seni yang tak ternilai harganya seolah-olah itu semua 
adalah pakan babi. 

"Kale... Apa... kau... sedang merencanakan...?" Ha-Satan terjepit saat tubuh bagian bawahnya 
perlahan tertelan oleh mulut usus Beelzebub. Akhir yang menyedihkan dari iblis agung 
dengan penampilan anggun seperti serigala, yang amarahnya yang tak terbendung telah 
meneror musuhnya... Sekarang hanya sepotong daging yang menunggu untuk dimakan. 

Wajah Kale berubah menjadi seringai jahat. "Kamu masih hidup, Ha? Mati saja sudah. 
Heboh!" Dia mengayunkan sabitnya ke bawah, memberikan pukulan mematikan dan 
mematikan. "Oh tidak! Akan jauh lebih lucu melihatmu memakannya hidup-hidup! Saya 
melakukannya lagi..." 

"Lucu tidak membuatku kenyang. Aku pintar, aku tahu." 

"Aha ha ha! Kamu tahu, Bel? Kamu yang paling lucu!" 

Bahkan saat olok-olok berlanjut, mayat Ha-Setan menghilang saat tumpukan harta di 
sekitar mereka berkurang dengan cepat. Dengan setiap gigitan, iblis rakus itu tampak 
tumbuh lebih besar dan lebih kuat. 

"Ayo, Bel Junior! Tetap makan!" 

"Saya suka makan. Tidak suka bergerak, "jawab Kerakusan tanpa semangat. Bahkan di 
antara tujuh iblis besar yang masing-masing mewujudkan dosa asal, kekuatan Beelzebub 
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luar biasa. Dia melahap apa pun yang terlihat, dan kekuatannya meningkat secara 
proporsional. Tidak ada sekutu atau musuh yang bisa menahan rasa laparnya, dan akhirnya 
dia melahap seluruh wilayahnya. Dia ditinggalkan sendirian di tanah terpencil. Apakah dia 
terlalu malas atau terlalu lapar untuk bergerak, Beelzebub telah melemah dari hari ke hari, 
terus menuju kehancuran. 

"Bel... Siapa yang menyelamatkanmu dari ambang kematian? Ingat?" 

"Anda..." 

"Kamu lebih baik sekarang karena aku memberimu banyak harta yang kuat, kan? Jadi Anda 
harus mendengarkan saya. Bunuh, bunuh, bunuh, dan makan, makan, makan!" Kale dengan 
riang memerintahkan. 

"Aku kenyang sekarang. Aku lebih kuat darimu." Beelzebub mengangkat lengannya dan 
dengan ceroboh mengayunkannya ke arah Kale. 

Kale menyingkir, tetapi benturan itu membuatnya mundur. "Aku kuat. Anda lemah. Aku 
tidak mendengarkanmu." 

"Sial, ini sebabnya aku benci orang bodoh yang tidak punya otak. Kenapa aku harus 
berurusan dengan idiot menjijikkan ini...?" 

"Bodoh? Kamu menyebutku bodoh ?! " 

"Tidak, tidak... Lebih banyak otak, lebih banyak masalah, kataku. Turunkan tinjumu..." Kale 
dengan malas membersihkan dirinya dan mengeluarkan item yang telah dia simpan: satu 
set lengkap armor. "Jika Anda berjanji untuk melakukan apa yang saya katakan, saya akan 
membiarkan Anda makan ini." 

"Mengkilap... Wow! Aku ingin makan!" 

"Itu terlihat berguna, tapi menurut legenda War Maiden Valkyria memakai armor ini." 

Itu berkilau secara misterius, terbuat dari bahan yang tidak seperti besi, baja, atau bagian 
monster apa pun. Kale telah berkelana ke alam manusia hanya untuk mendapatkannya. 

"Aku ingin! Saya makan!" 

"Kau ingin memakannya? Anda tahu apa yang harus Anda lakukan." Sambil menyeringai, 
Kale melemparkan armor itu ke tanah. 

Beelzebub melompat ke atasnya dan merasakan sakit yang tajam di mata kanannya. Sabit 
Kale tertancap jauh ke dalam rongganya. 

"Argh! Mataku! Aduh!" 
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"Ya, aku akan kesulitan melawanmu secara langsung... Jadi kenapa aku harus melakukan 
itu? Jangan bercinta denganku, gendut. Anda mendengar saya?" Kale menggeram, memutar 
mata Beelzebub dengan sabit. 

Kehilangan keinginannya untuk bertarung, iblis rakus itu berteriak, "O-Oke! Anda 
mengatakan, saya lakukan! Untuk sekarang!" 

"Untuk saat ini... Ugh, kamu benar-benar tidak punya otak, Bel Junior..." Kale menghela 
nafas dan menarik sabitnya. Beelzebub jujur dan sepertinya tidak berniat mengikuti 
perintah Kale lama-lama. Baik atau buruk, penipuan bukanlah dosa Beelzebub. "Sekarang 
setelah kamu kenyang, mari kita cari mangsa kita berikutnya!" 

"Aku membenci mu! Saya bunuh kamu! Aku akan memakanmu besok!" 

"Ayo, besok? Itu sedikit terlalu dini, bukan begitu?" Kale berkomentar dan keluar dari 
ruang singgasana, Beelzebub mengikuti. Yang tersisa hanyalah keheningan yang 
memekakkan telinga dan sisa-sisa meja. 

Dengan jatuhnya Belphegor, keseimbangan kekuatan Hellion Territory yang rapuh telah 
runtuh. Seperti memecahkan batu penjuru akan menyebabkan runtuhnya bangunan, status 
quo wilayah itu telah runtuh. Runtuhnya Hellion Territory dan akibatnya pasti akan 
mencapai peradaban manusia. 
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Volume 7 Chapter 3 

Biasa dan Istimewa 
------Di suatu tempat di Bangsa Utara. 

Sebuah karavan sedang berbaris di jalan perjalanan, dijaga oleh para ksatria di semua sisi. 
Pengungsi memadati jalan, banyak dari mereka terlihat seperti bandit. Mereka dengan 
ceroboh mengawasi karavan, tetapi para ksatria dengan kasar mengusir mereka dengan 
senjata mereka. 

"Buat jalan! Mundur!" 

"Pengemis... Menjauh!" 

Para ksatria berjaga-jaga, tahu betul bahaya berhenti di tempat seperti ini. 

Akane melihat keluar dari dalam kereta di tengah karavan dan menghela nafas. "Ini adalah 
dunia yang sulit di luar sana, bukan...?" 

"Kau pikir kau berada di mana?" seorang wanita tegap menjawab dari seberang kereta. 
"Dan kamu mencoba melewati semua itu sendirian... Batu apa yang membuatmu 
dibesarkan?" Wanita itu mengenakan pakaian serba hitam, termasuk kerudung hitam di 
wajahnya, memberikan kesan aneh di sekelilingnya. 

"Pengungsi, huh... Sedih kehilangan rumahmu." 

"Dan sudah saatnya kau memberitahuku tentang milikmu. Ayahmu seorang bangsawan?" 

"Aku bukan bangsawan. Hanya cerita gombal biasa!" 

"Ini dia lagi omong kosong... Bangsawan terlalu melindungi putri mereka." Wanita berbaju 
hitam itu mengerutkan keningnya. Dia bergegas menjemput Akane saat dia mulai berjalan 
di jalan perjalanan tanpa peduli pada dunia. Sementara pakaian Akane tidak asing bagi 
wanita itu, kualitasnya cukup baik untuk dia perhatikan. Dikombinasikan dengan 
tangannya yang halus, rambut yang terawat, dan kulit yang tidak kecokelatan, Akane 
dengan meyakinkan terlihat sebagai gadis kaya yang terlindungi. 

"Apa yang akan dilakukan orang-orang ini, Ma?" Akane bertanya. 

"Khawatirkan tentang dirimu sendiri, Nak," Mama menutupnya. Terlepas dari suaranya 
yang alto dan tubuhnya yang berotot, ada sensualitas tertentu dalam dirinya. 

"Maaf mengganggu," panggil seorang ksatria dari luar kereta. "Aku punya sesuatu untuk 
dilaporkan, Big Mama." 
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"Apa itu? Buka jendelanya sudah, "jawabnya dengan tajam. Jika dia tidak berkabung, dia 
mungkin akan dianggap sebagai bandit sendiri. 

"Kafilah Nyonya telah mencapai kota di depan." 

"Kabar buruk bagi kami... Kabar baik bagi orang-orang di sini, saya yakin." 

"Haruskah kita mengubah arah?" 

"Kita akan kembali ke Icaros. Sepertinya kita akan kecewa kemanapun kita pergi." 

Pengaruh Nyonya sedang meningkat ketika karavannya yang sangat besar melakukan tur 
melalui kota dan desa mana pun yang dilaluinya, membeli hampir apa pun yang mereka 
temui. Ini adalah anugerah bagi mereka yang mencari nafkah dengan menjual. Di sisi lain, 
itu bukan bencana bagi siapa pun yang ingin membeli; bayangkan seekor paus raksasa 
melompat entah dari mana dan menelan seluruh tangkapan mereka. Semakin terang 
cahayanya, semakin gelap bayangan yang dihasilkannya. Dan begitulah dunia berbalik. 

"Kupu-kupu Holylight... Aku tidak membenci gayanya, tapi dia perlu belajar moderasi." 

"Lampu Suci? Di situlah Hakuto berada. Saya yakin dia menetaskan segala macam skema 
lagi. " Akane tertawa. 

Mama mendongak. "Kamu dari Holylight? Saya mendengar bangsawan kaya menjalankan 
pertunjukan di sana. Apa yang membuatmu sangat tidak senang sehingga membuatmu 
kabur?" 

"Saya tidak terlalu lari karena datang untuk mencari sesuatu yang tidak dapat dilakukan 
orang lain..." 

"Apa yang tidak bisa dilakukan orang lain, ya...? Diucapkan seperti orang yang tidak 
berjuang sehari pun dalam hidupnya," Mama terkekeh. 

Banyak pria dan wanita muda---dan mungkin bahkan dirinya sendiri, Mama harus 
mengakui---menganggap diri mereka istimewa dan mencari tujuan unik mereka sendiri. 
Tentu saja, hanya segelintir orang yang benar-benar istimewa. Saat mereka berkelana ke 
masyarakat, sebagian besar tumbuh untuk mendambakan stabilitas kehidupan normal. 
Mungkin itulah yang dimaksud dengan tumbuh dewasa. 

"Akan, kan?" tanya mama. "Kamu akan segera belajar tentang dunia. Lalu mungkin sesuatu 
tentang dirimu." 

"Mm... Memang benar aku tidak tahu banyak tentang dunia dan semua itu, tapi aku akan 
selalu menjadi diriku sendiri." 

"Ha! Betapa naifnya kalian para bangsawan yang belum terjamah..." 
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"Tapi ceritakan tentangmu, Mama! Apa yang Anda lakukan untuk bekerja? Kenapa kamu 
berpakaian serba hitam? Kemana kita akan pergi? Apakah Icaros enak? Apakah kota yang 
baru saja kita lewati---" 

"Berhentilah berdengung, gadis kecil...! Ajukan satu pertanyaan pada satu waktu!" Mama 
menangis kesal. Tetap saja, dia merasakan dorongan aneh untuk memberi tahu Akane apa 
pun yang ingin dia ketahui. 

Ini berkat salah satu keahlian khusus Akane , Agen Rahasia---kemampuan pemecah 
keseimbangan yang membuat orang ingin membocorkan segala macam detail padanya. 
Kadang-kadang, Akane hanya menemukan informasi penting yang akan 
menguntungkannya. Kembali dalam permainan, kemampuan ini melemahkan semua 
keterampilan siluman, sangat membantu Akane mendeteksi dan menyerang pemain 
terlebih dahulu. 

Secara alami, Mama tidak bisa tidak menjelaskan, "Orang-orang menyebut Icaros kota 
kejahatan. Itu adalah tumpukan sampah di utara." 

"Kota kejahatan?! Kedengarannya agak keren!" 

"Jika kamu tidak bercanda, Nak, kenaifanmu mulai menjadi lucu. Saya mengelola 
sekelompok gadis yang bekerja di sana. Beberapa dari mereka tenggelam dalam hutang, 
beberapa ada untuk uang ekstra. Beberapa gadis praktis diculik, tetapi ada banyak gadis 
bangsawan sepertimu, jatuh dari kasih karunia. " 

"Kamu menjalankan bisnis di kota yang berbahaya? Luar biasa!" 

Alis Mama berkerut di balik kerudung hitamnya, melihat betapa tidak terganggunya Akane 
dengan deskripsi pekerjaannya. Dia telah melihat banyak gadis bangsawan yang tidak 
pernah tahu masalah atau melihat kegelapan dunia. Bagian dari pekerjaannya adalah 
melatih gadis-gadis itu dari bawah ke atas, mencegah mereka menjadi gila atau bunuh diri 
ketika menghadapi kenyataan pahit baru mereka. Gadis-gadis itu segera mengetahui 
bahwa, begitu mereka jatuh ke tangan Icaros, semua yang akan datang dari meratapi atau 
melawan nasib mereka hanyalah luka, memar, dan ketakutan yang lebih dalam akan hari 
esok. 

"Kamu baru saja tertangkap oleh salah satu wajah kota yang menakutkan itu. Anda 
mengerti situasi yang Anda hadapi? " 

"Sangat menyenangkan tidak harus berjalan! Oh, aku tidak punya apa-apa untuk ongkos 
taksi." 

"Kau orang yang sulit ditembus..." Mama menghela napas, melihat Akane berseri-seri 
seperti biasanya. Dia tidak seperti gadis lain yang Mama temui. 

"Kau terlihat baik, Ma. Aku akan pergi bersamamu ke Icaros." 
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"Jangan konyol... Ini bukan tempat yang seharusnya didekati oleh gadis sepertimu... Kecuali 
jika kau ingin menjadi pelacur." 

"Tidak, aku seorang idola murni . Wanita di sebelah. Tidak ada wawancara sofa untuk 
saya." 

"Lebih banyak omong kosong lagi... Murni, ya?" Mama membelai dagunya dan menatap ke 
luar jendela. Kata itu terasa jauh baginya. Tak berbentuk. 

Melihat kekhawatiran di wajahnya, Akane bergegas mengatakan, "Oh, jangan salah paham. 
Saya tidak mengatakan ada yang salah dengan gadis-gadis yang melakukannya." 

"Ini adalah dunia yang busuk. Seorang gadis harus bertahan hidup entah bagaimana. " 

"Kurasa," jawab Akane termenung. 

Luna, yang naik sampai ke posisi Gadis Suci dari ketiadaan sebagai seorang yatim piatu, 
serta Yukikaze dan Mikan, yang mendapatkan jalan keluar dari kemiskinan dengan 
berpetualang, tidak diragukan lagi merupakan kasus khusus di dunia ini. Wanita normal 
harus bertahan hidup dengan cara apa pun yang diperlukan. 

Akane akrab dengan pembagian kelas, setelah hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran, di 
mana Umat Tuhan menjalani kehidupan yang sangat berbeda dari penduduk lainnya. 
Seberuntung dia berakting, Akane tahu betul sisi gelap kemanusiaan. 

Mama terkekeh, melihat senyum Akane memudar. "Akane, bukan...? Jangan sampai 
terpelintir. Kami memanfaatkan pria, memangsa pikiran mereka yang kecil dan sederhana. 
Tempatkan seorang pria sendirian di sebuah ruangan dengan seorang gadis yang dia sukai, 
dan saksikan dia berubah menjadi laki-laki, tidak peduli kelahirannya. Ini lucu." 

Mata Akane berkilauan, menunjukkan minat yang jelas pada klaim Mama. "B-Benarkah...? 
Apakah sama dengan pria yang lebih tua? Seperti, seperti, tipe pesolek berusia empat puluh 
lima tahun?" 

"Itu agak spesifik ..." 

"Saya tidak pernah benar-benar berkencan, jadi saya ingin belajar dari pengalaman Anda 
selama puluhan tahun!" 

"Dekade?! Menurutmu berapa umurku?!" 

Saat mereka melanjutkan percakapan mereka, seorang pelopor karavan bergegas ke 
jendela. "Big Mama, ada banyak mayat berserakan di jalan di depan." 

"Berapa banyak yang kita bicarakan?" 

"Kami belum menghitung... Tapi pasti ada sekitar seratus." 
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"Tidak menyangka ada zona perang potensial di rute kami." Udara di gerbong bergeser. 
Segelintir mayat akan menjadi satu hal, tetapi jumlah mayat ini menunjukkan bentrokan 
skala besar. 

Ksatria itu dengan tegang menambahkan, "Jalan ini memang mengarah ke Icaros. Siapa 
yang cukup bodoh untuk memulai pertempuran kecil di sini?" 

"Mungkin pemberontak yang terlindung..." 

Icaros, sesuai dengan julukannya kota kejahatan, penuh dengan obat-obatan terlarang, 
perdagangan manusia, penyelundupan, perdagangan senjata, prostitusi, deathmatch, 
perjudian berbahaya, dan pesta pora lainnya yang bisa dibayangkan... semuanya di siang 
bolong. Secara alami, banyak tokoh kuat dari seluruh benua sering mengunjungi kota, 
termasuk mereka yang mempertahankan citra suci bagi rakyat mereka sendiri. 
Mempertimbangkan bahwa ada juga banyak tentara bayaran yang berbasis di kota, orang 
akan kesulitan menemukan siapa pun yang mau memulai konflik dengan Icaros. 

Kafilah itu terus berjalan sampai kereta Mama datang ke kehancuran yang telah dilaporkan 
pendahulunya. Dia diam-diam mengamati situs itu untuk beberapa waktu, sebelum diam-
diam memanggil para ksatria yang berjaga, "Tetap di sini." 

"K-Kamu jangan pergi sendiri, Big Mama!" 

Mama melambaikan tangan para ksatria dan berjalan ke bidang mayat, diikuti oleh Akane. 

"Kamu tinggal di kereta juga, Nak." 

"Tidak mungkin Superstar Akane, mata pribadi, akan melewatkan TKP!" Akane 
membusungkan dadanya, mengangkat kaca pembesar. 

"Itu semua menyenangkan dan permainan bagimu, bukan...? Jangan sakit karena melihat 
orang mati." Mama sepertinya sudah menyerah untuk berbicara dengan Akane. "Tapi 
sepertinya tidak ada manusia yang melakukan ini..." gumam Mama, memeriksa mayat-
mayat itu, semuanya teriris ke atas dan ke bawah melalui baju besi mereka. 

Akane juga bisa melihat betapa kuatnya si pembunuh. Dia bersiul dan mengakhirinya 
dengan, "Aku tidak menyukainya ..." 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" Mama bertanya sementara Akane terus mengendus 
sesuatu di udara. 

Mereka berdua mendengar gerutuan samar dan berbalik untuk menemukan seorang 
ksatria wanita cantik di ambang kematian. Dia setinggi ksatria lainnya, dengan kunci emas 
yang indah. Di kehidupan lain, dia mungkin melihat kesuksesan sebagai model fesyen. 

Mama mendekati ksatria dan berkata, "Mereka menyebutmu monster di medan perang... 
Apa yang dilakukan ini?" 
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"Kuharap kau tidak melihatku seperti ini. Itu adalah iblis dengan sabit besar..." 

"Begitu ... Apakah Anda punya kata-kata terakhir?" 

Sebuah luka dalam yang fatal mengalir dari bahu ksatria ke sisinya, dan dia kehilangan kaki 
kirinya dari lutut ke bawah. Sejauh yang Akane tahu, dia sama saja sudah mati, hanya 
bergantung pada seutas benang. Tidak ada item atau skill---bahkan mungkin bukan milik 
Yu---yang bisa menyelamatkannya. 

"Beri tahu rekan-rekan saya ... butuh Entre Ix'am ..." 

"Itulah mengapa kamu kehilangan baju besimu ..." 

Roda gigi di kepala Akane berputar saat dia mendengarkan percakapan itu. Aroma samar, 
iblis dengan sabit, baju besi yang bernama aneh... Semua bagian menyatu. 

"Eureka!" Akane menangis. "Bukankah ini armor yang kamu bicarakan? Atau sesuatu yang 
sangat mirip?" Dia mengeluarkan baju besi yang Belphegor pakai dari Ransel Cadangannya. 

Ksatria dan Mama menatap heran; itu hampir identik dengan baju besi yang dimaksud, 
kecuali warnanya. 

"Yang ini namanya Ujian Akhir," tambah Akane. "Kamu pasti Ujian Masuk, ya?" 

"Luar biasa... Ada dua iterasi Entre Ix'am ," gumam ksatria itu, melengkungkan bibirnya. 
Meskipun dia tidak begitu mengerti apa yang Akane bicarakan, dia jelas merasa geli. "Heh... 
Iblis itu... bisa menghisapnya..." 

"Jika Anda berbicara tentang iblis yang tampak bodoh dengan labu, saya akan 
membunuhnya. Janji. Mimpi indah." Akane dengan lembut membelai pipi ksatria itu. Dalam 
sikap kebaikan ini, pemahaman dingin Akane tentang hidup dan mati berkilauan. 

"Gadis yang lucu, kamu. Ambil ini... Aku punya uang... Jagain ya, Ma?" Ksatria itu merobek 
dari lehernya sesuatu yang tampak seperti tanda anjing, menyihirnya, dan 
menyerahkannya kepada Akane. Kemudian dia menutup matanya, merangkul kematian 
tanpa jejak penyesalan di wajahnya. 

"Satu lagi hilang... Dunia ini tidak adil, kan?" 

"Apakah kamu sudah saling kenal, Ma?" 

"Dia adalah seorang tentara bayaran. Menjalani kehidupan seorang pria, selalu 
mengenakan baju besi lengkap itu. Mengatakan itu satu-satunya cara untuk mendapatkan 
rasa hormat dalam bisnis. Banyak gadis menyukainya di Icaros." 

"Gotcha..." Akane mengangkat tag anjing, bersinar dengan darah segar. Karena takut tubuh 
mereka rusak tanpa bisa dikenali dalam pertempuran, banyak ksatria dan tentara bayaran 
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memilih untuk memakai tag anjing, representasi dari keinginan rendah hati mereka untuk 
dikenal sebagai siapa mereka ketika tubuh mereka diistirahatkan. "Mama, tag anjing ini 
menyala." 

 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tanda dia meninggalkan tanah miliknya untukmu... Semua tentara bayaran itu 
memikirkan apa yang terjadi setelah kematian mereka sehingga mereka akan siap untuk 
pergi ketika saatnya tiba." Mama memejamkan mata dalam doa singkat. Ketika dia 
membukanya, dia hanya memerintahkan salah satu ksatrianya untuk mengubur tubuh dan 
mulai pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

"Hmph. Ayo pergi. Anda memiliki hak atas tanah miliknya sekarang." 

"Hah? Aku tidak butuh yang seperti itu." 

"Itu adalah kata-kata terakhirnya. Anda tidak akan mengabaikan ini. " Big Mama menatap 
Akane dengan tatapan dingin yang bahkan memaksanya untuk setuju. 

"Tidak banyak yang aku ketahui tentangmu, Akane, tapi ada satu hal." 

"Oh ya? Apa itu?" Akane bertanya, agak tidak puas karena membiarkan wanita aneh 
berbaju hitam ini menanamkan rasa takut dalam dirinya. Mungkin produk dari pengalaman 
hidupnya, bukan kekuatan mentah. 

"Kau sangat beruntung. Dimulai dengan aku menemukanmu." 

"Aku adalah inkarnasi Lady Luck. Jika ada, Anda beruntung, Mama." 

"Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya," ejek Mama dan kembali ke 
kereta. 

Mengejarnya, Akane menatap anjing itu untuk kedua kalinya...dan menemukan dua 
prasasti di atasnya. 
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Volume 7 Chapter 4 

Bulan Timah 
------Kastil Suci, Cahaya Suci. 

White the Holy Maiden dan Demon Lord (berpakaian sebagai malaikat yang jatuh) berjalan 
menyusuri aula kosong di Holy Castle. Saat Raja Iblis tetap bersembunyi dalam Stealth 
Stance-nya untuk menghindari keributan yang tidak diinginkan, White akan tampak 
berjalan sendirian, seandainya ada penonton yang kebetulan melihatnya. 

Mengapa mereka berdua, yang telah berdiri di atap Kasino yang baru dibangun di Rabbi, 
sekarang berjalan melalui Kastil Suci? 

Semuanya dimulai ketika Raja Iblis memberi tahu White, "Saya ingin diantar ke kamar 
Anda, Holy Maiden White." 

"Apa...?" 

"Tempat tinggalmu harus di Kastil Suci." 

"K-Maksudmu kamar tidur bbbbb-ku?!" 

Dengan demikian, White memimpin dengan wajahnya yang memerah sementara Raja Iblis 
tetap tidak menyadarinya. 

"A-Urusan apa yang akan Anda miliki di kamar tidur saya, Lord Lucifer ...?" 

"Ini mungkin mengejutkan Anda. Pastikan untuk tidak membuat suara keras." 

Putih gemetar mendengarnya. Imajinasinya kacau balau dengan jawaban ini. 

Segera, mereka berdiri di luar kamar White, di mana dia menarik napas dalam-dalam, 
menguatkan dirinya. "I-Ini adalah kamar pribadiku," katanya. 

"Mm. Aku tidak ingin ada yang melihat kita. Ayo masuk ke dalam." 

"Y-Ya...!" 

Melalui pintu, mereka memasuki ruangan yang tertata rapi. Mencerminkan 
kepribadiannya, kamar White lebih seperti kantor praktis daripada kamar tidur seorang 
wanita muda. 

Raja Iblis melihat tempat itu sekilas dan menyentuh dagunya. "Kamar yang bersih dan 
terorganisir. Lagipula, seseorang tidak bisa berkonsentrasi di antara kekacauan." 
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"D-Apakah menurutmu begitu...?" White merasa seperti kehilangan akal sehatnya. Pelukan 
impulsifnya dari beberapa saat yang lalu masih menghantuinya. Dia tidak akan pernah 
mengharapkan hal-hal meningkat begitu cepat dan merasa pusing ketika dia menutup 
matanya, membayangkan apa yang akan terjadi malam ini. 

M-Mungkinkah Lord Lucifer ingin...?! White hampir bisa berteriak dalam campuran 
kegembiraan dan rasa malu yang bergejolak. Ketika dia membuka matanya lagi, Raja Iblis 
mengambil semacam gulungan dari jaketnya, memunggungi White. 

"Sekarang, cobalah untuk tidak terkejut, White," katanya. 

"A-aku akan mencoba!" 

White bertanya-tanya apakah gulungan itu ada hubungannya dengan tindakan yang akan 
mereka lakukan dan apakah hal-hal telah dilakukan secara berbeda di Zaman Tua. Namun, 
yang sangat mengejutkannya, Raja Iblis menghasilkan lendir timah raksasa dari gulungan 
itu. Untuk alasan apa pun, lendir itu menutupi cermin besar, yang membuatnya terlihat 
agak sugestif. 

Tidak! Putih berteriak tanpa suara. Apakah dia akan menggunakan ITU di tempat tidur...?! 

"Kamu agak besar. Tidak bisakah kamu menjadi lebih kecil? " tanya Raja Iblis, dan slime 
timah merespon dengan membentuk sebagian dari dirinya menjadi tangan yang 
membentuk tanda OK. Dalam hitungan detik, itu menyusut seukuran cermin rias. "Itu akan 
berhasil. Bisakah kamu menghubungkan tempat ini dengan desa Rabbi?" 

Menanggapi Raja Iblis, sebaris teks muncul di cermin: Mohon konfirmasi. Langsung ke desa 
Rabbi. Biaya Stamina, 10. YA/TIDAK. 

"Penghuni dunia ini memiliki Stamina yang lebih sedikit daripada kita. Bisakah Anda 
mengaturnya ke nol? " 

Setelan diubah atas permintaan Pencipta. Biaya Stamina, 0. 

"Tidak buruk! Anda cukup ramah pengguna. " 

Bagian slime dari dirinya menjadi tangan sekali lagi dan dengan rendah hati menggaruk 
kepalanya (setidaknya bagian atas tubuhnya). 

White membeku dan tidak bisa berkata-kata, bertanya-tanya apakah dia salah paham 
dengan niat Raja Iblis. "Tu-Tuan Lucifer...? Apa itu slime?" 

"Sesuatu yang saya temukan beberapa hari yang lalu. Itu tidak berbahaya." 

White mengalihkan perhatiannya ke sana. Meskipun terlihat seperti monster, tampaknya 
sifatnya berbeda. Tidak ada monster yang tidak terpengaruh oleh sihir yang melindungi 
kastil: monster itu akan terbakar sampai garing dari Cahaya sekitar dan energi Suci. 
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"Ini bisa menteleportasi kita seperti Quick Travel... Itu akan langsung menghubungkan kita, 
tidak peduli jaraknya." 

"Lendir ini bisa melakukan Leap of the Ember Angel...?" 

"Sesuatu seperti itu," Raja Iblis menyimpulkan dengan sembarangan, puas membiarkan 
White menafsirkan hal ini bagaimanapun caranya. "Seperti yang sudah saya jelaskan, desa 
kami akan berkembang pesat. Itu akan mempengaruhi lingkungan kita, baik atau buruk." 

"A-aku setuju... Tapi apa hubungannya slime dengan itu?" 

"Itu berarti saya menyambut kunjungan dan inspeksi dari Anda kapan pun Anda mau." Dia 
tidak lupa bagaimana White pernah melihatnya sebagai ancaman berbahaya. Hal terakhir 
yang dia inginkan adalah agar penguasa negara ini melihatnya sebagai musuh. "Izinkan 
saya menegaskan kembali bahwa kemajuan kami akan mengarah pada perluasan kekuatan 
Anda dan penguatan fondasi negara." 

Pengaruh Gereja Suci sedang menurun, dan Gadis-gadis Suci telah menjadi maskot belaka 
selama beberapa waktu. Jangkauan terluar Holylight di keempat arah diperintah oleh 
kekuatan yang terisolasi, pusatnya diperebutkan oleh berbagai faksi. Sekarang Raja Iblis 
menawarkan desa kepada White. Jika ini orang lain, dia akan berpikir panjang dan keras 
tentang hal itu, bahkan mungkin menolak tawaran itu sama sekali. Kekuatan Lord Lucifer 
tidak salah lagi, pikirnya. Dia penuh keajaiban, seperti yang diceritakan dalam 
mitos.Setelah melihat kekuatan Penguasa Malam beraksi, White bahkan tidak 
mempertimbangkan untuk menolak Raja Iblis. Setelah diberi Cincin Malaikat dan 
mengalami Raja Iblis yang memercayainya, orang hanya bisa membayangkan bagaimana 
perasaannya tentang dia. Pada titik ini, White akan lebih cepat menguasai seluruh dunia 
daripada memunggungi Lucifer the Fallen Angel. 

"Tidak peduli apa yang terjadi, mulai sekarang ... aku akan selalu menjadi sekutumu," kata 
White dengan tekad. 

"Mm ..." Raja Iblis sedikit terkejut. Dia telah memperkenalkan kesepakatan ini untuk 
meyakinkan White bahwa dia tidak akan mendapatkan ujung tongkat yang pendek. 
Sekarang kedengarannya seperti pikiran White sedang memikirkan hal lain. "Ngomong-
ngomong, jika kamu memiliki masalah, silakan datang mengunjungi desa. Saya telah 
melihat proyek-proyek besar runtuh karena kurangnya komunikasi dan kepercayaan." 
Disampaikan dari pengalaman Akira Ono sendiri. "Aku akan pergi. Tandai Tahara kapan 
pun Anda ingin meninggalkan desa setelah berkunjung." 

"A-aku akan...!" 

Raja Iblis berdiri di depan cermin lendir dan menghilang. White berdiri di sana selama 
beberapa waktu, seolah-olah dia terluka oleh perpisahan yang begitu tidak resmi. Dia 
kemudian bergegas ke cermin tempat Raja Iblis berdiri dan segera tersedot ke dalamnya. 
Dia mendapati dirinya berdiri di pintu masuk desa Rabi. 
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Raja Iblis berbalik untuk menemukannya di belakangnya, menatap dengan, tentu saja, 
ekspresi bingung di wajahnya. 

"A-aku minta maaf...! Saya pikir saya akan... mampir. Hee hee." 

"Hee hee," pantatku! Saya tidak bermaksud untuk muncul di detik berikutnya! 

Sekali lagi, Raja Iblis mengantar White kembali ke Kastil Suci. 

Saat keduanya melanjutkan olok-olok tanpa hasil, konflik lain terjadi di Hot Springs Resort. 

Resor itu telah disewakan sepenuhnya kepada Nyonya; sebuah langkah yang tidak biasa 
baginya, mengingat dia adalah pendukung paling bersemangat untuk tempat ini yang dia 
anggap sebagai surga setiap wanita. Dia duduk di atas tumpukan batu datar di pemandian 
bintang, menyaksikan bulan bersinar di langit malam. 

"Saya tidak pernah berpikir saya akan tahu malam yang damai seperti ini ..." Dia 
memiringkan gelas di tangannya, menyesap anggur rak paling atas di dalamnya. Pada saat 
ini, bulan memucat dibandingkan dengan kecantikannya, wujudnya dipenuhi dengan 
keanggunan yang luar biasa. 

Suara tidak manusiawi yang familiar terdengar di telinganya. "Kamu pikir kamu sudah 
menang? Bodoh seperti biasa, wanita, "suara itu berbicara dengan banyak racun, hampir 
penuh kekerasan. 

"Oh, kamu tidak akan menangis kesakitan malam ini, Nak?" Nyonya membalas. 

Frustrasi oleh ucapannya, partikel hitam berkumpul di udara di depannya sampai mereka 
membentuk iblis: Iblis Kuno yang pernah mengutuk Kupu-Kupu Rumah. "Saya punya nama, 
dan nama yang sangat indah: Rhyme Mary." Iblis menyisir rambutnya ke belakang, 
menatap Nyonya. Faktanya, dia tampak seperti anak laki-laki yang sangat cantik, meskipun 
agak androgini. Rambut panjangnya bersinar perak seolah-olah memantulkan cahaya 
bulan, matanya berkilauan biru berhiaskan permata. Wanita lain mana pun di benua itu 
mungkin terpesona hanya dengan meliriknya. 
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"Sekarang kamu memutuskan untuk memperkenalkan diri? Dimana sopan santunmu?" 
Nyonya itu memiringkan gelasnya ke belakang sekali lagi, berbicara dengan keyakinan 
yang tak tergoyahkan. "Saya sudah khawatir. Saya mulai merindukan tangisan kecil Anda 
yang lucu, "kata Nyonya dengan kekhawatiran palsu, lebih jahat daripada iblis di depannya. 

Sebenarnya, suara iblis dalam pikirannya telah benar-benar berhenti setelah dia berdamai 
dengan Harts, yang membuat Nyonya yakin bahwa akhir sudah dekat. Sekarang, dia telah 
melangsingkan setiap bagian terakhir dari tubuhnya, tanpa sedikit pun lemak berlebih 
yang tersisa di tubuhnya. Ini melampaui transformasi realistis apa pun; seolah-olah DNA-
nya sendiri telah dimodifikasi. 

"Jangan dipelintir. Aku bisa membunuhmu kapan saja aku mau." 

"Sangat menyedihkan ketika Anda membuat ancaman kosong ..." 

Iblis menggertakkan giginya. Sajak Maria hampir tidak memiliki kekuatan yang tersisa 
untuk mempertahankan keberadaannya, apalagi membunuh Nyonya. 

"Kamu berbicara seperti yang pertama." 

"Pertama? Dari keluargaku, maksudmu?" 

"Aku tidak tahan dengan wanita itu...! Bagaimana mungkin dia, manusia biasa, menolak 
lamaranku?! Dan menikahlah dengan pria biasa yang bisa kamu temukan di mana saja!" 
Rhyme Mary berteriak saat rasa frustrasinya memuncak. 

Nyonya akhirnya menurunkan matanya untuk bertemu dengan iblis, tatapannya bersinar 
dengan sensualitas supernatural. "Nenek moyangku tersayang adalah wanita yang cerdas." 

"Kesunyian! Dia adalah wanita paling bodoh yang pernah berjalan di benua itu! Memilih itu 
daripada aku, makhluk paling cantik dan kuat...!" 

"Jadi, Anda memutuskan untuk menghukum dia karena dia arogansi ... Ringkasan 
sempurna karakter Anda," Madam mencibir, lanjut menjengkelkan iblis. 

Seandainya iblis yang menghantui klannya muncul di hadapannya lebih cepat, Nyonya tua 
itu mungkin akan kehilangannya, meneriakkan setiap penghinaan yang muncul di 
benaknya. Nyonya baru, bagaimanapun, tahu bahwa pertempuran telah dimenangkan dan 
bahkan menunjukkan rasa kasihan pada yang kalah. 

"Kata wanita yang menangis sungai lebih kutukan saya." 

"Kamu telah mengutuk dan mengutuk, terus dan terus, hanya karena seorang wanita 
pernah menolakmu... Dan di sinilah kamu sekarang. Bagaimana rasanya?" 

Ekspresi iblis berubah, malu di mana dia berakhir. "Saya lebih kuat ... dan cantik dari siapa 
pun. Bagaimana mungkin manusia itu, dengan tidak ada yang luar biasa tentang dia ..." Iblis 
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merajuk, menundukkan kepalanya, merasakan akhir yang tak terhindarkan. Seperti semua 
Iblis Kuno, dia memiliki kekuatan dan sihir yang luar biasa, dan Rhyme Mary memiliki 
kekayaan besar dan kecantikan yang tak tertandingi. Setelah memegang dunia di telapak 
tangannya, satu patah hati telah mencabut seluruh hidupnya. 

"Saya tidak tahu banyak tentang leluhur saya. Lagipula, ini sudah lebih dari seribu tahun." 
Catatan apa pun dari zaman itu adalah tradisi lisan atau rumor yang telah dilemahkan oleh 
waktu. Tales of House Butterfly, sekarang salah satu keluarga terkaya di benua itu, tidak 
terkecuali. Nyonya hanya tahu satu legenda singkat tentang leluhur yang dimaksud. "Aku 
diberitahu bahwa 'pria' mencoba bertani di tanah selatan yang tercemar iblis tetapi tidak 
berhasil, jadi dia terpaksa merintis pegunungan terjal dengan beberapa orang lain dalam 
kesulitan yang sama." Ini adalah bagian sejarah lama dan cerita yang biasa diceritakan 
dalam keluarga Butterfly. Nenek moyangnya dan kekasihnya dibawa ke pegunungan yang 
keras di mana rekan-rekan mereka jatuh sakit, menyerah pada kehausan dan kegilaan, atau 
mati kelaparan di kiri dan kanan. 

"Tepat. Dia tidak akan menderita tanpa arti jika dia memilihku." Iblis telah mencoba 
merayu Kupu-kupu pertama dalam banyak kesempatan, menawarkan air, makanan, 
kekayaan...bahkan untuk membalikkan keadaan dataran yang tercemar. Pada saat ini, 
nenek moyang Nyonya jauh lebih buruk untuk dipakai, kotor karena ketidakmampuan 
untuk mandi, dengan rambut kusut dan pipi cekung. Meski begitu, dia tergoda oleh bisikan 
iblis, tetapi dengan teguh berdiri di sisi suaminya. Kemudian, mungkin dengan berkat atau 
belas kasihan seorang malaikat... 

"Seekor kupu-kupu muncul di hadapannya," Nyonya tertawa geli. Ini diceritakan sebagai 
cerita pengantar tidur dalam keluarga Butterfly, dan melihat reaksi iblis, sepertinya tidak 
sepenuhnya fiksi. Kupu-kupu pertama dan suaminya mengikuti kupu-kupu jauh ke dalam 
pegunungan di mana mereka menemukan harta Batu Mantra Bumi yang bisa merevitalisasi 
tanah mereka. Dengan gembira, tim mereka menuruni gunung dan memutuskan untuk 
mencoba kembali peruntungan mereka di tanah yang dulunya kotor. Hari-hari mereka 
masih sulit, tetapi desas-desus menyebar tentang penyelesaian mereka. Tahun demi tahun 
berlalu, tanah itu terlahir kembali, bahkan membentuk sungai. Gunung-gunung terpencil 
dipenuhi dengan anak sungai dan mata air, dan dataran datar selatan menumbuhkan 
vegetasi yang indah sejauh mata memandang... Sebuah legenda lama diceritakan kembali di 
Holylight selatan dan asal usul rumah Kupu-kupu. 

"Saya biasanya menyukai hal-hal besar dan mencolok, tetapi saya tidak keberatan dengan 
cerita pedesaan ini." 

Tidak peduli ukurannya, setiap rumah bangsawan membawa kisah keberanian besar untuk 
menceritakan asal-usul mereka (beberapa lebih realistis daripada yang lain), dan rumah 
Kupu-kupu cukup tidak menarik menurut standar itu. Namun, Nyonya memiliki titik lemah 
untuk kisah ini karena dia tidak bisa tidak bersimpati dengan leluhurnya, setelah berjuang 
sendirian melawan kutukannya, sama seperti leluhurnya telah bekerja keras melawan 
nasibnya. 
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Iblis telah mendengarkan Nyonya dengan kepala tertunduk dan sekarang menggelengkan 
kepalanya sebagai penyangkalan. "Bodoh... Wanita bodoh. Dia tidak akan pernah 
mengalami itu jika dia datang kepadaku." 

"Ayo, sekarang ... Tidakkah kamu mengerti?" 

"Aku tidak mengerti apa?" 

"Kamu tidak cukup pria untuk nenek moyang saya untuk mencari bantuan dari." Komentar 
Nyonya hampir menyebabkan iblis mendidih dengan amarah, tetapi dia melanjutkan 
sambil menuangkan lebih banyak anggur ke gelasnya, "Lihat saja dataran selatan sekarang. 
Penuh dengan rumput, bunga, dan ladang yang subur. Batu Mantra Bumi dari tambang itu 
telah meningkatkan kehidupan banyak orang." 

"Apa yang Anda maksudkan...?" 

"Hasilnya sama, dengan atau tanpamu. Tidak ada yang membutuhkanmu. Anda tidak cukup 
seorang pria bahkan penting. Apakah kamu mengerti sekarang?" Nyonya itu memberikan 
pukulan terakhir dan iblis bergetar karena penghinaan. Di penghujung hari, cerita tersebut 
menggambarkan seorang wanita yang menangkap dirinya sebagai seorang pria yang layak 
mendapatkan perhatiannya dan menghasilkan kekayaan besar untuk keluarganya dalam 
satu generasi. Siapa pun yang mendengarnya bisa melihat karakter pria itu, yang membuat 
Rhyme Mary mengerut dibandingkan. 

"Ha ha, aha ha ha ha!" Rhyme Mary tertawa terbahak-bahak. "Kau benar sekali! Manusia 
tua polos itu selalu membuatnya tersenyum, membuatnya buta terhadapku dan 
kekuatanku... Membuatnya 'bahagia!'" 

Dia tidak akan pernah bisa melupakan fakta itu, jadi dia mengubah dirinya menjadi 
kutukan yang kuat dan abadi pada Kupu-Kupu Rumah sehingga tidak ada yang terlahir di 
dalamnya akan menjadi cantik. Kutukan yang begitu kuat bukanlah tandingan dunia Akira 
Ono, kekuatan mutlak yang bahkan Iblis Kuno pun tidak punya kesempatan untuk 
melawannya. 

"Kasihan... Anda tidak ingin hati Anda dicuri lagi," kata Nyonya. 

Rhyme Mary pasti secara tidak sadar takut pada hari ketika hatinya akan dipatahkan lagi 
oleh Seekor Kupu-kupu, memilih untuk menggagalkan kemungkinan itu sejak awal. 

"Itu tidak lucu. Kau sama perseptifnya dengan dia." 

"Saya pikir saya memberinya uang ketika datang untuk menangkap pria." 

"Ha...! Kupu-kupu memang cocok untuk pria konyol, bukan?" Iblis mulai memudar kembali 
menjadi partikel hitam, senyum tanpa henti di wajahnya. 

"Satu pertanyaan terakhir untukmu. Siapa yang lebih cantik: saya atau leluhur saya?" 
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"Jangan terlalu sombong. Jalanmu masih panjang sebelum kamu berada di liganya." 

"Itu gol yang cukup bagus." 

"Ha ha ha! Setelah bertahun-tahun...Aku tidak pernah menang melawannya..." Sajak Maria 
menghilang menjadi debu hitam, terbawa angin menuju bulan yang bersinar. 

Kata-kata terakhir dan anehnya terngiang di telinganya: "Saya Rhyme Mary. Keturunan 
yang bangga, semoga kamu menjadi pemenang dari Game yang kejam ini." 

Nyonya melihat koin hitam tertinggal di tangannya. Sementara itu mengeluarkan aura iblis 
yang jelas, dia tidak merasakan keengganan untuk itu. Dia mengangkatnya ke bulan dan 
menemukan ukiran kupu-kupu, melebarkan sayapnya dengan kemenangan. 

"Kamu menunjukkan sekilas menjadi pria sejati pada akhirnya." Nyonya mencium koin di 
tangannya. 

Siksaan kuno ini telah mencapai kesimpulannya, dan kutukan House Butterfly telah 
dipatahkan. Tentu saja, kutukan itu juga mempengaruhi saudara perempuan Nyonya, dan 
hilangnya kutukan itu akan menyebabkan insiden lain... Tapi Raja Iblis tidak tahu apa-apa 
tentang semua ini. 
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Volume 7 Chapter 5 

Hari Lain di Kantor 
Raja Iblis dan Aku sedang berbaring di sisi kolam, terletak di sudut Rabbi. Dia sudah 
menonaktifkan mode Malaikat Jatuh dan kembali ke penampilan biasanya, kecuali dia 
mengenakan celana pendek penjaga pantai selutut. Aku mengenakan pakaian renang yang 
menyerupai pakaian renang seragam yang dikeluarkan di sekolah dasar Jepang. 

"Kita harus melakukan peregangan dengan benar sebelum masuk." 

"O-Oke!" Aku menatap kolam, yang dipenuhi air sampai penuh, saat dia meniru gerakan 
Raja Iblis saat dia meregangkan anggota badan dan persendiannya. 

"Tuan Raja Iblis... Apakah kita benar-benar akan masuk ke sana?" 

"Mungkin butuh waktu untuk membiasakan diri, tapi ini seperti mandi besar. Anda harus 
memulai hal-hal ini sejak muda. Kamu tidak pernah tahu kapan kamu mungkin tersesat di 
laut, "kata Raja Iblis, dengan nada tuli seperti biasanya. 

Aku, tentu saja, tidak pernah peduli dengan kemampuan berenangnya. "Rasanya seperti ... 
sia-sia." 

Air sangat berharga bagi penghuni dunia ini. Gagasan untuk tidak melakukan apa-apa 
dengan begitu banyak---tidak memasak, membersihkan, atau bahkan menyirami tanaman--
-hampir merupakan penghujatan. 

"Tidak ada yang lebih baik di hari yang panas selain berendam di kolam renang." 

"A-Apakah kamu yakin aku harus mengambil bagian dalam...kemewahan seperti itu?" 

Mewah memang. Tidak ada produktivitas yang bisa didapat dalam menggunakan air untuk 
kesenangan sesaat. Pada intinya, kemewahan itu boros. 

"M-Tuan Raja Iblis! Mengapa kita tidak menggunakan ini untuk menyirami pertanian atau--
-" 

"Peluru meriam!" 

"Tunggu!" 

Raja Iblis mengangkat Aku dan terjun langsung ke kolam, terjun ke bawah permukaan. 

"Pfft! K-Kau membuatku takut, Tuan Raja Iblis!" 

"Ha ha ha! Bukankah itu terasa luar biasa ?! " 
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Di bawah terik matahari berdiri oasis air yang bergoyang dan angin sepoi-sepoi ini. Tempat 
itu memberikan kegembiraan yang aneh kepada para tamunya, mendesak para perenang 
dari segala usia untuk bermain dan berteriak seperti anak-anak. 

"Aku akan memegang tanganmu. Perlahan angkat kakimu." 

"L-Seperti ini...? Pft!" 

"Ha ha ha! Santai. Biarkan saja mereka mengapung ke permukaan." Raja Iblis memimpin 
Aku dengan tangannya dan perlahan berjalan kembali melalui kolam. 

Aku menurut, membiarkan dirinya melayang seolah-olah dia sedang meluncur di 
permukaan. "A-aku melayang...!" 

"Kamu sekitar sepuluh kali lebih ringan di dalam air. Aku dulu juga berenang di pemandian 
umum seperti ini," Raja Iblis tertawa. Begitu dia sampai di tepi kolam, dia dengan cepat 
membalikkan Aku. "Mari kita mulai dengan tendangan. Gerakkan kaki Anda ke atas dan ke 
bawah. Buang airnya." 

"Seperti i-ini?" 

"Mhm. Gunakan bagian atas kaki Anda untuk mendorong air ke belakang Anda." 

"Dorong...air...di belakangku...!" 

"Oh? Anda mulai menguasainya! Anda akan belajar berenang dalam waktu singkat." 

"Betulkah?!" 

Terus membimbingnya dengan tangan, memujinya lebih dari yang dibutuhkan, Raja Iblis 
mengajarinya cara berenang. Aku adalah pembelajar yang cepat, berkat sikapnya yang 
reseptif. 

"Mari kita kenakan floaties untuk berjaga-jaga dan beralih menggunakan kickboard." 

Raja Iblis mendudukkan Aku di sisi kolam dan masuk ke dalam gudang, kembali dengan 
segala macam perlengkapan renang: floaties, kickboard, kacamata renang, sirip snorkel, 
inflatables, dll. 

"Kita bisa bermain sepanjang hari dengan ini," Raja Iblis berseri-seri, memperlengkapi Aku 
dengan floaties dan dirinya sendiri dengan kacamata. 

Kolam renang telah dimodelkan setelah sekolah umum yang khas, dengan sedikit masa lalu 
di stasiun cuci mata, area bangku yang teduh, dan ruang ganti. Begitu teliti desainnya 
sehingga jangkrik bahkan bisa terdengar dari pepohonan di sekitar kolam. 

"Sepanjang hari...? Bagaimana dengan pekerjaanmu, Tuan Raja Iblis?" 
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Sejak kembalinya Raja Iblis, desa Rabi menjadi semakin dibanjiri orang dan barang, 
membuat logistik menjadi kacau setiap hari. Mungkin akan ada kerusuhan jika mereka 
yang bekerja keras mendengar Raja Iblis (yang seharusnya berada di pusat operasi) 
berencana untuk bermain sepanjang hari. 

"Aku. Bos yang baik mempercayai orang-orang dan keputusan mereka. Micromanaging 
adalah tanda ketidakmampuan." 

"O-Oke..." 

"Pada akhirnya, yang harus dilakukan seorang bos adalah mengambil tanggung jawab 
ketika segala sesuatunya berjalan buruk." Raja Iblis dengan bangga menyatakan bahwa dia 
bolos kerja untuk hari itu. Tentu saja, jika terjadi sesuatu yang berada di luar jangkauan 
kemampuan Tahara, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Raja Iblis. Tidak ada pekerjaan dan 
tidak ada tanggung jawab... Singkatnya, dia adalah seorang gelandangan. 

"Bahkan ketika kita sedang bermain, kamu memikirkan banyak hal!" kata Aku. 

"Mm... Memang..." 

"Bahkan semua minuman yang kamu lakukan sejak kembali---" 

"Ayo kembali ke kolam! Masih banyak yang harus dipelajari!" Raja Iblis berlari dari Aku ke 
kolam, dan dia mengikuti, mengayunkan tangannya yang dilengkapi floatie. "Sekarang, kita 
akan mulai dengan tendangan kepakan, gaya dada, kemudian merangkak ke depan dan 
kupu-kupu." 

"Kupu-kupu ... Apakah itu ada hubungannya dengan Nyonya?" 

"Tidak tidak Tidak. Itu akan aneh." 

Kemudian, Aku mulai meniru gerakan Raja Iblis, dan setelah hampir satu jam, dia bisa 
mengapung tanpa bantuan alatnya dan mendorong dirinya sendiri dengan gaya renang 
penemuannya sendiri: dayung doggy. 

"Lihat, Tuan Raja Iblis! Berenang seperti ini membuat kepalamu kering!" 

"Ha ha ha! Itu disebut dayung doggy." 

"Apa?! Doggy--- Bisakah Spot berenang juga?!" 

Menjelang tengah hari, kios-kios makanan di seluruh desa sedang bekerja keras 
mempersiapkan jam makan siang, tetapi daerah itu tetap tenang. 

"Bagaimana kalau kita istirahat sebentar?" tanya Raja Iblis, menarik sofa tiup ke dalam 
kolam; itu menampilkan punggung penuh, sandaran tangan, dan bahkan tempat minuman. 
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Raja Iblis melompat ke sofa dan mengeluarkan sekaleng bir dari Item Folder, sesuatu yang 
dia dapatkan dari lemari es kasino. "Ada satu lagi di sana, Aku. Kenapa kamu tidak santai?" 

"Aku ingin berbagi denganmu, Tuan Raja Iblis!" 

"Ap... Yah, itu cukup besar untuk kita berdua..." 

Saat Raja Iblis terus berbicara, Aku menaiki kendaraan hias dan bersandar padanya, 
melengkapi gambar tamasya hari Minggu seorang ayah dan anak perempuan. 

"Aneh sekali kita duduk di atas air!" 

Untuk menghindari pikiran memberatkan dari registri saat dia berbagi pelampung kolam 
dengan seorang gadis kecil yang mengenakan pakaian renang yang dikeluarkan sekolah, 
Raja Iblis bergegas mengeluarkan kotak jus dari Item Folder. 

"Ini, minumlah... jus jeruk, Aku." 

"Terima kasih!" 

Repertoar jus kasino (di mana Raja Iblis telah menangkap beberapa dari setiap varietas) 
terlalu luas, banyak dari mereka asing di dunia ini di mana rasa manis juga merupakan 
kemewahan. 

"Ayo minum." 

"Oke... Tuan Raja Iblis! Ini sangat manis!" 

"Bagus." Raja Iblis tidak bisa menahan diri untuk tidak mengingat masa lalunya pada 
cahaya senyum penuh Aku. 

Seorang gadis berusia tiga belas tahun tersenyum, minum jus, dan bermain di kolam 
renang bukanlah hal yang luar biasa. Dia yakin dia telah menjalani hari-hari tanpa beban 
yang sama ketika dia seusianya. 

Tapi dia tidak pernah. Dia menjalani seluruh hidupnya sendirian, tanpa keluarga ... 

Aku telah bekerja keras hanya untuk menjadi paria di desanya, akhirnya dipersembahkan 
sebagai korban. Pendidikannya telah dirusak oleh kekejaman yang tak terkatakan, 
kehilangan orang tuanya dan tidak memiliki siapa pun untuk menunjukkan belas 
kasihannya. Dia bisa saja memilih kematian dengan sangat baik daripada kehidupan tanpa 
harapan itu. 

Aku tidak tahu dia akan tumbuh menjadi orang seperti apa... Tapi aku harus melindunginya 
sampai saat itu. Dengan sekaleng bir di satu tangan, Raja Iblis meraih kepala Aku dengan 
tangan lainnya. Tekad tertentu mengeras di dalam hatinya. 
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"Tuan Raja Iblis...?" 

"***" 

"Ap--- Apa yang kamu katakan...?" Aku bertanya, bingung. 

Raja Iblis hanya ingin menggunakan kalimat itu, rupanya. "Cuaca yang indah hari ini." 

Langit di atas bersih, matahari mengklaim monopoli di langit. Udara kering, angin sepoi-
sepoi yang hangat, dan bahkan fatamorgana di kejauhan tampak mendesak untuk 
menciptakan pemandangan musim panas yang terik. 

Bersantai di kolam, ya...? Sudah berapa lama...? 

Raja Iblis mencoba mengingat hari-hari sekolah dasar, tetapi memori dari waktu yang 
berbeda muncul di benaknya: dirinya yang dewasa di kolam renang, jas, kemeja, dan 
dasinya tergeletak di tepi kolam renang. 

Tunggu, tunggu, tunggu! Kenangan apa ini...? Saya tidak pernah pergi ke kolam renang 
sekolah di malam hari! 

Sosok lain sedang berbagi kolam dengannya: seorang wanita bertubuh kecil yang masih 
mengenakan blus putih dan tampak berpakaian lengkap berendam di kolam. 

Siapa itu...? Dia tidak terlihat seperti orang Jepang... 

Rambut pirangnya diikat menjadi kuncir, tapi wajahnya dicoret seolah-olah dengan spidol 
hitam, mencegah Raja Iblis mengenalinya. 

Siapa sih... Aku berada di sekolahku pada malam hari? Itu pelanggaran...! 

Raja Iblis bergegas menghapus bayangan itu dari benaknya dan menatap ke langit. Warna 
biru tak berawan yang sama sekarang membangkitkan kesedihan yang tak dapat dijelaskan 
dalam dirinya. Dia memejamkan matanya. 

"I-Ini bagus... Bahwa di negara ini tidak hujan," kata Raja Iblis, mencoba untuk 
menghilangkan ingatan itu dari pikirannya. 

Aku bertanya, "Apakah kamu tidak suka hujan, Tuan Raja Iblis?" 

"Bukan saya. Jika saya mau, hujan tidak akan pernah turun lagi." 

"P-Orang butuh hujan, kurasa..." 

"Tidak. Kita bisa membuat sumur di seluruh negeri. Tidak ada hujan, tidak masalah. Saya 
akan memiliki pekerjaan yang cocok untuk bandit itu juga. " Sementara sentimen Raja Iblis 
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sangat ekstrim, faktanya tetap bahwa sesuatu yang bisa menghasilkan air tak terbatas 
bukanlah masalah kecil. 

"Apakah hujan membuatmu memikirkan sesuatu yang menyedihkan, Tuan Raja Iblis?" 

"Tidak, tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak menyukainya." 

Aku tahu Raja Iblis berbohong tetapi dengan bijak memutuskan untuk tidak melanjutkan 
masalah ini lebih jauh. 

Seolah ingin mengubah topik pembicaraan, Raja Iblis mengeluarkan sebotol sampanye 
non-alkohol (walaupun tidak ada usia minum di dunia ini) dan menuangkan segelas untuk 
Aku. 

"Beberapa sampanye palsu. Mari kita nikmati hari libur kita." 

Aku juga menangkap Raja Iblis dengan berani menyebut ini 'hari libur', tapi memutuskan 
untuk tidak menyebutkannya. Dia mungkin berpikir lebih dewasa daripada Raja Iblis pada 
saat ini. 

Keduanya sendirian di kolam, di mana paduan suara jangkrik membangkitkan kenangan 
musim panas yang jauh. Kadang-kadang, angin sepoi-sepoi datang, menggoyang kolam 
sedikit mengapung. Raja Iblis mengenang hari-harinya di dunia ini dan mengembalikan 
kaleng birnya. 

"Ada sesuatu... aku ingin bertanya padamu, Tuan Raja Iblis." 

"Hm?" 

Aku benar-benar ingin bertanya lebih banyak tentang apa yang Raja Iblis pikirkan tentang 
hujan, tetapi memutuskan untuk pergi dengan pertanyaan yang berbeda, mencoba 
bertanya padanya sebanyak yang dia bisa sebelum dia pergi lagi. "Tuan Raja Iblis ... Apakah 
Anda akan menjadi raja negara ini?" 

"Tidak ada yang seperti itu. Saya tidak tertarik." 

"T-Tapi, ada begitu banyak rumor---" 

"Rumor adalah rumor. Penasihatku mungkin punya ide sendiri..." 

Raja Iblis sekali lagi mempertimbangkan bagaimana penasihatnya berpikir dan bertindak 
atas kemauan mereka sendiri. Sementara perilaku mereka sebagian besar sesuai dengan 
cerita latar yang dia berikan kepada mereka, beberapa dari mereka sudah menyimpang, 
sehingga sulit bagi Raja Iblis untuk memprediksi tindakan mereka. 

"Aku merasa kamu akan pergi jauh, Tuan Raja Iblis... Kamu menjadi semakin penting bagi 
semua orang ini." 
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"Jangan khawatir tentang itu." 

Aku berbalik dan bertemu dengan mata Raja Iblis. "Kalau begitu... katakan padaku kau akan 
selalu bersamaku." Mata merah dan birunya menatapnya di atas air yang berkilauan. 

Selalu? Saya tidak bisa membuat janji kosong ketika saya bahkan tidak tahu apa yang saya 
lakukan besok ... 

Dikalahkan oleh sinar mistis matanya, Raja Iblis berbalik ke langit. Apa lagi yang bisa dia 
lakukan setelah seorang gadis dengan pakaian renang yang dikeluarkan sekolah 
menanyakan itu padanya di kolam mereka sendiri tanpa suara selain jangkrik? 

"Saya akan berpikir tentang hal ini..." 

"Tidak! Pikirkan itu sekarang." 

"Setelah pertimbangan, saya tidak keberatan memberi tahu Anda bahwa saya akan 
memikirkannya, tetapi saya pikir saya akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah 
pertimbangan dan pemikiran lebih lanjut ..." 

"Tuan Raja Iblis, jangan coba-coba membuatku bingung!" 

Raja Iblis terus berbicara musang seperti politisi untuk mencoba dan menyelesaikan 
diskusi ini tanpa membuat janji; dia tidak akan berani membuat janji dengan enteng ketika 
dia pada dasarnya tersandung melalui kegelapan hari demi hari. 

Cobalah seperti yang dilakukan Raja Iblis untuk melarikan diri dari pekerjaannya sehari-
hari, masalah itu tidak akan selesai dengan sendirinya. Dia sengaja menghindari pertemuan 
dengan delegasi dari negara asing. Setelah Invasi di Rookie dan pertempuran dahsyat di ibu 
kota Suneo, utusan dari kedua negara datang ke Rabi sambil menangani akibatnya masing-
masing. 

Jika tidak dihalangi, Invasi akan membuat kekacauan di daerah lain di Edogawa, dan ibu 
kota Suneo akan runtuh jika bukan karena Raja Iblis. Meskipun menyelamatkan setiap 
negara dari bahaya tersebut, dia tidak melakukan kontak apa pun dengan mereka, apalagi 
menuntut hadiah. Perwakilan Edogawa dan Suneo menemukan sikap Raja Iblis dan 
keheningan yang menakutkan itu menakutkan. Mereka merasa tertekan untuk akhirnya 
berkunjung. 

Jika bisa disebut diplomasi ini, kedua negara sudah berada pada posisi yang sangat 
dirugikan. Para utusan itu kebetulan bertemu satu sama lain dalam perjalanan mereka ke 
desa Rabi dan melompat pada kesempatan untuk membahas apa yang mungkin bisa 
diminta oleh Raja Iblis yang terkenal itu dari mereka. 

"Menteri Suneo... Apa yang Anda harapkan dari kami?" 

"Jika tidak ada yang lain ... Jumlah uang tunai yang sesuai, saya yakin." 
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"Jumlah yang sesuai...? Tidak pernah ada preseden untuk hal semacam ini." 

Pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun setelah menyelamatkan seluruh negara dari 
kehancuran mungkin merupakan sifat heroik dalam film, tetapi pada kenyataannya, wajar 
saja jika politik ikut bermain. 

"Skenario terburuk, dia mungkin menuntut seluruh perkiraan biaya restorasi jika dia tidak 
ada di sana," saran Menteri. 

Utusan Edogawa hampir melompat pada ini. Tidak realistis (atau, sejujurnya, mungkin 
sama sekali) untuk membayar pemulihan seluruh ibukota. 

"Menteri. Mungkin kita perlu memiliki hati ke hati ... " 

"Saya setuju. Negara kita adalah negara tetangga, terikat dengan persahabatan bertahun-
tahun. Mari kita bergabung untuk mengurangi tuntutannya sebanyak mungkin." 

Untungnya bagi mereka berdua, para delegasi adalah pengusaha dalam hak mereka sendiri. 
Suneo tidak perlu mengatakan apa-apa, tetapi delegasi Edogawa adalah seorang pemimpin 
dari sebuah perusahaan perdagangan besar, yang presidennya saat ini memerintah negara 
itu. Mereka jauh lebih cocok untuk bergabung dalam situasi seperti ini daripada bangsawan 
yang mungkin terpaku pada status dan gelar. 

"Pertama dan terpenting, kami tidak pernah meminta bantuannya dalam masalah..." 

"Ya, kita tidak bisa cukup stres." 

"Dia bertindak semata-mata atas kemauannya sendiri di kedua akun ... Jika kita dapat 
menetapkan bahwa ..." 

"Kita harus, jika kita ingin mempertahankan tuntutannya mendekati wajar." 

Para delegasi terus mendiskusikan strategi, siap untuk oportunistik jika situasi rumit 
mereka memungkinkan. Namun, strategi dan semangat mereka akan tertiup angin ketika 
mereka melihat Kuil Emas muncul di balik badai pasir. 

------Resor Pemandian Air Panas, Kantor. 

Menteri Suneo berdiri di kantor, merasa kepalanya dipenggal. Tangannya gemetar dan 
wajahnya pucat, menunjukkan gelarnya. 

Desa ini tidak seperti laporan... Apa yang terjadi di sini?! 

Suneo, secara alami, adalah bangsa yang mengetahui lebih banyak intel internasional 
daripada kebanyakan. Mereka bahkan mengawasi desa Rabbi, yang tidak akan diganggu 
oleh orang lain, mengingat itu adalah desa terpencil yang penuh dengan demi-human. 
Namun, mata-mata Suneo baru saja mengumpulkan informasi di desa (dan Holylight pada 
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umumnya) setelah memperhatikan pergerakan Nyonya dan hubungan barunya dengan 
Gadis Suci Luna, dengan asumsi bahwa Nyonya berusaha merebut lebih banyak kekuasaan. 

Penilaian kami akurat... Jika tidak, Suneo tidak akan mendapatkan keuntungan besar dari 
pandangan jauh ke depan dari ekspedisi utara karavan Nyonya. Bahkan sekarang, mereka 
sedang mempersiapkan konflik sipil skala besar di dalam Holylight setelah melihat 
bangsawan pusat dan militer bergandengan tangan. 

Di Suneo, informasi terkadang lebih berharga daripada emas. Jaringan spionase 
kebanggaan mereka, bagaimanapun, telah dianggap tidak berguna dalam menghadapi 
terraforming desa yang ambisius dari Raja Iblis. Sekarang ada hutan dan mata air yang 
tidak pernah ada sebelumnya, bahkan kuil yang aneh. Tidak ada manusia yang bisa 
menjelaskan semua ini. 

Untuk apa candi raksasa itu...? Bagaimana ada mata air di negeri seperti ini...? Kepala 
menteri itu berputar, diliputi informasi yang mustahil, hanya diperparah dengan lukisan-
lukisan mahakarya dan karya seni terkenal yang berjajar di kantor. 

"Maaf atas kedatangannya yang terlambat," Tahara menyapa melalui rokok di mulutnya 
saat dia masuk. "Namanya Tahara. Senang bertemu denganmu." 

Nada, fisik, dan gerakan sempurna Tahara membuat menteri benar-benar waspada lagi. 
Sebagai seorang trader berpengalaman, instingnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak 
bisa melakukan satu kesalahan pun ketika berhadapan dengan pria ini. 

"Silakan duduk," Tahara melanjutkan. "Mari kita bersulang sebelum kita masuk ke hal-hal 
yang membosankan, ya?" 

"A-aku menghargai sikapnya, tapi..." 

"Oh? Saya membawa beberapa botol karena saya dengar Anda tahu barang-barang Anda." 
Tahara memproduksi banyak botol minuman dari Backup Backpack, selain barang pecah 
belah dan ember berisi es. "Tidak satu pun dari ini yang mudah didapat, ingatlah. Kira Anda 
tidak tahu barang-barang Anda jika Anda ragu-ragu untuk mengambil bagian." Dia 
tersenyum pada menteri dan mulai mengisi gelas dengan es batu dari ember menggunakan 
penjepit. 

Botol-botol di atas meja adalah salah satu favorit menteri, dan bahkan ada satu yang dia 
tidak berani memanjakan dirinya lebih dari setahun sekali. 

Dia menelitiku... Berapa banyak yang dia tahu?! 

Masih tersenyum, Tahara meraih botol itu, melewati sisanya. Menteri merasa seperti 
Tahara telah meraih hatinya daripada kemacetan. 
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Tahara melambai ke kursi sekali lagi. "Duduklah, ya? Mari kita bersulang untuk bantuan 
kita sekarang setelah kita berhasil melewati pertempuran itu. Apa yang kamu katakan?" 
Entah bagaimana, pertanyaan itu tampak seperti ancaman bagi menteri. 

Selama pertempuran itu, orang-orang yang bergerak untuk memadamkan bencana itu 
berasal dari Holylight: Raja Iblis, Tahara, Luna, Harts... Sementara itu, orang-orang dari 
Suneo, kepala menteri di antara mereka, telah lari ke kastil dan tidak pernah begitu banyak 
seperti mengambil langkah di luar. Menteri hampir tidak bisa menatap tatapan Tahara 
setelah diingatkan bahwa mereka berdua terlibat hari itu. 

"A-Betapa ketidaknyamanan yang kami sebabkan. Pasukan kita, yah, perlu waktu untuk 
bersiap..." 

"Jangan berkeringat. Dunia ini penuh dengan hal-hal yang tidak terduga. Bos saya juga 
sangat pintar, jadi saya sangat pusing." Seringai ramah Tahara hampir membuat sang 
menteri rileks. Pada titik ini, akan sangat menghina jika menteri tidak menerimanya. 
Duduk di tepi sofa mewah, menteri mengambil gelas dan mengeraskan tekadnya. 

"Tuan Tahara, jika kita bisa berdiskusi---" 

"Harus bersulang sebelum itu. Aku akan minum sebelum matahari terbenam, terima kasih." 
Dengan tawa yang hangat, Tahara mengangkat gelasnya dan menteri mengikutinya, 
menuangkan sedikit ke mulutnya, tapi rasanya tidak terlalu banyak. Menteri hampir tidak 
bisa melihat dengan jelas, diliputi kekhawatiran atas apa yang dia khawatirkan akan 
menjadi permintaan yang tidak masuk akal. 

"Sekarang, Tuan Tahara. Mari kita bahas---" 

"Hei, Menteri. Anda tertarik untuk bercabang ke desa kami? " 

"Hah?" 

"Kau tahu, membangun cabang tokomu di sini? Beberapa istri bangsawan akan menyukai 
barang-barang Anda. Kami hanya ingin mengisi rak dengan apa yang diinginkan pelanggan, 
Anda tahu? " 

"A--- Sebentar... aku sudah siap mendiskusikan akibatnya---" 

"Lupakan itu. Ini adalah topik penting yang ada. Apa yang kamu katakan?" 

Sang menteri tampak bingung. Pada nilai nominal, itu adalah tawaran yang menarik untuk 
memperluas bisnis mereka ke desa ketika perusahaan perdagangan besar di seluruh negeri 
bersaing ketat untuk memperluas bisnis mereka ke wilayah asing mana pun. Suap dan 
sumbangan selangit, jika bukan pertumpahan darah yang mengerikan, mengintai di balik 
layar ekspansi asing ini. Mengundang pedagang asing ke negara seseorang tanpa 
kesepakatan di bawah meja tidak terpikirkan. 
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"Saya sama sekali tidak mengerti maksud Anda... Apa yang akan diperoleh negara Anda 
dari melakukannya? Dengan cukupnya barang-barang mewah kami yang beredar, para 
pedagang kelas atas Holylight akan gulung tikar, "mendesak menteri. 

Pedagang Suneo menangani berbagai macam barang dagangan. Selain barang-barang dasar 
seperti tekstil dan perhiasan, mereka menawarkan parfum, pemerah bibir, peralatan perak, 
furnitur, cermin, perlengkapan berkuda, dan banyak lagi. Para bangsawan dan pedagang 
kaya akan menuntut untuk meningkatkan status mereka dengan menutupi diri mereka 
dalam impor Suneo dari ujung rambut sampai ujung kaki, bahkan melayani tamu pesta 
mereka menggunakan peralatan makan Suneo. 

"Apa yang harus kita dapatkan...? Jika Anda berada di desa kami, kami dapat dengan mudah 
membeli barang-barang Anda tanpa harus melakukan perjalanan jauh yang berbahaya. Itu 
cukup besar, bukan begitu?" 

"Maksudku, pedagang dari negaramu sendiri akan mendorong kembali ... Wilayah mereka 
..." Menteri terdiam, merasa konyol. Kenapa dia harus mengkhawatirkan urusan orang ini? 
Tahara akan menjadi orang yang paling akhir dari penolakan tersebut, bukan menteri. 

"Ini anjing-makan-anjing di dunia bisnis. Produk terbaik bertahan dan yang jelek mati. Jika 
mereka tidak dapat bersaing dengan merek Anda, itu masalah mereka." 

"Pujian yang begitu tinggi," menteri berhasil mengatakan, meskipun ada dorongan untuk 
memutar matanya. Survival of the fittest baik-baik saja dan keren, tapi dia tidak bisa 
membayangkan menyakiti bisnis domestik karena filosofi itu. 

"Dengan cabang Anda di desa, kepuasan pelanggan hanya akan meningkat." 

Kepuasan pelanggan...? Sang menteri terguncang mendengar kalimat yang diucapkan 
Tahara. Kepuasan pelanggan adalah inti dari Suneo. Dalam mengejar barang dengan 
kualitas terbaik, merek Suneo menghabiskan banyak uang dan usaha untuk setiap produk, 
hanya menempatkan yang terbaik dari yang terbaik ke pasar; tentu saja, setiap produk 
yang mendapatkan segel persetujuan mereka langka dan sangat dicari. Filosofi bisnis ini 
memang menderita karena persaingan yang murah dan melimpah serta ketidakmampuan 
untuk memanfaatkan tren sejak dini. 

Kepuasan pelanggan di atas segalanya. Jangan pernah berhenti berkembang... Mantra yang 
diulang-ulang oleh raja-raja Suneo bergema di benak menteri, membuatnya 
mempertimbangkan masalah itu. Mungkin Tahara punya alasan untuk mendukung 
kebijakan bisnis survival-of-the-fittest-nya. 

Tanpa sepengetahuan menteri, Tahara sudah mulai menerapkan filosofi ini dalam skala 
yang lebih kecil dengan maksud untuk menerapkannya di seluruh benua. Dunia ini penuh 
dengan kontraktor busuk, tukang kayu, pedagang grosir yang menjual produk rusak, dan 
sejenisnya. Tahara ingin melenyapkan bisnis-bisnis itu satu per satu sambil membangun 
sistem di mana mereka tidak bisa bertahan. 
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"Sebuah cabang mungkin tidak layak, tergantung pada tarif pajak ..." kata menteri setelah 
beberapa pemikiran. Perdagangan internasional dikenakan pajak di dunia ini juga, dengan 
tarif yang agak tinggi. Tarif pajak yang tepat bervariasi di setiap negara, tetapi impor dari 
Suneo sering dikenakan pajak dengan tarif yang terlalu tinggi karena permintaan yang 
tinggi. 

"Tidak ada omong kosong itu, pajak perdagangan dan yang lainnya. Beri kami sepersepuluh 
dari pendapatan Anda. Kalian memiliki braket sendiri. " 

"Kesepuluh...? Apakah kamu bercanda?" 

"Tidak ada gunanya menetapkan tarif tinggi jika itu membuat Anda menahan barang-
barang terbaik Anda." 

"Yah, kita... kurasa..." 

Sepuluh persen adalah tarif pajak yang luar biasa murah untuk sebuah toko di negara 
asing. Sang menteri hampir menyengir pada prospek kekayaan yang akan datang 
kepadanya, dengan asumsi kesepakatan yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan ini 
memang benar-benar terjadi. 

"Itulah yang akan saya katakan, jika seseorang tidak ingin segera memulai pertarungan 
dengan kami." 

Dorongan menteri untuk tersenyum telah lenyap sama sekali. Dia tahu betul siapa 
seseorang itu: para bangsawan pusat, siap untuk memulai bentrokan sipil yang akan 
membelah Holylight menjadi dua. 

"Jika kami menang, kesepakatan berhasil, tetapi jika tidak, kami hanya menghitung ayam 
yang belum menetas." 

"Memang..." 

"Para bangsawan tidak akan pernah menyetujui cabangmu, kan? Mereka punya teman 
sendiri." 

"Saya yakin ... Mereka memiliki hubungan lama dengan pedagang dan pedagang." 

Secara alami, para bangsawan akan melindungi para pedagang yang memberikan 
sumbangan besar dan keuntungan yang menyertai hubungan itu. Tidak ada alasan bagi 
mereka untuk membiarkan bisnis baru muncul, apalagi bisnis asing masuk. 

"Kami, di sisi lain, tidak terikat. Kami tidak keberatan melihat cabang Anda di tengah, 
selatan, atau, heck, tamparan di tengah wilayah bangsawan. " 

"Itu akan menjadi keputusan yang berani, memang ..." jawab menteri dengan hati-hati, 
takut akan permintaan yang pasti akan datang berikutnya. Apa yang bisa Tahara minta 
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sebagai imbalan atas tawaran menarik seperti itu, terutama ketika Suneo sudah berutang 
kepada mereka untuk pelestarian modal mereka? 

"Tapi tidak bisa memberimu semua itu secara gratis... Aku ingin kalian menghasilkan satu 
juta medali emas." 

"M-Juta?! Itu juga jauh..." 

Satu medali emas setara dengan sekitar 20.000 USD. Permintaan Tahara adalah sebesar 20 
miliar dolar. 

"Jangan khawatir, saya tidak meminta Anda membayar lebih dari satu juta. Kami tidak 
kekurangan uang tunai, jika Anda belum menebak dari kamar. " 

"K-Kamu ingin kami menyiapkan uang untuk pertunjukan?" 

"Senang kau menangkapnya. Taruhan Anda juga tahu mengapa. " 

"Untuk menyebarkan berita bahwa ... Anda mendapat dukungan keuangan kami," menteri 
itu keluar saat dia mulai merasa pingsan. Sebelum dia menyadarinya, dia terlibat dalam 
konflik sipil Holylight. 

"Saya tidak akan mengambil satu koin perunggu pun dari Anda dalam kenyataan. Anda 
hanya perlu mem-flash uang tunai itu kepada orang yang tepat pada waktu yang tepat. 
Sepotong kue, kan?" 

Sang menteri menelan ludah dengan keras dan mengangguk, takut jika dia menolak, Tahara 
mungkin akan meminta jutaan medali emas. 

"Ini harus membuktikan kartu yang berguna untuk mengurangi oposisi." Sang menteri 
memberikan tatapan ingin tahu, tetapi Tahara hanya menyeringai dan menyodorkan 
sebatang rokok padanya. 

Menteri mengaktifkan Sendok Malaikat tetapi tidak melihat tanda-tanda racun atau 
menambahkan obat-obatan. Dengan gerakan yang lancar, Tahara menyalakannya dengan 
korek api plastik murahan. 

"Jika Anda tidak keberatan..." 

"Saya suka berteman dengan orang kaya. Terutama orang-orang kaya dan cakap ." 

"Begitu... Cerutu yang aneh..." 

Sang menteri tampak tertarik pada aromanya sampai akhirnya mengatasi kewaspadaannya 
terhadap zat yang tidak diketahui itu. Begitu dia mengambil risiko dan menarik napas, dia 
merasakan pikirannya yang lelah menjadi jernih dan bahkan beban di pundaknya meleleh. 
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"Ooh... Ini... hanya..." 

"Tidak bisa minum tanpanya." Tahara memiringkan gelasnya lagi, menikmati 
kombinasinya. 

Lebih santai sekarang, menteri itu memutar-mutar minumannya di mulutnya, sangat 
gembira. 

"Apa yang kamu lakukan dengan benda yang ditinggalkan Tzardom?" 

Pertanyaan Tahara membuat sang menteri tersentak seperti baru saja disiram air es. Dia 
sekarang menyadari bahwa Tahara, selain dia terlihat sebagai seorang pengusaha, juga 
seorang politikus. 

"Kami menghubungi Tzardom," jawab menteri, "tetapi hanya menerima jawaban template 
bahwa orang yang dimaksud bingung dan tidak ada hubungannya dengan Tzardom." 

"Dilempar ke bawah satu bus besar, bukan? Uskup kecil yang malang," Tahara tertawa kecil 
ketika pendeta itu tetap diam, tidak nyaman untuk mengangguk. "Menurutmu siapa yang 
berhak mengklaim si kecil yang hilang dan ditemukan itu?" 

"I-Itu akan menjadi milikmu ... Mengingat bagaimana Tzardom telah melepaskan hak ..." 

"Oh ya? Dan apa yang terjadi dengan barangnya ?" 

Barang-barangnya, tentu saja, adalah jumlah besar Trance dan Krack yang sangat 
berbahaya, yang diimpor dari wilayah Hellion. 

"Aku harus... minta maaf sekali lagi...!" 

"Ya? Untuk apa?" 

"Anggota perusahaan Jack of All Trades dari Euritheis telah menyerbu situs tersebut, 
membawa serta semua uh, barang , meskipun kami memprotes..." Menteri lebih suka topik 
ini tidak diangkat; itu adalah kesalahan lain di pihak Suneo. 

"Aku mengerti ... Sekretaris melihat ini datang juga." 

"Maaf?" 

"Nah, jangan khawatir tentang itu." 

Meniup asap, Tahara mengenang kejadian itu. Ziarah uskup membawanya ke seluruh 
benua, menimbun semua sumbangan dan meraup keuntungan dari perdagangan di 
sepanjang jalan. Tetap saja, Raja Iblis telah pergi tanpa melihat tumpukan kekayaan. 
Tahara tidak bisa tidak berpikir: Kotak musik itu lagi. Dia punya bakat nyata untuk 
menjuntai umpan berair. Terlebih lagi, mangsanya tidak menyangka umpannya akan 
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dikaitkan dengan jebakan bencana seperti itu. Tahara melihat bosnya sebagai seorang 
nelayan yang sangat jahat, licik dengan setiap tarikan napas, menggulung jaring pada 
waktu yang tepat. Tangkapannya, tentu saja, ditujukan untuk balok pemotong.Mangsa kita 
berikutnya adalah Jack of All Trades...atau Euritheis itu sendiri. Saya mengerti. Sekretaris 
ingin menjadikan tempat itu sebagai jembatan. Lebih baik aku bergerak, kalau begitu. 

Pada saat ini, kesalahpahaman Tahara semakin meningkat, sedemikian rupa sehingga Raja 
Iblis mungkin akan jatuh pingsan jika dia mengetahui rahasia dugaan Tahara. 

Melihat Tahara terdiam, menteri bergegas menjelaskan, "I-Bajingan itu telah membakar 
kita berulang kali, dari penundaan pembayaran, negosiasi yang mempersenjatai diri, 
hingga bahkan membayar barang dengan Trance. Kami sangat mengutuk ..." Menteri terus 
menggumamkan beberapa alasan lemah. Singkat cerita, yang bisa dilakukan Suneo 
terhadap perusahaan asing yang secara praktis menyerang mereka dengan paksa adalah 
protes keras. 

"Sekelompok Trance dan Krack langka ini, ya...? Menurutmu berapa harganya?" 

Dia tahu tentang Krack juga...?! 

Tidak seperti bosnya yang malas, Tahara telah memastikan untuk menyelidiki secara 
menyeluruh kargo yang terlupakan setelah mengirim mereka yang terlibat dalam insiden 
itu ke desa Rabi. 

Ini buruk... pikir menteri. Aku harus bicara jalan keluar dari ini...! Dia tidak mampu bagi 
Tahara untuk menuntut ganti rugi atas obat-obatan yang dicuri, tepat ketika mereka akan 
mencapai kesepakatan. 

Menyaksikan warna memudar dari wajah menteri, Tahara melanjutkan. "Aku tahu kamu 
juga berurusan dengan teh. Anda pilih-pilih tentang kualitas itu? " 

"Hah? Yah, ya ..." Menteri menipiskan matanya dengan waspada. 

Bangsawan dan pedagang di benua itu lebih menyukai teh di atas semua minuman lain, 
yang mengarah pada peningkatan produksi tanaman. 

"Kudengar kau membuang semua daun teh yang tidak memenuhi standar ketatmu." 

"Standar ketat kami adalah alasan mengapa produk kami sangat disukai dan dipercaya." 

"Apa yang kamu katakan? Jika Anda tetap akan melemparkannya, Anda keberatan 
melemparkannya ke arah kami?" 

"Apa...?" Menghisap rokoknya, sang menteri berpikir keras. Apa yang terjadi...? Apa yang 
dia tuju...? Biaya untuk memulihkan ibu kota Suneo bisa jadi sangat besar. Hal terakhir yang 
ada di pikirannya adalah daun teh. 
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Mematikan rokoknya, Tahara berbicara sambil bernyanyi, "Ada banyak teh yang berbeda: 
putih, kuning, hijau, biru, merah, dan hitam." 

"Jadi kamu sudah akrab ..." 

"Teh merah berkualitas tinggi sangat populer di benua ini, tetapi saya ingin memberikan 
alternatif yang lebih murah kepada pekerja." 

Matanya mengembara dari karya seni ke karya seni, menteri memutar roda di otaknya. Jika 
hanya teh yang akan menyelesaikan kesepakatan ini, dia ingin berjabat tangan dan 
menyelesaikannya. Kecewa oleh percakapan yang berubah dengan cepat, wajahnya 
sekarang menyerupai daun teh yang layu. 

Tahara melanjutkan, "Anda menjual teh bermerek berkualitas tinggi Anda kepada para 
bangsawan, dan kami menjual teh murah kepada kelas pekerja. Kami akan memiliki klien 
terpisah, jadi tidak ada persaingan." 

"I-Itu benar..." 

"Jika permintaan menyebar ke kelas pekerja, Anda akan memiliki basis pelanggan yang 
lebih besar. Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka, ya? Ha ha ha!" 

Sang menteri berhasil memalsukan senyum, yang gagal menutupi kebingungannya. Dia 
mengerti maksud Tahara, tapi dia lelah membahas daun teh dan barang-barang lainnya, 
ingin melanjutkan negosiasi jumlah yang tepat dari restitusi. 

"Senang kita sudah menyelesaikan semuanya, sekarang---" 

"Apa?!" 

"Apa masalahnya? Ada lagi yang ingin kamu bicarakan?" 

"T-Tidak, tidak semua... Tidak ada satu pun!" 

Tahara hampir saja menertawakan keputusasaan sang menteri, tetapi dia tidak lupa untuk 
melemparinya sedikit tulang. "Kamu telah menatap potongan-potongan di dalam ruangan. 
Mengapa kamu tidak memilih satu dan membawanya bersamamu?" 

"Aku tidak akan berani..." 

"Kamu datang sejauh ini dalam cuaca panas. Jika saya membiarkan Anda pergi tanpa 
sedikit pun, bos saya akan mengunyah saya. " 

"A-Kalau begitu..." 

Itu relatif biasa bagi diplomat untuk meninggalkan pertemuan dengan semacam suvenir 
pribadi: salah satu keuntungan dari pekerjaan itu. Sang menteri berdiri di depan salah satu 
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lukisan yang telah dilihatnya dan mendengus. Setiap bagian di ruangan itu adalah 
mahakarya yang tak terbantahkan, masing-masing disembunyikan dari publik oleh dinasti 
bangsawan Holylight selama berabad-abad. Dengan demikian, kebanyakan dari mereka tak 
ternilai harganya. 

" Ombak Laut Mati yang terkenal ... Itu benar-benar ada...!" 

"Kamu suka yang itu? Ambil." 

"A-Apakah kamu yakin? Aku tidak akan melepaskan tanganku darinya!" Menteri 
mengambil lukisan itu, memegangnya seperti sedang melindungi seorang anak. Meski 
terlihat konyol, seni yang berharga sangat berharga bagi para bangsawan pecinta seni. 
Aman untuk mengatakan, menteri tidak akan melepaskan lukisan itu kecuali tangannya 
dipotong. 

"Bos kami bukan tipe pelit. Setelah Anda menindaklanjuti dengan akhir kesepakatan Anda, 
Anda dapat berbelanja di McBonald's di desa. Taruhan Anda akan menyukai beberapa 
bagian di sana. " 

"A-Aku menantikannya..." 

Tahara dan menteri berjabat tangan, setuju untuk menyusun kontrak resmi untuk 
membangun lokasi cabang, menyiapkan satu juta medali emas untuk pertunjukan, dan 
untuk memberikan daun teh yang akan dibuang. 

Menteri itu pergi, merasa lega setelah takut akan harga astronomis yang akan diminta 
darinya. Saya tidak pernah berpikir hal-hal akan diselesaikan dengan daun teh... Terlebih 
lagi, dia berjalan pergi dengan mahakarya yang tak ternilai sebagai suvenir. Satu-satunya 
kendala adalah satu juta medali emas, tetapi jika itu hanya untuk pertunjukan, prosesnya 
akan memakan waktu, tetapi bukannya tidak menguntungkan. 

Dia berencana untuk menjual karya seni yang tersembunyi dari dunia ke negara kita... 
Holylight telah memerintah wilayah yang luas selama lebih dari dua ribu tahun dengan 
populasi bangsawan yang banyak. Menurut rumor, bangsa ini memiliki karya seni yang tak 
terhitung jumlahnya. 

Setelah pembicaraan tentang cabang dan daun teh, tampaknya dia berniat untuk 
membangun hubungan bisnis yang langgeng dengan kami daripada memeras kami untuk 
pembayaran satu kali. Ini saling menguntungkan dalam jangka panjang... Menteri tidak bisa 
tidak bertanya-tanya bagaimana keadaannya jika dia berurusan dengan Jack of All Trades 
atau negara lain. Mereka akan menuntut sesuatu yang ekstrem, menggunakan pekerjaan 
mereka dalam pertempuran sebagai alat tawar-menawar, yang tentu saja akan 
menciptakan perpecahan abadi di antara mereka. 

Sikap dermawan seperti itu... Dia tampaknya berpengalaman dalam bisnis juga. Pertemuan 
dengan Tahara telah membawa angin segar bagi menteri setelah berurusan dengan 
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kebiadaban bangsa-bangsa Utara yang suka berperang. Saat dia merasa lega dengan hasil 
pertemuan yang sangat menyenangkan, menteri sangat ingin serius melakukan bisnis 
dengan kekuatan yang baru lahir ini di Holylight... Sebuah kekuatan yang akan segera 
berjuang melawan bangsawan pusat. 

Sebuah konflik akan segera melanda negara Holylight... Aku harus memperingatkan Yang 
Mulia untuk tetap memperhatikan arus. Dari apa yang saya lihat di Tahara itu, bahkan para 
bangsawan pusat tidak akan memiliki waktu yang mudah dengan mereka. Menteri yakin 
sekarang bahwa bos Tahara tidak lain adalah orang yang menyebut dirinya Raja Iblis, 
monster yang sama yang menghancurkan malaikat tiruan Tzardom hingga berkeping-
keping. Sementara menteri tidak menyaksikan pembantaian itu beraksi, dia mengingat rasa 
dingin yang mendalam di tulang punggungnya saat melihat reruntuhan malaikat tiruan. 
Kami memiliki hubungan yang cukup besar dengan para bangsawan juga, tetapi jika saya 
harus memilih siapa yang akan berdiri lebih lama... 

Dengan konflik yang masuk di benaknya, menteri kembali ke lobi resor, di mana utusan 
lainnya menunggunya dengan ketakutan yang terlihat. Dia berlari ke menteri. 

"M-Menteri ... Bagaimana pertemuan itu terjadi?" 

Ketika menteri merasa kasihan pada utusan itu, dia tidak bisa tidak merasa lebih tinggi, 
mengetahui bahwa masalahnya telah diselesaikan. "Saya bertemu dengan seorang pria 
bernama Tahara yang tampaknya memiliki peran penting di sini ... Benar-benar pria yang 
sangat masuk akal." 

"Maksudmu... Tidak ada tuntutan yang keterlaluan?" 

"Tidak hanya itu, tetapi saya menerima suvenir yang luar biasa. Saya harus kembali ke 
tanah air saya." 

Melihat menteri lega hanya memperburuk kegelisahan utusan Republik, karena dia takut 
menteri melupakan janji persahabatan mereka. 

"Menteri, jangan sampai Anda lupa bahwa kita telah---" 

"Kami tidak memiliki apa-apa untuk saat ini." 

"Apa-?! Bagaimana kamu bisa---" 

" Negosiasi kami telah selesai... Itu saja." Menteri memberi utusan itu tatapan dingin. 

Dia baru saja berhasil melewati badai dengan kapalnya secara ajaib masih utuh. Siapa yang 
waras akan mengubah arah kembali ke badai yang sama untuk orang asing? Menteri Suneo 
bukanlah martir, hanya orang pintar yang tahu cara berbisnis. Hal terakhir yang dia 
inginkan sekarang adalah merusak peluang dengan menempelkan hidungnya pada bisnis 
orang lain. 
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"Karena itu, aku bisa memberikan nasihat yang ramah." 

"Saran Iklan...?" 

"Pria itu adalah pria yang memiliki akal sehat, tetapi saya berharap kemarahannya akan 
segera menimpa mereka yang tidak." Menteri melanjutkan dengan mengatakan bahwa 
tidak perlu negosiasi di pihak mereka untuk memulai. "Mereka memiliki kekuatan yang 
cukup untuk melenyapkan para Satanis, menghabisi iblis raksasa yang bahkan 
mempermainkan Elemental Knight, lalu mengalahkan malaikat tiruan, meskipun yang 
rusak parah. Mereka dapat mengancam kekerasan untuk menyelesaikan sebagian besar 
masalah mereka. Fakta bahwa dia tidak melakukannya," menteri menyimpulkan, 
"menunjukkan pandangan jauh ke depan yang jauh dan luas." 

"Jauh dan luas..." 

Pendeta itu berjalan pergi tanpa pandangan kedua, jelas sangat ingin kembali ke rumah 
dan membuat persiapan untuk apa yang akan datang, langkahnya terpental. 

Dengan tatapan iri pada menteri, utusan Republik pergi ke ruangan tempat Tahara 
menunggu. I-Ini akan baik-baik saja... Suneo bebas dari hukuman... Langkahnya goyah saat 
dia berjalan di aula sebuah bangunan yang sepertinya milik dimensi lain, utusan itu 
berhasil mengumpulkan sedikit keberanian. Jika mereka ingin berbisnis, kami memiliki 
lokasi yang tak tertandingi dalam hal rekreasi... Republik Edogawa berperan sebagai 
karung pasir melawan Animania, tempat orang kaya dan bangsawan menghabiskan musim 
perang dengan berlibur di surga tropis tepi laut. Bangsawan bahkan memiliki semacam 
kompetisi dalam menyelenggarakan pesta perahu paling mewah. 

Dia mungkin menuntut klaim atas tempat terbaik atau keuntungan lainnya... Saat perang 
berkecamuk, semakin banyak orang berbondong-bondong ke Republik. Kamar hotel di 
lokasi premium diperebutkan, perjuangan mewah sekarang menjadi semacam tradisi 
tahunan. Tentu saja, banyak kesepakatan yang dicapai dalam prosesnya, dengan banyak 
potensi suap untuk duta besar Republik. 

Saya harus mengantisipasi kerugian, tetapi saya harus memainkan kartu saya dengan hati-
hati... Utusan itu mengetuk pintu kantor dan dengan gemetar membukanya. Di dalam, 
Tahara menunggunya dengan ekspresi yang sangat kontras dengan perilaku ramah yang 
dia tunjukkan pada menteri. Tentu saja, meja itu kosong, tidak ada botol atau tampilan 
keramahan lainnya. 

"Namanya Tahara. Anda utusan dari Republik? Duduk. Aku tidak punya waktu seharian." 

"Y-Ya ..." 

"Saya terkejut bahwa tidak ada yang datang menemui saya lebih cepat, mengingat kami 
telah menyelamatkan seluruh negara sialan Anda. Apakah semua orang tidur siang di 
sana?" 
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"T-Tidak, kami tidak pernah bermaksud untuk... Dengan permintaan maaf yang tulus, kami-
--" 

"Belum lagi, kami menerima pengungsi dari Animania beberapa hari yang lalu. Senang 
melihat Anda bangun dan sekitar sekarang. " 

Anda melakukannya atas kemauan Anda sendiri! Utusan itu hampir memprotes tetapi 
dibungkam oleh udara di ruangan itu. Itu adalah proyek yang hanya didanai oleh Republik, 
setelah segera menyerahkan semua tanggung jawab ke paladin. Mereka tidak punya hak 
untuk mengeluh tentang keputusan Weeb. 

"Paladin itu meratapi kurangnya rasa kemanusiaanmu. Tebak Sekretaris juga kehilangan 
kepercayaan pada negara Anda. Belum menyebut kalian sejak itu. " 

"I-Ada penundaan dalam mencapai konsensus untuk... Kami tidak pernah bermaksud..." 

"Jika Invasi terus berlanjut, kamu bahkan tidak akan bisa mencapai konsensus . Perang 
tidak terjadi di ruang rapat, Anda tahu." Tahara menyalakan sebatang rokok, menatap 
utusan itu dengan tatapan dingin tanpa adanya kompromi atau kerja sama---kebalikan dari 
sikap yang dia tunjukkan pada menteri Suneo. 

"Jadi, aku punya proposal untukmu. Ambil atau tinggalkan; terserah kamu." 

"Usulan p...?" Utusan itu menelan ludah, menunggu Tahara melanjutkan dengan napas 
tertahan. 

Tapi apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tidak terduga baginya. 

"Aku ingin kota Rookie, Bastille Dungeon dan semuanya." 

"Apa...?!" 

"Sebut saja 'pengawas kejahatan bersama' atau apa pun untuk menjaga semuanya tetap 
sederhana." 

"Tidak peduli apa yang kami sebut itu, Anda menuntut seluruh kota dari kami ?!" Utusan itu 
tidak bisa lagi tinggal di kursinya. Ini terlalu banyak, tidak peduli berapa banyak Republik 
berhutang pada Raja Iblis. 

"Sudah memberitahumu. Ambil atau tinggalkan. Bola ada di istanamu." 

"Memalukan! Kami berterima kasih atas bantuanmu dalam Invasi, tapi ini terlalu jauh...!" 

Tahara mempertahankan ekspresi dinginnya, bahkan tidak menatapnya tetapi pada ikan 
tropis di akuarium. "Asal tahu saja, kami tidak akan mengangkat jari untuk Invasi 
berikutnya. Tidak tahu apakah paladin akan terlalu berterima kasih. Tzardom dapat 
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mengirimi Anda beberapa pasukan, tetapi pada saat mereka mencapai Anda, seluruh 
negara Anda akan terbakar menjadi abu." 

"Yang harus kita lakukan adalah meminta bantuan negara tetangga kita..." Utusan itu 
terdiam, menyadari bahwa Edogawa juga akan diminta ganti rugi yang sangat tinggi oleh 
mereka, bahkan mungkin hibah tanah. Tentu saja, negara tetangga mereka akan menuntut 
tempat peristirahatan mereka yang menguntungkan dalam kasus itu, daripada daerah 
perbatasan yang penuh bahaya atau kota yang baru saja mengalami Invasi. 

Tapi dia menginginkan kota Rookie? Untuk apa...? Menenangkan dirinya, utusan itu duduk 
kembali di sofa. Dia mencari ekspresi Tahara untuk mencari tahu tetapi tidak menemukan 
apa pun. Saat ini di Rookie, Bastille Dungeon tidak stabil, kejahatan meningkat, dan kota itu 
rusak parah sehingga pemulihannya membutuhkan banyak uang. Semakin menteri 
memikirkannya, semakin Rookie merasa seperti beban bagi Republik. Skenario terburuk, 
para gelandangan pengangguran itu bahkan mungkin mulai membuat kerusuhan... Paladin 
telah mengambil alih kota untuk mencoba mengurangi kepanikan, tapi dia pasti akan pergi 
cepat atau lambat. Tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan terjadi setelah dia pergi 
dan penjara bawah tanah itu dibuka. 

"Proposal ini ... Apakah itu satu-satunya permintaanmu?" 

"Kami tidak meminta hal lain." 

Utusan itu merasa semakin bingung. Apa yang mereka inginkan dengan kota dengan semua 
risiko bawaannya? Di satu sisi ... ini mungkin bukan kesepakatan yang buruk. Republik 
sebagian besar peduli dengan tanah resor utara mereka dan pantai timur mereka. 
Faktanya, Empat Pilar yang memerintah Republik bahkan menyarankan untuk memotong 
benteng di perbatasan dan kota Rookie dari sisa Republik, meninggalkan mereka sama 
sekali. Dengan Holylight menawarkan untuk mengambil tanggung jawab itu, mereka sangat 
mungkin mengambil kesempatan itu. 

"Aku hampir lupa," tambah Tahara, "urusan Sekretaris dengan Anima. Anda melihat apa 
yang terjadi beberapa hari yang lalu. " 

"Aku baik...!" Utusan itu kehilangan kata-kata; kenapa dia menyebut Anima sekarang? 
"Apakah itu ancaman?" 

"Bukan niat saya. Hanya mengatakan bahwa jika kita menghadapi kota Rookie, pada 
dasarnya kita akan berbatasan dengan Animania. Sekretaris dapat berbicara dengan 
mereka." 

"Bicara...? Mereka melihat kita lebih rendah. Tidak ada percakapan yang bisa dilakukan 
dengan mereka ... " 

"Kau pikir begitu? Menurut Sekretaris mereka menyenangkan," Tahara tertawa kecil 
sambil mengepulkan asap rokoknya. 
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Ini benar, karena Raja Iblis telah menjalin hubungan dengan Anima, dan bukan hanya 
dengan Anima mana pun---dia telah bertemu dengan Grand Priestess yang dipuja oleh 
semua Animania dan dengan Animadmiral yang ditakuti oleh sebagian besar benua. 
Setelah Naga, yang mengawasi bangsa, menyatakan bahwa semua Anima harus 
membiarkan Raja Iblis, dia menjadi tak tersentuh di negara ini. 

Mempertimbangkan semua ini, tindak lanjut Tahara tampaknya dapat dipercaya: "Kami 
tidak keberatan jika Anda meninggalkan kesepakatan. Itu hanya berarti kita akan duduk 
dan menonton apa pun yang dilakukan Animania selanjutnya. Masuk akal, kan?" Ancaman 
terang-terangan membuat utusan itu menggertakkan giginya, tetapi Tahara memutuskan 
untuk memberikan lebih banyak umpan. "Pikirkan seperti ini. Itu hanya akan membuat 
Anda kehilangan kota untuk membeli keamanan Anda." 

"Keamanan...?" 

"Jika Anda menggadaikan Rookie kepada kami, Anda akan aman dari Anima dan dari risiko 
Invasi yang melekat pada Bastille Dungeon. Kedamaian dan keamanan adalah roti dan 
mentega Anda, bukan? Kami menawarkan untuk mengambil beban itu dari pundak Anda 
dengan harga rendah untuk satu kota. Apakah itu benar-benar kerugian bagi kalian? " 

"T-Tidak..." Utusan itu perlahan-lahan menurunkan dagunya saat Tahara melanjutkan. 
Republik menarik yang terkaya dari yang kaya hanya karena resor mereka benar-benar 
terlepas dari perang. Sejak Invasi, pariwisata telah menurun. Jika Anima melakukan 
tindakan mengancam, pariwisata akan anjlok, membuat Republik kehilangan pendapatan 
mereka yang paling berharga, dan segera seluruh ekonomi mereka. Satu kota sebagai ganti 
keselamatan... 

Utusan itu mempertimbangkan pro dan kontra: Memberikan Rookie akan merusak 
reputasi mereka dalam beberapa cara, dan mereka akan kehilangan jarahan dari penjara 
bawah tanah serta pendapatan pajak dari para petualang dan pedagang. Kontra itu, 
bagaimanapun, memucat dibandingkan dengan ancaman Animania dan Invasi. Setelah 
dipertimbangkan lebih lanjut, bukankah ini kesempatan bagi kita untuk menyingkirkan 
tumor yang sudah lama ada itu untuk selamanya...? Terbebas dari ancaman Animania dan 
tanggung jawab Bastille Dungeon yang menjauhkan tamu resor, Republik dapat fokus pada 
bisnis liburan mereka yang menguntungkan. 

"Beberapa hal yang ingin saya diskusikan, Tuan Tahara..." 

"Kamu memiliki tampilan baru di matamu. Memutuskan?" 

"Kami memiliki reputasi untuk dipertimbangkan... Melepaskan kota tanpa banyak 
pertempuran akan membuat kami terlalu buruk. Tidak peduli kesepakatan di bawah 
permukaan, kami meminta pertimbangan sebanyak yang Anda mampu dalam hal 
penjelasan. " 
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"Ya, kami akan memainkannya dengan tenang. Seperti yang saya katakan, sebut saja ini 
'joint crimewatch' atau semacamnya untuk sementara waktu," Tahara menawarkan, 
mematikan rokoknya. Dia hanya mengejar kendali kota dan tidak peduli alasan apa yang 
ingin digunakan Republik. 

"Daftar keinginan kami cukup panjang sekarang. Tapi kami tidak keberatan melemparkan 
Anda satu atau dua tulang. " 

"Yang berarti...?" 

"Kami akan memeriksa barang-barangnya, tapi kami bisa membuat Anda terlalu banyak 
menimbun. Dengan diskon teman dan keluarga, tentu saja." Tahara menyeringai dan 
mengedipkan mata, mengusulkan beberapa bentuk hubungan yang saling menguntungkan, 
yang tampaknya dipahami oleh utusan itu. Ketegangan di ruangan itu sepertinya agak 
terangkat. "Seperti yang saya katakan, kami punya daftar keinginan yang panjang. Ini 
adalah kesempatan yang baik bagi kami untuk mulai melakukan bisnis yang baik dengan 
perusahaan Anda. Pasti membosankan ketika satu-satunya klienmu adalah mereka... Apa 
itu, Empat Pilar?" 

"Holylight akan mengimpor barang dagangan kita...dari Kid Company?" 

"Bisnis harus berjalan dua arah. Tidak dapat memiliki satu sisi mendapatkan semua 
fasilitas. " Tahara menyalakan rokok lagi sebelum menjatuhkan bom. "Kamu tahu bahwa 
Holylight memiliki banyak bangsawan kaya. Sebenarnya, saya baru saja berbicara dengan 
seorang menteri dari Suneo tentang mendirikan toko untuk mereka di sini." 

"Apa...?!" Setelah keterkejutan awal, utusan itu akhirnya mengerti mengapa menteri, yang 
telah memasuki pertemuan malapetaka dan kesuraman, muncul dengan seringai dan 
lompatan dalam langkahnya. 

"Kamu sudah lama berbisnis dengan satu persen teratas, kan? Jika Anda memiliki 
kepercayaan diri dan pengetahuan, kami akan mempertimbangkan untuk mendirikan toko 
untuk Anda juga." 

D-Dia mencoba memulai kompetisi antara Suneo dan Republik kita...! Tahara begitu licik 
dengan eksekusinya sehingga menteri lebih terkesan daripada marah; dia tampaknya siap 
untuk menggunakan apa pun dalam jangkauannya untuk menghasilkan keuntungan. 
"Sebuah cabang untuk Suneo dan sebuah cabang untuk Republik... Aku ragu para 
bangsawan Holylight akan senang dengan pengaturan seperti itu..." utusan itu berkata 
dengan nada bertanya, tapi Tahara hanya mengembuskan asapnya, tidak terganggu. 
Sebenarnya, dia sangat ingin para bangsawan mengetahui tawaran ini. 

"Akan ada uap yang keluar dari telinga mereka untuk melindungi keuntungan mereka. Itu 
akan menjadi pemandangan." 
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Dia menggunakan kesempatan ini sebagai pemicu bagi mereka... Seberapa jauh dia 
berpikir?! Utusan itu memandang Tahara dengan kagum. Setelah melihat bahwa dia telah 
terpikat ke sini sebagai bagian dari rencananya, utusan itu ingin menghindari rahmat 
buruknya dengan cara apa pun. Aku harus membuat kesepakatan dengannya sebelum 
berangkat hari ini... Utusan itu segera berpindah untuk membicarakan bisnis. Pertemuan 
berjalan dengan lancar, berlanjut sampai persyaratan dapat diterima oleh kedua belah 
pihak dan mereka berjabat tangan. Dengan janji menandatangani kontrak resmi di 
kemudian hari, utusan Republik meninggalkan kantor. 

Sekarang setelah aku membuka jalan yang dibuka Sekretaris... Tahara dengan rendah hati 
mempertimbangkan pekerjaannya sehari-hari, meskipun dia sendirian membersihkan 
kekacauan besar yang ditinggalkan Raja Iblis. Untuk semua perhatian Tahara, dia hampir 
tidak bisa mengikuti bosnya. Kami mendapatkan kota yang dia incar, tapi dilihat dari 
geografinya... Melihat peta di atas meja, sebuah hipotesis tertentu (yang dengan cepat 
mendekati kesimpulan) muncul di benak Tahara. Republik berbagi perbatasan dengan 
Animania, dan Suneo terletak di seberang Kolam Payau dari Animania. Mengikuti jejak Raja 
Iblis di peta, sebuah fakta menarik menerangi dirinya sendiri. 

Sekretaris mencoba membuka celah... Republik dan Suneo masing-masing berdiri seperti 
gerbang yang menghalangi kemajuan Anima. Namun, setelah ini, Tahara menganggap 
gerbang itu patah dari engselnya. Entah Raja Iblis mencoba membanjiri Anima atau 
sebaliknya, Tahara melihat pergerakan besar dalam waktu dekat. Dan sekarang Euritheis 
ke utara... Seperti dia melibas jalan lurus. Dengan seringai, Tahara melanjutkan rencana, 
mengingatkan sekali lagi kemampuan pria yang diikutinya. 

Mempertimbangkan bagaimana Raja Iblis takut akan kesalahpahaman Tahara lebih dari 
segalanya, hubungan khusus mereka akan selalu menjadi drama komedi. Ini mengakhiri 
hari, baik untuk Raja Iblis dan kaki tangannya. Yang satu bermain sepanjang hari di kolam 
renang, sementara yang lain bergerak dengan suara gemuruh melintasi benua. Kejahatan 
dadakan Raja Iblis tampaknya ditakdirkan untuk diangkat menjadi skema yang hebat 
dengan bantuan pikiran Tahara. Baik atau buruk, memiliki karyawan yang terlalu 
berkualifikasi telah menciptakan penjajaran yang menarik untuk dilihat semua orang. 

 

Anda Membuka Beberapa Informasi!! 

Republik Edogawa 

Sebuah republik yang diperintah oleh Empat Pilar, kuartet bangsawan yang kuat, dan 
Perusahaan Anak, yang terikat dengan Pilar. Kepala negara mereka dirotasi setiap dua 
tahun untuk mencegah satu Pilar memonopoli kekuasaan negara. Hal ini terlihat sebagai 
penyangga antara Animania dan sisanya dari benua, serta para resor tujuan selama musim 
perang. 
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Kerajaan Suneo 

Seluruh negara mereka beroperasi sebagai perusahaan perdagangan yang memproduksi 
berbagai barang mewah. Mayoritas orang terkaya di benua itu bersumpah dengan produk 
Suneo, yang telah membuat Suneo menjadi musuh perusahaan perdagangan besar lainnya 
di seluruh benua. Suneo adalah pemberi pinjaman kepada negara dan kekuatan dalam 
kekacauan, sesuatu yang mereka eksploitasi untuk membuat orang lain menyelesaikan 
pekerjaan kotor mereka; setiap gerakan yang mengancam status quo dihilangkan 
sementara tangan para bangsawan tetap bersih. 

Legiun Pulau 

Negara-negara pulau dengan berbagai ukuran membentuk aliansi yang berkembang pesat 
dalam penangkapan ikan. Terlepas dari gelar kolektifnya, setiap negara kepulauan 
mempertahankan kedaulatan dan budaya mereka. Legiun secara keseluruhan menghadapi 
invasi dari Tzardom, yang menyebut mereka bidat. 
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Volume 7 Chapter 6 

Kejahatan di Ruang Rapat 
Desa Rabi terus menumbuhkan gangguan yang belum pernah terjadi sebelumnya yang 
mereka sebabkan di wilayah tersebut; belum pernah ada populasi sebesar itu yang 
berkumpul di mana pun di tanah terpencil Holylight timur. Pertumbuhan pesat ini sebagian 
berkat tuan kecil seperti Subwa menyumbangkan tanah mereka ke desa, serta kedatangan 
mantan budak yang diselamatkan dari wilayah Hellion. Mereka tampak tersesat di desa 
pada awalnya, tetapi keluar dari pengalaman mimpi buruk mereka, mereka dengan cepat 
menyesuaikan diri. 

Sementara itu, Raja Iblis dengan santai memimpin Elang melewati desa yang ramai. 

"Ada begitu banyak orang di sini sekarang ..." 

"Aku tidak keberatan dengan energinya." 

Elang masih tercengang dengan evolusi desa yang konstan, sementara Raja Iblis tetap tidak 
terpengaruh; dia tidak bisa tidak membandingkan tempat itu dengan kota-kota besar di 
kehidupan sebelumnya. Ketika Anda memikirkan Tokyo, New York, Shanghai, atau 
London... Dia tidak akan terkesan dengan apa pun selain kota metropolitan yang bonafide, 
dengan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi dan cakrawala yang tidak bisa tidur. 

Ketika mereka melihat pasangan itu lewat, para pedagang dan pekerja di jalan semua 
bergegas untuk membungkuk. Karena khawatir Elang berjuang untuk beradaptasi dengan 
kehidupan desa, Raja Iblis mulai melakukan jalan-jalan harian ini melalui desa bersamanya. 
Banyak ketidaknyamanan Eagle, Tahara, Yu, Luna, atau Madam akan menemaninya 
menggantikannya di kali. 

"Um, seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku tidak akan berguna untuk---" 

"Kami hanya jalan-jalan. Jangan khawatir tentang itu." 

Itu adalah tugas berat bagi Eagle, yang merasa semakin banyak mata yang melihat ke 
arahnya. 

Kerumunan bergumam ketika mereka lewat: 

"Raja Iblis dan Anima..." 

"Kudengar demi-human adalah pelayan Holy Maiden?" 

"Selir Raja Iblis, menurut apa yang saya dengar ... Bukankah itu terlihat seperti itu?" 
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"Gadis itu benar-benar cantik... Lihat bahu itu." 

"Berengsek!" 

Raja Iblis dan Elang melanjutkan perjalanan damai mereka. Dia memiliki niat untuk 
menghapus prasangka yang mengakar terhadap Elang dengan membuatnya terlihat 
dengan para pemimpin desa yang kuat. Itu benar-benar bekerja juga. Siapa yang berani 
berkelahi dengan seseorang yang selalu terlihat dengan mereka yang berada di atas? 

"Beberapa Kelinci telah bermigrasi kembali..." 

"Tiga puluh dari mereka sejauh ini. Semuanya akan segera kembali, "kata Raja Iblis tanpa 
sedikit pun keraguan. Dia tampak yakin bahwa tidak ada tempat lain selain dunia 
ciptaannya yang layak untuk ditinggali. 
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"Kamu sangat percaya diri sepanjang waktu. Saya iri padamu..." 

"Jika seseorang ingin memimpin, dia tidak boleh ragu-ragu. Segalanya berjalan lebih baik 
jika saya mempertahankan penampilan percaya diri, fasad atau tidak, "Raja Iblis dengan 
berani mengakui. Dia tampak lebih santai daripada biasanya dengan penasihatnya. "Rumah 
Kelinci berbentuk kelinci...? Apa gunanya telinga?" 

"Saya mendengar banyak spesies Anima membuat jenis perlindungan tertentu." 

"Itu bahkan tidak bisa berfungsi sebagai batang penerangan. Kurasa jika itu yang mereka 
suka..." 

Konstruksi sudah dimulai untuk Kelinci yang hilang, membuat tukang kayu sibuk. Selain 
itu, perumahan sementara bermunculan di kiri dan kanan untuk menampung para 
pengungsi yang datang dari wilayah Hellion. 

Seorang pria dengan kikuk membawa kayu melalui lokasi konstruksi: Hummer, yang 
akhirnya diperbudak di wilayah Hellion melalui serangkaian peristiwa aneh. Dia membawa 
bebannya bahkan ketika langkahnya goyah sementara seorang gadis gagah mengejeknya. 

"Hei, orang tua! Kenapa kalian semua terhuyung-huyung membawa beberapa tongkat? 
Betapa tidak bergunanya kamu? " 

"A-aku minta maaf! Aku sudah lama tidak bekerja..." 

"Ha! Anda gelandangan yang tidak berguna, orang tua ?! Buang-buang ruang yang tidak 
berguna ?! " 

"A-Maaf... aku siap memberikan semua yang kumiliki untuk maju..." 

"Tidak ada tempat untuk maju pada Anda usia! Bagian. Dari. botak. Sampah!" 

Kombinasi pria paruh baya yang patuh dan remaja yang agresif adalah kombinasi yang 
penuh dengan fiksi, tetapi melihatnya secara langsung membuat Raja Iblis merasa mual di 
perutnya. 

"Menurut anak nakal itu dia siapa? Apa aku harus memberinya pelajaran?" 

"A-aku tidak tahu apa yang akan kamu lakukan," sela Elang, "tapi tunggu! Pria itu 
membawakanku surat dari paladin." 

"Dari Weeb?!" 

Raja Iblis merobek surat yang diberikan Elang padanya. Itu berisi permintaan maaf atas 
nama Tzardom, yang ditulis dengan hati-hati. Tentu saja, ini tidak ditujukan kepada Raja 
Iblis, tetapi kepada Elang. Selain itu, surat tersebut berisi tawaran sederhana namun tulus 
bagi Eagle untuk menghubunginya melalui "Mr. Daruma" jika terjadi sesuatu. 
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Dia tidak berubah... pikir Raja Iblis. Dia siap untuk mengambil negaranya sendiri. Dia 
merasakan keingintahuan yang tulus terhadap Weeb dan keinginan kuat untuk 
memilikinya di sisinya...dan Raja Iblis bukanlah orang yang mudah menyerah untuk apa 
pun yang dia minati. 

"Jadi dia ada hubungannya dengan paladin..." gumamnya dan berjalan ke arah Hummer. 

Gadis yang telah melecehkan Hummer tidak bisa mempercayai matanya; orang yang paling 
kuat di desa itu sekarang mendekatinya dengan ekspresi tegas di wajahnya. 

"B-Bye, tukang sampah kecil! B-Hati-hati di luar sana! Jika Anda akan mengacau, pastikan 
saya menonton! " Dia melarikan diri dari tempat kejadian dengan warna yang terkuras dari 
pipinya. 

Hummer dibiarkan meringkuk di hadapan Raja Iblis, yang tampak sebagai makhluk yang 
lebih menakutkan daripada yang pernah dia hadapi di Wilayah Neraka. 

"Siapa namamu? Mengapa Anda membawa surat paladin? Bagaimana kamu mengenalnya?" 
Raja Iblis mengajukan pertanyaan dengan nada berapi-api seperti dia menuduh 
pasangannya selingkuh. 

"MM-Namaku... Apakah HHH-Hummer..." Hummer tercekat, suaranya kering dan gemetar, 
sama sekali tidak menyangka bahwa jawabannya akan memicu kekacauan lebih lanjut. 

"Surat itu bertuliskan Daruma. Anda berani mencoba memberi saya nama palsu? 

"A-aku tidak akan pernah! Nona Akane salah mengira namaku...!" 

"Akan...? Maksud kamu apa?" 

Pergeseran ekspresi Raja Iblis membuat Hummer menyesal mengatakan sesuatu. Dia 
dengan putus asa mencoba menjelaskan, tetapi Raja Iblis tampak lebih tegas dengan setiap 
kalimat. 

"Apa yang kamu katakan?" Raja Iblis bertanya. "Akane menemukanmu di wilayah Hellion?" 

"U-Uh, dia menyelamatkanku ..." gumam Hummer, tidak yakin apa yang harus dilakukan 
saat dia, untuk beberapa alasan, berlutut, kepalanya menunduk ke tanah. 

Akhirnya, Eagle ikut campur karena kasihan, "Saya tidak berpikir dia orang jahat." 

"Aku tahu itu," jawab Raja Iblis. "Saya punya teori berbeda tentang dia." 

"Sebuah teori?" 

"Jika Akane mengalami kesulitan menjemputnya, dia bisa menjadi harta karun." 
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Komentar aneh itu membuat Eagle dan Hummer saling bertukar pandang. Akane 
dilengkapi dengan banyak skill yang berhubungan dengan harta karun, seperti Collector, 
Lucky Star, Treasure Hunter, dan Mint Master. Tentu saja, dia tidak pernah menemukan 
dan membawa kembali seseorang di Arena, tetapi efek dari skill sangat diperkuat di dunia 
ini. 

Dia menabrak Akane dan Mynk adalah satu hal. Tapi itu membawanya untuk bertemu 
dengan paladin, dan sekarang dia duduk di depanku... Apakah itu semua benar-benar hanya 
kebetulan? Entah itu nasib baik atau buruk yang menempatkan Hummer dalam situasi ini, 
dia memiliki sifat yang sangat langka untuk memiliki hubungan pribadi dengan Weeb. 

"Apa lagi yang kamu dan dia bicarakan?" 

"B-Dia memintaku untuk...menulis padanya tentang desa." 

"Hati-hati seperti biasa. Itu menunjukkan seberapa sering dia dikhianati." 

Hummer menundukkan kepalanya, tidak bisa berkata apa-apa. 

Raja Iblis selalu merasa bahwa paladin berpikir terlalu hati-hati untuk anak seusianya. Jika 
seseorang masih memilih untuk melanjutkan setelah banyak pengkhianatan dan mengatasi 
kehilangan harapan yang menghancurkan itu, mereka harus melindungi hati mereka 
dengan lapisan pertahanan, belajar meragukan orang, dan niat menebak-nebak. Raja Iblis 
berasumsi bahwa paladin telah melalui ini. 

"Tulislah dengan jujur tentang apa yang Anda lihat di desa. Jangan menahan apa pun. " 

"A-aku tidak berpikir aku bisa melakukan hal yang begitu penting---" 

"Dia menganggapmu orang yang jujur. Anda jelas cukup baik baginya untuk memercayai 
Anda dengan tugas itu. " 

"A-Aku benar-benar tidak layak... Aku terus saja lari dari tanggung jawab selama ini..." 

"Melarikan diri, ya...? Kalau begitu mari kita dengar sedikit tentang hidupmu," Raja Iblis 
mendorongnya, menyalakan rokoknya. Dia curiga bahwa dia bisa mempelajari sesuatu 
yang baru tentang paladin melalui Hummer. 

Hummer diam-diam membuka dan menutup mulutnya untuk sementara waktu sebelum 
diam-diam menceritakan kisahnya. Dia berasal dari desa miskin di mana tidak ada 
pekerjaan. Dia berhasil sampai ke kota dan mencoba berbagai bidang pekerjaan, tetapi 
terus kehilangan pekerjaannya karena tidak mempelajari keterampilan dengan cukup 
cepat. Setelah dia merasa cukup dengan itu, dia bercita-cita menjadi seorang petualang, 
hanya untuk melukai lututnya ketika monster menyerangnya. Dia tetap menjadi porter 
setelah itu, bahkan ketika itu berarti petualang yang lebih muda darinya akan 
memerintahnya. Merasa seperti dia tidak punya tempat lain untuk pergi di darat, dia 
berhasil keluar ke laut, hanya untuk ditangkap dan diperbudak di wilayah Hellion. Seluruh 
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kisah hidupnya sama malang dan menyedihkannya dengan penampilannya, seolah-olah dia 
dilahirkan di bawah jajaran bintang yang menyedihkan. 

"Saya tidak pernah mengambil kepemilikan atas hidup saya," Hummer menyimpulkan. 
"Saya menolak bekerja untuk masa depan saya, menyerahkan diri pada kehidupan pesuruh 
yang menyedihkan ini, hari demi hari. Sebelum aku menyadarinya, aku berumur empat 
puluh delapan... Aku tidak berguna, sungguh." 

Raja Iblis mendengarkan ceritanya tanpa ekspresi, tetapi Elang menunjukkan minat yang 
tulus; mungkin dia merasa simpati padanya sebagai seseorang yang menjalani kehidupan 
yang sama, melayang dari satu tempat ke tempat lain, tidak dapat menyesuaikan diri. 

"Tidak heran anak nakal itu mencaci makimu," kata Raja Iblis. "Dan kamu memiliki 
tampilan Toshiyuki Nishida. Tentu saja, dia adalah aktor yang terkenal secara nasional..." 

"T-Toshi...?" 

"Dikatakan demikian, tidak banyak pria yang bisa begitu terbuka tentang kekurangan 
mereka..." Raja Iblis perlahan menghembuskan asap. "Aku ingin tahu apakah aku harus 
hidup sesederhana kamu kadang-kadang ..." 

Hummer akhirnya mendongak setelah mendengar itu, dan Eagle juga memasang ekspresi 
terkejut. Untuk seseorang yang berbohong dan menipu sebanyak yang dilakukan Raja Iblis, 
Hummer hampir kebalikannya; mungkin Raja Iblis bahkan merasa iri karena 
kemampuannya begitu rentan dan jujur. 

"Aku tidak akan membantumu dengan cara apapun," tambah Raja Iblis, "tapi aku juga tidak 
akan menghalangimu. Tulis padanya apa pun yang Anda inginkan saat Anda tinggal di desa 
ini." 

"Y-Ya, Pak..." 

"Dan kamu malu karena kamu telah melarikan diri... Tetapi semua orang mencoba untuk 
menghindari dan lari dari penderitaan. Itu wajar saja." Raja Iblis berbalik dan terus 
berbicara dari hatinya, tanpa mengetahui mengapa dia begitu jujur dengan pria yang 
menyedihkan ini. "Tidak masalah seberapa banyak Anda menderita di sepanjang jalan atau 
berapa kali Anda jatuh, selama Anda berdiri sebagai pemenang pada akhirnya. Anda selalu 
dapat mencoba lagi, selama Anda memiliki keinginan untuk itu." 

Raja Iblis berjalan pergi, meninggalkan Hummer berdiri di sana tercengang saat Elang 
bergegas mengejarnya. Ekspresinya berubah dari khawatir menjadi terkejut. "Aku, yah... 
tidak menyangka kamu mengatakan hal seperti itu." 

"Aku juga tidak tahu kenapa aku melakukannya... Dia memang pria yang aneh." 

Mereka terus berjalan sampai mereka mencapai sekelompok pekerja yang mengenakan 
pakaian aneh: orang-orang dari Legiun Pulau tempat Elang dulu tinggal. Ketika mereka 
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mendekati kelompok itu, ternyata pada waktu istirahat mereka, semua berdiri untuk 
menyambut mereka. 

"Tuan Raja Iblis...! Dan Elang..." 

"Bagaimana kabarmu di sini? Membiasakan diri dengan desa?" 

"Y-Ya, Tuan!" 

"Saya tahu lingkungan Anda jauh dari ideal. Aku akan segera menyiapkan penginapan yang 
nyaman untukmu." 

"I-Itu terlalu baik...!" 

Sebenarnya, para pekerja diperlakukan lebih baik daripada yang pernah mereka impikan. 
Desa itu memiliki banyak makanan dan air, pekerjaan tetap yang dibayar setiap hari, dan 
bahkan akses ke fasilitas surgawi pemandian umum hanya dengan tiga koin perunggu. Ini 
semua minimal untuk Raja Iblis, tapi itu adalah surga dibandingkan dengan Legiun Pulau 
dan ancaman Tzardom. Bahkan, mereka hampir tidak percaya bahwa orang dapat 
menjalani kehidupan yang begitu nyaman. 

"Sudah waktunya aku kembali bekerja," kata Raja Iblis. "Elang, luangkan waktumu." 

"Oke..." 

Setelah Raja Iblis pergi, ketegangan terangkat dan kelompok itu menghela nafas lega. 

"E-Eagle, apakah kamu, baik, baik-baik saja...?" 

"Apa?" 

"Maksudku... Apakah sesuatu yang buruk terjadi padamu di sini?" 

"T-Tidak! Saya diperlakukan dengan sangat baik di sini." 

Orang-orang dari Legiun Pulau tampak khawatir tentang Elang, khawatir dia mungkin 
disandera atau dijadikan selir oleh ayah baptis, semakin diperkuat oleh suasana tenang dan 
lembut di sekelilingnya. 

"Senang mendengarnya... Tempat ini luar biasa. Saya akan percaya jika mereka memberi 
tahu saya bahwa ini adalah surga." 

"Ya, itu benar-benar..." 

Legiun Pulau adalah kepulauan yang berkembang pesat di industri perikanan, yang berarti 
bahwa laut memutuskan siapa yang hidup dan mati. Dengan serangan Tzardom yang cepat, 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



warga Legiun hidup hari demi hari, tidak tahu apakah mereka akan berhasil melihat yang 
berikutnya. 

"Kalau saja orang-orang dari pulau lain bisa bergabung dengan kita di sini..." 

"Bagaimana mereka bisa ketika kita begitu jauh?" 

"Aku tahu, tapi kalau terus begini, Tzardom akan memperbudak mereka semua..." 

Mendengarkan percakapan mereka, Elang menatap ke arah Raja Iblis pergi dengan 
ekspresi antisipasi yang baru. 

Raja Iblis kembali ke kasino dan memasuki ruang pertemuan di lantai tiga belas tempat 
para penasihatnya menunggunya. 

Ugh... Pertemuan lagi. Ini lebih dari yang bisa saya terima! 

Tanpa ada yang memuji kejujurannya, Raja Iblis mengambil tempat duduknya dengan 
ekspresi serius. 

Pertemuan kejam lainnya untuk pasukan Raja Iblis dimulai saat Tahara dan Yu 
menyebarkan berbagai dokumen di atas meja panjang. Kejam, setidaknya, bagi Raja Iblis, 
yang sudah terlihat sangat kesakitan. 

Kondo sendiri menyimpan perangkat game kecil di bawah meja, melihatnya sekilas di sana-
sini: sebuah game berjudul Sumogotchi , yang tujuannya adalah untuk membesarkan anak 
ayam menjadi pegulat sumo yang besar dan sehat. Saat Kondo dengan penuh kasih 
membesarkan anak ayam itu dengan melatihnya di toilet, mengajarinya jongkok sumo, dan 
memberinya makan chankonabe, pertemuan itu berlanjut dengan gravitas. 

Topik pertama dalam agenda adalah Holy Maiden White. "Dia dan aku sekarang memiliki 
pemahaman ," Raja Iblis memulai. "Ingatlah itu untuk bergerak maju." 

Tahara dan Yu membuat catatan ini sebagai cewek Kondo mendapatkan mawashi baru. 

Putih... Raja Iblis mengingat penampilan agungnya, lengkap dengan kostum lengkapnya. 
Dia bermaksud untuk mengambil keuntungan dari kesalahpahamannya dengan 
menghubunginya dengan kedok Malaikat Jatuh, berpikir bahwa itu akan mengurangi 
perlawanannya terhadap perolehan mereka atas seluruh Cahaya Suci timur. Apa yang 
terjadi di atap adalah kekacauan besar lainnya... Sebuah tablo melintas di benaknya, 
mereka berdua terkunci dalam apa yang hanya bisa diartikan sebagai pelukan kekasih... 
Reaksi kimia yang kuat dan tak terduga telah terjadi, menguasai Pola pikir penipu yang 
picik dari Demon Lord. Sekarang kecantikannya telah menancapkan kesan tajam di 
benaknya. Dia gadis yang baik, tapi aku khawatir ada pria yang akan datang dan... Apa aku 
pria itu?! 
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Saat Raja Iblis mendekati realisasi diri ini, Tahara telah memasang peta di papan tulis yang 
menunjukkan bagaimana pembebasan tanah mereka (dengan kedok "sumbangan") 
semakin cepat. Tuan-tuan tetangga tampaknya mengejar Subwa, tidak ingin melewatkan 
kesempatan untuk menawarkan tanah mereka sejak dini ketika mereka masih bisa 
membuat kesan yang baik pada Raja Iblis, daripada nanti, ketika tanah mereka mau tidak 
mau akan diambil dari mereka. Ada bangsawan yang kompeten dan tidak kompeten, tetapi 
mereka semua memiliki rasa pelestarian diri yang tajam. 

"Ketika kita mengambil Kota Suci, Tahara, dorong mereka untuk menyumbangkannya ke 
Gereja Suci dan kendalinya. Aku tidak membutuhkan tempat tua yang berdebu itu." 

"Hm?" Tahara merenungkan komentar itu beberapa saat sebelum mencapai kesimpulan. 

Raja Iblis bermaksud memberi White lebih banyak kekuatan sambil membuat transaksi 
lebih meyakinkan kepada rakyat, tetapi Tahara secara alami mencapai kesimpulan yang 
berbeda. "Gapapa, ngaco. Ada satu titik buram di foto besar Anda ini, Tuan Sekretaris, yang 
tidak bisa saya lihat. Sekarang mulai jelas." 

"Kau akan lihat..." Raja Iblis berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke jendela untuk 
menatap desa dengan tatapan penting. 

Para penasihat melihat gravitasi dan signifikansi yang luar biasa dalam siluetnya, seolah-
olah pemimpin tersayang mereka dapat melihat segala sesuatu mulai dari Rabi hingga ke 
empat penjuru benua. 

Tentu saja, Raja Iblis tidak memiliki pandangan ke depan atau kelicikan seperti itu; dia 
hanya membalikkan punggungnya ke kamar untuk menyembunyikan ekspresinya. Aku 
punya firasat buruk tentang ini... Kemana perginya ini?! Raja Iblis, yang tampaknya 
mengembangkan indra yang lebih tajam dalam mendeteksi situasi berbahaya, merasakan 
detak jantungnya meningkat saat percakapan berlanjut di belakangnya. 

"Hei, Tahara," Yu ikut bergabung. "Maksudmu..." 

"Lurus ke atas. Kita harus membuat tamu kita kaya , bukan?" 

"Jadi Sekretaris sudah membayangkan bagaimana memerintah dunia ini setelah perang ..." 

"Ha ha ha! 'Aturan tiga'? Lebih seperti aturan lima! Dengan dasar yang kuat seperti ini, kita 
bisa bertarung dengan negara mana pun di luar sana selama satu dekade pada suatu 
waktu." 

Raja Iblis menjadi semakin gelisah; dia hampir tidak bisa berbalik dan bertanya, "Apa yang 
kalian berdua bicarakan?" Sementara itu, cewek digital Kondo baru saja melempar telur 
dengan sumo. Seekor anak ayam baru muncul, tetapi Kondo menggumamkan beberapa 
kutukan diikuti oleh "Satu lagi yang umum..." 
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Tahara menarik pensil merah dari atas telinganya dan menyelipkannya di peta. "Gereja 
Suci mungkin memiliki pengaruh mereka, tetapi mereka akan berhenti bernapas di leher 
kita ketika kita melemparkan semua yang kita buat dari ibukota itu kepada mereka." 

"Ya, dan kita dapat memindahkan bangsawan yang telah menekuk lutut mereka ke Central 
yang makmur ..." Yu berdiri, menjalankan spidol di papan tulis untuk menulis istilah yang 
tidak menyenangkan seperti pelanggan dan pupuk dan melingkari mereka. 

"Di utara ada di map berikutnya, tapi garis depan akan ada di sini untuk sementara waktu. 
Biarkan Kakek Harts terus mengambil alih. " Tahara juga menuliskan pikiran-pikiran 
menakutkan seperti masuknya modal dan meningkatkan pasukan ke 10.000 di bagian 
utara peta. 

Semua ini benar-benar melayang di atas kepala Raja Iblis, tapi dia memastikan untuk 
membuat para penasihat itu terlihat tertarik saat dia menyalakan sebatang rokok. Apa pun 
yang mereka lakukan, saya harus terus mengembangkan wacana karyawan saya. Dia 
dengan cerdik menutup mulutnya dan mendengarkan; penasihat mengambil isyarat dan 
melanjutkan percakapan mereka. 

"Dengan rekam jejak mereka, akan lebih mudah untuk membiarkan keluarga Butterfly 
menguasai seluruh selatan." 

"Tidak ada keberatan di sana." 

Tag surga wanita , spa , dan mata air panas ditambahkan ke lokasi selatan di peta. Rupanya, 
mereka sudah memetakan Holylight baru . 

"Adapun barat yang merepotkan..." kata Yu. 

"Mari kita minta Dona yang maha kuasa mengumpulkan oposisi. Mungkin mendapatkan 
beberapa tamu internasional juga, tapi aku akan mengurus mereka dalam sehari." 

"Tidak ada kesempatan! Jika saya membiarkan Anda menangani subjeknya, Anda akan 
mengubahnya menjadi keju Swiss!" 

"Itu akan menjadi kematian yang lebih baik bagi mereka; membebaskan mereka dari 
kesengsaraan mereka." 

"Lebih penting untuk mendapatkan sampel dalam jumlah besar. Selain itu, tidak perlu 
khawatir dengan kualitas kematian mereka jika menyangkut musuh Sekretaris. Mereka 
pantas mendapat siksaan." 

Kondo mendengarkan semua ini dan berpikir, Hebat. Saya tidak perlu melakukan apa pun. 

Raja Iblis mendengarkan semua ini dan berpikir dalam hati, Mungkin akulah yang berada 
di gerobak menuju pasar... 
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"Bagaimanapun, saya mendengar kantong-kantong berjajar tebal di barat. Terlalu banyak 
kekayaan untuk diukur setelah dua ribu tahun penindasan dan eksploitasi." 

"Mereka akan mempersembahkan segalanya kepada Sekretaris: hidup, martabat, kekayaan, 
hingga tetes darah terakhir mereka." 

Kedua orang ini membuatku takut! Demon Lord diam-diam berteriak di bawah fasadnya 
yang serius. Mereka benar-benar ingin memulai perang...! Dalam upaya putus asa untuk 
mengubah topik pembicaraan, dia akhirnya memutuskan untuk berbicara dengan nada 
paling serius yang bisa dia kerahkan. "Tidak apa-apa untuk mengarahkan pandangan kita 
ke masa depan, tetapi kita harus memperhatikan masalah yang ada." Kedatangan kedua 
utusan itu adalah pengalih perhatian yang sempurna. "Pertemuanmu dengan pejabat asing 
itu, Tahara?" tanya Raja Iblis, agak gugup dengan jawabannya. Dia sangat prihatin dengan 
Suneo, yang bisa saja menuntut ganti rugi dengan sangat baik. 

"Saya akan membuat laporan setelah semuanya resmi," jawab Tahara, "tetapi saya 
menyelesaikan masalah dengan Suneo untuk satu juta medali emas yang siap ditampilkan, 
cabang di kota kami, dan kelebihan daun teh mereka." 

Raja Iblis terguncang oleh jawaban ini. Saya tidak mengerti apa yang dia katakan! Apakah 
kita masih berbicara dalam bahasa yang sama?! Tidak mau menunjukkan 
ketidaktahuannya, Raja Iblis hanya menutup matanya dan menunggu, seolah-olah 
merenungkan informasi itu; pada kenyataannya, dia mencari jawaban yang masuk akal. 
"Aku mengerti... Menarik." Raja Iblis melengkungkan bibirnya sementara otaknya 
mengalami hubungan pendek. 

"Lembut? Mungkin. Saya pikir cara terbaik untuk mempertahankan pekerja adalah dengan 
mengatur pekerjaan untuk keluarga mereka juga." 

"Hm..." 

"Wanita bisa mengolah daun teh. Kami tidak akan membayar materi, jadi itu akan menjadi 
pertunjukan yang manis. Anak-anak dapat menggunakan air mancur dan sabun untuk 
memulai layanan binatu atau semacamnya." 

Air sangat berharga di benua ini, jadi tidak ada yang sering mencuci pakaian mereka, 
apalagi pekerja. Kebanyakan dari mereka mengenakan satu pakaian dan tidak pernah 
mencucinya. Pemandian umum memungkinkan mereka untuk mandi sesering yang mereka 
inginkan, tetapi pakaian mereka adalah masalah lain. Yu tampaknya setuju dengan saran 
yang akan membuat desa lebih higienis. Kondo tampak yakin bahwa tidak ada yang 
memedulikannya, karena dia dengan berani menaikkan level karakternya di Fake/smut 
night . 

"Sudah selesai dilakukan dengan baik. Bahkan lebih baik dari yang saya duga, "kata Raja 
Iblis, dengan tenang lega bahwa dia tidak berutang ganti rugi apa pun. 
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Tahara, bagaimanapun, memiliki lebih banyak untuk didiskusikan. "Dan sepertinya 
jebakanmu muncul dengan sempurna, Tuan Sekretaris." 

"Oh...? Hebat," Raja Iblis menyeringai dengan mengangkat bahu, panik secara internal. 
Tahara sepertinya berbicara dalam bahasa asing. 

"Harus menertawakan berapa banyak jack off berpikiran sederhana yang kita hadapi, ya?" 

Saya harus tertawa karena Anda tidak akan menjelaskan satu hal pun kepada saya! 

Saat kebingungan Raja Iblis memuncak, bantuan tak terduga datang dari Yu. "Tuan 
Sekretaris, obat bernama Krack itu sangat berbahaya. Itu bisa melelehkan pengguna 
sampai ke tulang mereka. " 

"Narkoba... Tercela," Raja Iblis berhasil bereaksi tetapi masih gagal memahami arti dari 
percakapan mereka. 

Tahara melompat pada komentar ini. "Tercela, memang. Jack of All Trades dari Euritheis ini 
tampaknya adalah sekelompok teman lama uskup terkasih. " 

"Tzardom akan berpura-pura tidak tahu," Yu menimpali. "Dan klaim kargonya?" 

"Diperiksa dengan menteri Suneo, untuk jaga-jaga. Barang-barang curian adalah milik kita 
untuk diambil." 

"Mencuri kargo Sekretaris... Mereka pasti memiliki keinginan mati yang mengerikan." 

"Ha ha ha! Mereka benar-benar masokis, pasti!" 

Tahara dan Yu tertawa terbahak-bahak saat warna memudar dari wajah Raja Iblis. 
Penasihatnya bertindak seolah-olah dia telah merencanakan ini. 

Kedengarannya seperti kita mendapatkan narkotika gila ini?! Saya tidak ingin barang itu! 
Raja Iblis hampir memprotes dengan keras, tetapi sekarang setelah dia berhasil memahami 
topik pembicaraan, dia mencoba dengan lembut mengalihkan pembicaraan dari topik yang 
berbahaya itu. "Dan Republik...?" 

"Pertama, aku meminta mereka untuk menyerahkan kota Rookie yang kamu incar." 

"Serahkan, katamu ...?" Raja Iblis mengulangi secara implisit, karena dia sekali lagi gagal 
untuk mengerti. 

Tahara tampaknya menyimpulkan ketidakpuasan dalam nada suara Raja Iblis, jadi dia 
mulai menjelaskan, "Itu salahku... Aku ingin mereka membawakannya kepada kita di piring 
perak, tapi aku memilih kemanfaatan daripada presentasi. Namun, jika Anda membiarkan 
saya membuat alasan, saya hampir tidak dapat mengikuti rencana Anda. " 
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Kaulah yang tidak bisa aku ikuti! Saya hanya minum dan bermalas-malasan! Raja Iblis 
hampir mengaku tetapi berhasil menutup mulutnya, melanjutkan kesalahpahaman yang 
sekarang menjadi kebiasaan antara dia dan penasihatnya yang mengagumi. Seperti biasa, 
kelicikannya yang tanpa tujuan diberi makna oleh Tahara, yang mengurus setiap aspek 
dengan sempurna dengan kejeniusannya yang licik dan pertimbangan yang cermat untuk 
menjaga ketenangan di desa. 

Yu, bagaimanapun, tidak berniat membiarkan kecelakaan ini terjadi. "Kamu menyedihkan. 
Anda menyarankan bahwa posisi kami sangat lemah sehingga kota harus diserahkan ? " 

"Sudah kubilang, Sekretaris terlalu cepat untukku. Dia meramalkan apa yang terjadi hari ini 
dan membuat koneksi dengan atasan di Animania, menghancurkan sebagian wilayah 
Hellion, dan kembali dengan Suneo berutang budi kepada kita . Yang terbaik yang bisa saya 
lakukan adalah mengejar!" 

"Apakah itu seharusnya menjadi alasan? Saya mungkin memodifikasi Anda sehingga Anda 
dapat bekerja 365 tanpa istirahat atau tidur. 

"Persetan, kamu akan melakukannya! Apa aku ini, robot?!" 

Saat pertukaran penasihatnya yang menakutkan berlanjut, Raja Iblis merasakan mantra 
pusing ringan datang. Mencoba keluar dari ruangan secepat mungkin, dia nyaris tidak bisa 
berkata, "Waktu kita sangat berharga. Apa langkahku selanjutnya, Tahara?" Saat dia 
melakukannya, Raja Iblis menepuk punggungnya sendiri karena pilihan kata-katanya; ini 
memungkinkan dia untuk akhirnya mendapatkan jawaban langsung sambil tetap 
memainkan peran sebagai bos yang menyemangati. 

"Republik takut akan invasi Anima," jawab Tahara. "Benteng di perbatasan mereka hanya 
untuk pertunjukan." 

"Jadi begitu. Aku akan memastikan mereka tidak melangkah terlalu dekat dengan benteng 
itu, kalau begitu. " 

"Benar ... Terima kasih, kepala." 

Dengan itu, Raja Iblis bergegas meninggalkan ruang pertemuan ketika Yu memanggilnya. 

"Tuan Sekretaris, Harts telah meminta untuk kembali ke markasnya." 

"Sangat baik. Aku sedang dalam perjalanan keluar, jadi aku akan membawanya. Ikutlah 
denganku, Kondo." 

"A-A-A-Apa?! Aku harus keluar?! Di mana tidak ada yang berharga sama sekali ?! " 

"Itu bagi saya untuk memutuskan. Ayo pergi." 
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Dengan Kondo yang kebingungan di belakangnya, Raja Iblis meninggalkan ruang 
pertemuan. 

Dua penasihat yang tersisa mempertahankan keheningan yang berarti sebelum Tahara 
bergumam. "Ke benteng itu , ya...?" Ini bisa diartikan sebagai Raja Iblis yang memberi 
mereka izin untuk menyerang lokasi taktis lainnya di Republik. Faktanya, Tahara yakin 
dengan niat Raja Iblis. 

"Sekretaris bermaksud untuk menekan Republik menggunakan Anima." 

"Anda betcha. Mereka akhirnya melepaskan tanah di perbatasan itu." 

Tahara meramalkan Republik untuk secara sukarela melepaskan benteng di perbatasan 
dan daerah sekitarnya begitu Anima menjadi lebih aktif. 

Jika satu jatuh, sisanya akan mengikuti... Ini hampir merupakan tayangan ulang dari 
kegilaan donasi tanah yang saat ini terjadi di Holylight timur. Tahara merasa merinding 
melihat bagaimana Raja Iblis terus-menerus menabur benih dalam persiapan yang matang, 
lalu menyambar seperti kilat begitu ada kesempatan. Yu tampak tergila-gila dengan ide 
yang sama. 

"Dunia ini penuh dengan masalah, tapi dia adalah orang terakhir yang ada dalam daftar 
orang yang ingin saya jadikan musuh." 

"Jangan konyol. Otakmu yang sangat kecil tidak akan bertahan selama tiga hari melawan 
Sekretaris." 

"Yeesh... Menakutkan bosmu melihat semuanya," Tahara mengangkat bahu tanpa 
menyangkal penilaian Yu. 

Sebenarnya, Tahara akan menghancurkan Raja Iblis dalam segala jenis pertempuran 
kecerdasan. Dalam pertempuran catur, misalnya, Raja Iblis akan dilucuti dari setiap 
bagiannya serta seluruh pakaiannya, ditendang ke tepi jalan di tengah musim dingin. 

Sementara itu, kedua penasihat itu terus melebih-lebihkan (atau lebih tepatnya, terlalu 
banyak berpikir) tentang Raja Iblis. 

"Saya menyebutkannya sebelumnya, tetapi gambaran besar Sekretaris ada di pikiran saya. 
Dari apa yang kita bicarakan hari ini, aku menebak itu yang ." 

"Oh? Sebuah teori yang menarik." 

"Lihatlah peta ini. Rabbi agak terlalu jauh ke timur bagi kita untuk mengambil alih 
keseluruhan Cahaya Suci." 
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Seperti yang telah ditunjukkan Tahara, desa Rabbi memang terletak di Holylight timur, 
belum lagi di antah berantah. Jika mereka ingin menguasai seluruh negeri, Kota Suci di 
tengah memang tampak seperti target yang paling strategis. 

"Tapi Sekretaris mengatakan dia tidak berguna untuk Kota Suci..." Gumam Yu. 

"Tidak heran di sana. Lihatlah Holylight dan Animania sebagai satu negara besar." 

"Oh!" seru Yu. Saat melihat peta seperti itu, begitu perbatasan antara Holylight dan 
Animania diambil, pusat kematian adalah desa Rabbi. Rasa dingin menjalari punggung 
kedua penasihat saat menyadari bahwa mereka sudah ditempatkan di tengah-tengah itu 
semua. 

"Dia melihat ini datang dari awal," kata Tahara. "Kami manusia biasa hanya bisa berharap 
untuk mengejarnya." 

Kenyataannya, segala sesuatunya berjalan dengan baik untuk Raja Iblis dan para 
penasihatnya sesuai dengan visi sesat Tahara. Pada tingkat ini, kesalahpahaman dan 
pemikirannya yang berlebihan tidak akan berhenti sampai mereka menguasai seluruh 
benua. 

"Sekretaris mengejar Euritheis, katanya?" 

"Ya, sepertinya kita akan melakukan trik sulap yang menakjubkan lagi." 

Pasangan itu tertawa bersama, tetapi Raja Iblis memang akan menunjukkan tipuan kepada 
mereka. Tidak benar-benar licik, tetapi lebih dari tipu daya penipu. 
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Volume 7 Chapter 7 

Tur Dunia Raja Iblis 
Raja Iblis buru-buru keluar melalui lobi kasino diikuti oleh Kondo yang meringkuk. Pergi 
ke luar sudah cukup membuatnya stres, apalagi melakukannya dengan bosnya. 

Sementara itu, Raja Iblis juga diliputi oleh panjangnya daftar tugas mentalnya. Sial, ada 
banyak pekerjaan di piringku tiba-tiba... Euritheis, kan? Aku harus pergi ke sana juga... Tapi 
pertama-tama aku harus membawa Hart pulang dan berbicara dengan Anima... Raja Iblis 
berhenti dan kembali menatap Kondo. Tatapannya saja membuat Kondo meloncat, ngeri. 
Sementara saya melakukannya, saya harus membawa agorafobia ini keluar untuk melihat 
banyak tempat. Itu akan membantunya Perjalanan Cepat juga... Dia tidak akan pernah 
melangkah keluar gedung, apalagi desa, jika aku tidak menyeretnya. Raja Iblis awalnya 
membawa Kondo karena takut kesalahpahaman Tahara dan Yu akan menularinya. 

"Apa pendapatmu tentang pertemuan kita, Kondo?" 

"Hah?! U-Uh, kupikir mereka sedang membicarakan hal-hal yang rumit..." Kondo berkata 
dengan samar, karena dia tidak mungkin mengaku bermain video game sepanjang waktu. 

Raja Iblis menghela nafas lega, menyadari bahwa Kondo hampir tidak mendengarkan 
pertemuan itu sama sekali, terutama setelah dia mendesainnya untuk hanya tertarik pada 
dunia fiksi. 

"Kami akan terbang dari satu lokasi ke lokasi lain, yang akan menguntungkan Anda di masa 
depan. Buka mata Anda ke mana pun kami pergi sehingga setidaknya Anda dapat 
melakukan Perjalanan Cepat ke sana untuk terus maju." 

"Y-Ya, Tuan!" Lega karena dia tidak ditegur karena memainkan permainannya selama 
pertemuan, Kondo mengikuti Raja Iblis, sekarang dengan lompatan di langkahnya. 

Begitu mereka meninggalkan kasino, orang-orang di jalanan mulai berbicara. 

"Itu adalah Raja Iblis...!" 

"Tidak mungkin... Itu Kondo! Dia di luar!" 

"Tunggu, aku tidak bisa! Dia terlalu manis!" 

"Dia mengenakan salah satu kemeja anehnya... Adorbs!" 

"Ooooh! Di sini, Kondo!" 
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Mungkin karena kelangkaannya, Kondo sangat populer di kalangan wanita. Dia telah 
populer di antara sekelompok pemain wanita tertentu di permainan, sering diejek di 
berbagai fiksi penggemar. 

Baju yang aneh... pikir Raja Iblis. Itu ulah mereka... Raja Iblis tampak putus asa, memikirkan 
tim pengembangan. Pada hari-hari akhir permainan, ada banyak pakaian aneh yang 
dipengaruhi oleh beragam kebangsaan tim. Contoh terbaik dari ini adalah kemeja Kondo, 
yang dihiasi dengan frase aneh. Hari ini, kemejanya mengatakan hal-hal seperti "Kenshiro," 
"Susu Kental," dan "Tree Fiddy." Kenangan ini tercermin dalam kenyataan cukup 
menghibur Raja Iblis untuk memanggil Kondo dengan nada menggoda. 

"Kau pria yang populer, Kondo." 

"T-Tolong... Wanita di kehidupan nyata adalah mimpi buruk. Aku punya banyak gadis yang 
menungguku di pantai, belum lagi makarel dengan pakaian seksi." 

Makarel dengan pakaian seksi...? Apa yang baru saja saya dengar? 

Harts menunggu mereka di luar Hot Springs Resort, berlutut. Dia tampak tegas untuk 
kembali ke bentengnya, jauh dari desa dan godaannya. 

"Orang-orangku memberitahuku bahwa kamu kembali ke benteng," panggil Raja Iblis. "Aku 
akan membawamu ke sana." 

"Saya merasa terhormat." 

Kondo menatap kakinya saat dia meraih ujung mantel panjang Raja Iblis, dan segera 
setelah Raja Iblis meletakkan tangannya di bahu Harts, dunia di sekitar mereka berputar. 
Dalam sekejap mata, mereka telah tiba di Gatekeeper, benteng besar yang melindungi 
Holylight dari Utara yang dilanda perang. Sudah lama sejak terakhir kali aku ke sini... Raja 
Iblis mengenang. Saya datang dengan Yukikaze dan Mikan dengan kereta. Raja Iblis 
mengamati sekelilingnya, menikmati ingatannya. 

Tempat itu tampak agak kumuh selama kunjungan terakhirnya, tapi tidak hari ini. 
Persediaan yang disediakan oleh Nyonya ditumpuk dan disimpan di setiap sudut, para pria 
dengan senang hati membawanya. Kargo tidak hanya terdiri dari makanan dan Batu 
Mantra Air tetapi juga sumber daya seperti besi, tembaga, garam, minyak, tekstil, dan 
banyak lagi. Tidak ada yang bisa mengingat kapan terakhir kali benteng itu begitu kaya 
akan persediaan. 

"Tempat ini agak berenergi dibandingkan sebelumnya," kata Raja Iblis. 

"Semua karena kamu," Harts mengakui, memperhatikan anak buahnya dengan gembira 
dan lega. 

Terlepas dari sentimen Harts, Raja Iblis tidak memiliki bagian dalam mencapai ini; mereka 
berutang semua terima kasih kepada Nyonya dan dukungannya. 
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Kondo sepertinya tidak tertarik dengan percakapan itu karena dia mulai melihat benteng 
dari beberapa sudut, dengan cepat mengetik di tabletnya. 

"Kudengar di bagian ini bisa sangat dingin. Sebagai perayaan kepulanganmu, aku ingin 
membuat pemandian air panas di sini," Raja Iblis menawarkan. 

"K-Kamu tidak harus! Bukan tempat iblis itu...!" 

"Jahat...?" 

"A-Aku bermaksud mengatakan bahwa kemudahan yang luar biasa seperti itu dapat 
menurunkan semangat juang prajuritku!" 

"Begitu... aku akan menjadikannya pemandian umum kalau begitu. Saya mendengar ada 
banyak wanita dan anak-anak di sini selain pria Anda yang berkelahi. Tidak ada yang lebih 
baik daripada mandi umum untuk meremajakan diri setelah seharian bekerja." 

Raja Iblis hampir tidak memberi Harts pilihan, tetapi jenderal tua itu lega bahwa dia 
setidaknya menghentikannya dari membangun Resor Sumber Air Panas; itu telah 
mengambil setiap serat tekadnya untuk meninggalkan tempat itu. Bahkan tentara yang 
paling disiplin pun tidak bisa bertahan dengan sumber air panas di sekitarnya. 

"Di mana tempat yang bagus, Kondo?" 

"Di suatu tempat yang tersembunyi dan aman akan ... di sini." 

Harts melirik papan aneh di tangan Kondo dan gemetar saat dia melihat gambar yang 
menyerupai pandangan mata burung dari Gatekeeper. "Mustahil...! Bagaimana Anda 
mendapatkan gambar ini ?! " 

"B-Bagaimana...? Itu hanya pemandangan dari atas..." 

"Dari atas...?! Ada mantra yang tak terhitung jumlahnya yang melindungi benteng ... "Harts 
hancur lagi. Bahkan setelah semua kekuatan gaib yang dia saksikan, ini mengambil kue; 
bahkan kerahasiaan militer tidak berarti apa-apa setelah Raja Iblis. Pemandangan benteng 
dari atas berarti mereka memiliki akses ke semua informasi mengenai pertahanannya dan 
pergerakan tentaranya. 

"Kalau begitu mari kita siapkan ini. Saya memiliki hari yang sibuk di depan, "kata Raja Iblis. 

"Tuan Sekretaris, saya ingin pulang ..." 

"Berhenti mengeluh. Menurut Tahara, benteng ini berada di garis depan. Ambil semuanya 
untuk referensi di masa mendatang. " 
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Saat Harts berdiri tercengang, Quick Travel lain terjadi, membawa mereka ke halaman di 
tengah benteng. Orang-orang di sekitar terkejut ketika ketiganya muncul, lalu mulai 
melihat Harts dan memanggilnya. 

"Tuan Harts, Anda telah kembali!" 

"Anda terlihat sehat, Tuan!" 

"Pemimpin kita telah kembali!" 

Harts dengan canggung mengakui setiap suara dengan mengangkat tangannya sementara 
wajahnya menjadi pucat. Anak buahnya akan menyaksikan sesuatu yang sulit dipercaya. 

"Menambahkan Sungai Kanda ke Pangkalan... Ayo, Pemandian Umum!" Dengan lambaian 
tangan Raja Iblis, sebuah bangunan yang tampak bernostalgia muncul di halaman. Bagi 
Raja Iblis, itu adalah bangunan yang familier dengan pesona masa lalu, tetapi orang-orang 
di benteng hanya bisa menatap dengan rahang mereka di lantai. Dia berbalik dan dengan 
acuh tak acuh berkata, "Anda telah menggunakan pemandian umum beberapa kali, bukan, 
Lord Harts?" 

"Y-Ya...!" 

"Aku akan meninggalkanmu untuk mengarahkan orang-orangmu ke sana, kalau begitu... 
Tapi aku ingin kau menjaga perintah pembungkaman pada fasilitas ini sampai Tahara 
memberitahumu untuk mengangkatnya. Saya tidak ingin mengguncang pasar dulu, "kata 
Raja Iblis, mengutip Tahara hampir kata demi kata. Baginya, air hanyalah sesuatu yang 
keluar dari keran atau sumur, dan perbedaan definitif antara bagaimana dua dunia mereka 
menghargai air akan bertahan di masa mendatang. Raja Iblis selalu menjaga dunianya 
sendiri sebagai pusat dari tindakannya, berniat untuk menimpa apapun tentang dunia ini 
yang tidak mendukung visinya. Air adalah masalah kecil dalam skema besar. 

Di sisi lain, Harts sepenuhnya menyadari berkat luar biasa fasilitas itu bagi bentengnya. 
"Tentu saja. Saya tidak akan pernah melupakan semua pertimbangan yang telah Anda 
tunjukkan kepada kami, "katanya, diam-diam panik tentang bagaimana dia menjelaskan 
tempat ini kepada orang-orangnya. Jika dia memberi tahu mereka bahwa mandi berarti 
persediaan air yang tak terbatas (panas dan dingin), mereka dapat dengan baik 
melemparkannya kembali ke tempat tidur. Dia sudah memiliki beberapa penjelasan yang 
harus dilakukan ketika sampai pada rekonsiliasi dengan Nyonya dan faksi bangsawannya. 

"Aku akan segera bertemu denganmu lagi," Raja Iblis mengumumkan. "Ayo pergi, Kondo." 

"Y-Ya, Tuan!" 

Keduanya menghilang, dan halaman menjadi hidup seolah-olah waktu beku telah mencair. 
Kebingungan mereka dapat dimengerti, mengingat Raja Iblis telah muncul dan menghilang 
entah dari mana, meninggalkan bangunan aneh itu. 
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"Tuan Hart...? Apa itu tadi...?" 

"Bangunan aneh apa ini?! Apakah itu ajaib?" 

"Lihat asap yang keluar dari atap! Apakah itu terbakar ?! " 

"A-aku mengerti kekecewaanmu," seru Harts kepada mereka. "Hanya--- Tetap tenang saat 
aku menjelaskan semuanya, satu per satu ..." Harts hampir putus asa dengan pertanyaan 
itu, tetapi menyadari bahwa setiap pertanyaan itu kotor, sesuatu yang tidak akan pernah 
dia pikirkan sebelumnya. 

Di bagian-bagian ini, orang-orangnya memperoleh air minum dari hujan yang sangat jarang 
dan badai salju yang lebih sering melanda daerah itu. Mereka tidak memiliki kemewahan 
mencuci pakaian biasa atau bahkan mandi setiap hari. Faktanya, desa Rabi adalah satu-
satunya tempat di Holylight dengan kemewahan seperti itu. Kita tidak perlu khawatir 
tentang air lagi... Mereka akan sangat gembira. Terlepas dari kekhawatirannya tentang 
bagaimana menjelaskan semuanya, Harts memutuskan untuk menikmati perayaan itu 
untuk sementara waktu. 

Selanjutnya... Raja Iblis telah Melakukan Perjalanan Cepat ke Suneo. Karena semua 
tindakannya ditafsirkan memiliki lebih banyak makna daripada yang sebenarnya, dia 
memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang pernah dia kunjungi di masa lalu. 
Saya ingat makan di sini bersama Yukikaze dan Mikan... Sepertinya sudah lama sekali, 
kenangnya, berdiri di depan La France, sebuah penginapan dan restoran yang populer. 
Tidak ada salahnya untuk check-in... Saya tidak ingin melewatkan apa pun nanti. 

Ketika Raja Iblis berjalan melewati pintu, pemiliknya terbang keluar dari dapur. 
Pembicaraan tentang peristiwa di ibukota mereka telah menyebar ke seluruh Suneo, dan 
inilah orang yang menjadi pusat cerita. 

"Kamu adalah Raja Iblis!" Pemiliknya menyambutnya. "Yukikaze dan Mikan tidak 
bersamamu?" 

"Tidak saat ini. Sesuatu yang aneh terjadi sejak itu?" Raja Iblis bertanya, dengan licik 
mencoba mendapatkan informasi ke mana pun dia pergi untuk mencegah Tahara 
menemukan ketidaktahuannya. 

"Apakah terjadi sesuatu?! Berkat Anda, modal kami masih berdiri! Kudengar kau 
meledakkan malaikat tiruan Tzardom! Apakah itu nyata ?! " 

Pemiliknya menarik perhatian para pengunjung, yang mulai berbicara dan berkumpul di 
sekitar Raja Iblis, ingin mendengar cerita langsung dari mulut kuda. 

"Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya hanya mengeluarkan sebongkah logam 
yang menghalangi jalan saya. Itu bukan masalah besar." Bahkan, dia hampir merasa 
tersinggung dengan betapa besarnya kesepakatan yang dibuat semua orang tentang dia 
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membuang sampah raksasa dari jalan. Tentu saja, sentimen Raja Iblis tidak diperhatikan 
saat kerumunan menjadi lebih bersemangat. 

"Sebongkah logam... Kamu serius?!" 

"Sialan, Mikan! Bagaimana Anda menemukan orang ini ?! " 

"Hei bro! Ingin bergabung dengan pesta kami? Kami mendapat pertunjukan yang manis. " 

Raja Iblis berbalik untuk melarikan diri dari kerumunan yang semakin banyak untuk 
menemukan beberapa wajah yang dikenalnya: sekelompok penambang yang pernah dia 
lihat di sini sebelumnya. Saat Raja Iblis diam-diam mendekati para penambang, mereka 
berdiri di antara dia dan pria raksasa yang duduk di sudut. 

"Aku pernah melihatmu secara sepintas. Apakah Anda berhasil kembali ke tambang?" 

Para penambang tampak bingung, ekspresi mereka berubah pahit. Segera, pria yang duduk 
di belakang menggelegar, "Apa hubungannya denganmu? Saya tidak tahu mengapa ada 
orang yang menyebut Anda pahlawan; kamu hanya antek untuk raja pengecut itu!" Pria itu 
tidak hanya bertubuh besar, tetapi juga bertubuh seperti gunung atau pegulat profesional. 

Raja Iblis agak menyesal mendatangi mereka, tapi sudah terlambat untuk berbalik 
sekarang. "Maaf mengecewakan, tapi aku tidak ada hubungannya dengan negara ini." 

"Kamu tidak ada hubungannya dengan kami, tetapi kamu mempertaruhkan nyawamu 
melawan Tzardom? Itu tawa." Pria itu berdiri berhadap-hadapan dengan Raja Iblis ketika 
pria lain menyela, perawakannya yang kurus sangat kontras. "Tenang, Jai An. Angkat 
tangan melawannya dan kita bisa kehilangan seluruh gunung." 

"Kita harus melakukan sesuatu...! Apa aku salah, Honekawa?!" 

"Itu tidak akan membuat kita bertarung dengan seorang raja!" 

Saat mereka berdebat, Raja Iblis harus memastikan dia tidak salah dengar nama aneh 
mereka yang bisa dikenali. "Sepertinya ada kesalahpahaman," katanya. "Saya ingin 
menawarkan pekerjaan, jika Anda tersedia." Raja Iblis tidak meniup asap. 
Mempertimbangkan berapa banyak area yang akan dia dirikan, serta ranjau yang 
menunggunya di barat, dia berpikir bahwa kelompok penambang ini dapat segera berguna. 
Dengan hampir tidak ada koneksi untuk dibicarakan di dunia ini, dia bersedia mengambil 
apa pun yang bisa dia dapatkan. 

Jai An merendahkan suaranya, mengangkat alisnya atas tawaran itu. "Sebuah pekerjaan? Di 
mana?" Dia tampak kesakitan karena pekerjaan. 

"Lampu Suci. Jika kalian memiliki apa yang diperlukan, saya akan menempatkan Anda di 
gunung saya. " 
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"Saya mengerti. Pengecut ingin kita keluar dari negaranya. Kamu mau pergi?!" 

"Tunggu, Jai An!" Honekawa menyela. "Ada banyak ranjau di Holylight barat dan selatan. 
Layak untuk mendengarkannya. Kita harus melakukan sesuatu, kan?" 

"Honekawa! Anda berharap untuk bermain di tangan pengecut itu ?! " 

Saat argumen mereka meningkat, Raja Iblis duduk dan menyalakan sebatang rokok. Kondo 
telah mengaktifkan Stealth Stance-nya, mengalihkan perhatiannya ke video game-nya. 

Akhirnya, Jai An tampaknya telah menyelesaikan pertengkaran itu, saat dia menjatuhkan 
diri kembali ke kursinya dan memelototi Raja Iblis. "Aku sudah selesai mencoba menebak 
ini dan itu. Jika pengecut itu ingin kita keluar, aku bersedia menerima kesepakatan itu... 
Dengan satu syarat." 

"Yang?" 

"Mari kita selesaikan ini dengan otot, man to man. Sederhana," ejek Jai An, menunjuk 
bisepnya yang berukuran log. 

Raja Iblis hampir marah; ini seperti diserang oleh pegulat profesional di jalan. Keluar dari 
sini, otot-untuk-otak! Pergi berkelahi dengan silverback atau Rock atau apalah! 

Mengambil keheningan Raja Iblis karena takut, Jai An memasang seringai karnivora. Di 
lingkungan tambang yang keras, perselisihan kadang-kadang diselesaikan dengan 
kekuatan kasar. Gelar dan garis keturunan tidak berarti apa-apa di pegunungan. 

"Aku tidak akan memukulmu sampai mati. Kami akan bermain dengan aturan pengecut. " 
Jai An meletakkan siku kanannya di atas meja, dalam pose tradisional gulat lengan, yang 
digunakan dalam kontes antar pria ini selama berabad-abad. Para penambang bersorak 
pada pergantian peristiwa yang tampaknya sudah tidak asing lagi. 

Namun, Honekawa sendiri menggelengkan kepalanya dengan kesal. "Ayolah, Jai An. Anda 
mencoba untuk mematahkan tangannya lagi. Apakah Anda tidak melakukan cukup 
kerusakan? " 

"Diam. Yang kuat memimpin yang lemah di pegunungan." 

Bosan dengan semua itu, Raja Iblis menggerakkan tangannya ke atas meja, sudah 
mengetahui hasil akhirnya. "Aku harus memperingatkanmu... Kau sangat ceroboh 
menantangku untuk adu panco." 

"Ha! Pahlawan yang menyelamatkan ibu kota, maksudmu? Mari kita cari tahu terbuat dari 
apa kamu sebenarnya, anjing kerajaan!" 

"Cukup mengobrol." 
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"Ha ha ha! Pemakaman Anda! Rrraaghhh! " 

Jai An mengharapkan kemenangan mudah, tetapi lengan Raja Iblis tidak bergerak sedikit 
pun. Bahkan, dia masih dengan santai memegang rokok di tangan kirinya. Saat wajah 
pemimpin mereka memerah, para penambang mulai berbisik. Tidak ada bajingan, ksatria 
berhias, atau tentara bayaran terkenal yang pernah mengalahkan Jai An dalam 
pertandingan panco. Kemenangan beruntunnya tampaknya berada di ambang kehancuran 
total. 

"Bagaimana...ini...mungkin...?! Kamu ... menarik ... beberapa ... trik ...! " 

"Trik apa yang ada dalam kontes kekuatan? Berhentilah membuat alasan untuk dirimu 
sendiri..." Raja Iblis membual, tetapi menjadi bos terakhir memang cukup sulit. Untuk 
pamer, dia melepaskan satu jarinya, menyodok telapak tangan Jai An. Dengan satu jari itu, 
dia menghentikan kekuatan penuh Jai An, mendorong lengan dan seluruh tubuhnya ke 
belakang. 

Kursi dan meja terbang saat Raja Iblis menikmati rokoknya, bertingkah seolah tidak terjadi 
apa-apa. Jai An dan para penambangnya terdiam setelah menyaksikan kekalahan yang luar 
biasa ini. 

"Yang kuat memimpin yang lemah, katamu? Saya ngotot pada aturan, jadi Anda akan 
mengikuti saya mulai sekarang. Siapa Takut. Jika Anda adalah pekerja yang kompeten, saya 
akan menjamin Anda pekerjaan. " Raja Iblis menyerahkan kartu nama kepada Honekawa 
yang terkejut dan meninggalkan penginapan. Kondo mengikuti, matanya masih terpaku 
pada konsolnya dan tidak menyadari apapun yang terjadi di dalam gedung. 

Honekawa menatap kosong ke kertas itu sebelum akhirnya membaca teks di atasnya dan 
sama sekali tidak tertarik dengan tulisan itu. Apa ini, semacam kode...? Atau kebiasaan yang 
mulia? Tapi yang lebih penting...! Dia bergegas ke Jai An yang masih membeku di tanah, 
menatap langit-langit seolah dia sedang tidur dengan mata terbuka. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Jai An ?!" 

"Aku tersesat...? Aku... Dia hanya menggunakan satu jari...!" 

"Keluar dari itu! Kami akan hidup di jalanan tanpamu!" 

Jai An melihat secarik kertas di tangan Honekawa dan menggumamkan tulisan aneh di 
atasnya dengan keras: "Hakuto Kunai, Sekretaris --- Departemen Manajemen Kebahagiaan 
Warga." 

Setelah meninggalkan penginapan, Raja Iblis dan Kondo mengamati ibu kota Suneo dari 
atas, menilai kerusakannya. Pemulihan sudah dimulai, tapi bekas luka yang diukir oleh Iblis 
Kuno dan malaikat tiruan masih terlihat jelas di pemandangan kota. 

"Di sinilah Anda dan Tahara membantai semua orang itu... Itu mengamuk, Pak." 
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"Kau salah paham. Kamilah yang menenangkan situasi," Raja Iblis melompat untuk 
membela kehormatannya dari Kondo, yang ternyata menganggapnya sebagai mesin 
pembunuh. "Ambil kota ini juga, untuk jaga-jaga. Siapa yang tahu di mana medan perang 
selanjutnya." 

"Ya, Pak... Panorama View." Dengan kemampuannya, Kondo mulai mengambil seluruh 
ibukota saat dia mulai menjalankan stylusnya di tabletnya. Hampir tanpa berpikir, dia 
mendigitalkan data visual ibukota seolah-olah dia sedang memindai 3-D. "Dihafal. Saya 
akan menyelesaikan prosesnya di kamar saya. " 

"Kerja bagus." 

Kondo memiliki kemampuan untuk mengingat apapun yang dilihatnya seolah-olah dia 
merekamnya dengan kamera. Gembira dengan pujian Raja Iblis, Kondo mulai berjalan 
dengan tablet di belakang punggungnya. "Tuan Sekretaris, saya suka mengubah sesuatu 
menjadi data." 

"Menjadi data, ya...? Berbicara seperti anak-anak dari generasimu," kata Raja Iblis, 
mengakui berapa umurnya yang membuatnya terdengar. 

"Tapi aku tidak ingin dunia ini hanya menjadi 0 dan 1..." Kondo menambahkan, 
menghentikan Raja Iblis di jalurnya. 

Dunia lama yang diperintah oleh Kekaisaran persis seperti itu: 0s dan 1s. 

"Tidak akan. Kami sedang membangun kembali dunia," Raja Iblis menepuk kepala Kondo 
dan Quick Traveled sekali lagi. 

Mereka tiba di hutan yang luas di dekat alam dewa. 

"I-Ini luar biasa... Apakah elf tinggal di hutan ini?!" tanya Kondo. 

"Saya pernah mendengar bahwa mereka melakukannya ... Tapi saya belum pernah bertemu 
secara pribadi dengan mereka." 

"Mereka adalah bahan pokok. Apakah kita akan membakar hutan elf dan menjualnya 
kepada pedagang budak atau orc?" Kondo bertanya, nyengir entah kenapa. Jelas betapa 
miringnya konsepsinya tentang elf. 

"Mengapa itu perlu...?" 

"Jangan malu-malu, Pak. Bahkan aku tahu bagaimana menghadapi elf. Sembilan dari 
sepuluh, mereka adalah budak seks atau pod pengembangbiakan untuk orc dan goblin! 
Atau apakah Anda akan membawa mereka ke harem Anda , Pak? Kamu sudah menodai 
dark elf itu dengan---" 

"Tenanglah, Kondo!" 
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"Ah! Saya minta maaf Pak! Aku tidak bermaksud mengganggu visi peternakan elfmu!" 

"Kapan aku pernah menyebutkan hal seperti itu...?!" Raja Iblis menutup wajahnya, melihat 
bahwa usahanya untuk melepaskan diri dari citra diktator yang kejam itu sepenuhnya sia-
sia. 

"Baiklah, Pak, saya akan melepaskan desain rahasia saya dari... Itu aneh." 

"Apa yang sedang terjadi?" 

"Ada yang tidak beres dengan penglihatanku... Seperti pikselasi di game XXX atau kabut 
putih misterius atau cahaya yang menutupi hal-hal penting di hentai..." 

"Bisakah kamu menggambarkannya seperti manusia normal?" 

Saat Kondo mencoba melakukannya, sebuah penjelasan datang dari atas, berbicara 
langsung ke dalam pikiran mereka. Mencoba mengintip kuilku...? Anda benar-benar perlu 
mendisiplinkan antek Anda dengan lebih baik. 

"Wah! Pak Sekretaris, Pak! Apa kau mendengar tante girang yang terdengar seperti 
bidadari rahasia?" 

Untuk mengulangi poin saya... Anda akan membuat pengorbanan yang baik di altar saya, 
Nak. Suara itu milik pendeta agung kuil. 

Mendengar ini, Raja Iblis mulai mendekati tempat di mana dia mengingat kuil itu. "Waktu 
yang tepat. Saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda. Tunggu di sini, Kondo." 

"Tunggu, Pak! Para elf akan menangkapku dan mengubahku menjadi tangki sperma! Libido 
mereka keluar dari grafik! Saat ini, para Orc diperah hingga kering dan memohon pada 
mereka untuk---!" 

"Diam. Dan bacalah buku biasa sesekali." Raja Iblis terus berjalan sampai ruang di 
depannya berubah, mengungkapkan kuil shinto yang mengesankan. Meskipun baru 
mengunjungi kuil untuk pertama kalinya baru-baru ini, dia dibanjiri dengan nostalgia yang 
mengerikan. 

"Kamu kembali, Wajah Jahat! Pasti kesepian tanpa teman!" 

"Dan sebelum kamu bertanya, kami juga tidak akan pernah menjadi temanmu!" 

Rubah remaja datang berlari dengan komentar mereka yang biasa, tetapi Raja Iblis hanya 
tersenyum; terlalu banyak yang harus dia lakukan hari ini. 

"Kami berdua tampaknya memiliki masalah disiplin. Pergi makan ini dan diam, kalian 
bocah. " Raja Iblis menciptakan Tahu Goreng, item penyembuh Stamina yang pernah 
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ditemukan di Kuil Enam Alam dalam game. Tim pengembang (agak terobsesi dengan 
arsitektur teologi Jepang) telah menciptakan area ini dengan detail yang gila. 

"J-Jangan berpikir kami akan mengambil selebaran darimu, Wajah Jahat! Kamu pasti sangat 
ingin menjadi teman kami... Deee-nied!" 

"Ya, kamu pikir kamu bisa menyuap kami ?!" 

Sepasang rubah menggonggong, tetapi ekor mereka bergoyang-goyang. 

"Persembahan apa yang lebih baik untuk rubah?" kata Raja Iblis. "Rupanya itu tikus goreng 
di masa lalu." 

"Tikus?!" 

"Saudara laki-laki! Saya pikir dia mengejek kita atau semacamnya! " 

Tidak terpengaruh, Raja Iblis mendorong makanan berlapis di wajah mereka. Mata anak-
anak berbinar, telinga mereka berkedut mengantisipasi. 

"H-Hmph... aku mungkin cukup murah hati untuk menerima persembahan yang rendah 
hati ..." 

"Celaka kami terlalu halus untuk apa pun yang Anda tawarkan, Wajah Jahat!" 

"Jika kamu berkata begitu, dasar bocah ..." Raja Iblis terkekeh dan masuk lebih dalam ke 
kuil. Kuil utama terlihat setelah berjalan melewati beberapa gerbang dan torii, ketika 
teriakan gembira ("Enak!") dari kejauhan membuatnya menahan tawanya. 

Seorang wanita menunggunya di dalam kuil utama, mengenakan gaun pendeta shinto yang 
memperlihatkan sebagian besar belahan dadanya. Dia memiliki telinga rubah di kepalanya 
seperti yang dilakukan anak-anak kecil, tetapi dia tidak bisa melihat ekor. 
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"Kami akhirnya bertemu, Grand Priestess. Butuh perkenalan?" 

"Tidak, Raja Iblis. Aku berhutang terima kasih. Anda telah mengurus Belphegor yang 
merepotkan itu selain menjauhkan Kale dari wilayah kami. " 

Inilah yang ingin didengar oleh Raja Iblis, tapi dia tidak menunjukkan kegembiraannya. Dia 
hanya melepas sepatunya di pintu dan memasuki kuil, dengan mulus meluncur di atas 
bantal saat dia duduk. 

"Aku tidak keberatan melihat tanda terima kasihmu." 

"Sebuah token... Menarik. Apa yang kamu inginkan dariku?" tanya Pendeta Agung, 
antisipasi berkilauan di matanya, untuk beberapa alasan. Dia tampak terpesona dengan 
setiap kata dan gerakan Raja Iblis. 

"Sepertinya kamu adalah sosok yang kuat di negara ini. Bisakah Anda memerintahkan 
kerabat Anda untuk menjauh dari benteng di perbatasan? 

"Hm? Yang disebut Republik?" 

"Ya. Bisakah kamu?" 

"Apa yang kau... Sungguh membosankan. Apakah wajahmu satu-satunya hal yang 
menakutkan tentangmu?" 

"Lepaskan wajahku dari ini! Jika Anda bisa, buat keputusan itu secara tertulis. " 

"Membosankan... Seseorang akan kecewa..." 

"Saya tidak meminta harapan itu..." 

Grand Priestess terus menggerutu saat dia mengambil kuas tinta dan mengoleskannya di 
selembar washi, lalu mencap segelnya di atasnya. Koran itu berbunyi: Tidak tertarik pada 
manusia biasa. Pergi. 

"Bagaimana omong kosong ini keputusan apa pun ?! Langsung saja!" 

"Baik. Jika itu akan membuatmu diam..." Prasasti Jauhi benteng di perbatasan, ditambahkan 
ke kertas, membuatnya berfungsi pada akhirnya. Meskipun ini jauh lebih rumit daripada 
kontrak resmi, itu adalah kemenangan bagi Raja Iblis mengingat hubungannya dengan 
Anima sejauh ini. 

"Dan sepertinya kau mengenal Malaikat Yang Tenang." Raja Iblis telah membicarakan topik 
sebenarnya yang ingin dia bahas. Dia meletakkan asbaknya dan menyalakan sebatang 
rokok. "Ceritakan lebih banyak tentang itu." 
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Melihat ini, Grand Priestess memasukkan pipa tembakaunya dan menyalakannya dengan 
santai. "Lagi? Itu adalah malaikat yang jatuh, seperti yang dikatakan rumor. " 

"Saya tidak mengerti. Itu adalah malaikat biasa sebelumnya?" Raja Iblis 
mempertimbangkan ini, mengingat bagaimana Malaikat Diam mengatakan itu "dulu 
berwarna putih." 

Melihat ini, Grand Priestess mulai tertawa terbahak-bahak. " Kaulah yang dengan berani 
menggunakan nama Lucifer. Siapa yang seharusnya mengenal malaikat yang jatuh lebih 
baik darimu?" 

"Itu soal--- aku punya alasan untuk... Pokoknya! The Still Angel adalah orang yang 
memanggilku. Jika ada sesuatu yang Anda ketahui, saya ingin Anda memberi tahu saya." 

"Dipanggil, katamu? Kenapa dia melakukan hal seperti itu...?" 

"Rupanya, ia menginginkan kekacauan dan kehancuran di dunia ini." Raja Iblis melirik 
Cincin Setan di jarinya. Pengukur itu, apa pun yang diukur, terus terisi, auranya lebih 
berbahaya dari sebelumnya. 

"Malaikat yang jatuh, memang... Dia terus mengabulkan keinginan yang lemah sampai dia 
menghancurkan dirinya sendiri. Gadis yang murni, berpikiran tunggal, bodoh," Grand 
Priestess menjelaskan dengan sedikit emosi, tetapi Raja Iblis tidak tertarik. Dia mencari 
spesifik. 

"Jika aku mengabulkan permintaannya, akankah aku kembali ke dunia lamaku?" 

"Dunia lamamu...?" 

Raja Iblis menyesal membiarkan kesalahan ini, tetapi minat Grand Priestess itu tampak 
terusik saat dia mendekat dan mendekat, sampai mereka hampir bisa berciuman. 

"Kenapa kalian begitu dekat...?" gerutu Raja Iblis. "Menjauh dari saya." 

"Apa yang kamu ketahui, dan apa yang kamu ingat...? Saya merasakan tentang Anda 
perlindungan lain, berkat yang luar biasa ... Tidak, sebuah keajaiban. Tatapannya merayap 
ke seluruh wajah Raja Iblis, sebelum dia akhirnya meletakkan dagunya di bahunya dan 
memberinya tatapan mengejek. 

"Anugerah? Aku benci memberitahumu, tapi aku tidak percaya pada tuhan." 

Raja Iblis mengangkat hidungnya, tapi Grand Priestess melingkarkan dirinya di lengannya 
dan menariknya mendekat, matanya anehnya membesar. 

"Selain itu, aku merasakan dunia darimu... Kekuatan untuk menciptakan seluruh dunia, 
atau setidaknya sebagian dari satu dunia. Dan... bau musuh. Untuk beberapa alasan, Anda 
membawanya bersama Anda. " Dia mendorong Raja Iblis ke tanah, matanya menyala 
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dengan cinta dan kebencian, dan mengangkanginya dalam situasi menggoda yang 
berbahaya. 

"Apa yang kamu pikir kamu lakukan...?! Lepaskan aku!" 

"Aku ingin menjagamu." 

"Hah?" 

"Mengapa kamu tidak menghabiskan satu milenium bersamaku di alam dewa? Saya ingin 
menahan Anda di sini; Saya tidak pernah lebih tertarik pada seorang pria. " 

"Kamu pikir aku ini apa, kumbang ?!" Raja Iblis bergegas berdiri dan berbalik untuk 
meninggalkan kuil utama. 

Namun, Grand Priestess melompat ke punggungnya. "Kau tidak...ke mana-mana..." 

"Ga!" Raja Iblis mengguncang pendeta itu dari punggungnya dan membawanya keluar dari 
kuil, hanya menyisakan sinar matahari yang cerah dan kicauan burung yang 
menyenangkan. 

"Dia lolos ..." kata Grand Priestess pada dirinya sendiri dan menjilat bibirnya. "Tapi tubuh 
itu adalah sesuatu yang lain." Dia menatap keluar pintu keluar seolah-olah dia merindukan 
mangsa yang melarikan diri. 

Sebuah suara yang jelas terdengar di kuil; Dragonborn, penguasa sejati Animania. "Apa 
artinya itu, Ninetails? Jangan lempar kotoran itu ke wajahku." 

"Mengintip lagi? Tidak bisa menghilangkan dia dari pikiranmu, kan, Tatsu?" 

"Diam," potong Dragonborn. "Siapa dia, sih?" 

Grand Priestess hanya menjawab, "Pedagang depan... Tidak, seorang Invader yang 
diberkati oleh Malaikat Hening dan Ember..." 

Tatsu terdiam. Pendeta itu menatap ke arah kepergian Raja Iblis sekali lagi. Sementara dia 
sudah lama pergi sekarang, aura yang kuat tertinggal. 

Ada hal lain yang diperhatikan pendeta selama pertemuan mereka, tapi dia menyimpan 
fakta itu untuk dirinya sendiri. Kalau tidak, dia yakin itu hanya akan menyebabkan 
kekacauan dan kehancuran. 

Apakah keputusannya akan terbukti benar atau tidak, hanya waktu yang tahu. 

Apa itu, adegan dari Misery?! Raja Iblis membara. Rubah itu ingin mengunciku! Setelah 
nyaris lolos dari cengkeramannya, dia melesat keluar dari kuil dan kembali ke Kondo yang 
menunggunya dengan kaki gemetar, seperti anak rusa yang baru lahir. 
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"Bagaimana bisa, Pak?! Meninggalkanku sendirian di hutan elf! Jika mereka adalah jenis 
pemakan manusia , saya akan diperah kering seperti mumi! " 

Saya adalah orang yang hampir dimakan di sana! Raja Iblis menyimpan ini untuk dirinya 
sendiri dan melihat sekeliling mereka, lalu memerintahkan dengan agak cepat, "Pekerjaan 
sudah selesai untuk hari ini, Kondo. Kembalilah ke desa." 

"Nyata?! Yaaaa! Saya bisa menjadi pelamun profesional penuh waktu, bekerja di rumah!" 

Lamunan pantatku! Anda hanya seorang gelandangan! 

Dengan hormat berseri-seri, Kondo menghilang. 

Raja Iblis Cepat Bepergian juga, tampak kelelahan. Namun, tujuannya adalah kota Rookie. 
Tujuan utamanya di sini adalah membuat kontak dengan paladin, tapi dia berpikir untuk 
memeriksa Yukikaze dan Mikan, yang telah berpisah dengannya setelah mengurus Invasi. 

Kota Pemula sekarang menjadi tuan rumah bagi berbagai macam pekerja yang mampu 
mengambil posisi dalam upaya pemulihan, tetapi masih banyak orang yang kehilangan 
pekerjaan. Tidak ada yang dijamin pekerjaan juga. 

"Bertanya-tanya apakah saya akan mendapatkan sesuatu besok..." 

"Sikap yang baik membuat Anda lebih tinggi dalam daftar. Lihat, mandor keluar menjaga 
skor lagi." 

"Bajingan itu hanya mengambil ciuman hari demi hari." 

"Ini ... terlalu berat untuk ditanggung ..." 

Sebagian besar dari mereka menghabiskan hari-hari mereka mengeluh tentang keadaan 
saat ini. Setelah penutupan Bastille Dungeon, ekonomi kota hampir mati karena semua 
bisnisnya ditargetkan pada petualang yang menuju penjara bawah tanah. 

Sementara restorasi secara teknis sedang berlangsung, Republik tidak bersemangat atau 
murah hati dalam hal pendanaannya. Faktanya, Republik telah meninggalkan kota, 
membebani Raja Iblis dengan semuanya. Warga pasti akan rusuh jika mengetahui hal ini. 

"Satu-satunya anugrah kita adalah Mikan. Hanya berada di dekatnya meningkatkan 
suasana hati saya. " 

"Dan kulit cokelat itu! Itu membuatku mengerti." 

"Dia ... terlalu panas ..." 

Mikan adalah tipe yang disukai oleh pria dan wanita, sementara Yukikaze (yang berada di 
sebelah Mikan) mengumpulkan popularitas obsesif di kalangan pria. 
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" Ugh... aku ingin menjelajah dungeon bersama Yuki." 

"Dengan kemampuanmu? Hanya dalam mimpimu. Berbahagialah kita bisa melihat kulit 
pualamnya." 

"Dia ... terlalu pucat ..." 

"Kamu terus mengatakan hal yang sama, bung ..." 

Mikan dengan cepat membersihkan puing-puing dan memberikan instruksi kepada orang-
orang di sekitarnya, sementara Yukikaze mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, 
menyebarkan udara dingin ke seluruh area. Tongkatnya disematkan dengan Kristal Salju 
(juga dikenal sebagai Nevermelting Ice), yang memungkinkannya menurunkan suhu 
dengan pengeluaran Stamina minimal. 

"...Aku sudah lama tidak melihat Tuan Fox... Emoji menangis," kata Yukikaze. 

"Emoji itu apa?" jawab Mikan. "Selesaikan beberapa pekerjaan, ya ?!" 

"...Air terjun dari mataku emoji." 

"Hentikan dengan omong kosong!" 

Ada perbedaan yang mencolok di antara mereka, dengan Mikan yang sibuk berlari ke sana 
kemari dan Yukikaze berdiri diam. 

"Itu panas...! Aku sudah basah oleh keringat. Yukikaze, bisakah kamu menggunakan 
Cleansing Light?" 

"...Aku tidak memiliki Stamina yang tak terbatas. Anda harus menunggu sampai setelah 
bekerja. " 

"Kamu ada benarnya, tapi pasti sulit bermalas-malasan saat aku melakukan pekerjaan, ya 
?!" 

"...Keras? Jauhkan pikiran Anda dari selokan. Ini baru siang." 

"Apakah kamu sudah memeriksakan telingamu itu ?!" 

Tiba-tiba, Raja Iblis muncul di hadapan mereka. Yukikaze segera melemparkan Cleansing 
Light ke dirinya sendiri. 

"Apa yang terjadi dengan menunggu ?!" Mikan menggonggong. 

"...Tuan Fox datang sebelum yang lainnya." 

"Bicara tentang hal bermuka dua yang harus dilakukan!" 
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"...Hal-hal apa yang kamu pikirkan tentang dua wajah lakukan? Di selokan lagi..." 

Mikan mencoba menerkam Yukikaze, tapi Raja Iblis menghentikannya. Setelah 
memperhatikan Raja Iblis, para pekerja di sekitar mereka mulai berbisik di antara mereka 
sendiri, karena dikabarkan bahwa dialah yang menghentikan Invasi. 

"Jadi itu Raja Iblis Cahaya Suci..." 

"Dia yang membakar hydra sampai garing ?!" 

"Dia ... terlalu menakutkan ..." 

Kedatangan Raja Iblis telah benar-benar menghentikan pekerjaan restorasi, tetapi bahkan 
mandor tidak bisa melakukan apa-apa selain menunggu dengan cemas; dia tidak berani 
memberitahu Raja Iblis untuk menyingkir karena takut akan kematian yang berapi-api. 
Sebaliknya, baik Mikan dan Yukikaze cukup berjiwa bebas di sekitarnya untuk membuat 
orang banyak gugup. 

"Kau menghalangi! Lagian apa yang kamu lakukan di sini?!" 

"...Atau siapa , Tuan Fox?" 

"Kalian berdua tidak berubah... Ini sedikit melegakan," kata Raja Iblis dan mengeluarkan 
peta dari sakunya. Itu samar-samar menguraikan benua tetapi masih memiliki banyak 
ruang kosong. 

Yukikaze dengan licik melingkarkan lengannya di lengan Raja Iblis. "...Merencanakan bulan 
madu, Tuan Fox?" 

"Ada apa dengan kekonyolan langsung?" 

Mikan bergabung dengan mereka untuk mengintip peta tetapi segera menggelengkan 
kepalanya. "Peta macam apa ini? Hampir tidak diberi label dan cukup tua..." 

"...Tuan Fox, perbatasan di flip-flop utara tergantung pada bagaimana perang berlangsung." 

"Jadi begitu. Apa yang kamu ketahui tentang Euritheis?" 

Gadis-gadis itu bertukar pandang. Rupanya, mereka tidak memiliki kenangan yang 
menyenangkan tentang tempat itu. 

"Ada banyak perdagangan, dan biasanya para petualang pergi begitu mereka berhasil 
melewati fase pemula mereka. Tetapi..." 

"Tapi apa?" 

"Ini memiliki sisi gelap," Mikan mengerutkan kening. 
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Kedengarannya seperti Euritheis akan menjadi negara yang sulit bagi Raja Iblis untuk 
melakukan manuver, tetapi setelah pertemuan dengan penasihatnya, dia tidak bisa 
menghindarinya. 

"...Ada dungeon disana bernama Blue Bricks dimana para petualang bintang satu 
merangkak. Ini memiliki colosseum dan banyak perjudian bawah tanah. Narkotika dijual di 
jalanan dan budak dijual di siang bolong," Yukikaze menjelaskan dengan cara yang sangat 
rumit. 

"Ibukota mereka penuh dengan jebakan untuk menyesuaikan para petualang ini ke dalam 
cetakan. Sekelompok sindikat kejahatan juga." 

"Kedengarannya seperti negara yang merepotkan. Yang di atas sini terdengar damai: Susu." 

Mikan dengan keras menggelengkan kepalanya untuk menyangkal penilaian cepat Raja 
Iblis. Bertentangan dengan namanya, Milk adalah rumah bagi suku penunggang kuda yang 
ganas. "Apa yang kamu bicarakan?! Orang-orang itu selalu menyerang suatu tempat, 
membakar pemukiman yang mereka serang, dan mengambil barang rampasan dan warga 
sipil apa pun yang mereka inginkan! Mereka sekelompok bajingan!" 

"...Pegunungan membelah Susu menjadi dua, dengan dataran luas di kedua sisinya." 
Yukikaze mengeluarkan Pena Ajaibnya dan mencoret-coret pegunungan dan dataran di 
peta. Sebagai seorang petualang berpengalaman, dia sepertinya akrab dengan geografi 
sebagian besar negara. 

"Inilah Timeline Plain," Mikan menunjukkan. "Sekelompok kelompok di dalam Milk 
bertarung memperebutkan wilayah di sini." 

"Rumput hanya lebih hijau, kurasa." 

"Hah? Tentu saja rumput itu hijau." 

"Aku tidak bermaksud... Terserah. Dan bagian atas?" 

"Dataran Tweeterland." 

"Itu bukan nama biasa untuk tempat, kan?! Siapa yang datang dengan ini ?! " 

"Hah?! Yang tidak normal adalah otakmu!" Mikan balas membentak, dibuat bingung oleh 
keberatan Raja Iblis dengan nama yang sangat normal untuk sebuah tempat menurut 
standar dunia ini. 

"Ngomong-ngomong... Hal pertama yang pertama: kita harus berkunjung ke Euritheis." 

"Euritheis? Apa aku tidak salah dengar?" sebuah suara memanggil dari kerumunan, dan 
seorang petualang muncul. Itu adalah Endjoy, yang ditemui Raja Iblis di Bastille Dungeon 
beberapa waktu lalu. Dia telah menghina penampilan muda Raja Iblis dan segera 
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mendapatkan kerikil yang dilemparkan ke perutnya, menghasilkan ledakan perut 
kembung. 

"Tidak akan melakukan itu, jika aku jadi kamu. Anda tidak akan bertahan sehari. " Dia 
dengan acuh melambaikan tangannya, seringai merendahkan di wajahnya, jelas terlihat 
untuk mengumpulkan kasih sayang dari Mikan, yang dia naksir. 

Raja Iblis, bagaimanapun, mempertajam ingatannya untuk mengingat pertemuan 
terakhirnya dengannya. "Kau... Endfart, kan?" 

"Akhir-sukacita! Jangan panggil aku seperti itu!" 

"Jika Anda ingin membuat kesan abadi, mengapa Anda tidak mulai menggunakan Skunk?" 

"Kurasa kau punya permintaan kematian, ya? Kalau dipikir-pikir, aku berutang padamu. 
Kamu adalah daging mati, pak tua! " Endjoy menyerang, mengayunkan ke Raja Iblis, tapi 
Yukikaze dengan santai mengayunkan tongkatnya, menghasilkan hembusan magis yang 
membuat Endjoy menjauh. 

"...Jarak Sosial, menghindari perut kembung." 

"Menikmati, itu? Pergi dan karantina diri Anda dari kehidupan." 

Saat Yukikaze dan Raja Iblis menembakkan satu kalimat ini, Endjoy bangkit berdiri lagi, 
wajahnya merah padam karena marah. Dia adalah seorang petualang yang cukup terampil, 
tapi ini bukan kontes. "Sialan... Jadi kamu menuju ke Euri, ya? Kita akan menyelesaikan ini 
di sana, sekali dan untuk selamanya!" Endjoy berteriak dan lari, marah. 

Mikan menghela nafas dengan tinju di pinggangnya. Yukikaze bergumam, "...Dia kembali ke 
sini karena dia menjadi tidak punya uang di Euri." 

"Mengerti... Itu sebabnya dia sudah di sini begitu lama." 

"...Dada? Tuan Rubah---" 

"Tidak seperti yang saya katakan." Secepat dia menutup komentar berperingkat-R 
Yukikaze, Raja Iblis bergerak untuk pergi. 

Yukikaze dengan erat menggenggam lengan bajunya. "...Jangan lupa, Tuan Fox. Kau berjanji 
akan tidur di sebelahku." 

Sebuah 'janji' yang secara praktis dipaksakan kepada Raja Iblis setelah dia melanggar janji 
makan malam sebelumnya, tapi mengingat baik Yukikaze dan Mikan sedang bekerja keras 
untuk memulihkan kota, dia akan merasa terlalu bersalah untuk mengabaikannya lagi. 

"Jika...aku bisa menemukan...waktunya..." 
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"...Bukan masalah. Saya akan berkoordinasi. Kita harus bersatu." 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" sang Raja Iblis mengerang, lalu memberikan sebuah 
koin kepada Mikan. 

Matanya melebar. "Apa-?! Ini adalah medali emas!" 

"Untuk masalahmu. Awasi kota ini untuk sementara waktu. " 

"Untukku--- Apakah kamu serius ?!" 

Raja Iblis hanya melambaikan tangannya dan berbalik untuk pergi, siap untuk menangani 
tugas berat menghadapi paladin. 

Yukikaze memanggilnya untuk mengambil foto perpisahan. "...Tuan Rubah?" 

"Apa itu?" 

"... Tidak ada pembebasan bersyarat dari cinta." 

"Apa yang aku bahkan dituntut ?!" 

Setelah kepergian Raja Iblis, situs restorasi akhirnya mulai bergerak lagi. Raja Iblis berjalan 
melalui kota, yang sebagian besar sibuk dengan proyek konstruksi. Paladin ada di antara 
para pekerja, kadang-kadang membawa bahan dan memberi arahan pada orang lain. Dia 
bertindak seperti seorang mandor. 

Raja Iblis menyembunyikan dirinya melalui Stealth Stance dan melihat Weeb bekerja 
dengan penuh minat. Sungguh pria yang aneh. Mengapa dia selalu ingin membantu orang 
lain? 

Bahkan Trinary yang melayani Weeb, masing-masing dari mereka adalah ksatria terkenal, 
memberikan arahan atau membawa puing-puing dengan tangan kosong. Sorak-sorai dan 
tawa mengikuti Weeb ke mana pun dia pergi, seolah-olah dia dengan mudah memancarkan 
perasaan masa depan yang cerah. 

Saya telah melihat banyak sukarelawan nirlaba dan pengemis donasi di jalanan... pikir Raja 
Iblis. Setiap kali dia menyadari bahwa selebritas yang bertanggung jawab atas apa yang 
disebut tujuan amal tinggal di sebuah rumah mewah dan mengendarai mobil mahal, hal itu 
membuatnya enggan ikut serta dalam penggalangan dana. Dia selalu curiga bahwa menjual 
beberapa mobil mahal akan menyelamatkan nyawa lebih banyak orang daripada meminta 
uang receh kepada orang yang lewat. Tentu saja, ini bukan pandangan yang sangat 
altruistik, tetapi dia bertanya-tanya apakah lebih banyak orang yang berbagi filosofinya 
daripada yang dia pikirkan sebelumnya. 

Dan di sanalah dia. Tidak hanya selalu memimpin dengan memberi contoh tetapi 
membayar dari sakunya sendiri... Meskipun statusnya di negara asalnya menurun karena 
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obsesinya untuk membantu yang membutuhkan di luar negeri, Weeb tidak pernah 
menunjukkan pemikiran kedua untuk upaya penyelamatannya. Selalu ada beberapa outlier 
di masyarakat mana pun, tetapi tidak banyak yang akan mempertaruhkan mata 
pencaharian mereka untuk secara konsisten membantu orang lain. Raja Iblis terpesona 
oleh pria ini, yang percaya dan bertindak atas keyakinannya sendiri di atas segalanya. 

"Kita sudah dekat dengan waktu istirahat," Weeb memanggil rekan kerjanya. "Ayo terus 
bekerja dengan baik!" 

"Ya pak!" jawab orang banyak, lalu terus saling menyemangati saat mereka bekerja. Bahkan 
anak-anak mengikuti Weeb, membawa puing-puing sekecil apa pun yang mereka bisa. 

"Aku ingin membantu!" 

"Lihat, Tuan Weeb! Aku bisa membawa batu besar ini sendirian!" 

"Hebat, semuanya. Lebih baik aku mencoba dan mengikutinya!" Weeb pergi untuk 
mengangkat batu yang sangat besar tetapi tampaknya gagal. Dia terkekeh dan menoleh ke 
anak-anak untuk meminta bantuan, melanjutkan aksinya. "Sekarang batu ini agak terlalu 
berat untuk saya angkat sendiri. Apakah Anda pikir Anda dapat membantu saya? " 

"Ya, aku bisa melakukannya!" 

"Ayo, Tuan Weeb!" 

"Apa yang akan kamu lakukan tanpa kami?" 

Anak-anak berkerumun di sekitar batu, dan Weeb berhasil mengangkat batu dengan 
mudah. Kerumunan, anak-anak dan orang dewasa, bersorak. 

"W-Wow!" 

"Itu luar biasa, Tuan Weeb! Bisakah Anda mengajari saya cara melakukan itu ?! " 

"Dia mendapat dorongan kekuatan, terima kasih kepada saya." 

Adegan yang sehat seperti itu mengundang tawa dari orang dewasa, bahkan 
menyembuhkan hati para pekerja yang lelah. 

Weeb adalah pahlawan yang sempurna, mengobarkan keberanian di tengah kota yang 
hancur. 

Istirahat makan siang segera datang untuk mereka, dengan makanan panas yang dibawa 
dari perkemahan di luar kota. Sebagian besar menunya adalah hidangan bergizi seperti 
oatmeal, sup kacang dan ayam, serta keju susu domba. 

"Ayo makan siang, semuanya," seru Weeb. "Kami tidak bisa bekerja dengan perut kosong." 
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"Terima kasih!" Para pekerja melahap hidangan ini, mengeluh tentang betapa lezatnya 
mereka. 

Weeb telah menyewa tim jatah keluar dari saku dan bahkan membawa mereka ke medan 
perang. Ada banyak yang disebut ahli taktik di dunia, tetapi kebanyakan dari mereka akan 
mengabaikan beberapa aspek praktis tanpa berpikir dua kali. Sebaliknya, Weeb 
memprioritaskan ini di atas segalanya, selalu memastikan untuk memberi makan anak 
buahnya tidak peduli seberapa berbahaya medan perang itu. Untuk tentara kelas pekerja, 
janji makanan panas berarti lebih dari kekuatan taktis. Tampaknya Weeb juga seorang 
jenderal yang licik. 

Setelah paladin menghabiskan makanannya, Raja Iblis menunjukkan dirinya. "Apakah Anda 
akan menggiling hidup Anda untuk orang asing ...?" 

Para pekerja meringkuk pada kemunculannya yang tiba-tiba, dan Trinary melompat untuk 
berdiri di antara dia dan Weeb dalam tampilan kesetiaan yang mengagumkan. Raja Iblis 
menghasilkan item dari kekosongan gelap dan melemparkannya ke paladin, dimana 
Trinary tidak bisa bereaksi tepat waktu. 

"Apa ini...?" Weeb bertanya. 

"Itu akan menyembuhkan Staminamu." 

Raja Iblis telah memberinya Towerade, Edisi Scallion Girl; ini adalah item bagus yang 
memulihkan 40 Stamina. Segera setelah Weeb melihat ilustrasi Scallion Girl pada labelnya, 
sebuah sensasi misterius menembusnya seperti sambaran petir, yang nyaris tidak bisa dia 
tahan. 

"Tuan Weeb, tidak perlu mengambil risiko mengkonsumsi ramuan aneh seperti itu." 

"Memang. Lihat betapa keruhnya cairan itu." 

"Rupanya dia tidak tahu bahwa tidak ada racun yang akan mempengaruhi Sir Weeb." 

Faktanya, kotak di punggung Weeb melindunginya dari segala jenis racun, selain selalu 
memurnikannya. Mungkin pembuat kotak tahu bahwa banyak pahlawan telah jatuh ke 
makanan beracun. 

"Kamu cukup memutar bagian atasnya hingga terbuka," kata Raja Iblis. 

"Terima kasih..." Weeb meminum minuman itu saat Trinary memprotes dan langsung 
terpesona oleh rasa manis dan kekuatan penyembuhannya yang luar biasa. "Aku ... merasa 
tidak berbobot!" Weeb mulai merasakan keausan memimpin restorasi hari demi hari, tapi 
sedikit minuman ini telah menghilangkan semua kelelahannya. Saat Trinary memprotes 
lebih keras, Weeb hanya mengulurkan botol plastik kepada mereka. "Itu tidak beracun. Ini 
merevitalisasi Anda." 
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Trinary menghela nafas lega, yang hanya berlangsung sesaat. Sekarang ketiganya diatasi 
dengan ketegangan yang berbeda. Mereka saling melotot seolah-olah mereka terkunci 
dalam pertempuran mematikan. Kaiya, pemimpin mereka, mengambil botol itu dengan 
tangan gemetar, tetapi tidak berani membawanya ke bibirnya; dua lainnya akan 
mematahkan lengannya tanpa ragu-ragu. Sementara paladin dan Raja Iblis telah 
melepaskan diri dari keributan dan mulai berbicara, duel Trinary baru saja dimulai... Dan 
masing-masing dari mereka bersedia mempertaruhkan nyawa mereka dalam pertempuran 
ini. 

"Aku yang mengambilnya. Itu tidak bisa disangkal." 

"Itu tidak berarti apa-apa. Anda kebetulan berdiri paling dekat. " 

"Kalian berdua tidak pantas untuk berbagi minuman dengan Sir Weeb! Benua akan segera 
membeku!" 

Mereka tahu bahwa jika yang satu terlibat dengan yang lain, yang tersisa dari ketiganya 
bisa masuk untuk mengambil harta pamungkas untuk dirinya sendiri. 

"Batu gunting kertas. Jujur dan adil." 

"Emm..." 

"Aku tidak akan terlibat dalam kontes keberuntungan bodoh!" 

Saat Trinary menemui jalan buntu, Raja Iblis dan paladin bebas melanjutkan percakapan 
mereka. Secara tidak sengaja, mereka telah berhasil menjauhkan trio yang merepotkan dan 
membuang waktu dari mereka. 

"Ke mana Anda berencana pergi setelah meninggalkan kota ini?" tanya Raja Iblis. 

"Ke Bangsa Utara lainnya, seperti yang telah aku rencanakan---" 

"Datanglah ke Rabi!" Raja Iblis menuntut dengan sangat kuat sehingga Weeb tidak bisa 
menjawab. "Lihatlah dunia ciptaan-Ku. Anda tidak akan menyesalinya." 

"Aku ingat menanyakan ini padamu sebelumnya... Apakah kamu berencana untuk 
menguasai malam sekali lagi dan melawan Cahaya Agung?" 

"Aku sudah mendengar banyak tentang dewi dan hukuman ilahi dan yang lainnya... 
Sekarang apa?" Raja Iblis tertawa. Grand Priestess dan Weeb adalah satu dan sama di 
matanya, fanatik buta terhadap entitas apa pun yang mereka proyeksikan keilahian. 
"Cahaya Agung? Itu lebih tolol dari mimpi pipa orang bodoh. Jika dewa agung seperti itu 
ada, mengapa Anda harus bekerja keras? Mengapa 'Cahaya' ini tidak menyelamatkan orang 
miskin dengan satu atau dua keajaiban?" 

"Sehat..." 
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" Saya melakukan keajaiban di sini dan sekarang. Anda dapat menjadi bagian dari keajaiban 
ini; di luar tipu daya atau legenda apa pun." Kata-kata itu seperti sihir gelap, memperdaya 
orang-orang yang mendengarnya menjadi kacau dan gila, mendatangkan malapetaka pada 
moralitas dan dogma agama mereka yang mereka pikir tidak bisa dihancurkan. Akhirnya, 
Weeb melihat Malaikat Jatuh Lucifer sebagai entitas nyata yang berdiri di hadapannya. 
Seperti halnya White, mitos itu menjadi kenyataan. "Setiap entitas yang tidak membawa 
manfaat yang dapat diukur ke dunia ini tetapi menuntut penyembahan dan uang sebagai 
imbalannya adalah pencuri kecil atau penipu. Mereka tidak melakukan apa-apa selain 
menyakiti penduduk dunia ini!" 

"Apa-?! Itu juga..." Weeb berdiri terguncang oleh seruan Raja Iblis. Dia telah mengetahui 
persaingan antara Cahaya Agung dan Lucifer tetapi tidak menyangka Raja Iblis memiliki 
reaksi yang begitu mendalam; sangat jelas bahwa rekonsiliasi tidak ada di meja. Jika 
Cahaya Agung pernah memanifestasikan dirinya di dunia, Weeb berharap untuk berdiri di 
antara Cahaya dan Raja Iblis untuk menengahi perbaikan kesulitan mereka. Dia percaya 
rekonsiliasi mereka akan menjadi katalis untuk membentuk kembali benua secara 
keseluruhan. 

"Apa yang telah saya lakukan, di sisi lain? Tanpa meminta pengabdian sebagai imbalan, 
saya telah meningkatkan kehidupan orang-orang secara nyata," Raja Iblis mulai 
memutarbalikkan kata-katanya dalam upaya untuk meyakinkan Weeb. Dia hanya 
bertindak sesukanya, tetapi manfaat yang dia bawa ke dunia tidak dapat disangkal, jadi 
Raja Iblis akan membesar-besarkan tindakannya sebanyak mungkin dan menggunakannya 
untuk keuntungannya. 

"Saya membela Kota Suci dari pemberontakan dan menghancurkan Invasi di kota ini. Saya 
menyelamatkan ibu kota Suneo dari kehancuran dan menyelamatkan budak dari wilayah 
Hellion, membawa mereka ke desa saya sendiri sebagai pengungsi. Apakah Cahaya telah 
melakukan hal semacam itu?" Fakta bahwa semua pencapaian itu terjadi secara kebetulan 
atau rencana Tahara tidak menghentikan penipu ini untuk mengarang cerita panjang dari 
mereka. Sayangnya untuk Weeb, pencapaian ini (meskipun tidak disengaja) tetap tak 
terbantahkan. "Saya tidak akan menggambarkan diri saya sebagai orang yang berbudi 
luhur, tetapi saya berjanji untuk membawa kemajuan ke dunia ini melalui ciptaan saya ... 
Tidak seperti entitas tertentu yang mungkin juga tidur siang seribu tahun." 

Weeb tidak membalas ini, hanya mengepalkan tinjunya. Memang, Cahaya telah menghilang 
sejak lama, tidak menunjukkan satu pun jejak keberadaannya. 

"Dan satu hal lagi," Raja Iblis menambahkan, "Salah satu bawahanku telah menguasai kota 
ini. Tidak perlu bagimu untuk bekerja keras di sini lagi. " 

Weeb menangkap kesepakatan yang pasti terjadi di belakang layar; bukanlah hal yang aneh 
di antara Bangsa-Bangsa Utara di mana perbatasan terus-menerus bergeser. Dia 
menyatakan dengan bangga, "Kepunyaan kota itu bukan milik rakyatnya. Saya bekerja 
untuk mereka, bukan untuk Anda atau penguasa lainnya!" 
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Raja Iblis merasa dirinya menyeringai. Weeb terdengar seperti pahlawan film atau buku 
komik. Itu menjadi lucu pada saat ini. "Jangan mempersulit ini..." katanya. "Serahkan 
tempat ini pada orang-orangku. Datang saja ke desa, sudah." Tanpa menunggu jawaban, 
Raja Iblis berbalik. 

Terlepas dari sikapnya yang egois, Weeb tidak bisa memaksa dirinya untuk membenci 
Malaikat Jatuh yang berbicara dengan kebanggaan dan keyakinan seperti itu. Raja Iblis 
dengan setia mengabdikan diri pada tindakannya sendiri tanpa ragu-ragu... Meskipun 
mereka bertolak belakang, Weeb dan Raja Iblis tampaknya memiliki kesamaan. 
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Volume 7 Chapter 8 

Ren Miyaoji 
Setelah meninggalkan Weeb, Raja Iblis memasuki kapel bobrok yang berdiri di bagian kota 
yang kosong, jauh dari orang mana pun; lokasi yang sempurna untuk pemanggilan 
penasihat. Interior telah dihancurkan oleh Invasi, bekas hangus yang jelas tertinggal di 
dinding dan langit-langit. Mungkin penduduk kota ragu-ragu untuk meruntuhkan kapel 
meskipun rusak. 

Akhirnya, hari telah tiba... Aku ingin tahu bagaimana reaksi Ren. 

Ren Miyaoji adalah seorang gadis yang akan digambarkan oleh Raja Iblis sebagai penasihat 
terbaiknya. Selama lebih dari satu dekade keberadaan permainan, ia telah mengabdikan 
cinta buta untuk karakter ini. Segala sesuatu mulai dari kreasi dan latar belakangnya 
hingga keahlian dan statistiknya adalah produk favoritisme yang terang-terangan. Dia 
memiliki semuanya: penampilan, status, otak, kekuatan... Semua tanpa harus mendapatkan 
semua itu. 

Karakter gila yang kubuat... Raja Iblis mengenang masa lalu dan karakterisasi Ren. Gadis 
itu, terlepas dari sifatnya yang dingin, lebih baik daripada karakter lainnya. Kelahirannya 
datang dengan takdir yang aneh, sehingga dia ditempatkan di Majelis Tinggi, sebuah 
fasilitas yang disediakan untuk anak-anak bangsawan dalam keadaan yang tidak 
menguntungkan. Bagi Ren, ini terasa seperti pengabaian. 

Rumah Miyaoji pada saat itu tidak memiliki ahli waris. Tekanan perlahan membuat nyonya 
rumah histeris. Sementara itu, Ren dikandung antara tuan rumah dan salah satu selirnya. 
Istrinya menjadi gila karena marah, mencoba membunuh selir dan Ren yang belum lahir. 
Tuan berhasil mengamankan selir dan anaknya yang belum lahir di lokasi yang jauh di 
mana istrinya tidak dapat menjangkau mereka. 

Anak itu lahir tak lama kemudian dan ditempatkan di Majelis Tinggi yang dikelola 
Kekaisaran untuk keselamatannya sendiri. Meskipun dilahirkan dalam garis keturunan 
kekaisaran, keberadaannya terhapus dari semua catatan. Latar belakang tragis ini telah 
membantu mengumpulkan popularitas Ren di antara para pemain. 

Ini langsung dari opera sabun, sekarang aku memikirkannya... Itu terlalu berlebihan , sang 
Raja Iblis menggerutu, tapi kesengsaraan Ren masih jauh dari selesai. 

Lady Miyaoji terus memburu ibu Ren, akhirnya menangkapnya dan mencekiknya sampai 
mati; satu-satunya orang yang tahu identitas asli Ren dan satu-satunya orang yang pernah 
mencintainya telah diambil darinya. 
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Kelulusannya dari Majelis Tinggi tidak dihadiri oleh anggota keluarga Miyaoji, tetapi 
seorang pria aneh berjas hitam panjang datang menemuinya. Hakuto Kunai telah 
mengenali bakat luar biasa Ren dan datang untuk merekrutnya. 

Sebagai gantinya, dengan suara sedingin es, Ren memintanya untuk membunuh Lady 
Miyaoji. 

Kunai hanya mengangguk dan mengabulkan keinginannya. Dengan kontrak yang 
ditandatangani dengan darah, ia bergabung dengan departemen Manajemen Kebahagiaan 
Warga. Setelah keberadaannya dihapus dari semua catatan, dia melangkah ke pusat 
perhatian. Ren mungkin menganggap hari itu sebagai hari ulang tahunnya yang 
sebenarnya. Dualitas Ren menjadi mimpi terburuk pemain dan pahlawan tragis telah 
mendapatkan popularitas yang tak terbantahkan. 

"Yang terakhir aku lihat adalah kamu, hari itu..." Raja Iblis memejamkan matanya 
mengingat-ingat. 

Dengan kebangkitan jaringan media sosial populer, banyak situs web yang dijalankan 
secara independen telah ditelan oleh banjir. Tentu saja, dunia Akira Ono tidak terkecuali. 
Akira telah bersumpah pada Ren bahwa dia akan bangkit kembali, tetapi butuh waktu 
bertahun-tahun baginya untuk mencapainya. 

Akhirnya aku bisa bertemu denganmu lagi... Setiap kali Raja Iblis memanggil seorang 
penasihat, dia selalu diliputi rasa gugup dan kegembiraan yang luar biasa. Namun, hari ini, 
dia hanya diliputi kegembiraan. Selama lima belas tahun, Akira Ono telah mengabdikan 
dirinya untuknya, yang lebih lama dari banyak yang bahkan memberikan cinta untuk 
pasangan atau keluarga mereka. 

Ren menghabiskan lebih banyak waktu di sisi Kunai daripada orang lain... Aku harus 
berhati-hati. Dia adalah sekretaris dan pengawal Kunai, tidak pernah meninggalkan sisinya. 
Dia sendiri telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan Kunai daripada penasihat 
lainnya. Perbedaan kecil apa pun bisa membuatnya pergi. Aku ingin setidaknya bergaul 
dengan Ren. Tidak, aku harus mewujudkannya... Hubungannya dengan Ren sangat 
menentukan masa depan usahanya di dunia ini. 

Dengan tekad, Raja Iblis membuka layar admin. Sekarang menerangi namanya; 
pemandangan itu saja membuat jantung Raja Iblis berdetak kencang. Memantapkan 
dirinya, dia mencari di sekelilingnya untuk mencari tanda-tanda kehidupan sebelum 
akhirnya memulai pemanggilan. 

"Ren, datanglah ke hadapanku...!" 

Pilar putih dan hitam yang familier muncul di hadapan Raja Iblis. Ketika mereka bertemu, 
seorang gadis yang akrab ditinggalkan berdiri di sana: kesempurnaan total. Semuanya 
sampai ke setiap helai rambutnya bersinar dengan cahaya yang luar biasa. Perawakannya 
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yang kecil namun bermartabat mencegah sebagian besar orang untuk mendekatinya, 
ekspresinya yang sedingin es mengkhianati daya pikat kecantikan tradisional Jepangnya. 
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Dia terlalu istimewa bagi Akira Ono. Meluruskan punggungnya lebih dari yang diperlukan, 
Raja Iblis memanggil Ren dengan penuh semangat. "Terima kasih sudah datang, Ren." 

"Anda telah memanggil saya, Guru...? Apa?" 

"A-Ada apa...?" Raja Iblis dengan cepat kecewa dengan reaksi Ren. Sementara dia berterima 
kasih kepada Kunai, dia tidak pernah merasakan kasih sayang padanya. Faktanya, dia 
merasakan jijik yang kuat terhadap kekejaman yang dia lakukan pada dunia Kekaisaran 
melalui Game-nya. Mempertimbangkan fakta itu, Raja Iblis takut jika dia salah langkah saat 
bertemu Ren satu lawan satu. "Aku mengerti, Ren. Kita tidak lagi berada di dunia asli kita, 
melainkan---" 

"Aku akhirnya bisa bertemu denganmu ... tuanku yang sebenarnya." 

Raja Iblis membeku sesaat sebelum menyadari maksud dari komentarnya. Dia merasa 
pikirannya kosong. "K-Kamu pasti bingung. Biar aku jelaskan satu per satu---" 

"Aku sudah lama ingin bertemu denganmu... Akira Ono." 

Tidak, tidak, tidak, tidak, tidak! Namanya sendiri mengikat Raja Iblis di tempatnya. Bahkan 
setelah berhasil melewati segala macam situasi yang tidak mungkin dengan keberaniannya, 
menggertak, dan taktik manipulasi penipu, dia tidak pernah mengharapkan ini. Tenang... 
Panik dan aku hanya akan tenggelam lebih cepat... Di atas segalanya, Raja Iblis tidak pernah 
menyerah. Dia sengaja mengambil sebatang rokok dari sakunya dan menyalakannya. 

"Aku tahu ini mendadak, Ren. Apa kau lupa namaku?" 

"Saya tidak lupa. Bagaimana aku bisa... lupa?" 

Raja Iblis pusing oleh tatapan dinginnya, dan matanya yang gelap sepertinya melihat 
menembus dirinya. Hanya berdiri di seberangnya membuatnya merasa terbebani oleh 
keanggunannya yang luar biasa, yang ada di mana dia tidak akan pernah bisa 
mencapainya... Udara terasa berat. Setiap kata-katanya berdering dengan kecanggihan yang 
seolah-olah menegakkan punggungnya dan membangunkan sel-sel yang tertidur di 
tubuhnya. 

"Saya tidak akan mengulangi diri saya sendiri. Namaku Kuna---" 

"Anda berbicara tentang orang lain, dengan nama lain. Anda adalah tuan saya yang 
sebenarnya. " 

"Hentikan itu, Ren... Kita tidak punya waktu seharian." 

"Eksistensi yang saya rasakan sejak saya lahir... Cinta agung yang menyelimuti semua diri 
saya, entitas agung yang dipenuhi dengan belas kasih untuk seluruh keberadaan saya... 
Semua yang saya bicarakan, saya rasakan mengalir dari setiap serat dari keberadaanmu." 
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Tatapannya yang tajam membuat Raja Iblis mengalihkan pandangannya dari matanya; dia 
tidak tahan untuk bertemu dengan mereka. Untuk alasan apa pun, Ren tidak dapat 
disangkal yakin bahwa Akira Ono berdiri di depannya. 

"Saya telah mengubah nama saya sekali. Anda tahu mengapa." Raja Iblis perlahan 
menghembuskan awan asap, dengan berani menjatuhkan abu ke lantai kapel. 

Faktanya, dia awalnya memberi Raja Iblis Kekaisaran namanya sendiri. Dia hanya 
mengganti nama karakter setelah dia mulai menjalankan game dalam skala global. Setelah 
itu tumbuh di luar lingkup hobi sederhana, dia telah membuat kesadaran yang sangat 
normal bahwa dia seharusnya tidak meminta bos terakhir membagikan nama lengkapnya. 
Ini adalah kasus di dunia nyata, dan mudah untuk menemukan alasan untuk ini di dunia 
Empire. Tidaklah aneh jika seseorang yang dibenci seperti Hakuto Kunai mengubah 
namanya atau bahkan wajahnya; teroris di seluruh dunia dan semua pemain terus-
menerus memburunya. 

"Ketika nama pertama menghilang, saya tidak bisa lagi merasakan makhluk agung, dan 
cinta indah yang selalu saya rasakan di sisi saya telah melampaui langit yang jauh ... Tapi 
Anda telah kembali kepada saya." Ren mendekati Raja Iblis, selangkah demi selangkah. 

Dia menghela napas sekali lagi, pikirannya berpacu untuk menemukan langkah selanjutnya 
yang tepat. Ren tampak bersikeras untuk tidak menerima alasan apa pun, yakin tanpa 
sedikit pun keraguan bahwa dia adalah Akira Ono. 

"Apa yang kamu ... Berapa banyak yang kamu tahu?" Raja Iblis menguatkan dirinya dan 
akhirnya menatap mata Ren. Dia mengeluarkan asap panjang lagi saat dia membersihkan 
bangku yang setengah hancur dan duduk di atasnya. Pertanyaannya adalah pengakuan atas 
klaim Ren dan juga sebuah langkah awal. 

"Aku tidak mengerti apa-apa... Kecuali bahwa cintamu adalah satu-satunya alasanku untuk 
menjalani semua kesulitan dalam hidupku." Ren telah diberkahi dengan keterampilan yang 
melampaui kepercayaan, tetapi asuhannya tragis. 

Meskipun latar belakangnya menjadi dasar dari apa yang membuat karakternya unik dan 
lengkap, tidak dapat disangkal bahwa Akira-lah yang menemukan dan kemudian membuat 
Ren mengalami kesengsaraan itu. Semua seniman akan melakukan hal yang sama, tentu 
saja, tetapi sekarang ciptaannya berdiri di hadapannya dengan kehendak bebas mereka 
sendiri. 

"Bagaimana jika saya katakan bahwa saya menciptakan semua kesulitan dalam hidup 
Anda?" Pertanyaan Raja Iblis itu licik, dalam arti bahwa Ren bisa menganggap ini sebagai 
Kunai berbicara, karena dia begitu terjalin dengan keberadaannya, setelah merekrutnya ke 
dunia kekejaman yang tidak pernah dia inginkan untuk menjadi bagiannya. Namun, dalam 
arti yang sebenarnya, dia tidak hanya menciptakan kisahnya, tetapi satu-satunya dunia 
yang pernah dia kenal. Baik atau buruk, dia adalah penyebab dari semuanya, dan Raja Iblis 
telah berbicara sebanyak itu dengan tingkat keyakinan tertentu. 
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Tetap saja, ekspresi Ren tetap tidak berubah. "Kamu ... adalah segalanya bagiku." Akhirnya, 
dia cukup dekat sehingga Raja Iblis bisa menjangkau dan menyentuhnya. Ini seharusnya 
merupakan realisasi yang menakutkan, tetapi dia diliputi perasaan lega yang aneh. Fakta 
bahwa Ren secara fisik berada di dekatnya memberinya rasa kemahakuasaan yang tak 
terbantahkan. 

Sebelum dia benar-benar tenggelam dalam sensasi yang menenangkan, Raja Iblis menutup 
matanya rapat-rapat dan memaksa mulutnya terbuka. 

"Itu...percakapan untuk hari lain. Ada banyak hal tentang dunia ini yang perlu saya jelaskan 
kepada Anda. " Dia melanjutkan untuk memberitahunya bagaimana dia datang ke dunia ini 
dan apa yang telah terjadi sejak saat itu, berbicara dengan cara yang jauh lebih tidak muluk 
daripada sebelumnya. Kali ini, dia tidak pernah bertemu mata Ren atau berbicara dengan 
keyakinan nyata. Ren hanya mendengarkan tanpa menunjukkan reaksi apapun. Waktu 
berlalu di kapel tua, di mana hanya suara Raja Iblis dan suara samar dari dunia luar yang 
bisa terdengar. 

Apa yang akan dibuat oleh seorang pengamat dari seorang pria berpakaian serba hitam 
yang berbicara dengan seorang gadis anggun dalam seragam hitam bergaya pelaut? Raja 
Iblis telah menceritakan kisah yang sama, yang sekarang bisa dia bacakan tanpa persiapan 
atau jeda... Tapi itu menghilangkan kebenaran penting: keberadaan Akira Ono. 

"Anda telah menghadapi banyak tantangan, Guru. Tapi tolong jangan menyusahkan dirimu 
lagi. Mulai saat ini, aku akan menjadi perisai dan pedangmu." 

Raja Iblis mendengus mengakui. Muncul di dunia lain seharusnya menjamin reaksi yang 
layak untuk peristiwa yang benar-benar mengubah dunia, tetapi Ren tampaknya sama 
sekali tidak terganggu. Dia mengembalikan topik pembicaraan mereka ke yang 
sebelumnya. "Mengapa Anda berpura-pura menjadi dia , Guru? Apakah yang lain tidak tahu 
nama Anda? Mungkin kamu menyembunyikan identitasmu karena kamu merasa curiga 
terhadap anggota lain..." 

"T-Tunggu... Berhenti, Ren." Raja Iblis ingin menutup diri dari serangan pertanyaan-
pertanyaan ini, tetapi otaknya terus bekerja untuk sekali. Dia menganggap bahwa, setelah 
menerima pengabdiannya selama lima belas tahun, Ren telah menjadi sesuatu yang lebih 
dari penasihat lainnya. Bahkan baginya, Ren selalu istimewa. Dia adalah pahlawan wanita 
dan wajah Game, makhluk yang tidak bisa ditembus; bahkan rekornya tak tertandingi---
MMO telah ditutup sebelum Ren menderita satu kerugian. Bahkan pada malam yang 
menentukan pada tahun 2016 ketika Kastil Tanpa Tidur jatuh, Ren berdiri berjuang sampai 
akhir. 

Ren dengan cepat melanjutkan dengan ekspresi yang sama, seolah-olah dia berbicara pada 
dirinya sendiri, "Ada beberapa anggota party yang tidak akan kupercaya, bahkan mereka 
yang benar-benar berbahaya, sebenarnya. Saya pikir Anda benar untuk berhati-hati, Tuan. 
" 
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Raja Iblis segera tahu siapa yang Ren bicarakan. Yu bertindak dengan damai sekarang, 
tetapi dia pada dasarnya sangat berbahaya. Dia bahkan tidak ingin membayangkan 
berhadapan dengan otak Tahara. Karena itu, dia tidak mampu untuk Ren dan Yu (yang 
hubungannya sudah tegang kembali di Kekaisaran) memburuk lebih lanjut, jangan sampai 
seluruh timnya runtuh ke tanah. 

"Para penasihat melayani saya dengan baik; tidak ada yang memiliki niat buruk terhadap 
saya." 

"Itu karena ... kamu adalah tuan kami yang sebenarnya." 

Raja Iblis akhirnya melihat ini, melihat wajah sempurna Ren dengan mata yang seolah-olah 
menelan dunia. Dia tampak cantik hingga ke setiap bulu matanya, dan akhirnya Raja Iblis 
menyadari bahwa penciptaan makhluk seperti itu adalah dosa yang tak termaafkan. 

"Mungkin akan tiba saatnya ketika saya memberi tahu Anda lebih banyak hal ... Tetapi kami 
tidak akan membicarakan hal ini sampai saat itu. Tidak sepatah kata pun untuk yang lain. " 

Ren tetap diam selama beberapa waktu, membuat Raja Iblis marah. Akhirnya, dia perlahan 
berbicara. "Dimengerti... Tapi saat kita sendirian, aku akan memanggilmu dengan nama 
aslimu." 

"Apa?" 

Ren melanjutkan, "Dan yang lain mungkin sudah mencurigai sesuatu. Kalau tidak, saya 
merasa sulit untuk percaya bahwa semua anggota partai mengikuti Anda tanpa pertanyaan 
begitu lama. Metodenya adalah aturan yang menindas melalui ketakutan dan kekerasan, 
kebalikan dari apa yang Anda coba capai di sini, Guru. " 

Raja Iblis mematikan rokoknya hanya untuk segera menyalakan yang lain; dia pergi ke laut. 
Dia mulai merasakan bahwa, karena Ren telah menghabiskan lebih banyak waktu dengan 
Kunai daripada orang lain, pengetahuannya tentang hal-hal ini lebih dekat dengan miliknya 
sendiri. "Aku akan membawamu kembali ke desa untuk perkenalan," katanya, "tapi aku 
akan langsung membawamu ke utara. Masih banyak lagi yang ingin saya tunjukkan tentang 
dunia ini." 

"Berkeliaran di luar bersamamu, Tuan ... adalah mimpi yang menjadi kenyataan." Para 
penasihat menghabiskan sebagian besar hidup mereka di Kastil Tanpa Tidur, dan mereka 
jarang diizinkan meninggalkan tempat itu. 

"Kami tidak akan melakukan kunjungan lapangan..." 

Ren, yang jarang mengubah ekspresinya, tersenyum. Perubahan halus membuat angin 
keluar dari layar Raja Iblis. Dia berdeham dan berdiri untuk menghindari sensasi itu. 

Ren dikejar; dia mengulurkan tangannya dan berbicara. "Ini... Selamat datang di rumah, 
Tuan." 
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"E-Erm ..." Raja Iblis perlahan mendekat seolah-olah sedang ditarik secara fisik. Ketika dia 
cukup dekat, Ren dengan lembut melingkarkan lengannya di pinggangnya. Bahunya 
berkedut, hampir tak terlihat, sebelum dia menutup matanya dengan lega. 

"Aku tahu kamu akan kembali padaku suatu hari nanti..." katanya, dengan jelas diarahkan 
pada Akira. 

Apa yang akan aku lakukan...?! Benar-benar tersesat, dia hanya menatap langit-langit kapel 
dan menggaruk kepalanya. 

 

Ren Miyaoji 

Ras: Manusia --- Usia: 16 

 

 Senjata Ningen Mukotsu 

Tombak mengerikan yang menembus semua. Bilahnya membuat semua armor tidak 
berguna. Menghadapi Ren berarti kematian tertentu. Banyak efek terlampir. Daya tahan tak 
terbatas. 

 Tarian Armor Bunga Sakura 

Ini sangat mirip dengan seragam sekolah gaya pelaut tetapi memiliki pertahanan yang 
sangat tinggi. Bentuknya berubah dalam pertempuran. Daya tahan tak terbatas. 

 Barang Dunia Queller 

Harta nasional yang dianugerahkan kepada keluarga Miyaoji oleh keluarga kekaisaran. 
Melindungi pemakainya dari semua kutukan dan ancaman duniawi. Itu diberikan kepada 
Ren oleh ayahnya, yang dia benci, jadi dia selalu ingin menghancurkan benda itu. Di dunia 
ini, efeknya sangat kuat. Item menolak setiap pemakai yang bukan milik keluarga Miyaoji 
dan tidak memberikan perlindungan kepada pemakai tersebut. 

 

Level: 1 --- HP: 20000/20000 --- Stamina: 600/600 --- Attack: 88 (+50+x) --- Defense: 94 
(+50) --- Dexterity: 83 --- Magic: 0 --- Magic Defense: Off the Charts (Endless Sembilan) 

Keterampilan yang Dilengkapi: Pertama: Flicker Kedua: Point Break Ketiga: Teriakan 

Keterampilan Tempur: Palsu, Mengintimidasi, Mengunci, Membunuh Satu Tembakan, 
Mudah, Pengabdian, Penguasa, Pukulan Palu, Tinggi dan Perkasa, Pemburu, 
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Pemburu Setan, Pembalas, Striker Kritis, Ahli Strategi, Mata Pikiran, Tuan, 
Lenyapkan, Sama dengan Tidak Ada, Pemecah Batas, Dua hingga Tidak Ada, Terobos 

Keterampilan Bertahan Hidup: Ibadah, Kontrol Emosi, Deadpan, Perban, Penjahit, Uji 
Rasa, Menetralkan Racun, Pulih, Semangat Berjuang, Pesona, Integritas, Penghancur 
Kejahatan, Memasak, Obat-obatan, Perlawanan, Meditasi, Keberanian Drum 

Keterampilan Duel: Harus Membunuh Mereka Semua, Seribu Mekar, Tentara Satu 
Orang, Penguasa Langit 

Kemampuan Khusus: Diktator Hukum, Assault Queller, dll. 
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Volume 7 Chapter 9 

Bos Terakhir Mendekati! 
Raja Iblis telah naik kereta besar di kota Rookie dan sekarang sedang berkendara di jalan 
perjalanan. Tidak yakin apa yang mungkin dikatakan Ren setelah tiba di Rabi, dia 
memutuskan untuk menyimpannya sendiri untuk sementara waktu. Ada banyak gerbong 
lain di sekitar Raja Iblis, campuran gerbong pribadi yang rumit dan angkutan umum yang 
lebih sederhana, dengan sekelompok petualang mengelilingi mereka semua. 

Bandit bukanlah kejadian langka di sepanjang jalan gelap di negara-negara Utara; kadang-
kadang, seluruh batalyon melarikan diri karena kalah perang dan beralih ke merampok 
pelancong, jadi semua transportasi dilakukan dalam karavan dengan ukuran tertentu. 
Penjaga ditugaskan untuk semua gerbong umum, serta orang-orang kaya, harganya 
berfluktuasi secara drastis tergantung pada jumlah dan keterampilan penjaga. 

"Apakah Anda benar-benar membutuhkan pengawal selain saya, Tuan?" 

"Jangan mengabaikan ide itu terlalu cepat. Ada baiknya mengalami hal-hal yang mungkin 
tampak tidak perlu di permukaan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam 
tentang dunia ini. Mungkin ada saatnya, misalnya, ketika saya ingin menyewa penjaga ini 
untuk beberapa alasan." 

"Terserah kamu, Akira." 

Raja Iblis, yang telah berbaring di kursi kereta dengan sangat mewah, mulai tersedak air 
liurnya sendiri pada Ren yang merujuknya dengan nama aslinya. 

"Apa artinya memanggilku seperti itu, Ren? Itu sama sekali tidak ada gunanya dan tidak 
perlu." 

"Itu tidak sia-sia atau tidak perlu," balas Ren, seolah-olah masalah itu sudah diputuskan. 

Raja Iblis gagal menemukan kata-kata untuk merespons. Ren memiliki sisi yang sangat 
keras kepala dalam hal-hal tertentu. Untuk melukisnya secara positif, dia berdedikasi, 
bahkan murni. Di sisi lain, dia akan melawan siapa pun yang membiarkan efisiensi mentah 
mengatur tindakan mereka. 

"Kita akan berbicara panjang lebar tentang itu di lain hari... Aku akan mengistirahatkan 
mataku sebentar." 

Kereta juga baru saja berhenti untuk kuda-kuda yang mengemudi untuk beristirahat. Raja 
Iblis menanggalkan jaketnya dan membaringkan diri di ranjang bayi. 
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Ren dengan cepat duduk di ranjang yang sama, dengan lembut mengangkat kepalanya ke 
pangkuannya. "Aku akan melindungi tengkorakmu, Tuan." 

"Tengkorak..." Raja Iblis terpaksa menahan tawa pada pilihan kata yang unik dari Ren. Pada 
saat yang sama, dia melihat di matanya bahwa dia sudah mati pada proposisinya, dan 
sekali lagi tidak akan menerima jawaban tidak. Raja Iblis menyerah, meletakkan kepalanya 
di pangkuannya. 

"Apakah Anda nyaman, Guru?" 

"Tidak terlalu buruk..." kata Raja Iblis saat dia merasakan kedamaian dan kepuasan 
merembes ke dalam otaknya, udara segar yang berbau seperti bunga sakura yang sedang 
mekar memenuhi paru-parunya. Armornya, Dance of the Cherry Blossom, berkontribusi 
pada efek ini, tetapi Ren sendiri memancarkan aura yang mengingatkannya pada bunga 
sakura. 

Dia dengan lembut membelai rambutnya dan kadang-kadang pipinya. Tepat saat Raja Iblis 
mulai tertidur dalam kebahagiaan, ketukan di jendela membuatnya mengangkat alisnya; 
dia mengira salah satu penjaga sedang mengiriminya pesan. 

"Kamu bisa membukanya. Apa masalahnya?" 

Seorang petualang setengah baya menyodok wajahnya yang biasa-biasa saja melalui 
jendela. "Whoa, sepertinya perjalananmu menyenangkan... Tidak bermaksud mengganggu." 
Petualang itu menyeringai tipis. "Pakaian anehmu menarik perhatianku. Itu yang mereka 
sebut 'setelan' di City States, kan?" 

"Negara Kota, ya? Apa yang kamu inginkan?" 

"Tidak perlu memberiku tatapan maut... Kau cukup menakutkan seperti itu. Jika Anda ingin 
berbisnis di Euri, saya punya informasi yang akan menarik untuk Anda beli. Ketidaktahuan 
bisa membuatmu terbunuh di sana." 

Masih mengistirahatkan kepalanya di pangkuan Ren, Raja Iblis mengeluarkan koin perak 
dari sakunya dan dengan cekatan menjentikkannya langsung ke telapak tangan petualang. 

"Uang besar di rumah! Sebuah perak langsung dari kelelawar. Anda mungkin hanya 
memiliki apa yang diperlukan. Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang Euri?" 

"Aku akan mendengar semua yang kamu katakan tentang itu." 

"Baiklah kalau begitu, mari kita mengobrol sebentar selama sisa perjalanan, ya?" 

Pria itu melanjutkan untuk memberikan informasi sepintas tentang bangsa Euritheis, yang 
sebagian besar menguatkan apa yang Yukikaze dan Mikan katakan kepadanya, tetapi 
mengumpulkan informasi dari berbagai sumber membantu meningkatkan akurasinya. Raja 
Iblis mencoba untuk meminta rincian, tetapi pria itu tiba-tiba terdiam, menatap ke depan 
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dengan mengantuk dengan gerakan yang sepertinya meminta pembayaran lebih lanjut. 
Dengan jentikan koin perak lainnya, Raja Iblis membuka mulutnya. 

"Anda adalah pelanggan terbaik yang saya miliki dalam beberapa saat. Anda bukan 
pedagang biasa, kan...? Bisnis apa yang ingin Anda mulai di sana?" 

"Aku yang bertanya." 

"Heh heh... Poin bagus. Aku akan dengan senang hati menutup telingamu." 

Setelah sejumlah pertanyaan mendetail, Raja Iblis memecat petualang itu, puas. Pria itu 
menutup jendela kereta dengan seringai dan berjalan menuju kereta kelas atas lainnya. 
Rupanya, dia memiliki kesibukan sampingan dalam menjual informasi selama shift jaganya. 

"Dia punya kulit tebal, baik atau buruk." 

"Ya..." 

"Hm? Ada apa, Ren?" 

"Tidak ada sama sekali." Senyum mutiara menyebar di wajah Ren, yang tampak diliputi 
kebahagiaan. 

Bahkan, dia merasa seolah-olah mengambang di genangan cairan yang mengancam akan 
melelehkannya; dia begitu terpesona sehingga dia ingin waktu membeku. 

"Kita harus menghindari masalah ketika kita sampai di sana." 

"Jack of All Trades, disebut? Perusahaan yang menjalankan negara." Ren tampaknya telah 
memproses semua informasi yang dibagikan meskipun dia sangat ekstasi, tangannya masih 
terus membelai rambut Raja Iblis dengan lembut. 

"Sepertinya mereka membayar pemerintah pusat dan militer mereka juga." 

"Mereka terdengar seperti mafia." 

Raja Iblis mengerutkan alisnya saat mendengar ini. Tahara telah menyebutkan bahwa 
perusahaan ini adalah orang yang "mencuri kargo mereka." Jika Raja Iblis punya pilihan 
dalam masalah ini, dia tidak ingin berurusan dengan mereka. Dia tidak tertarik pada kargo 
tersebut, dia juga tidak pernah mengklaimnya sebagai miliknya. 

"Tujuan kami adalah untuk mendapatkan item magis yang akan melindungi dari sihir di 
ruang bawah tanah. Tidak perlu terlibat dengan orang-orang seperti mereka." 

Melihat Raja Iblis menutup matanya, Ren menutupinya dengan selimut, membungkus 
dirinya dengan selimut lain, dan menutup matanya juga. "Tuan ... saya sangat senang 
sekarang." 
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"B-Bagus..." 

Adegan ini membuat pasangan itu tampil seolah-olah mereka adalah pasangan dalam fase 
bulan madu mereka. Seorang kusir mengintip ke dalam kereta dan diam-diam merengut. 

Kereta mulai lagi, dalam perjalanan ke Euritheis, di mana perbuatan kotor dilakukan 
dengan harga murah dan para pemimpi muda berbondong-bondong, bercita-cita untuk 
meniru segelintir orang yang beruntung yang mendapatkan emas. Secara alami, sebagian 
besar yang mengetuk pintunya dimanfaatkan dan dibuat untuk belajar pelajaran dari Utara 
dengan cara yang sulit. Yang terburuk, di bawah perlindungan Jack of All Trades, kejahatan 
memerintah di jalan-jalan Euritheis. 

Dan sekarang, sepasang bos terakhir sedang dalam perjalanan, pertanda buruk bagi siapa 
pun yang terlibat. 

------Gerbang perbatasan Euritheis. 

Tanpa menyadari malapetaka yang mendekat, pintu masuk ke Euritheis ramai dengan para 
pedagang, petualang, dan pelancong lainnya, beberapa dari mereka bahkan tidur siang di 
atas selimut piknik darurat. 

"Satu hari lagi macet, Eyze?" 

"Ada banyak keributan di sekitar sini akhir-akhir ini..." Eyze menatap penuh perhatian 
pada gerombolan orang di gerbang. Tidak hanya mereka memasuki musim perang, tetapi 
telah terjadi dua bencana di dekatnya secara berurutan: Invasi skala besar telah melanda 
Republik, dan peristiwa bencana telah meninggalkan ibukota Suneo dalam kehancuran. 
Wajar jika Euritheis bertemu dengan gelombang pencari suaka. 

"Kami stabil, baik atau buruk," kata penjaga pertama. 

"Ini adalah aturan satu orang di sini. Kurasa mereka pikir itu tidak akan lebih berantakan 
daripada alternatifnya." Eyze memutar-mutar sehelai rumput yang dia pegang di antara 
giginya. Dia samar-samar bisa merasakan semacam konflik yang mendekati Euritheis. 

Prihatin, penjaga itu bertanya, "Kenapa wajahnya panjang, Eyze? Sesuatu yang salah?" 

"Saya sudah memikirkan kargo yang tampaknya kami sobek." 

"Yang tentara bayaran memiliki seluruh parade tentang?" 

Jack of All Trades telah dengan paksa mencuri kargo uskup Tzardom yang telah 
ditinggalkan di Suneo. Sebagai negara yang relatif lemah, Suneo tidak punya pilihan selain 
menerima hasil ini, tetapi Eyze tidak bisa menahan perasaan bahwa kegagalan ini belum 
berakhir. 
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"Mengapa orang-orang yang menyelesaikan pertarungan meninggalkan kargo itu?" Dia 
bertanya. "Siapa yang akan pergi begitu saja dari tumpukan harta karun?" 

"Um ... Mereka tidak menyadari itu ada di sana?" 

" Dan kapal yang ditumpuk tinggi dengan itu? Tidak ada yang cukup bodoh untuk 
melewatkan itu. " 

Ironisnya, tebakan penjaga itu tepat. 

"L-Lalu, mungkin mereka takut akan dampak dari Tzardom ..." 

"Mereka memotong siapa pun yang mengacau di negeri asing. Anda melihat para budak. 
Tzardom tidak bisa mengklaim uang sekotor itu, setidaknya tidak secara terbuka." 

Jack telah memerintahkan perampokan karena alasan itu. Eyze mungkin juga 
mempertimbangkan fakta bahwa sebagian besar Trance di kapal telah diperdagangkan 
oleh Jack sejak awal. 

"Omong-omong tentang tentara bayaran...mereka sangat keren, bukan?! Saya berharap 
saya bisa seperti mereka!" 

"Tentu, Nak..." 

"Lima Bintang, kan? Aku ingin tahu apa yang mereka makan . Mereka bisa mendapatkan 
gadis mana pun yang mereka inginkan, aku yakin. Aku cemburu..." Penjaga itu terus 
mengoceh. 

Eyze memiliki perasaan campur aduk tentang Bintang Lima. Sebelum dia mendaratkan 
dirinya pada tugas penjaga yang sedikit, dia telah menjadi anggota kelompok tentara 
bayaran. Sejak kepergiannya, Eyze merasa sedih setiap kali berita tentang pencapaian 
Bintang Lima sampai padanya. Enam belas tahun sudah... pikirnya. Dan aku sudah di sini 
membuang-buang waktu. Sementara rekan-rekan lamanya menjadi kekuatan utama tim 
tentara bayaran terbaik di benua itu, Eyze menghabiskan hidupnya dalam bayang-bayang, 
jauh dari pusat perhatian. Ketika tim lamanya kembali setelah menyelesaikan pertunjukan 
papan atas untuk perusahaan Jack of All Trades, Eyze memastikan untuk tidak terlihat. Dia 
tidak bisa mentolerir dilihat seperti ini. 

"Lihat saja, Eyze. Aku akan menjadi besar seperti mereka suatu hari nanti!" 

"Oh ya...? Semoga beruntung, Nak." Saat Eyze terkekeh, dia mendengar suara di telinganya--
-suara yang tidak pernah ingin dia dengar. 

"Ini adalah Anda, Eyze. Sudah lama, ya?" 
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Eyze berbalik untuk menemukan salah satu anggota utama Bintang Lima. Dia menyeringai 
kaku dan menyeka keringat dari keningnya. Pria itu telah menyelinap ke Eyze tanpa 
diketahui. 

"Saya pikir saya mengenali salah satu penjaga sebelumnya. Punya firasat itu kamu. " 

"Y-Ya... Senang bertemu denganmu, Lilus..." 

Wajah penjaga muda itu berbinar ketika dia menyadari bahwa Eyze mengenal salah satu 
pahlawan yang mereka bicarakan. 

"Kenapa kamu tidak memberitahuku, Eyze?! Kalian saling kenal ?! " 

"T-Tidak, aku..." 

Melihat Eyze menjauh dan menatap tanah, bibir Lilus melengkung menjadi seringai. Dia 
adalah seorang pria dengan rambut hijau runcing yang mengenakan baju besi tingkat atas, 
sinar jahat di matanya. "Ayo, Eyze, kamu tidak memberi tahu temanmu tentang kami? Kita 
semua dari desa yang sama, kau tahu. Dia adalah salah satu anggota pendiri grup. Kamu 
bisa membual sekarang, Eyze." 

"Bukan saya..." 

"Setelah semua omong kosong yang kau berikan pada kami... Kita semua bisa 
menertawakan itu sekarang. Jadi, apa yang kamu lakukan hari ini? Jaga tugas, dari 
kelihatannya." Lilus melihat Eyze dari ujung kepala sampai ujung kaki dan mencibir. 
Merasakan badai yang akan datang, penjaga pemula itu berdiri diam dan diam, 
meninggalkan wataknya yang ceria. "Menonton kuburan akan lebih cocok untukmu. Anda 
melihat kematian , bukan? Aku bahkan tidak bisa menghitung berapa kali kita membeli 
omong kosong itu... Hah, Eyze?" Lilus tertawa terbahak-bahak, lalu tiba-tiba berhenti saat 
dia memukul wajah Eyze, menyebabkan dia terbang ke kerumunan. "Sudah kubilang 
jangan pernah menunjukkan pantatmu yang menyesal lagi. Jangan bilang kamu menjadi 
penjaga gerbang untuk mencoba dan musang kembali ke grup ?! " 

" T -Tidak... Aku sudah bekerja di sini selama bertahun-tahun... Rragh! " 

Tidak memedulikan penjelasan Eyze, Lilus menendang perutnya. Pukulan yang tampaknya 
biasa meninggalkan penyok besar di armor baja Eyze. 

"Kami gagal untuk sampai sejauh ini, tidak seperti Anda , yang tidak ada yang lebih baik 
untuk dilakukan selain menyelipkan ekor Anda di antara kedua kaki Anda. Tidakkah kamu 
berani memuntahkan omong kosong seperti kita saling mengenal , mengerti? " 

Saat gumaman orang banyak semakin keras, seorang pria dengan fitur yang lebih halus 
tiba, mengangkangi seekor kuda raksasa. 
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"Nah, sekarang..." panggil Ignatio, pemimpin Bintang Lima. "Memulai pertengkaran lagi, 
Lilus? Kau putus asa... Oh? Apakah itu Eize?" Mata Ignatio melebar saat melihat Eyze yang 
terengah-engah. Dia tampak tertegun sejenak pada reuni yang tiba-tiba, tetapi segera 
memahami situasinya setelah melihat armor Eyze yang mimisan dan penyok. "Hei, Lilis? 
Kami berada di bawah pekerjaan Jack untuk saat ini; kamu ingat itu, kan? Anda tidak bisa 
memukuli penjaga gerbang kecil. " 

"Heh! Jangan berpikir kamu bisa memperlakukanku seperti petarung tua mana pun." 

Mendengar percakapan orang-orang yang pernah menjadi temannya, Eyze diam-diam 
menyeka darah dari hidungnya. Tidak ada yang bisa dikatakan. Dia tenggelam dalam rasa 
malu, menyadari betapa dia telah tertinggal meskipun memulai di tempat yang sama 
dengan mereka. Dia ingin menghilang ke udara tipis. 

Ignatio berbicara dengan nada acuh tak acuh, berbeda dengan kebrutalan Lilus. "Tidak 
menyangka akan melihatmu bekerja di sini. Mari kita makan sebentar, Eyze, jika kita bisa 
membuat jadwal kita berhasil. Kami telah diundang ke istana, jadi kami agak sibuk 
sekarang. Aku akan menghubungimu lagi." Ignatio tersenyum dan mendorong kudanya 
untuk bergerak. 

Lilus memelototi Eyze dan mencemoohnya sebelum mengikuti pemimpinnya pergi. 

Begitu mereka pergi, orang banyak mulai berbicara. 

"Jadi itu pemimpin tentara bayaran itu ..." 

"Aku dengar Bintang Lima bisa menghadapi sebagian besar pasukan di sekitar sini." 

"Lilus itu membuat penampilan tamu di colosseum dan menikam semua monster sampai 
mati." 

"Jika Jack menahan mereka, tidak ada yang bisa menjatuhkannya ..." 

"Sialan... Berapa lama kita akan membiarkan bajingan itu menjalankan negara ini?!" 

Jauh dari keributan di gerbang, Eyze menyeka wajahnya dengan kain basah. Dia 
menggerakkan tangannya di sepanjang baju besi yang penyok, memikirkan bagaimana itu 
sekarang tidak berguna. 

"A-Apakah kamu baik-baik saja, Eyze?" 

"Maaf, Nak. Bukan salah satu momen terbaikku, ya...?" Eyze mencoba tertawa, tapi 
wajahnya tetap kaku. Dia merasa lebih buruk mengetahui bahwa penjaga sedang mencari 
kata-kata untuk menghiburnya. "Rasanya menyebalkan ketika teman lamamu menjadi 
terlalu terkenal ..." Dia berhasil memaksakan tawa. 

"Maafkan aku, Eyze. Saya tidak tahu harus berkata apa." 
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"Jangan berkeringat. Mereka bekerja keras dan berhasil mencapai puncak. Saya baru saja 
jatuh dari tangga di suatu tempat dan menabrak bagian bawah. " Dengan cemoohan yang 
mencela diri sendiri, Eyze berhasil melepaskan armornya. Sebagian besar cerutu 
terbaiknya, yang disimpannya di sana, telah dihancurkan, kecuali satu. "Setidaknya itu 
sesuatu..." 

"Eyze..." 

"Seperti yang dia katakan, kami adalah sekelompok pria di desa ini tanpa pekerjaan dan 
tidak ada ruginya: putra kedua dan ketiga dari petani, jadi kami menjadi tentara bayaran." 

Dunia ini memberikan sedikit pilihan bagi para pemuda yang tidak memiliki tanah 
pertanian untuk diwarisi dan tidak memiliki koneksi, pendidikan, atau uang. Kecuali 
mereka menjadi petualang atau tentara bayaran, mereka akan menjadi bandit atau lebih 
buruk: dipaksa ke laut. 

"Kenapa, um, kamu berhenti...?" penjaga itu bertanya. 

"Untuk alasan apa pun, saya selalu memiliki mata yang tajam untuk kematian. Saya melihat 
barang. Itu tidak terlalu buruk di desa, tetapi ketika saya pergi berperang...rasa kematian 
ini ada pada semua orang di sekitar saya, sekutu dan musuh. Ini seperti tenggelam dalam 
kematian itu sendiri." Meskipun tidak sehalus Tron, Eyze memiliki bakat khusus: mata yang 
terspesialisasi dalam menangkap kematian dan bahaya. 

Setiap kali dia melihat kematian, dia menghentikan timnya dan mencoba mengubah 
rencana. Mereka mendengarkan pada awalnya. Siapa yang tidak akan senang ketika Eyze 
memberi tahu mereka hal-hal seperti, "Jika kita terus maju, kita mati," atau, "Kita akan 
kehilangan sebagian besar anggota kita jika kita memaksakan rencana ini"? Namun, tidak 
ada cara bagi kelompok tentara bayaran untuk mencari nafkah dengan terus lari dari risiko 
kematian. Mempertaruhkan nyawa mereka adalah bagian dari deskripsi pekerjaan. 

"Mereka mulai tidak menginginkanku... Setelah lari dari pertempuran dan situasi 
berbahaya, tentu saja aku akan dikeluarkan." 

"Aku tidak tahu..." 

"Lucunya, semua orang yang memimpin perusahaan tentara bayaran mengatasi kematian 
mereka di setiap kesempatan. Mereka adalah masalah nyata, tidak seperti saya. " 

Anggota inti dari Lima Bintang masing-masing berbakat; mereka semua setara dengan 
petualang peringkat-A, yang sering dianggap sebagai puncak kekuatan manusia. 
Pengecualian untuk ini adalah peringkat-S, yang memiliki beberapa sumber kekuatan yang 
tidak manusiawi. The Five Stars telah mengatasi kematian yang diramalkan Eyze dan 
membangun status mereka dari bawah ke atas. Seseorang seperti Lilus hanya melihat Eyze 
sebagai pembohong yang menyeret mereka ke dalam pertempuran. 
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"Cukup tentang masa laluku yang menyedihkan... Maaf, Nak, aku sudah selesai untuk hari 
ini." Dengan lambaian tangannya, Eyze meninggalkan gerbang dan berjalan ke pandai 
besinya untuk memeriksa armornya, karena dia tidak mampu membeli perlengkapan baru. 

"Apa-apaan?!" seru pandai besi, "Apakah monster menangkapmu, Eyze?" 

"Sesuatu seperti itu," gumam Eyze saat dia meninggalkan pandai besi, jauh dari jalan utama 
dan masuk ke daerah kumuh. 

Lampu yang lebih terang menghasilkan bayangan yang lebih gelap, dan ibu kota Euritheis 
yang luar biasa tidak terkecuali. Ada banyak daerah kumuh di kota Rookie, tetapi itu dihuni 
oleh generasi muda --- pemula yang sebenarnya --- yang masih memiliki kesempatan untuk 
memulai lagi, yang masih memiliki harapan untuk hari esok. Perkampungan kumuh 
Euritheis menghirup udara yang berbeda. 

Lebih banyak pengemis dan orang sakit... Dan mereka yang di sana tersesat di colosseum. 
Gang-gang itu penuh dengan orang sakit yang menderita, mereka yang kehilangan anggota 
badan, anak-anak yang mengais sampah untuk makanan, pengemis, pengedar zat-zat yang 
tidak bermoral, dan wanita malam. Itu adalah kuburan mimpi yang hancur. Tidak ada 
pengulangan, tidak ada restart, tidak ada hari esok, tidak ada masa depan, dan tidak ada 
lagi peluang. Semua hal itu tertinggal di masa lalu. 

Eyze mendorong pintu gubuk darurat dan memesan minuman murah. Bangunan itu hanya 
memiliki meja yang sudah tua, tanpa ada yang begitu canggih seperti kursi atau meja yang 
terlihat; bau tengik menggantung di udara. 

"Ada apa, Eize? Bermain-main sepagi ini?" 

"Beri aku sedikit kelonggaran, eh? Beri aku minumannya sudah." 

"Segera datang! Rum rak paling atas, diimpor dari Xenobia! Anda harus menikmati setiap 
tetes yang satu ini." 

"Xenobia pantatku. Itu adalah bajakan yang sama yang mungkin juga kamu buat dari 
sampah..." 

Pertukaran itu mengundang tawa dari para pengunjung yang mabuk. 

Alkohol kuat dengan kualitas buruk adalah minuman pilihan di sekitar bagian ini, dan 
mereka diminum dengan harga termurah. Mereka yang cukup beruntung untuk 
memenangkan satu atau dua taruhan kecil sedang menikmati sepiring kecil kacang 
panggang, mencubitnya satu per satu. Yang lain, mungkin pada hari bayaran tertentu, 
sedang menikmati steak Great Crow yang keras atau hati Ayam Gila yang direbus. Bau 
busuk yang dikombinasikan menawarkan sepotong kehidupan kumuh. Secara alami, mandi 
dan mencuci adalah kegiatan dunia asing bagi orang-orang ini. 
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"Terus merusak pantatnya, ya...? Dia benar, tentu saja..." Eyze menumbuk bajakan murahan 
itu dan mendesis. Dia tampak berkonflik antara mengakui manfaat dalam pernyataan Lilus 
dan menolak untuk dikelompokkan dengan tentara bayaran yang lahir alami seperti 
mereka. 

Eyze menenggak tiga cangkir bajakan berturut-turut dan menghasilkan cerutu yang telah 
dia simpan untuk acara khusus, pasti acara yang lebih istimewa dari ini. Menyalakannya 
dengan Batu Mantra, dia membiarkan aroma harum memenuhi paru-parunya. Bahkan 
teman barnya datang mengendus-endus dia untuk tidak melewatkan bau cerutu. 

"Menghadapi kematian secara langsung?" Eyze bergumam pada dirinya sendiri. "Itu bukan 
sesuatu yang bisa dilakukan pria normal ... Sialan..." Dia mendengus, menenggak gelas demi 
gelas untuk mabuk. Tingkah lakunya tidak jauh berbeda dengan penduduk perkampungan 
kumuh lainnya, yang jarang memiliki pelarian selain minuman keras. 

Sementara itu, di istana kerajaan, raksasa seorang pria yang menguasai negara sedang 
menyeruput minumannya sendiri. Pria itu, singkatnya, adalah orc: perawakan menjulang, 
tubuh seperti batu, dan mata yang berkilauan seperti predator puncak. Setiap aspek dari 
pria itu tampaknya dirancang untuk mengintimidasi orang-orang yang menghadapinya. 
Pria yang duduk di atas takhta lain di istana, pemilik Jack of All Trades dan penguasa 
seluruh Euri... Jack sendiri. 

"Tzardom masih diam?" Dia bertanya. 

Para petinggi Kompeni, yang semuanya duduk di sofa di seberangnya, hanya menundukkan 
kepala. Mereka dijuluki Klub, Berlian, Hati, dan Sekop, masing-masing dihiasi dengan 
berbagai iterasi simbol senama pada pakaian atau kulit mereka. Tiga dari empat pria itu 
mengenakan perlengkapan bergaya Bintang Utara lengkap dengan bantalan bahu berduri, 
sementara Hearts berpakaian seperti dominatrix. 

Hearts berbicara dengan suara yang manis, "Sabar, Ayah Besar. Anda akan segera 
mendengar tentang mereka." Segala sesuatu tentang Hearts adalah perempuan, dari 
suaranya yang sangat feminin hingga bentuknya yang indah dan berdada. Topeng 
dominatrix dan rambut pirang platinum membuatnya semakin menonjol di antara tim. 

"Pisau itu adalah pion yang sulit untuk dikalahkan ... Tidak peduli siapa yang 
menggantikannya, itu berarti lebih sedikit emas bagi kita." Kata knave, tentu saja, adalah 
uskup Tzardom. Dia dan Jack telah membangun jaringan yang erat dan saling 
menguntungkan untuk perdagangan narkoba dan manusia, impor ilegal, minuman keras 
bajakan, perdagangan senjata, dll. Dengan kata lain, Jack telah kehilangan pot emasnya. 

Kemarahan Jack membuat kartu-kartu itu diam-diam menatap lantai, kehabisan pilihan. 

Saat itu, Ignatio berjalan melewati pintu. "Hari suram lagi di kantor, ya? Tersenyum 
memiliki manfaat kesehatan, lho." 
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"Cukup mengobrol. Bagaimana dengan Suneo?" Jack bertanya, seolah-olah dengan tusukan 
belati yang berat. 

Namun, Ignatio hanya mengangkat bahu dan mengedipkan mata. "Tidak ada, sungguh. 
Cukup tenang sejauh ini." 

"Lalu aku membuang-buang uangku untuk mempekerjakan banyak darimu." 

"Sekarang, tunggu! Siapa yang tahu apa yang akan mereka lakukan di masa depan! " 

Suneo sendiri tidak memiliki tentara yang terhormat, tetapi mereka memiliki pilihan untuk 
mempekerjakan tentara asing dan tentara bayaran yang kuat. Jack telah menyewa Bintang 
Lima dengan harga yang mahal, untuk berjaga-jaga jika Suneo memutuskan untuk 
menggunakan opsi itu untuk membalas reputasi mereka. 

"Saya tidak sabar untuk melihat uang saya bekerja." 

"Tanpa keraguan. Kami adalah tentara bayaran yang menantang maut, ingat?" Ignatio 
singsang, mengibaskan tangannya. 

Gerakan itu disambut oleh tatapan jengkel dari jas, yang sama sekali tidak diganggu oleh 
Ignatio. 

"Kita sudah selesai di sini. Semua orang mengalahkannya. Kecuali kamu, lumut." 

Ruangan itu segera dibersihkan atas perintah Jack, hanya menyisakan Jack sendiri dan 
seorang lelaki tua yang mengenakan satu set baju besi megah yang duduk di sudut. 
Wajahnya menampilkan kumis dan janggut putih yang memancarkan pengalaman dan 
martabat. Dia hampir sebesar Jack, tampak seperti batu logam di baju besinya. 

"Siapkan pertahanan di sekitar istana, lumut. Saya tidak mengharapkan Anda di medan 
perang pada usia Anda. " 

"Lindungi istana tanpa fungsi dan otoritas?" 

"Kamu pikir aku akan mempercayai komandan yang dikirim oleh pelacur Xenobian dari 
seorang kanselir? Berikan raja beberapa nasihat tentang batu nisan yang bagus. Dia sudah 
punya satu kaki di tanah. " 

Jenderal hanya menerima pernyataan itu dengan tangan disilangkan di depannya. Dia telah 
dikirim untuk membantu Euritheis dalam konflik tetapi sejauh ini praktis diabaikan. 
Jenderal tua itu membungkuk pada perintah dan berbalik untuk pergi. 

Jack menggelegar di punggungnya, "Katakan pada pelacur kecil yang licik itu bahwa aku 
telah mengambil sebagian besar suku besar di Milk." Pernyataan itu jelas merupakan 
ancaman terhadap rektor Xenobia, yang bertujuan memanfaatkan Jack untuk 
keuntungannya. 
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"Betapa menakutkannya ..." renung jenderal tua itu. "Apakah Anda berniat untuk berperang 
dengan kami, Tuan?" 

"Kamu tidak sepadan dengan usahamu. Daedalus, yang bertanggung jawab atas Icaros, dan 
aku seperti saudara. Setelah aku selesai dengan Gorgon, aku akan memerasmu sampai 
kering," Jack tertawa, dan bahkan sang jenderal pun tidak bisa menyembunyikan rasa 
jijiknya. 

Perusahaan Gorgon adalah pedagang teratas di antara Negara Kota, dompet benua. 
Sementara itu, perusahaan Daedalus menguasai Kota Gelap Icaros, tempat semua industri 
bawah tanah di benua itu berkumpul. Jika Jack mendapatkan pengaruh dari kompi-kompi 
ini, para penguasa timur dan barat, dia akan memiliki kekuatan untuk membuat lawan 
kelaparan tanpa pernah pergi berperang. Jack juga tidak menggertak---dia adalah penjahat 
kelas dunia dengan keterampilan, kekerasan, dan uang tunai untuk membuat ancaman itu 
menjadi kenyataan. 

"Bangsa kita tidak pernah melupakan persahabatan kita dengan Euritheis. Saya sangat 
berharap perasaan itu saling menguntungkan. " 

"Terus buang-buang napas. Saya bisa melihat melalui apa pun yang bisa dimasak oleh punk 
kecil dengan kipas angin. " 

Jenderal tidak menjawab tetapi hanya membungkuk dan meninggalkan ruangan. 

Sekarang sendirian, Jack menekuk lehernya ke sana kemari seolah-olah untuk menguji 
bagaimana tahta itu cocok untuknya. Segera, dia meraih sebotol dan meneguk minuman 
keras. 

"Rookfell, sayangku, singa gila ..." gumam Jack pada dirinya sendiri, agak samar. Jika ada 
yang sudah pernah menguping, hampir tidak ada jiwa hidup akan mampu menguraikan 
makna Jack. "Lihatlah kebanggaan dan penaklukanku...!" Dengan jubahnya yang 
mengembang, Jack meninggalkan ruangan. 

Raja Iblis dan Ren, pasangan yang pada dasarnya dipersonifikasikan sebagai pemicu api, 
dengan cepat mendekati negara yang berbahaya seperti ruangan yang penuh dengan 
dinamit. Sebuah ledakan tampaknya tak terelakkan, satu bencana yang cukup untuk 
melenyapkan seluruh bangsa. 
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Volume 7 Chapter 10 

Bermimpilah 
------Ibukota Euritheis. 

Meski sudah larut malam, gerbang kota masih dibanjiri gerbong umum dan pedagang yang 
datang dengan barang bawaannya. Ibukotanya benar-benar kota tanpa tidur dengan arus 
populasi yang besar. Area di sekitar gerbang diterangi dengan deretan Batu Mantra dengan 
warna-warna cerah, menerangi pintu masuk megah ke kota seolah-olah tengah hari. 

Para pedagang yang masuk dengan sigap membawa barang bawaannya untuk diperiksa 
oleh penjaga. Namun, inspeksi tersebut dilakukan oleh personel dengan kepentingan 
pribadi untuk tidak curiga terhadap apa pun, berkat Jack of All Trades. 

"Apakah ini obat-obatan?" 

"Barang yang sangat ampuh." 

"Ini obat ... Tapi itu terlihat agak berbahaya bagiku." 

"Tidak pak. Mereka sama sahnya dengan kedatangan mereka." Pedagang dengan cekatan 
menyerahkan tas kulit kepada penjaga, yang tampak puas dengan beban di tangannya. 

Penjaga itu memberi isyarat kepada pedagang itu tanpa sepatah kata pun, dan kereta itu 
diizinkan masuk ke kota. Yang dibutuhkan hanyalah sedikit dorongan moneter untuk 
mengimpor zat ke kota. Ini, meskipun diberi label sebagai obat penghilang rasa sakit, 
adalah narkotika bonafide, dan varietas yang sangat adiktif dan berbahaya pada saat itu: 
Trance. 

Gerbong berikutnya penuh dengan barang curian, dan gerbong di belakangnya ditumpuk 
tinggi dengan minuman keras bajakan. Ada gerbong sekarang dan lagi dengan barang 
dagangan yang sah di atas kapal, tetapi kargo ilegal menjadi jauh lebih umum di malam 
hari. Salah satu kedatangan tersebut adalah karavan gerbong yang penuh dengan budak, 
semuanya diikat dengan kerah dan belenggu. 

Gerbong para pedagang diikuti oleh angkutan umum. Pada saat para petualang tiba, 
matahari terbit, mulai menerangi kota secara alami. 

"Sial, panas sekali...!" 

"Bau sekali di sini." 

"Itu gatal...! Siapa di antara kalian yang memberiku kutu?!" 
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Mereka baru saja diangkut seperti ikan sarden selama berjam-jam, membuat mereka tidak 
puas dengan kedatangan mereka. 

"Kami akhirnya berhasil melewati peringkat Rookie ..." 

"Kamu akan berpikir mereka akan memperlakukan kita seperti manusia sekarang." 

Mengeluh seperti yang mereka lakukan, pilihan petualang termurah diperlakukan lebih 
buruk daripada ternak. Kuda atau sapi setidaknya mendapat air, pakan, dan ruang yang 
layak. Kurangnya perhatian terlihat jelas di setiap langkah. 

Paket petualang tersebut disambut oleh pesta penyambutan yang meriah: sekelompok 
besar wanita glamor dikawal oleh Steward, kepala pelayan berpangkat tinggi untuk Jack of 
All Trades yang mengenakan kumis stang yang spektakuler. 

Saat para petualang turun, Steward pergi untuk memarahi kusir secara teatrikal. "Kamu 
telah diberi instruksi yang sangat spesifik untuk memperlakukan setiap petualang yang 
dibawa kepada kami dengan perawatan yang pantas mereka dapatkan! Apa artinya ini?!" 

"A-Saya sangat menyesal, Pak... Ada semacam kesalahan..." 

"Apa gunanya meminta maaf padaku? Para petualang yang baik ini adalah orang-orang 
yang pantas mendapatkannya!" 

"A-aku minta maaf! Tolong, saya merendahkan diri di depan Anda! " 

Sopir kereta benar-benar merendahkan diri di tanah, tampak pucat karena rasa bersalah. 
Para petualang menyaksikan ini dengan ketidakpastian sejenak sebelum wajah mereka 
mulai berubah dalam pembenaran yang benar. 

Semua ini dipentaskan oleh Jack of All Trades, tentu saja. Dengan tidak adanya pertunjukan 
rutin, kepala pelayan menjentikkan jarinya. Para wanita cantik dalam rombongannya 
membawakan handuk basah yang sejuk untuk setiap petualang. 

Dengan busur yang berkembang, kepala pelayan secara resmi menyambut para pendatang 
baru. "Izinkan saya untuk menyambut talenta baru di Euritheis!" Dengan seruan yang 
menggelegar itu, para wanita membawakan bir dingin dan segelas anggur, memukau para 
petualang dengan keramahan yang tak terduga. Bagaimanapun, mereka hanyalah 
peringkat-E; kebanyakan dari mereka belum pernah mengalami sambutan yang begitu 
hangat dalam hidup mereka, apalagi untuk bakat petualangan mereka. "Atas nama Jack of 
All Trades!" Steward melanjutkan, "Kami telah mengambil kebebasan untuk mengatur 
akomodasi, kamar dan makan, untuk saat ini." 

Gumaman bingung mulai muncul dari para petualang, yang telah diperlakukan seolah-olah 
mereka tidak manusiawi sampai saat ini, dan sekarang mereka sedang ditopang untuk 
menjadi talenta baru yang bersinar dari dunia petualangan. Persembahan yang 
menyegarkan tentu saja membantu meningkatkan ego mereka juga. 
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"Y-Yah, aku memang memiliki sedikit reputasi di Rookie..." 

"Tentu saja! Petualang dengan bintang memiliki aura tentang mereka!" 

Memang, satu bintang yang menunjukkan peringkat-E mereka disematkan di suatu tempat 
yang mudah terlihat di pakaian mereka. Sementara ini berfungsi sebagai sarana bagi 
mereka untuk memamerkan kelulusan mereka dari status Rookie, ini juga merupakan trofi 
pertama yang sebagian besar dari mereka pernah dapatkan dalam hidup mereka. Bahkan 
pujian basa-basi yang terang-terangan berhasil meningkatkan harga diri mereka. 

"Dan tentu saja, pria terhormat seperti itu cukup... suka berpetualang di ranjang. 
Akomodasi juga telah dibuat dalam hal itu." 

"Nyata...?!" 

"Bisnis kami hanya berdiri di atas jarahan yang dibawa para petualang dari ruang bawah 
tanah. Adalah kepentingan kami untuk mempertahankan bintang lajang berbakat seperti 
Anda, jangan sampai kami menderita kerugian finansial yang besar..." Kepala pelayan itu 
terkekeh, dalam apa yang tampak sebagai perhatian yang tulus. 

Dengan ini, para petualang tertawa terbahak-bahak, beberapa dari mereka tidak seperti 
biasanya membual dan memukul dada mereka. Setelah itu Jack of All Trades disangga 
mereka sehingga secara menyeluruh, mereka mulai menipu diri mereka sendiri untuk 
berpikir bahwa mereka adalah pahlawan yang terkenal. 

"Saya harus meminta semua orang memverifikasi identitas mereka dan menjalani tes saat 
masuk ke ibukota. Semua formalitas, tentu saja. Setelah itu diselesaikan, silakan nikmati 
hidup baru Anda di kota besar ini!" 

Semua bintang tunggal yang tiba di kota disambut dengan sambutan yang sama. Mereka 
ditempatkan di sebuah rumah mewah selama beberapa hari, di mana setiap makanan 
disiapkan dengan indah untuk mereka. Para pria menghabiskan malam mereka di bar 
dengan wanita cantik yang menakjubkan dan malam mereka di tempat tidur dengan 
wanita dari jenis lain. Mereka bahkan menerima undangan ke pesta besar, yang 
diselenggarakan oleh Jack of All Trades, pada hari terakhir menginap. 

Ini benar-benar mimpi yang menjadi kenyataan bagi mereka semua; dalam waktu tiga hari, 
semua pria benar-benar terpesona oleh pengalaman mereka. 

"Itu tidak bisa lebih baik, kan...?" 

"Kami akhirnya berhasil keluar dari tempat pembuangan itu." 

"Tidak duh. Kami berada di level lain dari para pecundang di Rookie." 

Mereka semua hanya bisa merasakan beratnya bintang tunggal mereka; mereka sekarang 
berada di dunia lain. 
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Dengan gembira seperti biasanya, orang-orang itu berjalan melewati gerbang, tertawa 
sepanjang jalan. Ada harga untuk masuk ke kota, tetapi itu juga telah diurus oleh Jack of the 
All Trades. Bahkan para penjaga menyapa kelompok itu dalam formasi, menyemangati 
mereka di jalan. Para petualang memimpikan masa depan mereka yang gemilang. 

Eyze menyaksikan keributan itu dengan tatapan dingin dan keras. "Tidak ada apa-apa 
selain sekelompok domba untuk disembelih ..." Dia ditugaskan untuk mencari individu 
berbahaya di antara para pendatang baru dengan bakatnya. 

Penjaga pemula di sampingnya hanya bertanya, "Apakah mereka tidak akan berhasil...?" 

"Mereka semua sudah mabuk kekuasaan. Mereka akan tersedot sampai kering tulang." 

Jack of All Trades tidak melalui semua masalah ini karena kebaikan hati mereka, tentu saja. 
Sambutan yang rumit dimaksudkan untuk membuat para petualang terpikat pada gaya 
hidup mewah, membawa mereka ke jalan menuju hutang seumur hidup. 

"T-Tapi mereka berhasil keluar dari Rookie, kan?" 

"Mereka tidak akan menyadari betapa kecil nilainya sampai mereka terbakar. Beberapa 
dari mereka bahkan tidak akan mengetahuinya." 

"Aku mengerti..." 

Lalu lintas melalui gerbang tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Saat sekelompok 
petualang wanita turun, mereka didekati oleh sekelompok pria yang menakjubkan dan 
disambut dengan sambutan yang sama. 

"Wanita-wanita itu juga tidak akan berhasil?" tanya penjaga. 

"Tidak ada yang layak untuk hidup. Mereka akan berakhir di rumah bordil atau jatuh cinta 
pada salah satu pelacur itu, mungkin kecanduan Trance." Penilaian Eyze sangat jujur. 

Para petualang yang bermimpi ditakdirkan untuk hancur di kota ini. Mereka yang datang 
dari pedesaan tampaknya sangat rentan terhadap pesona kota. Meski begitu, orang-orang 
berbondong-bondong ke Euritheis karena persepsi publik bahwa ada peluang untuk semua 
orang di sini. Ada preseden untuk menyerang emas di ruang bawah tanah atau membangun 
bisnis yang sukses dari bawah ke atas. Namun, kasus-kasus itu sebagian besar merupakan 
kesuksesan yang dibuat oleh Jack of All Trades. 

"Ini agak menyedihkan di sekitar, bukan?" 

"Kau akan terbiasa, Nak." 

Sebagai seseorang yang berjuang selama bertahun-tahun untuk mengejar kesuksesan 
rekan satu timnya, Eyze tahu kapan harus menyerah dan menerima kenyataan. Di-boot 
dari kelompok tentara bayaran pada usia dua puluh... Eyze bisa merasakan beban usianya 
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di pundaknya: 36. Dia telah menghabiskan lebih dari satu dekade untuk percaya bahwa dia 
juga memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pahlawan seperti mantan rekan-
rekannya. Hidup, tentu saja, memiliki takdir lain untuknya. Dia menghabiskan tahun-tahun 
itu hampir tidak ada, dan sebelum dia menyadarinya, dia berada pada usia di mana dia 
hampir tidak bisa dianggap muda. 

Bahkan, dia hampir iri pada pendatang baru, jika hanya karena kemampuan mereka untuk 
memimpikan hari esok yang lebih baik. Bermimpi hanya akan menyebabkan rasa sakit. Itu 
memakan hatimu seperti racun... Eyze menyerahkan dirinya pada pengunduran diri 
setengah baya. Ini adalah pikiran yang telah berjalan di benaknya sejak reuni dengan 
mantan rekan satu timnya. Apa salahnya menyerah, sih...? Selama Anda tidak 
menginginkan lebih, Anda dapat memiliki kehidupan yang layak dengan sedikit yang Anda 
punya... Bukan? 

Eyze, yang telah menghabiskan hari-harinya sebagai penjaga gerbang biasa, dikunjungi 
kembali oleh mimpi yang sudah lama tidak dilihatnya. Tiba-tiba, mimpi ini muncul kembali 
dalam bentuk kereta kelas tertinggi di antara lalu lintas. Seorang gadis yang sangat anggun 
dan cantik muncul dari sana. Satu pandangan memberi tahu Eyze bahwa segala sesuatu 
tentang dia keluar dari dunia ini. 

"Whoa... Apakah itu seorang putri dari suatu tempat?" 

"Dia ggggg-cantik...! Dan lihat rambut hitam itu!" 

"Mungkin putri bangsawan dengan nama besar? Benar-benar bisa menjadi putri dari 
negeri yang jauh di luar Negara Kota..." 

"Sepertinya aku sedang jatuh cinta..." sembur penjaga pemula itu, membuat Eyze tertawa. 

Pria muda mana pun akan jatuh cinta padanya, pikirnya. Tapi Eyze telah hidup cukup 
untuk meningkatkan kewaspadaannya. Gadis itu tampak terlalu sempurna. 

"Hm... Jadi, ini Euritheis." 

Saat seorang pria muncul dari kereta yang sama, Eyze jatuh dari batu tempat dia duduk. 

Pria itu berpakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, tatapan menusuk di 
matanya. Kehadirannya saja tampaknya menyelesaikan debu di sekelilingnya. Dia 
mengeluarkan cerutu putih kecil dan gadis itu dengan cepat menyalakannya untuknya. 
Melihatnya berdiri di sana dan mengepulkan asap, Eyze yakin bahwa dia pastilah semacam 
penguasa bawah tanah. 

"Sial ... Itu buruk ...!" 

"Ya, itu buruk ...!" penjaga itu menimpali. "Aku ingin tahu siapa namanya?" 

"Bodoh kau! Lihat pria di sebelahnya!" 
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"Kenapa aku harus berpaling dari kecantikan seperti itu--- Aghhh! teriaknya, mengepakkan 
mulutnya seperti ikan keluar dari air. Bahkan kegilaannya yang baru ditemukan tidak 
memiliki peluang untuk melawan keterkejutan melihat pria yang tampaknya adalah kaisar 
neraka ini. 

Tidak seperti rekan kerja pemulanya, Eyze memiliki visi yang jauh lebih serius: medan 
kematian yang tak berujung. Ratusan, ribuan... Sepertinya populasi seluruh bangsa akan 
dihancurkan. 

"G-Go menjalankan pesan, Nak ... Yang buruk baru saja masuk." 

"A-Siapa dia...?!" 

"Menilai dari penampilannya, dia dari Perusahaan Gorgon di Kota Negara... Suneo mungkin 
mengirimnya ke sini untuk membalas kita. Akan ada bentrokan besar...!" 

"Tidak..." 

"Pergi! Sekarang!" 

Penjaga pemula pergi berlari dan Eyze menutupi wajahnya. Dia tidak tahu apa yang 
diinginkan pria berbaju hitam itu di ibu kota, hanya saja kematian yang belum pernah 
terjadi sebelumnya mengelilinginya. 

Eyze teringat akan mimpi yang sudah lama terlupakan pada hari ini: mimpi buruk yang 
mengerikan. 
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Volume 7 Chapter 11 

Kembang api 
Seperti biasa, jalan utama ibu kota ramai dengan jumlah lalu lintas pejalan kaki dan 
gerbong yang membingungkan. Tidak seperti jalan-jalan di desa Rabbi yang sedang 
dibangun, jalan-jalan di ibu kota sama sekali tidak lebar. Sebagian besar pemukiman di 
benua itu dirancang untuk menampung sebanyak mungkin bisnis dan penduduk dalam 
ruang terbatas. Dalam hal itu, desa Rabbi yang dibuat ulang akan menjadi pengecualian 
besar dari norma. 

Di sepanjang jalan utama, sekelompok rentenir telah menangkap sepasang saudara 
perempuan, salah satunya sekarang menendang perut adik perempuan itu dengan 
kekuatan penuh. Kakak perempuannya, yang sudah berusaha melindungi adiknya, 
terbaring di tanah, dipukuli dan dipatahkan. Pejalan kaki melewati mereka sepanjang 
waktu, tidak ada dari mereka yang mau mengambil risiko masalah untuk diri mereka 
sendiri. 

"Jika kamu tidak mau membayar, kami akan menahan adikmu," salah satu rentenir 
meludah. 

"T-Tunggu... Tinggalkan adikku sendiri! Akulah yang meminjam uang itu!" 

"Poin kami persis. Anda punya pekerjaan yang harus dilakukan. " 

Dia kehilangan kata-kata untuk memikirkan prospek masa depannya yang kejam. 

"Kau akan pergi ke colosseum," lintah darat itu menambahkan, sangat mengejutkannya. 
"Itu biasanya datang dengan bayaran, tetapi Anda tidak melihat satu koin perunggu pun. 
Mengerti?" 

"Colosseum..." gumamnya, alisnya terangkat penuh harapan. Dia akan mempertaruhkan 
nyawanya, tentu saja, tetapi dia menganggapnya sebagai alternatif yang lebih baik daripada 
orang asing yang bergantian padanya untuk sen dan sepeser pun. Dengan kelebihan 
populasi pelacur di kota, wanita yang tidak terlatih sering dilemparkan ke colosseum untuk 
adu kucing. Jack of All Trades terus-menerus menyandera orang karena hutang dan 
mengatur berbagai pertandingan di colosseum bersama mereka. Mengingat bahwa itu 
penuh sesak dengan penonton hari demi hari, terutama turis kaya yang berbondong-
bondong dari negara tetangga untuk acara besar, colosseum memberikan pendapatan 
besar bagi perusahaan dalam bentuk perjudian. 

"Pertarungan pertama melawan hutang besar lainnya. Yang kedua melawan petarung 
colosseum sungguhan, dan yang ketiga melawan salah satu binatang buas kita. Jika Anda 
berhasil melewati ketiganya hidup-hidup, saya akan merobek kontrak Anda saat itu juga. " 
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"Seorang petarung dan b-binatang... Kamu tidak boleh serius!" 

"Apa itu? Andalah yang memiliki minat serius. " 

"O-Oke... Jangan sakiti adikku lagi!" 

"Sekarang semua tergantung pada sikapmu... Jika kamu memohon dengan berlutut , kami 
mungkin akan memikirkannya." Para rentenir itu tertawa terbahak-bahak. Adegan ini 
terlalu akrab di jalan-jalan ini. 

Pinjaman dari Perusahaan didongkrak dengan tingkat bunga yang sangat tinggi. Meskipun 
demikian, Jack memastikan bahwa mereka terpaksa menimbun lebih banyak hutang. Ini 
adalah taktik yang dicoba dan benar: dia memberi para pendatang baru ke kota serangan 
kemewahan tanpa henti, menjebak mereka dalam pasir hisap finansial. Sayangnya, itu 
hanya sifat manusia: rasa kemewahan membuat ketagihan. 

"Di sisi lain, kamu ingin menandai mamamu yang seksi itu? Dia masih menyimpan 
barangnya." 

"Jangan berani! Ibuku sakit!" 

Orang-orang itu tertawa lebih keras. Melihat pergantian peristiwa ini, keluarga ini 
tampaknya telah diatur untuk kejatuhan ini sejak awal. Sebenarnya, mereka tidak 
berhutang untuk menikmati kemewahan sementara. Ayah mereka, seorang nelayan 
kawakan, telah merusak perahunya dan berhutang untuk memperbaikinya. Ketertarikan 
semakin membesar sampai sang ayah dibawa pergi ke colosseum, diikuti oleh ibu mereka 
yang jatuh sakit karena stres. 

Pejalan kaki melanjutkan, menjaga pandangan mereka ke bawah. Perangkap diletakkan di 
seluruh pemandangan kota yang mewah, dan banyak orang yang berjalan di jalan-jalan ibu 
kota jatuh dari tangga ke daerah kumuh sebelum mereka menyadarinya. Lebih jauh lagi, 
orang-orang yang jatuh tidak mendapat simpati dari penduduk kota, hanya terlihat 
meremehkan orang-orang bodoh dan mudah tertipu. "Itulah yang kamu sebut rock 
bottom," mereka selalu berkata, penampilan mereka terlalu dingin untuk diarahkan pada 
sesama manusia. Jack of All Trades sengaja membangun kelas bawah di kota untuk 
membuat yang lain merasa lebih baik tentang kehidupan mereka dibandingkan. 

Sepasang bos terakhir melintasi ibukota, menarik semua mata ke arah mereka. 

"Cukup mewah, meski jalannya sempit..." 

"Hati-hati, Guru." 

Kerumunan di jalan-jalan berpisah karena aura bermartabat Ren yang tak tersentuh, lalu 
segera terguncang saat melihat pria di belakangnya; bisikan renungan tentang atasan baru 
di Kompeni atau invasi sindikat baru berdengung di masyarakat. 
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"Aku akhirnya akan membawa Tahara untuk menjelajahi tempat itu." 

"Ide yang bagus, Guru." 

Komentar santai Raja Iblis akan menghantam Jack of All Trades seperti sambaran petir 
tiba-tiba, meskipun dia hanya bermaksud mengekspos Tahara ke berbagai kota di seluruh 
benua untuk referensi. 

"Kita tidak bisa tetap di jalan utama, Ren. Kita akan ke sana," Raja Iblis menunjuk ke arah 
perkampungan kumuh yang dikelilingi gubuk. 

"Ke sektor yang genting seperti itu?" 

Raja Iblis tidak akan pernah ingin mendekati daerah kumuh seperti ini, tapi dia pasti 
diingatkan pada paladin, yang bekerja tanpa lelah untuk kelas pekerja. 

"Kita harus melihat apa yang ada di balik bayangan..." gumam Raja Iblis. 

Ekspresi Ren sedikit melunak. "Anda ingin memperhatikan orang miskin," katanya. 

"Tidak, aku tidak memikirkan itu." 

"Tentu saja, Guru. Dengan betapa baiknya kamu." 

Pompa rem! pikirnya, karena dia tidak pernah berpikir untuk memecahkan kemiskinan di 
negeri asing. Dia hanya ingin mengalami sekilas apa yang dilihat paladin di dunia ini. 

Weeb tampaknya telah menggelitik minat Ren juga. 

"Dia terdengar penuh kasih sepertimu, Tuan." 

"Jangan dipelintir, Ren. Aku bukan orang suci seperti orang itu. Saya hanya didorong oleh 
keinginan dan tujuan saya sendiri." 

"Kalau begitu, apakah kehendak Anda, Guru, bahwa Anda memeluk saya dengan cinta Anda 
yang besar?" 

Raja Iblis menghentikan langkahnya. "Tunggu, apa yang kamu bicarakan?" 

Ren berhenti bersamanya; ketidakdekatan mereka menciptakan celah di antara 
kerumunan seolah-olah mereka sedang syuting film. 

"Aku selalu ingin bertanya ... mengapa kamu menghujaniku dengan begitu banyak cinta." 

"Subjek telah benar-benar berubah, Ren. Itu tidak bisa dikenali." 
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"Tidak, cintamu tidak berubah sedikit pun, Guru. Bahkan, rasanya lebih kuat dari 
sebelumnya sekarang karena kami lebih dekat. Bahkan sekarang, aku merasa hatiku 
meledak karenanya." 

"Bukan itu aku--- Topik pembicaraan kita---" 

"Jika Anda ingin merangkul dengan cinta yang lebih besar, saya akan menerimanya dengan 
senang hati, Guru. Aku milikmu." 

"Hentikan... aku hanya berbicara tentang menyelidiki daerah kumuh. Apa yang kamu 
bicarakan ?! " 

Terlepas dari kepanikan Raja Iblis, Ren merentangkan tangannya dan menatapnya dengan 
penuh kerinduan. Kerumunan di sekitar mereka membuat hening melihat kecantikannya. 

"Menguasai..." 

"A-Apa sekarang...? Apa itu?!" 

"Aku mencintaimu." 

"A-Apa yang kamu... Ada waktu dan tempat untuk..." 

Orang yang lewat menyaksikan sinetron dadakan itu dengan napas tertahan. Gadis 
memesona yang seolah mengancam akan mencuri jiwanya hanya dengan penampilannya 
saja baru saja dengan bangga menyatakan cintanya di tengah jalan. Terlebih lagi, pria yang 
dia nyatakan cintanya jelas-jelas pria bawah tanah. 

"Dia baru saja mengatakan itu di tempat terbuka ..." 

"Gadis itu KO ... Pakaian pembunuh juga!" 

"Ayah baptis itu pasti memerasnya. Kasihan..." 

"Apakah dia dari Negara Kota? Berapa yang dia bayar untuk wanita cantik seperti itu...?!" 

Kerumunan mulai menyuarakan pendapat mereka sendiri, yang menyebabkan Raja Iblis 
buru-buru berdeham dan menegakkan punggungnya, tetapi kemiripan martabatnya telah 
hilang. Wajah Raja Iblis berkerut mengerikan pada eksekusi publik ini. 

"Kurasa kamu tidak peduli dengan adik perempuanmu sekarang, ya ?!" 

Untuk lebih baik bagi sebagian orang dan lebih buruk bagi yang lain, teriakan rentenir telah 
mencapai Raja Iblis di atas kerumunan yang sekarang sepi. Dengan kilatan di matanya, Raja 
Iblis memulai langkah cepat menuju sumber suara, di mana upaya yang paling bodoh 
sedang dilakukan. 
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"Pasti Anda menantikannya," rentenir melanjutkan. "Mintalah tombakku yang besar dan 
gemuk." 

Hiu lain tertawa. "Orang ini membawa senjata di bawah sana." 

Seolah ingin memamerkan tombaknya yang tegak, pria itu menggoyangkannya ke depan 
dan ke belakang, sampai ke wanita itu. Meskipun air mata di matanya, dia menantang balas 
menatapnya; dia siap melakukan apa pun untuk melindungi saudara perempuan dan 
ibunya. Orang-orang yang lewat mengalihkan pandangan mereka, tidak ingin ada bagian 
dari perbuatan keji yang dilakukan di siang bolong. 

Sekarang, bagaimanapun, ada seorang pria yang melemparkan kunci pas dalam status quo 
Euritheis. "Sebuah ranting yang menyedihkan. Apakah ada kompetisi untuk tongkat paling 
tidak mengesankan di kota?" 

Hal ini menimbulkan reaksi drastis dari para rentenir; bahkan pecandu Trance tidak akan 
berkelahi dengan Jack of All Trades di kota ini. Ini memungkinkan hiu untuk berasumsi 
bahwa mereka sedang berbicara dengan orang bodoh entah dari mana. 

"Siapa sih idiot ini? Kamu di mana?!" 

"Beberapa bajingan yang baru saja datang ke kota? Lebih baik beri dia pelajaran." 

Sangat mengejutkan mereka, pria yang berpisah di antara kerumunan itu adalah seseorang 
yang tampaknya terlahir untuk memerintah dalam bayang-bayang. Bahkan hiu Jack of All 
Trades terkejut, terutama dengan pakaiannya. 

"I-Pakaian itu... Kamu dari Negara Kota...!" 

"Dari Gorgon... Ayo!" 

"Anda ingin mengambil Jack of All Trades...? Kami akan menunjukkan kepadamu untuk 
apa!" 

"Kami bekerja untuk Spades, punk. Anda tidak tahu apa yang telah Anda lakukan! " 

Raja Iblis tidak menanggapi dan mengerutkan kening saat melihat anak itu jatuh di kaki 
mereka. Dia tampak tidak sadarkan diri, dengan tanda-tanda penyiksaan yang dilakukan 
oleh hiu. Dia mengingatkan Raja Iblis Aku, yang hanya membuat wajahnya lebih tegas. 

Didorong oleh keheningan Raja Iblis, hiu-hiu itu semakin keras. 

"Heh heh heh! Dia diam seperti tikus sekarang setelah dia mendengar kita bekerja untuk 
Spades!" 

"Mendapat tampilan tapi tidak ada yang lain... Jangan bilang kau mundur sekarang, dasar 
anjing Gorgon." 
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"Apa ini? Apakah Anda datang untuk memberi kami si manis di sana? Saya akan 
memberinya rasa tombak lemak saya juga. " 

Lancer gendut yang memproklamirkan diri menggoyangkan pinggulnya ke arah Ren. 
Melihat ini, Raja Iblis mengeluarkan koin perunggu dari sakunya dan menjentikkannya 
dengan ibu jarinya. Koin itu memakukan "tombak gemuk" dan pria itu menjerit 
mengerikan, busa berbusa dari mulutnya. Dia gemetar hebat, air mata mengalir deras dari 
matanya hingga akhirnya dia terdiam. 

Raja Iblis tidak bersimpati pada hiu, yang alat perdagangannya mungkin telah dilenyapkan. 
Dia tertawa mengejek. "Tidak peduli waktu, jeritan bajingan sepertimu sangat 
menjengkelkan untuk didengar ..." Raja Iblis mengira dia akan bersandar pada karakter 
Kunai, sebagian karena dia pikir itu akan mengkhianati beberapa keyakinan dan ilusi 
ekstrim yang Ren anggap dengannya. . 

"Kamu b-bajingan! Jadi Gorgon menginginkan perang, ya?!" 

"Kau akan menyesali ini... Nama Gorgon tidak berarti apa-apa di negara kita!" 

"Gorgon?" Raja Iblis mengejek. "Aku belum pernah mendengar nama seperti itu..." 

Hiu memutar wajah mereka, dengan asumsi Raja Iblis akan menjaga nama Gorgon keluar 
dari mulutnya sementara dia menyebabkan kekacauan di Euri. Kompeni dapat menuntut 
ganti rugi dari Gorgon sebanyak yang mereka inginkan, hanya untuk dijelaskan bahwa 
mereka tidak menggunakan karakter seperti itu dengan seringai di wajah mereka. Taktik 
ini akan diperdebatkan tanpa agen yang terampil tanpa rugi apa pun. Faktanya, jika Jack of 
All Trades kemudian meminta jawaban dari Gorgon, hiu menghitung, Gorgon akan 
mengklaim fitnah dan menggunakannya untuk membenarkan perang penuh. 

"Semua pembicaraan tentang Jack and Spades ini... Rupanya kamu tidak menyadari bahwa 
kamu berdiri di hadapan seorang raja." 

Dengan cibiran membual seolah-olah dia telah mengatakan sesuatu yang cerdas, Raja Iblis 
mengaktifkan salah satu Keterampilan Tempurnya, Intimidate. Pertahanan setiap musuh 
turun 10%, tekanan kuat berdenyut darinya. 

Tekanan itu menyebabkan banyak penonton jatuh dan warna hiu memudar, reaksi alami 
bagi siapa pun yang melihat kematian di wajahnya. 

"Jadi, yang belatung akan membuat saya menyesal itu ...?" 

Saat Raja Iblis maju selangkah, hiu Perusahaan mundur selangkah. Dengan dua langkah 
lagi, hiu mundur tiga langkah. Tepat ketika Raja Iblis bergerak untuk mengambil satu 
langkah lagi, hiu-hiu itu memecahkan formasi, bergegas dan membawa Fat Lance bersama 
mereka, meninggalkan saudara perempuan yang terluka dan Raja Iblis yang terkekeh 
(sekarang juga dikenal sebagai "Raja"). 
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Ha ha ha! Raja Iblis berpikir, Pertahankan tindakan egomaniak dan Ren harusnya agak 
keluar darinya. Dia terus tertawa, terlalu takut untuk benar-benar memeriksa seperti apa 
wajah Ren. Sekarang tertawa terbahak-bahak, dia tidak tahu bentrokan yang akan terjadi 
dengan Perusahaan Gorgon. 

------Jack of All Trades Company Headquarters. 

Terengah-engah seorang pria dan erangan wanita bergema di sebuah ruangan di dalam 
markas. Di dalamnya ada Jack dan pelacur favoritnya: dua di antara mereka sebenarnya 
laki-laki, karena Jack berada di kedua sisi spektrum. 

Setelah perbuatan itu dilakukan, Jack melemparkan pelacur keluar pintu dan menyalakan 
cerutunya. Ketukan tepat waktu datang dari pintu, seolah-olah siapa pun yang ada di luar 
sana sedang menunggu Jack menyelesaikan urusannya . 

Menghembuskan asap, Jack hanya menggumamkan "masuk," keringat mengalir di tubuh 
bajanya untuk menunjukkan keganasan tindakan yang baru saja dia lakukan. Tubuhnya 
telah terpahat dalam pertempuran, ketika Jack pernah keluar dari perbudakan sepanjang 
jalan. sampai ke juara colosseum dengan tidak ada yang bisa diandalkan selain tinjunya. 
Bau darah seakan melekat kemanapun dia pergi. Misalnya, dia telah mencekik atau 
memukuli pelacur yang tak terhitung jumlahnya sampai mati karena terbawa di tempat 
tidur. 

"Pemula itu kembali dari tugas jaga, Bos." 

"Mengerti." Jack meraih jaketnya dan meninggalkan ruangan tanpa berbalik. 

Dia telah memberi perintah untuk menerima laporan langsung dari gerbang kota. Jack 
sensitif terhadap musuh di luar karena dia yakin akan mengikis dan menguasai Euritheis 
dari dalam ke luar. 

"Semuanya ada di sini," dia berkomentar ketika dia tiba di ruangan tempat keempat anak 
buahnya, Ignatio, dan jenderal tua dari Xenobia menunggunya. 

"Aku menyuruhmu tidur siang di istana, lumut ..." 

"Saya menemukan kesabaran saya berkurang seiring bertambahnya usia. Saya khawatir 
saya tidak bisa tinggal di tempat yang sama terlalu lama, "jawab sang jenderal dengan 
santai. 

Jack mengerutkan alisnya dengan frustrasi dan para anteknya tampak siap untuk 
melontarkan hinaan pada lelaki tua itu, yang tampaknya sama sekali tidak terganggu. 

"Mari kita dengarkan," kata Jack singkat. 

Meluruskan punggungnya, rekrutan baru mulai membuat laporannya dengan suara 
gemetar. Para antek mendengarkan dengan seksama pada awalnya tetapi mulai tertawa di 
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sana-sini, memberikan tatapan curiga kepada anggota baru yang telah mengoceh tentang 
Kaisar Neraka dan Raja Orang Mati. 

"Kau mulai sibuk dengan pekerjaanmu, pemula?" 

"Apa yang Eyze lakukan?" 

Para antek terus menggumamkan pertanyaan mereka sampai utusan itu menyebutkan 
seorang pria yang mengenakan jas , ketika udara di ruangan itu berubah. Satu-satunya 
orang yang memakai jas di dunia ini berasal dari Negara Kota. 

Bahkan Jack, yang tetap diam sejauh ini, menyilangkan tangannya dan merenung dengan 
keras. "Seorang pria dari Negara Kota..." 

"Apakah Gorgon bergerak?!" 

"Terlalu dini untuk mengatakannya, bukan begitu?" 

"Apa hal terburuk yang bisa dilakukan beberapa anak buah Gorgon?" 

Beberapa spekulasi lagi berlanjut sampai sekelompok anak buah Spades berlari ke dalam 
ruangan. Mereka menyampaikan bagaimana pria berjas itu mulai berkelahi dengan mereka 
di jalan dan mengejek penyebutan Jack of All Trades. Orang-orang yang mengalami Raja 
Iblis secara langsung terus menyebut Perusahaan Gorgon. 

Jack bertanya, seolah-olah untuk memeriksa ulang, "Gorgon, ya...? Apa yang pria itu 
katakan?" 

"B-Dia terus mencibir, mengaku belum pernah mendengar tentang Perusahaan Gorgon 
sebelumnya." 

Mendengar ini, ekspresi Jack berubah. Bahkan dia tidak mengharapkan Perusahaan 
Gorgon. 

Demikian juga, antek-anteknya berjuang untuk menemukan solusi. 

"Haruskah kita menginterogasi Gorgon, untuk jaga-jaga?" 

"Kamu hanya akan memberi mereka alasan." 

"Tapi jika kita tidak melakukan apa-apa, mereka akan mengirim lebih banyak agen." 

"Kalau begitu reputasi kita akan rusak !" 

Mereka merasa terpojok. Sekarang mereka telah melewatkan langkah pertama, mereka 
dipaksa untuk bertahan. 
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Jack akhirnya melepaskan pelukannya dan menyatakan, "Sudah waktunya untuk mengirim 
idiot kita kepada mereka ..." Mata ganti mata, yang merupakan tindakan alami bagi mereka. 
Jika mereka tidak membalas, mereka akan terus menghadapi serangan demi serangan. 
Membuat permintaan maaf yang fasih dan pernyataan tidak tulus seperti yang dilakukan 
Suneo setelah serangan terhadap ibu kota mereka tidak akan ada gunanya bagi Jack of All 
Trades. Jika mereka tidak menangani masalah ini sekarang, mereka percaya itu akan 
menjatuhkan reputasi Perusahaan, secara negatif mempengaruhi kekuasaan Jack atas 
negara itu. 

"Siapa namanya? Dia terlihat seperti apa?" Jack bertanya. 

Anak buah Spades menyebut nama Raja. Itu adalah alias yang hampir menyegarkan, tetapi 
Jack menilai bahwa dia akan membutuhkan keberanian yang serius untuk menyatakan 
dirinya seperti itu. Dia tidak percaya bahwa pion sekali pakai akan menyebut dirinya 
seperti itu. 

Pada titik ini, Ignatio memberikan menguap dan berbicara untuk pertama kalinya selama 
pertemuan ini, "Kau tahu ... aku mulai berpikir dia yang Raja dari Surga Ward." Sementara 
nadanya lesu, isi ucapannya sangat serius. Shock berlari melintasi masing-masing setelan 
sebelum mereka mulai mengangguk. 

"Brengsek! Itu dia...!" 

" Itu Raja, ya? Dia punya nyali, seperti yang mereka katakan." 

"Mengetuk pintu kita sendirian... Anak yang lucu dan ceroboh!" 

"Kudengar dia monster di medan perang. Pedang atau sihir tidak akan melakukan apa pun 
padanya." 

Ada banyak kelompok tentara bayaran terkenal yang tersebar di Negara Utara yang dilanda 
perang, tidak hanya Bintang Lima. Heaven's Ward adalah salah satu yang paling terkenal. 
Mereka sering digunakan sebagai ujung tombak selama bentrokan penuh, dan semua orang 
di ruangan itu ingat bahwa Raja, seorang pejuang yang gagah berani dengan baju besi dari 
kepala sampai ujung kaki, adalah anggota Heaven's Ward. 

"Siapakah Raja ini , Ignatio?" 

"Bodoh kuat, pasti. Ketika King berada di sisi lain, semua petarung Anda mati di kiri dan 
kanan, jadi itu tidak pernah sepadan. " 

"Kedengarannya menyebalkan..." gerutu Jack. "Apakah dia akan mengubah sisi untuk uang 
atau wanita? Saya bisa membuka kursi di sisi cerah pemerintah juga. " Meskipun Raja 
seharusnya menakutkan, dia masih seorang tentara bayaran; Jack mempertimbangkan 
untuk memberinya posisi berpangkat tinggi di Euritheis atau bahkan gelar ksatria. 
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"Tidak... Tidak, tidak, tidak... Tentara bayaran punya kode. Bahkan jika King sendiri tidak 
keberatan dengan hal itu, semua orang di Heaven's Ward tidak akan membiarkan hal itu 
terjadi. Dia akan terus membuat pembunuh merangkak melalui jendelanya selama sisa 
hidupnya. Jadi satu-satunya pilihan yang tersisa adalah melawannya. Ups!" 

Jack merasakan dorongan untuk memukul wajah tawa Ignatio, tetapi tidak lupa untuk 
memeriksanya. "Bagaimana jika kita mengalahkan berapa pun bayaran Gorgon untuknya?" 

"Tidak-bisa-melakukan-sville. Jika seorang tentara bayaran mencari uang, mereka tidak 
akan pernah bisa dipercaya lagi, mengorbankan karir mereka. Misalnya, katakanlah saya 
beralih ke Gorgon karena dia memberi saya banyak uang. Anda tidak akan pernah 
mempekerjakan kami lagi, bukan?" 

" Hmph. Pertaruhkan pantatmu yang menyesal untuk itu. " Jack menggeram, namun mau 
tak mau setuju dengan penilaian itu. Tentara bayaran mungkin memiliki stereotip 
melakukan apa saja demi uang, tetapi praktiknya tidak selalu demikian; kebanyakan dari 
mereka menyimpan kebijakan yang jujur dan catatan yang bersih. Tidak ada yang akan 
mempekerjakan mereka jika ada rumor atau citra buruk yang muncul selama pemeriksaan 
latar belakang mereka. Kebanyakan tentara bayaran memasang senyum palsu untuk 
negara mana pun yang mereka hadapi, diam-diam berharap musim perang berlangsung 
selamanya. 

Jadi, serangan semacam ini benar-benar bodoh. Tanpa nama Gorgon di punggungnya untuk 
perlindungan, satu-satunya nasib yang menunggu penyusup seperti itu adalah kematian. 
Raja, monster di medan perang, pastilah satu-satunya yang mampu melakukan sengatan 
seperti itu. 

"Bangsal Surga, huh... Sepertinya Gorgon sedang gusar." Jack bisa merasakan darahnya 
mendidih. Ini jauh melampaui pertikaian sebelumnya antara dua perusahaan perdagangan; 
ini adalah perang antara Euritheis dan Negara Kota. Dia tahu bahwa keduanya ditakdirkan 
untuk bentrok, tetapi itu jauh lebih cepat dan pasti lebih mematikan dari yang diharapkan. 

Jenderal, yang tetap diam sampai sekarang, dengan mengejek berkata, "Mungkin cara 
biadab Anda telah memicu kemarahan mereka?" 

"Apa...?" 

"Menginjak ke wilayah asing untuk secara paksa mengambil barang-barang yang telah 
kamu jual ... Itu hak prerogatifmu untuk menginjak-injak yang lemah dan tidak bersenjata, 
tapi bagaimana kamu bisa berharap mereka tidak menyimpan dendam?" 

"Kamu pikir pengecut di Suneo itu ada hubungannya dengan ini?" 

"Hanya renungan orang tua yang dia temukan saat tidur siang itu," katanya dengan banyak 
sarkasme, mengguncang bahunya karena humornya. 
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Meskipun dia frustrasi, Jack akhirnya berpikir dia mengerti mengapa Heaven's Ward 
membuat langkah yang begitu berani; tampaknya tidak kondusif bagi filosofi tentara 
bayaran untuk mengambil keseluruhan Euritheis. 

Ignatio menimpali dengan nada acuh tak acuh, "Gotcha, gotcha. Suneo merasa malu, jadi 
mereka menyewa Heaven's Ward dan memasang bagian depan Perusahaan Gorgon untuk 
melindungi diri mereka dari pembalasan. Tidak buruk!" Dia menjentikkan jarinya untuk 
menunjukkan rasa hormat terhadap manuver Suneo dan Gorgon. 

Jack, bagaimanapun, tidak geli. Suneo mungkin telah mendekati Gorgon dengan maksud 
untuk melindungi diri mereka sendiri, tetapi Perusahaan Gorgon praktis ngiler untuk 
kesempatan seperti ini, di mana mereka dapat memiliki cek kosong di saku mereka saat 
mereka bekerja untuk melenyapkan musuh bebuyutan mereka, Jack. Jika dia tetap di 
belakang, Perusahaan Gorgon yang terkenal strategis akan segera membuat cengkeraman. 

"Sekop. Kumpulkan semua orang di tim Anda yang dapat menangani diri mereka sendiri 
dan singkirkan Raja ini ! Kirim kepalanya ke Heaven's Ward dan beri mereka ide bagus 
tentang siapa yang mereka mainkan!" 

"Ya, Bos!" 

"Hati, ambil idiot cerobohmu dan hancurkan wilayah Gorgon! Beri tahu mereka bahwa itu 
adalah kita." 

"Oooh, besar dan mencolok. Saya suka itu!" 

"Klub, kalian tetap di perbatasan utara dan awasi Milk! Berlian, perkuat pertahanan 
markas! " 

"Ya, Bos!" 

Jas bergegas keluar dari kursi mereka sebagai Jack memerintahkan mereka. 

Begitu mereka berempat pergi, Jack mengepulkan asap dengan cerutu di antara giginya. 
"Kau akan menyesali ini, Gorgon...!" 

Sementara dia terkejut dengan serangan mendadak itu, semangat juang Jack telah 
dinyalakan oleh pengetahuan tentang ketergantungan mereka pada Heaven's Ward. Secara 
alami, Jack adalah seorang pejuang, dan dia sekarang siap untuk mengalahkan musuhnya 
dengan kekuatan kasar. 

"Haruskah aku kembali ke tidur siangku?" 

Jack menjawab pertanyaan sang jenderal dengan sentakan dagunya sebagai isyarat agar 
sang jenderal menghilang dari pandangannya. Begitu sang jenderal pergi, Jack memanggil 
Ignatio dan berbisik di telinganya, "Awasi lumut itu dengan beberapa orangmu." 
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"Betulkah? Saya pikir dia ada di pihak kita." 

"Hadiah umum yang dibungkus oleh vixen itu. Siapa yang tahu apa yang sebenarnya dia 
lakukan di sini?" Jack bahkan mempertimbangkan kemungkinan jendral membakar istana 
di tengah keributan itu. Sebenarnya, sang jenderal telah dikirim kepadanya dengan lima 
ribu tentara di belakangnya, tetapi Jack menolak mereka semua masuk ke istana, kecuali 
tiga ratus dari mereka. Sisa pasukan jenderal tetap berada di luar batas kota tanpa 
melakukan apa-apa. 

"Patroli kota dengan yang lain. Jika ada orang yang mencurigakan, lempar mereka ke 
penjara." 

"Hukum bela diri, ya? Gotcha, gotcha!" 

"Aku tidak perlu mengingatkanmu apa yang terjadi jika kamu mengacaukan ini, kan...?" 

"Tidak. Aku hanya akan bekerja untuk gajiku... Whoa!" 

Jack telah melemparkan belati ke Ignatio, yang baru saja berhasil mengelak. Sementara itu, 
Jack sudah bergegas mendekatinya, tinjunya di udara. Ignatio kembali dengan menarik 
pedangnya dari ikat pinggangnya, memblokir pukulan itu secara langsung. Sebuah ledakan 
bergema di seluruh ruangan, dan lantai di bawah mereka retak dan berlubang. 

"Sepertinya kamu belum kehilangannya ..." 

"Apa itu, semacam tes ?!" 

"Tidak, hanya ingin meninju wajah bodohmu." 

"Itu bahkan lebih buruk! Ayo!" 

Ignatio bergegas keluar dari ruangan sebelum memberi Jack kesempatan lagi untuk 
menyerangnya. 

Jadi, Jack of All Trades dengan mantap mempersiapkan serangan balik mereka untuk 
perang yang akan datang. 

Sementara itu, Raja Iblis, tidak menyadari konsekuensi dari tindakannya, sedang dalam 
perjalanan ke kediaman dua saudara perempuan yang telah dia selamatkan, setelah 
memberi mereka masing-masing sebotol Air. Begitu dia mendengar bahwa para suster 
tinggal di daerah kumuh, dia pikir ini adalah kesempatan sempurna untuk menjelajahi 
lingkungan sekitar. Sementara para suster sangat berterima kasih kepada Raja Iblis, dia 
tampaknya masih meniru Kunai melalui tanggapan dinginnya. 

Untuk mengimbanginya, sekretarisnya Ren mengekstraksi berbagai informasi di kota. "Jadi 
Jack of All Trades memiliki pengaruh yang lebih besar daripada yang dikatakan rumor." 
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"Y-Ya... Kami telah mendengar bahwa bahkan para menteri kerajaan tidak dapat melawan 
Jack." 

Saat percakapan mereka berlanjut, Raja Iblis terus melirik dari sini ke sana di daerah 
kumuh. Ada kesuraman tentang lingkungan yang mengkhianati waktu awal hari dan 
memenuhi udara dengan bau tertentu. Saat mereka berjalan melewati gang-gang, para 
penduduk menyaksikan Ren dengan seringai sinis sebelum melihat Raja Iblis di 
belakangnya dan melarikan diri ke gang-gang yang lebih gelap. Mungkin mereka salah 
mengira Raja Iblis sebagai atasan di Perusahaan, atau mungkin mereka mengenali 
setelannya dan menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. 

Daerah kumuh juga memiliki hierarkinya sendiri... Raja Iblis merenung saat mereka 
berkembang lebih jauh. Semakin banyak mereka berjalan, semakin buruk suasananya, 
seolah-olah jarak fisik antara penduduk dan tepi perkampungan kumuh secara langsung 
mewakili kesulitan mereka untuk melarikan diri dari situasi mereka. Bahkan sekarang, 
anak-anak menyelam di tempat sampah mencari sesuatu yang berguna, yang 
mengingatkan Raja Iblis pada sebuah film dokumenter yang pernah dia lihat di TV. 

Ada berbagai karakter di perkampungan kumuh, seperti mereka yang mengedarkan obat-
obatan terlarang, mereka yang memiliki barang dagangan yang berjejer di atas kain yang 
compang-camping, anak-anak yang menyelinap untuk mengambil dompet seseorang, dan 
mereka yang menyajikan minuman murah di gubuk kumuh. 

"Satu kesalahan dan kamu berakhir di sini. Satu lagi dan kau akan jatuh lebih jauh ke 
bawah..." gumam Raja Iblis. 

Ren menjawab dengan suaranya yang jernih, "Mungkin kemalangan tidak ada dasarnya." 

"Hmph. Jika mereka tidak menyukai keadaan mereka, mereka bisa merangkak keluar 
dengan kedua tangan mereka sendiri." Raja Iblis terkekeh, menyadari betapa dia terdengar 
seperti Luna. Meskipun dia jauh dari takhayul, dia bisa setuju dengan beberapa bagian dari 
doktrin Holylight dan berbagi sentimen mereka. Fakta bahwa dia akan membantu Luna 
bahkan ketika dia menggerutu tentangnya adalah karena dia mengakui seberapa jauh Luna 
telah datang dengan kemampuannya sendiri dan menghormatinya karenanya. 

"Tuan, saya yakin dia terlibat dengan Jack of All Trades." 

Raja Iblis mengikuti pandangan Ren untuk menemukan seorang pria berpenampilan buruk 
sedang mengumpulkan koin dari pedagang kaki lima darurat; kantong kulitnya terisi 
penuh, menunjukkan bahwa dia telah mengumpulkan sejumlah uang. 

"Biaya kebersihan selama seminggu. Bayar dua medali perunggu. " 

"A-aku tidak bisa... minggu ini..." 

" Kami di sini memastikan Anda kotoran tetap bersih! Anda tidak bisa membayar?! " 
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Saat pria itu mengancam penduduk daerah kumuh, dia menggunakan tinjunya dengan 
bebas untuk mendorong pembayaran yang lancar. Terlepas dari alasan biaya kebersihan , 
seluruh tempat tampak hampir tidak tersapu. Ren melirik Raja Iblis dengan penuh arti, tapi 
jawaban yang dia terima tidak jelas. 

"Jangan katakan apa-apa, Ren. Mereka punya aturan sendiri di sini. Tidak perlu bagi kita 
untuk campur tangan. " 

"Ya tuan..." 

Pria itu menghentikan upaya pengumpulannya begitu dia melihat Ren dan melompat ke 
arahnya. "Gadis baru di kota, ya? Dengan wajah sepertimu, kau tidak perlu hidup di---" 

Pada titik ini, pria itu mundur dengan kaget saat melihat Raja Iblis dan pakaiannya. 

"A-Apa-apaan ini...?! Apa yang dilakukan pria dari City States di sini ?! " 

"Tidak ada yang khusus. Hanya berjalan-jalan di sekitar blok." Raja Iblis telah menjawab 
dengan jujur, tetapi pria itu, tentu saja, tidak menganggapnya seperti itu. Dengan Kota 
Negara berbagi perbatasan dengan Euri, mereka adalah musuh jangka panjang yang sering 
bentrok. Seorang anggota dari negara musuh yang hanya berjalan -- jalan bukanlah 
ancaman. 

"Salah satu pion Gorgon, ya? Tinggalkan anak ayam dan tersesat. Aku akan membiarkanmu 
hidup." 

"Katakanlah saya lakukan meninggalkan dia dengan Anda. Apa yang terjadi padanya?" 

"Bagaimana menurutmu, bajingan? Yang ini akan menjadi besar di rumah bordil mana pun-
-- Whoa!" 

Raja Iblis mencengkeram kerah pria itu tanpa sepatah kata pun dan melemparkannya 
seperti bola bisbol. Tubuh pria itu memantul di tanah dan menuju pintu masuk daerah 
kumuh. Daerah itu menjadi begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar pin drop. 

"Saya pikir kami tidak akan mengatakan apa-apa, Guru." 

"Apa yang kamu bicarakan? Saya belum mengatakan sepatah kata pun kepada mereka. " 
Dengan semantik yang biasa diputar, Raja Iblis melemparkan kantong kulit yang tersisa ke 
arah pria itu. Seperti biasa, Raja Iblis sepertinya tidak menggunakan medali perunggu. 
Penghuni perkampungan kumuh hanya menatap kantong dengan rindu, menjaga jarak 
karena takut akan pembalasan. 

"Ayo pergi," desak Raja Iblis kepada para suster, tanpa sedikitpun melirik ke arah kolektor. 

"Uh... Um... Apakah Anda yakin ingin datang ke rumah kami, Tuan Raja?" 
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"Tidak apa-apa," jawabnya, menahan keinginan untuk menuntut mengetahui siapa yang 
seharusnya menjadi "Raja" di dunia. Namun, dia memutuskan untuk membiarkannya, 
karena dia tidak bisa diganggu untuk memperbaikinya setiap saat. Memanggilnya "Raja 
Iblis" bukanlah gelar yang lebih baik di sini. 

Adik perempuannya juga memohon pada Raja Iblis. "Tuan Raja ..." katanya dengan cadel 
kecil seperti anak kecil. "Tolong, bantu ayah dan ibu ..." 

"Saya hanya datang ke sini untuk mengamati gaya hidup Anda. Jika Anda menginginkan 
bantuan, mintalah Cahaya Agung Anda itu." 

"Tuan Raja... Tolong, Tuan Raja..." 

"Siapa Raja ini ?! Berhenti memanggilku nama bodoh itu!" Raja Iblis akhirnya berseru. Dia 
tidak bermaksud jahat terhadap para suster, tetapi meminta mereka berulang kali 
memanggilnya Raja terdengar seperti penghinaan baginya. Dia sudah terbiasa dipanggil 
Raja Iblis, tapi entah bagaimana ini telah melewati batas. 

"Menguasai. Ibu mereka sedang terbaring sakit." 

"Ren. Hanya menyelamatkan mereka yang berada dalam jangkauan tangan tidak lain 
adalah sikap mementingkan diri sendiri." Meskipun keras, Raja Iblis ada benarnya. Apa 
gunanya menyelamatkan satu orang untuk menemukan jalan mereka ketika ribuan orang 
kelaparan dan jatuh sakit? 

Inilah mengapa Raja Iblis tidak menunjukkan minat pada hal-hal seperti amal atau 
pekerjaan sukarela dan mengapa dia merasa tertarik secara misterius pada Weeb, yang 
telah mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati untuk orang miskin. Raja Iblis bermaksud 
ini sebagai penolakan keras, tapi Ren tidak tampak kesal. Bahkan, dia tampak lebih 
tercerahkan dari sebelumnya. "Anda mengatakan kami akan menyelamatkan mereka 
semua, Guru...!" 

Beri aku istirahat! Raja Iblis hampir berteriak keras dari refleks saja, tapi kebetulan 
kehilangan kata-katanya melihat betapa lucunya Ren dengan tangan disilangkan. Aura 
murninya mengancam akan menelan siapa saja yang berdiri di depannya. 

Ada apa dengan pengabdian ini...? Apakah dia pikir aku semacam orang suci? Sambil 
menghela nafas, Raja Iblis melanjutkan, melewati toko-toko dan restoran yang kotor 
(melayani siapa yang tahu apa yang ada di pot mereka). Beberapa tempat menjual pernak-
pernik di atas tikar, sementara beberapa menampilkan wanita yang terlihat menuntun pria 
ke bayang-bayang gang di dekat lengan baju. 

"Oh, Tuan Raja... Ini adalah rumah kita." 

"Selamat datang, Tuan Raja." 

Aku masih dipanggil Raja...!!! 
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Sebuah otot berkedut di wajah Raja Iblis, tapi dia adalah Akira Ono, raja seluruh dunia, bagi 
Ren. Dia tidak punya alasan untuk menolak gelar itu. Bahkan, wajar saja baginya bahwa dia 
harus disapa seperti itu. 

Rumah para suster itu lebih mirip sebuah gubuk, dilempar bersama dengan potongan kayu 
dan logam yang harus mereka ambil dari jalan, yang setara dengan jalur untuk tempat 
tinggal di gang-gang ini. Beberapa dari mereka bahkan memiliki tambalan jerami di atap. 

Sepertinya Tokyo pascaperang... pikir Raja Iblis, mengingat gambar hitam-putih saat itu. 

Namun, saat masuk, dia menemukan gubuk itu lebih luas dari yang diharapkan, dengan 
perabotan dan peralatan makan yang pasti mereka ambil dari tempat sampah. 

"Aku akan memeriksa ibu mereka dulu, Tuan." Ren melangkah lebih jauh ke dalam gubuk, 
di mana batuk sesekali terdengar dari kamar tidur. Para suster dengan gugup mengikuti. 

Ren akan memeriksanya dengan salah satu Keterampilan Bertahan Hidupnya, Kedokteran. 
Ini adalah keterampilan yang efektif dalam permainan yang memiliki kesempatan untuk 
sepenuhnya menyembuhkan semua luka sendiri pada setiap giliran pertempuran, tetapi itu 
tidak memungkinkan mereka untuk menyembuhkan orang lain. Raja Iblis, yang sama sekali 
tidak mengetahui pengetahuan obat apa pun, bahkan tidak pernah mencoba menggunakan 
keterampilan itu. 

Terlihat lebih kosong dari yang kukira... Raja Iblis merosot kembali ke kursi dan dengan 
berani menilai tempat itu. Satu-satunya kesan yang diberikan tempat ini kepadanya adalah 
kesan yang jelas: kemiskinan. Dia bertanya-tanya apa yang mungkin dipikirkan paladin, 
tetapi yang bisa dia bayangkan hanyalah memegang dapur umum. Itu adalah praktik yang 
diadakan di Jepang modern juga. Tapi apa gunanya hanya membagikan makanan untuk 
sehari? Mereka akan lapar lagi besok... Itu tidak akan menyembuhkan penyakitnya, hanya 
mengobati gejalanya. Apakah itu akan sia-sia? Tidak, satu kali makan gratis bisa sangat 
bermanfaat bagi banyak orang.Bagaimana jika saya mempekerjakan mereka untuk merawat 
tanah baru yang kami peroleh, atau mungkin gurun Holylight timur? Kami akhirnya akan 
mendirikan tambang dan tambang di mana saya akan membutuhkan pekerja tangan. Jika 
saya membangun hutan dengan Konstruksi Area, saya akan membutuhkan orang untuk 
menebang dan memproses kayu. Apa pun pekerjaannya, saya akan selalu membutuhkan lebih 
banyak tangan. 

Berbeda dengan Weeb, proses pemikirannya tidak memiliki niat altruistik dan hanya 
berfokus pada bagaimana menggunakan yang tertindas. Dia tidak akan ragu untuk 
melakukannya jika itu menguntungkannya, seperti yang dia lakukan dengan Kelinci. Sejauh 
ini, tindakan egoisnya telah berhasil menyelamatkan orang lain dari situasi tragis, tetapi 
ideologi mulia tidak berperan dalam pengambilan keputusannya. 

Segera, Ren kembali dengan para suster. "Tuan, itu tuberkulosis sejauh yang saya tahu. Dan 
kedua saudara perempuan itu kekurangan gizi parah." 
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Malnutrisi sebenarnya bukan kejutan, tinggal di tempat seperti ini. Tuberkulosis, 
meskipun... Oh, benar! Raja Iblis menghasilkan sebuah botol dari Folder Item berbentuk 
gulungan: Sembilan Antar Dunia Nirvana Elixir. Raja Iblis terlalu takut untuk meminumnya 
sendiri, jadi dia ingin memberikannya kepada Ren. 

"Penyembuh semua yang dirancang oleh Yu. Beri mereka ini." 

"Kamu yang membuat ini...? Saya akan memeriksa isinya, Tuan. " Ren memeriksa botolnya 
sejenak sebelum melakukan Tes Rasa tanpa ragu-ragu. 

Raja Iblis hanya bisa menertawakan ketidakpercayaannya pada Yu. 

"Itu tidak beracun..." dia menyimpulkan. 

"Yu tidak pernah akan memberikan saya racun. Anda dapat memiliki sedikit kepercayaan 
padanya. " 

"Sayangnya saya tidak bisa, Guru." Ren dengan cepat kembali ke kamar tidur. 

Sang ibu tampaknya telah meminum obatnya, ketika suara-suara bersemangat mengikuti: 

"Mama...! Anda bisa berdiri! " 

"Mama bangun!" 

"Aku tidak merasakan sakit... Bagaimana mungkin...?" 

Menyebutnya sebagai obat-semua bukanlah istilah yang salah. Item konyol itu disesuaikan 
dengan penyakit apa pun dan langsung menyembuhkan penggunanya. Bakteri tuberkulosis 
tidak memiliki peluang untuk melawannya. 

Ren muncul dari kamar tidur lagi dengan senyum yang sangat halus di wajahnya. "Kasih 
sayang Anda telah menghilangkan penyakitnya, Guru." 

"Saya belum melakukan apa-apa. Yu-lah yang membuatnya." 

"Meski begitu, kaulah yang memberikannya padanya. Jika itu bukan belas kasih yang besar, 
Guru, saya tidak tahu apa itu." 

"Ren...! Saya lapar." Bosan dengan pemuliaan Ren yang tak henti-hentinya, Raja Iblis 
menghasilkan item Makanan Tingkat Lanjut dan menyerahkan bola cahaya bercahaya 
kepada Ren dalam upaya paksa untuk mengubah topik pembicaraan. 

"Apa yang Anda pilih, Guru?" 

"Panci panas." 

"Hm ... Ayo pergi dengan kaldu ikan terbang." 
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Ren tahu banyak cara untuk menggunakan item makanan melalui skill Memasaknya. Hot 
Pot Set dilengkapi dengan banyak detail kecil yang memungkinkan berbagai rasa: miso, 
kecap, kimchi, sup tomat, kari, fondue, ayam, atau kaldu babi. Itu menjadi lebih fleksibel 
ketika dikombinasikan dengan keterampilan Koki Tingkat Lanjut. 

Bola cahaya melintas di tangan Ren, menghasilkan Hot Pot Set dan termasuk peralatan 
makan di atas meja. Bibir Raja Iblis melengkung pada aroma nostalgia kaldu ikan terbang. 
Aroma itu menarik keluar para suster dari kamar tidur dengan perut keroncongan dan 
ekspresi bingung. Namun, rasa lapar mereka tampaknya mengalahkan rasa ingin tahu 
mereka. 

"Layani para wanita dulu, Ren." 

"Ya tuan." 

Ren menyiapkan nampan yang dilapisi dengan tiga mangkuk, mengisinya masing-masing 
dengan sup dan beberapa bahan padat sebelum membawanya ke kamar tidur. Para suster 
mengikuti seolah-olah mereka sedang tidur sambil berjalan. Hidangan hot pot yang terbuat 
dari Makanan ini memiliki khasiat luar biasa untuk menyembuhkan 100 Stamina, cukup 
untuk benar-benar mengurangi kekurangan gizi dari gadis-gadis ini. 

Raja Iblis menyajikan mangkuk untuk dirinya sendiri dan melemparkan sepotong kubis 
Cina. Sayuran yang direndam kaldu berkembang di mulutnya, dan dia hanya bisa 
mendengus setuju. "Ini bagus gila ...!" Dia mengikuti ini dengan jamur shiitake, tahu potong 
dadu, dan tahu goreng, menaklukkan hot pot sepotong demi sepotong, sumpitnya tidak 
pernah istirahat sejenak. Dia mengunyah sosis, menghirup irisan daging babi, dan mengisi 
mulutnya dengan burdock. 

"Aku bilang aku ingin hot pot asli, tapi... Kesempurnaan." Dengan gumaman yang tidak 
masuk akal, Raja Iblis mengeluarkan sebotol bir yang diambilnya dari kasino dan 
menuangkan bir emas ke dalam gelas. "Tidak ada cara yang lebih baik untuk memulai 
makan ..." Saat minuman es dingin membasahi tenggorokannya, Raja Iblis mengeluarkan 
ahhh lucu . Dia memiliki kemiripan yang tak terbantahkan dengan ayah dua anak pada hari 
Minggu sore. 

Sementara itu, lebih banyak suara terdengar dari kamar tidur. 

"Aku merasakan begitu banyak kekuatan... Hidangan apa ini...?" 

"Itu semua karena belas kasih tuanku." 

"Saya melihat kekuatan di matanya... Luar biasa... Tuan Raja luar biasa!" 

"Terima kasih, Tuan Raja!" 

Berhenti! Panggilan! Aku! Raja! Mengapa Ren tidak mengoreksinya?! 
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Raja Iblis mengunyah bakso dan daun bawang, meminum bir demi bir. Di luar konteks, dia 
hanya terlihat seperti slimeball yang sangat berhak menyeruput makanan dan minuman 
sendirian ketika dia menjadi tamu rumah. 

Ren akhirnya kembali, dengan lembut mengambil botol bir dari tangan Raja Iblis, dan 
menggantinya dengan gelas, tampaknya meminta untuk menuangkan minumannya 
untuknya. Raja Iblis memegang gelasnya dengan ekspresi tidak puas saat Ren dengan 
cekatan menuangkan bir ke dalamnya. 

"Wanita itu tampaknya sembuh sempurna." 

"Begitu... Berikan hal yang sama kepada para suster. Dan jangan lupa makan sendiri." 

"Kamu persis seperti yang kupikirkan, Tuan." 

Raja Iblis dengan getir menjatuhkan gelasnya ke belakang, menenggaknya sekaligus. 
Kepercayaan fanatik Ren padanya tampaknya hanya tumbuh lebih kuat. Dengan sungguh-
sungguh, dia tidak berniat menyelamatkan siapa pun; dia berjuang untuk memenuhi 
tatapan penuh harap Ren. 

"Ren, kamu telah tumbuh untuk mengembangkan ilusi tentangku ini. Anda sedang 
bermimpi jika Anda berpikir bahwa itulah saya." 

"Aku tidak peduli apakah itu ilusi atau mimpi... Aku mencintai setiap bagian dari dirimu, 
Akira." 

Percakapan apa ini?! Raja Iblis berdiri dari kursinya untuk mengakhiri topik dengan kuat. 
Dia takut apa lagi yang akan dikatakan Ren jika dia melanjutkan pembicaraan. 

"Aku akan mencari udara segar. Tunjukkan pada para suster cara makan hot pot. " 

Dengan itu, Raja Iblis bergegas keluar dari gubuk dan mulai menyalakan rokoknya. 
Sayangnya, seorang pria yang ditandai dengan sekop dan anak buahnya turun ke jalan---
sebuah tim preman Jack yang berspesialisasi dalam kekerasan. 

"Itu dia, Raja ." 

"Ada apa, Raja? Kupikir kami tidak akan bisa menemukanmu di daerah kumuh?" 

Raja Iblis merasakan sesuatu patah saat tangannya sedikit bergetar. 

"Kakak, dia gemetar! Dan dia menyebut dirinya Raja ! Raja Pengecut, lebih tepatnya!" 

Sedikit yang Spades dan antek-anteknya tahu, pria yang mereka sebut Raja mencapai 
tingkat stres kritis, mendekati ledakan yang akan segera terjadi. 
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Udara menjadi tegang begitu Spades dan anak buahnya datang menginjak-injak. Itu bukan 
kejadian yang tidak biasa bagi Jack of All Trades untuk melakukan eksekusi di daerah 
kumuh, dan penduduk bereaksi seperti yang mereka harapkan lain. 

"Siapa yang mengacau kali ini...?" 

"Saya melihatnya. Para suster di sana menerima seorang pria City States ... " 

"Apa yang mereka pikirkan?!" 

"Pria berbaju hitam itu? Sebuah magnet untuk masalah..." 

Para pengamat meludahkan lebih banyak kutukan, takut lorong-lorong mereka yang 
sederhana menjadi medan pertempuran dari beberapa bentrokan yang menghancurkan. 
Mereka tahu bahwa mereka bisa saja terbungkus di dalamnya jika itu menjadi cukup serius 
untuk menyebabkan lebih banyak korban. 

Penatua daerah kumuh juga membiru wajahnya saat melihat anggota rombongan Kompeni. 
"Tidak baik. Lord Spades ada di sini sendiri. Kita juga akan kepanasan." 

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

"Kami akan dihukum karena menyembunyikan seseorang dari City States. Mereka akan 
menaikkan biaya kebersihan, saya harapkan..." 

"Sepertinya kita mampu membelinya! Ayo kita sendiri yang membawa bajingan itu keluar 
dari sini!" 

Penduduk daerah kumuh membanjiri jalan-jalan dengan kayu tua, pipa logam, dan pisau 
berkarat di tangan mereka. Mereka harus membuktikan pemutusan hubungan mereka 
dengan pria berbaju hitam itu, agar Kompeni tidak menyalahkan mereka atas apa pun yang 
akan terjadi. 

Melihat respon cepat dari penduduk setempat, Spades terkekeh. "Kupikir kau akan aman di 
sini, Raja? Maaf mengecewakanmu." Dia menoleh ke penduduk setempat yang 
mendekatinya. "Di pihak siapa kamu kotor ?!" 

Penduduk daerah kumuh masing-masing dengan putus asa menyatakan kesetiaan mereka. 
Jatuh ke dalam kasih karunia yang buruk dengan Kompeni adalah hukuman mati. 

"Kami tidak akan pernah melindungi siapa pun dari City States!" 

"Betul sekali! Pergi dari sini!" mereka berteriak pada Raja Iblis. 

Spade mengerucutkan bibirnya lagi. Dengan seluruh perkampungan kumuh di sisinya, pria 
berbaju hitam itu tidak punya tempat untuk lari. 
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"Jika kamu baru saja menjatuhkan nama Heaven's Ward, kamu akan mengirim mereka 
pergi dengan ekor di antara kaki mereka. Anda berada di tempat yang salah, Raja . Aku 
tidak peduli jika kamu adalah Heaven's Ward atau Gorgon sendiri, aku akan menerimamu." 

Raja Iblis menghirup lebih banyak asap untuk meredam amarahnya dan menatap tajam ke 
arah Spades sebelum berbicara dengan gravitas, "Namaku---" 

"Kamu tidak mengerti, kan?! Jack of All Trades tidak membaca label namamu, bodoh! Ada 
anak anjing kecil yang ketakutan di bawah baju besi itu, ya ?! " Sekop mengejek, lalu mulai 
terkekeh. Dia hanya melihat Raja yang gemetar, entah terkejut karena gelar Penjaga Surga 
tidak berhasil atau terintimidasi oleh dua ratus lebih memar yang dimiliki Spades. 

"Dia terus gemetar, Bos." 

"Raja Menggonggong Keras!" 

"Hai, Raja ! Lebih baik berhenti gemetar dan mulai memohon untuk hidupmu!" 

Para antek meraung. Sebagai pria yang berhasil melewati dunia dengan kekerasan, mereka 
tahu bahwa menunjukkan kelemahan apa pun akan berarti akhir bagi mereka. Ini 
mengharuskan mereka dengan kejam menyiksa dan mengalahkan musuh yang lemah. 
Begitu tersiar kabar bahwa mereka mengobrak-abrik Bangsal Surga yang lebih tinggi, tidak 
ada yang akan menentang Kompeni. 

"Saya tidak akan mengulangi diri saya lagi. Nama saya adalah-" 

"Tuan Raja, lari!" 

"Tuan Raja!" 

Sialan, kalian berdua...! Upaya Raja Iblis untuk membersihkan namanya telah terganggu 
oleh para suster, yang telah meninggalkan panci panas untuk memperingatkan Raja Iblis 
dalam menunjukkan kebaikan tanpa pamrih mereka. 

Spades, bagaimanapun, menemukan gadis-gadis ini berlari ke tempat perkelahian jalanan 
yang akan datang tidak kalah lucu. "Apa ini?! Raja besar yang jahat punya fangirl?" 

"Dilindungi oleh para gadis...!" 

"Kamu yakin dia tidak seharusnya mengenakan kostum boneka binatang alih-alih baju besi 
?!" 

"Ba ha ha! Apa dia, maskot lokal?!" 

Saat Spades dan partynya tertawa terbahak-bahak, aura kuning terpancar dari Raja Iblis; 
kemarahannya telah mencapai titik didih, dan dia terpaksa memaksa. Aura dengan cepat 
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membentuk palu besar di udara, memukau para suster dan membuat Spades dan antek-
anteknya menjadi gelisah. 

"A-A-A-A-Apa-apaan itu...?!" 

"H-Hei! Pertahanan Sihir! Cepat... Lakukan sekarang!" 

Beberapa antek meningkatkan Pertahanan Sihir mereka, sementara yang lain mengangkat 
perisai mereka ke langit. 

Tidak memedulikan mereka, Raja Iblis melepaskan palu seolah-olah hendak memukul 
serangga dengan kilat. 

"Kapan aku mengizinkanmu bajingan untuk berbicara...? Melenyapkan." 

Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga, diikuti oleh teriakan kesakitan dari 
tim Spades. 

"Graaghhh! Lenganku! Sialan... Sialan!" 

"K-Kakiku!" 

Dampaknya menyebar melalui band dua ratus, memicu debuff Tulang Patah pada mereka 
semua, mempengaruhi berbagai tulang seperti anggota badan, tulang rusuk, atau tulang 
belakang mereka, mengirim semuanya ke tanah. Patah tulang, bagaimanapun, hanyalah 
efek bonus dari skill. Ancaman utamanya adalah dalam perhitungan kerusakannya: 
sepersepuluh dari HP target saat ini. Semakin banyak kesehatan yang dimiliki target, 
semakin menghancurkannya. 

Menghembuskan kepulan asap, Raja Iblis mengamati orang-orang yang pingsan. "Akhirnya, 
kedamaian dan ketenangan..." 

Diserang dengan penderitaan yang membutakan, Spades terus bertanya pada dirinya 
sendiri bagaimana susunan sihir pertahanan mereka tidak berpengaruh pada palu. 
Terlepas dari asumsinya, serangan Raja Iblis bukanlah sihir dan dengan demikian sama 
sekali tidak terhalang oleh mantra pertahanan mereka. Tak satu pun dari mereka memiliki 
tindakan balasan terhadap Raja Iblis, yang hanya tinggal di dunia yang berbeda dari 
mereka. 

Banyak dari sisa penghuni daerah kumuh, yang telah dikurung di gubuk mereka karena 
ketakutan, dengan takut-takut turun ke jalan. Mereka akan bersorak kegirangan jika 
mereka bisa, melihat simbol penderitaan mereka yang merendahkan diri di tanah. 

"Anjing terkecil memiliki gonggongan paling keras ..." Raja Iblis berbisik penting dan 
berjemur di awan asap. Pukulan penghakiman itu sesuai dengan gelar raja. "Biarkan saya 
memberi tahu Anda tentang satu detail penting. Nama saya adalah-" 
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"Tuan Raja, Anda luar biasa! Menakjubkan!" 

"Tuan Raja! Sangat keren, aku mencintaimu! " 

Para suster menempelkan diri pada Raja Iblis, mengganggu usahanya untuk memperbaiki 
kesalahpahaman ini lagi. Sementara mereka bermaksud baik, mereka tidak bisa 
mengungkapkan rasa terima kasih mereka pada saat yang lebih buruk. 

Anggota daerah kumuh, yang telah berdiri dengan senjata di tangan, menjatuhkan mereka 
dalam efek domino, tenggelam ke tanah. 

Dengan ujung jari yang sombong, Raja Iblis memanggil yang lebih tua. "Apakah kamu 
pemimpin bagian ini?" 

"M-Maafkan kami...! Kami tidak tahu betapa hebatnya kamu sebagai ksatria---" 

"Itu tidak masalah. Bawa sampah ini ke jalan-jalan utama," perintah Raja Iblis sambil 
melemparkan lusinan koin emas ke kaki sesepuh. Dia mengulangi ini tiga kali untuk ukuran 
yang baik, menciptakan setumpuk emas yang sangat tidak pada tempatnya di sini. "Bagi 
mereka. Dan jangan lupa untuk membuang semua sampah yang mereka punya. Pastikan 
mereka telanjang sebelum membuangnya di jalanan. Doodle di wajah mereka jika Anda 
mau. " Raja Iblis memberikan perintah khusus dan balas dendam yang tidak perlu ini, yang 
diterima dengan baik oleh penduduk setempat. 

Para preman ini telah menghancurkan hidup mereka dan mengambil orang-orang terkasih 
dari mereka, jadi penduduk akan dengan senang hati membantai mereka semua jika 
mereka punya kesempatan. Mereka berbondong-bondong ke tumpukan emas sampai 
kegembiraan mereka memuncak dalam tangisan. 

"Itu asli... Koin emas asli! Panjang umur raja!" Sentimen itu digaungkan oleh penduduk 
setempat saat mereka mengacungkan tinju ke udara. 

"Ambil itu, kamu bajingan Perusahaan! Lihatlah kekuatan raja kita!" 

"Raja, Penyelamat Daerah Kumuh!" 

"Raja! Kami akan melayani Anda dalam mengalahkan Jack of All Trades!" 

"Beri tahu semua orang yang kamu kenal! Raja kita telah bangkit! " 

"Raja! Raja! Raja!" 

Nyanyian itu membanjiri seluruh daerah kumuh, dalam sikap hampir 180 derajat yang 
lucu, tetapi Raja Iblis tidak menemukan humor dalam situasi tersebut. Gelarnya telah 
dipadatkan secara permanen di Euritheis, yang akan menjadi kejutan besar bagi Raja yang 
sebenarnya. 
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"Buang sampahnya dulu, sebelum mulai berbau." Dengan mantel yang mengembang, Raja 
Iblis kembali ke gubuk para suster. 

Dia hanya melakukannya untuk menghindari situasi, tetapi penduduk setempat tidak bisa 
membantu tetapi menjadi terpesona. Sikapnya, kekuatan dunia lain, ketidakpedulian total 
terhadap Jack of All Trades, dan melemparkan mereka koin emas seolah-olah itu adalah 
uang receh. Siapa lagi dia? Bagaimanapun juga, Raja Iblis yang jahat adalah sejenis raja. 

Setelah dia keluar, penduduk setempat mengerumuni Spades dan anak buahnya, 
menelanjangi mereka dari ujung kepala sampai ujung kaki dan menyeret mereka ke jalan-
jalan utama. Dengan kesempatan untuk membayar kembali penindas mereka, mereka tidak 
bisa meminta pekerjaan yang lebih baik di mana pun di benua itu. 

Ketika Raja Iblis memasuki gubuk, dia menemukan Ren yang tersenyum dan merasakan 
perasaan yang menakutkan; dia telah merancang Ren untuk jarang mengekspresikan 
emosinya. 

"Kamu adalah pembawa harapan, Tuan." 

"Itu ilusi, Ren. Berapa kali aku harus memberitahumu...?" 

"Apa yang saya lihat di luar sana bukanlah ilusi." 

Raja Iblis berbalik dan melihat penduduk daerah kumuh, yang semuanya mencapai titik 
terendah, sekarang berbagi senyum. Bayangan khas telah hilang dari wajah mereka, 
memberi jalan bagi ekspresi yang lebih manusiawi pada masing-masing dari mereka. 

"Dengarkan aku, Ren. Saya hanya memukul beberapa serangga. " 

"Keberadaan Anda adalah mercusuar harapan bagi yang tidak berdaya, Guru. Sama seperti 
Anda terhadap saya. " 

"Saya menggunakan kekerasan dan melemparkan mereka beberapa koin. Anda menyebut 
harapan itu?" 

"Beberapa orang mungkin menyebut Anda Master of Destruction... Tapi saya yakin Anda 
akan menghancurkan master of Destruction mana pun." 

Siapa aku, Loresia?! 

Raja Iblis menyimpan referensi yang tidak jelas untuk dirinya sendiri ketika dia melihat ibu 
dari para suster muncul dari belakang, yang tampaknya hanya berusia sekitar tiga puluh 
tahun. 

"Bagaimana perasaanmu, Bu?" 

"Aku bisa bangun dan bergerak... Semua berkatmu. Aku tidak tahu bagaimana---" 
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"Tidak dibutuhkan. Nikmati panci panasnya. Makan malam keluarga. Ambil dari sini, Ren." 

Raja Iblis pergi ke kamar tidur dan berbaring di tempat tidur ibu. Dia melihat potret 
keluarga di atas meja rias. Ayah, ibu, dan kedua gadis itu. Mereka pasti keluarga yang 
bahagia... Saat Raja Iblis bertemu dengan mantra sentimental yang tidak seperti biasanya, 
pembicaraan yang lebih menyenangkan bisa terdengar dari ruang depan. Selain 
menyembuhkan Stamina dalam jumlah yang tidak masuk akal, hot pot adalah hidangan 
yang lezat dengan sendirinya. 

Seseorang pernah berkata bahwa rasa lapar adalah bumbu terbaik, dan makan malam ini 
dibentuk menjadi salah satu yang layak untuk merayakan kesehatan ibu. 

"Bu, bukankah ini daging...?" 

"Itu terlihat seperti itu..." 

"Bu, apa balok putih ini?" 

"Itu namanya tahu. Sangat bergizi." 

"M-Nona Ren, apa sayuran berbentuk bintang ini...?" 

"Itu wortel." 

"W-Wortel...?! Tidak mungkin! Berapa harga hidangan ini ?! " 

Mendengarkan makan malam keluarga, Raja Iblis memejamkan mata, kelelahan. Sepertinya 
berurusan dengan penjara bawah tanah dan kargo harus menunggu. 

Sedikit yang dia tahu bahwa percikan yang dia timbulkan di daerah kumuh sudah mulai 
menyebarkan api ke mana-mana. Ketika dia akhirnya akan bergerak, nyala api itu akan 
mengancam untuk membakar seluruh negeri. 
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Volume 7 Chapter 12 

Ribut 
------Dekat perbatasan Negara Kota. 

Sementara Raja Iblis menabur kekacauan di daerah kumuh Euritheis, Hearts telah memulai 
operasinya untuk menghancurkan sebagian wilayah Gorgon, memulai kerusuhan skala 
penuh dengan ribuan pejuangnya. 

"Ayo kita tampilkan pertunjukan ini di jalan!" Hearts memecahkan cambuk BDSM-nya 
untuk memulai infiltrasi. Dominatrix cross-dressing, terlepas dari karakteristiknya yang 
kompleks , adalah salah satu dari empat besar Jack of All Trades dan lebih dari seorang 
pejuang yang kompeten seperti itu. 

Berita tentang penyusupan dan gangguan mereka atas wilayah Gorgon dengan cepat 
mencapai pemimpinnya. 

"Jack, ya?" 

Negara Kota adalah negara unik yang terdiri dari beberapa kota berdaulat, masing-masing 
dengan hukum, budaya, selera, dan banyak lagi. Hirarki dan pengaturan bisnis yang 
kompleks membentuk sistem di antara Negara-Negara Kota di mana banyak perusahaan 
perdagangan bersaing hari demi hari. Salah satunya adalah Perusahaan Gorgon, AKA the 
City States Alpha. 

"Aku sudah mengharapkan hal seperti ini darinya..." Gorgon terkekeh. Matanya bersinar 
setajam dan sedingin bilah es di balik kacamata canggih, yang tidak menutupi sifat kejam 
dan penuh perhitungan yang dia tunjukkan dalam tatapannya. Dia mewarisi Perusahaan 
Gorgon pada usia muda dua puluh tiga tahun, perawakannya yang ramping mengenakan 
setelan bergaris-garis. Singkatnya, dia adalah seorang pemeras. Faktanya, Perusahaan 
Gorgon telah dimulai sebagai kelompok tentara bayaran; mereka selalu memiliki tempat di 
bawah tanah, yang mereka gunakan dalam kombinasi dengan bisnis sah mereka untuk 
menjadi sindikat seperti sekarang ini. 

"Dia lebih awal dari yang diharapkan. Sepertinya kejatuhan uskup berhasil..." 

Gorgon tidak terkejut dengan bentrokan perusahaannya dengan perusahaan Jack. Itu 
adalah hasil dari perkembangan alami; dia hanya menyesali perubahan jadwal yang 
dirancang dengan rumit yang, tanpa sepengetahuannya, disebabkan oleh Raja Iblis. 

"Jack of All Trades..." Seorang wanita tua yang duduk di samping Gorgon dengan santai 
meletakkan cangkir tehnya. "Betapa menakutkannya." 
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Rumah Gorgon ditempati secara eksklusif oleh wanita tua. Meskipun penampilan Gorgon 
mencolok bahkan untuk pria, dia adalah seorang gerontofilia yang parah, sedemikian rupa 
sehingga setiap pria atau wanita muda di sekitarnya akan membuatnya cemas dan mual. 

"Tidak perlu takut, Catherine. Anjing gila itu tidak punya tempat untuk lari kecuali di sini." 
Gorgon melanjutkan dengan sabar menjelaskan, sikap kejamnya benar-benar diganti 
dengan apa yang tampak seperti kebaikan. "Di sebelah utara Ruri terletak Milk dan padang 
rumputnya yang luas. Anjing gila tidak memiliki infrastruktur untuk menyelundupkan 
produk susu dan kulit ke dalam sirkulasi dan menyediakannya kepada pedagang." 

Proses semacam itu membutuhkan melewati banyak pemeriksaan pabean, beberapa rute 
berbeda untuk mengirimkan produk dengan akses ke banyak rute darat dan laut, 
pengetahuan luas tentang produk, dan pengalaman bertahun-tahun. Meski begitu, 
semuanya akan sia-sia tanpa kepercayaan dari orang-orang kuat di sekitar, selain para 
pedagang. Dan para pedagang di benua ini tidak begitu mudah tertipu untuk mempercayai 
orang-orang seperti Jack, yang hanya mendapatkan posisinya melalui tinjunya. 

"Di barat terletak Tartarus dan peperangan." 

"Ada negara dengan nama aneh di selatan..." 

"Edogawa, maksudmu? Tidak banyak yang bisa didapat di sana selain resor. Belum lagi 
risiko berbagi perbatasan dengan Animania." 

Mengangkat cangkir tehnya, Gorgon merenung. Timur adalah satu-satunya arah yang harus 
dituju. Mempertimbangkan semua hal tentang Negara Kota lainnya, satu-satunya jalan logis 
mereka untuk memetakan adalah ke Euritheis. Dengan dua kekuatan yang berlawanan 
menyerang satu sama lain, hanya masalah waktu sampai mereka bertabrakan. Yang 
memperumit masalah adalah Raja Iblis. 

"Tapi Don..." 

"Aku menyuruhmu memanggilku dengan namaku saat kita sendirian, Catherine." 

Catherine tersipu saat udara di ruangan itu berubah. Gorgon tidak tertarik pada wanita di 
bawah usia enam puluh dan melihat wanita di bawah ambang itu sebagai menjijikkan. 

Namun, lebih banyak berita datang membanjiri ruang bermain intim mereka. 

"Raja...? Dari Lingkungan Surga?" Sebuah dokumen yang diberikan oleh wanita tua lain 
tertulis dengan nama yang tidak memiliki alasan untuk berada di sana. 

Tampaknya Hearts dan anak buahnya dengan dendam menyebut nama itu saat mereka 
membuat kerusuhan, memulai rumor bahwa anggota Heaven's Ward berpartisipasi dalam 
serangan itu. 
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"Kenapa mereka ada di wilayah kita..." gumam Gorgon. Mereka adalah perusahaan tentara 
bayaran yang bekerja di ujung barat Kota Negara; mereka tidak punya urusan ikut campur 
dalam konflik di sini. Gorgon akan menganggapnya terlalu berisiko untuk menyerang 
Negara Kota jika dia berada di posisi mereka. "Mereka memilih publisitas daripada 
keuntungan..." Mata Gorgon berbinar. Dengan asal yang sama sebagai tentara bayaran 
antara klan Gorgon dan Heaven's Ward, dia merasakan rasa jijik yang kuat terhadap 
mereka. "Orang-orang bodoh yang sombong..." Sebuah kelompok yang baru didirikan telah 
menyerang mereka, salah satu perusahaan tentara bayaran yang paling mapan dan sudah 
lama berdiri di benua itu, dan ini merupakan penghinaan yang tak tertahankan bagi 
Gorgon. "Catherine, maukah kau menyuruh Jake menelan tikus itu utuh-utuh?" 

"A-aku akan..." 

Permainan kucing dan tikus antara Perusahaan Gorgon dan tim gerilya Hearts. Ini, tentu 
saja, hanyalah pembuka dari konflik yang jauh lebih besar. 

Sementara itu, Spades dan anak buahnya telah kembali ke Jack dalam keadaan 
menyedihkan: tulang-tulang secara misterius hancur di sekujur tubuh mereka, serta 
ditelanjangi dan dibuang ke jalanan tanpa busana. 

Jack berteriak, merah karena marah. "Apa yang telah terjadi?!" Dia mengangkat Spades 
dengan rambutnya dan membuka mulutnya. 

Spades terengah-engah, "Beberapa ... mantra ... Tidak pernah ... melihatnya ..." 

Anak buahnya membenarkan ini, mengerang kesakitan. 

"Raja membaca mantra ...?" Dari apa yang Jack dengar, King adalah seorang pejuang yang 
hebat dalam pertempuran, tapi tidak ada Spellcaster. Tentara bayaran apa, yang mencari 
nafkah melalui reputasi mereka, tidak akan membual tentang mantra yang luar biasa 
seperti itu? Yang bisa menghancurkan dua ratus pejuang elit dalam satu gerakan... 

Memikirkan hal itu membuat Jack ragu untuk pertama kalinya: haruskah dia mengirim 
lebih banyak orang untuk menghadapi King? Apalagi setelah mendengar bahwa penduduk 
daerah kumuhlah yang membuang Spades dan anak buahnya ke jalanan. 

"King punya kotoran dari daerah kumuh di sisinya ..." Jack menggeram. 

"T-Tapi, Boss, bajingan itu tidak akan mengganggu Kompeni tidak peduli berapa banyak 
King yang memihaknya," kata Diamond. 

Jack menggelengkan kepalanya, jengkel dengan kurangnya imajinasi Diamond. Para 
petingginya semuanya adalah petarung yang tangguh, tetapi hanya sedikit yang memiliki 
otak besar. Strategi dan pengambilan keputusan diserahkan kepadanya sendiri. 

"Tidak akan membuat penyok, ya...? Menurutmu berapa banyak yang tinggal di tempat 
pembuangan itu, Diamonds?" 
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"Hah...? L-Seperti lima ratus, mungkin..." 

"Berapa tahun yang lalu itu, bodoh?! Dua ribu tebakan rendah, termasuk anak nakal 
mereka. " 

"T-Tapi kita bisa mengalahkan bajingan kulit dan tulang itu kapan saja kita---" 

"Diam." Jack mengepulkan asap cerutu dan melambaikan Diamonds seolah-olah dia tidak 
bisa diganggu untuk menjelaskan. Jack prihatin dengan populasi besar musuh potensial di 
dalam tembok kota, terlepas dari tingkat ancaman mereka saat ini. 

Dia tidak takut pada invasi asing, tetapi sebuah kelompok teroris potensial yang terdiri dari 
dua ribu orang yang terbengkalai di wilayahnya adalah cerita lain. Pertahanan besi ibukota 
tidak akan membantu sedikit pun ketika mereka mulai menjarah dan menghancurkan kota 
dari dalam. 

"Kupikir itu aneh ketika dia langsung pergi ke daerah kumuh... Ini adalah rencananya 
selama ini." Jack menggeram pada penggunaan strategi yang tak terduga dari siapa dia 
dianggap bodoh di medan perang. King datang sendirian, bukan karena kecerobohan, 
tetapi dengan rencana untuk membuat sekutu dari kelas terendah. Kau membuatnya lebih 
menarik dari yang kukira, Raja... Saat Jack menyadari ketangguhan musuhnya, dia juga 
merasa lega. Dia bisa memahami seseorang yang mampu melakukan perhitungan seperti 
itu lebih dari dia bisa memahami orang gila yang siap menyerbu ke wilayah musuh 
sendirian tanpa berpikir. Sebagai seorang penguasa, dia takut pada orang asing: seseorang 
tanpa rima atau alasan, yang melakukan kekerasan tanpa alasan tanpa alasan. Deskripsi itu 
lebih cocok dengan monster daripada manusia. 

"Kelilingi daerah kumuh, Diamonds. Jangan biarkan seekor tikus pun keluar. Jika ada yang 
mencoba menerobos, bunuh mereka di tempat." 

"Ya, Bos!" 

"Kita akan menyudutkan King di daerah kumuh. Lima Bintang akan menjaganya." 

Dengan itu, Jack mengenakan gaun kulit harimaunya. Tak lama, dia diharapkan menghadiri 
upacara di colosseum. Sebagai mantan gladiator, dia tidak suka menghadiri acara ini, tetapi 
menarik ketidakhadiran bisa dilihat saat dia meringkuk dari serangan itu. 

"Jangan khawatir, Raja... Aku akan mengirim apa yang tersisa darimu ke Heaven's Ward." 
Jack melangkah keluar dari ruangan dan mendapatkan kembali ketenangannya sebagai 
diktator. 

Dengan batalion yang mencolok sebagai rombongannya, dia berjalan menuju colosseum 
seolah-olah dia tidak memedulikan konfliknya dengan Gorgon. Sementara warga ibukota 
memiliki emosi yang campur aduk tentang penampilan Jack, tidak ada yang memiliki 
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kekuatan untuk menentangnya. Melawan Kompeni akan memberi mereka tiket sekali jalan 
ke daerah kumuh. 

Mereka belum membuat keributan gila... Jack mengejek domba-domba yang merendahkan 
dirinya dengan mata mereka. Ketika dia pertama kali tiba di kota sebagai budak, dia 
disambut dengan tatapan jijik. Orang-orang melemparkan batu ke arahnya dan meludahi 
wajahnya, seolah-olah dia tak tersentuh; sekarang, orang-orang kota membungkuk 
padanya, meneriakkan namanya, menjilat. Domba bodoh... Aku akan memeras kalian 
semua sampai kalian mati. 

Ini adalah metode balas dendam Jack terhadap Euritheis secara keseluruhan, di mana dia 
telah menghabiskan hari-hari kesulitan yang menyedihkan. Sebagai penjahat kelas dunia, 
balas dendamnya telah mencapai skala yang sangat besar. 

Colosseum... Semuanya dimulai dari sini... Saat senja mendekat, colosseum mulai terlihat. 
Dia telah menghabiskan tahun-tahun pembentukannya di sini, melawan lawan dari segala 
bentuk dan ukuran, termasuk manusia, binatang buas, dan bahkan monster, saat dia 
berjuang untuk bertahan hidup. Dia sering bertarung dengan darahnya sendiri saat 
penonton tertawa dan mempertaruhkan nyawanya. Ini adalah hari-hari siksaan yang tidak 
ingin dia ingat. 

Dan sekarang, setiap petarung dan penonton ada di bawah jempolku... Jack memasuki 
colosseum dengan gembar-gembor yang megah dan disambut dengan panasnya arena, 
dihadiri oleh para penjudi dan kelas atas dengan terlalu banyak waktu di tangan mereka. 

Pertarungan selalu menjadi tontonan olahraga sepanjang sejarah dengan penggemar yang 
berdedikasi. Di colosseum, taruhan dibuat secara terbuka tentang siapa yang akan 
bertahan, botol anggur mahal dibuka ke kiri dan ke kanan. Saat para pejuang terbunuh 
untuk bertahan hidup, orang kaya dan pengawal profesional mereka mendiskusikan para 
pejuang dan prediksi mereka seolah-olah mereka sendiri adalah pejuang utama, meminum 
botol anggur masing-masing dengan harga sekitar gaji rata-rata orang biasa di kota. Piring-
piring makanan yang tersebar di depan mereka juga sangat mewah. Sulit dipercaya bahwa 
colosseum berada di kota yang sama dengan daerah kumuh. Bagian penonton dari 
colosseum dipisahkan oleh kelas, dan Jack berjalan ke kotak kerajaan. 

"Apakah kamu bersenang-senang, dasar bajingan bodoh ?!" Lengannya terentang lebar, 
Jack berteriak ke mikrofon yang terbuat dari Batu Mantra Angin. 

Para penonton menjawab dengan tinju di udara, bersiul dan berteriak. 

"Pertandingan apa yang kamu dapatkan untuk kami hari ini, Jack ?!" 

"Viva Euritheis! Bawa bajingan City States itu ke sini dan pukul mereka sampai mati! " 
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Kerumunan tampaknya mendukung penampilan Jack meskipun ada rumor konflik dengan 
Perusahaan Gorgon. Bagaimanapun, mereka berada di kiblat kontes, di mana hanya yang 
kuat yang diberi hadiah. 

Setelah cukup menyapa orang banyak, Jack menatap menteri (yang sudah duduk) dengan 
tajam. Menteri melompat seperti belalang dan membungkuk dalam-dalam, dengan jelas 
menandakan dinamika kekuatan mereka. 

"I-Ada keributan di---" 

"Bukan urusanmu. Sudah diurus." 

"T-Tapi ada rumor tentang Gorgon---" 

"Kau membuatku mengulangi diriku sendiri?" Jack memelototi menteri, yang segera duduk 
kembali, menghadap ke depan dengan punggung lurus dan tangan di lutut. Dia adalah satu-
satunya di seluruh colosseum yang duduk seperti ini. 

"Orang bodoh itu terjebak di daerah kumuh. Aku menjatuhkan Gorgon dengan napas yang 
sama." 

"U-Dimengerti ..." Menteri yang tampak pemalu setuju, memohon kepada Malaikat dan 
Cahaya Agung untuk menjauhkannya dari pria gila itu sesegera mungkin. Mungkin sudah 
menjadi sifat manusia untuk berdoa kepada apa pun yang dapat dipikirkan seseorang di 
saat-saat perselisihan, bahkan jika mereka tidak memiliki kepercayaan pada dewa-dewa ini 
dalam kehidupan sehari-hari mereka. 

Melihat Jack sudah duduk, pembawa acara mengambil alih, dengan riuh mengumumkan 
pertandingan dan turnamen utama untuk hari itu. Pada setiap pengumuman, para 
penonton semakin bersemangat, sorak-sorai mereka semakin keras. 

Segera, pertempuran dimulai di setiap sudut arena, memenuhi colosseum dengan 
pertumpahan darah dan taruhan. Kontes hidup atau mati memberikan hiburan yang tak 
tertandingi bagi para tamu. 

Malam tiba saat pertandingan berlangsung dan penonton menjadi lebih mabuk. Ejekan 
menjadi lebih umum, dan beberapa penonton di kotak kelas satu bahkan mulai terlibat 
dalam tindakan mesum, membuat festival berlumuran darah. 

Jack tertawa kecil sambil membayangkan keuntungannya untuk malam itu. Sekarang, di 
mana harus menjatuhkan Krack itu...? Itu akan menjadi tumpukan emas yang sangat besar. 
Obat-obatan yang tertinggal di kargo uskup akan terbukti menjadi ujian kemampuannya 
dalam membuat bisnis: mengedarkannya dalam jumlah kecil atau menjual seluruh stok 
sekaligus. Mungkin saya hanya akan menggoyahkan Suneo untuk mendapatkan uang 
sebagai imbalan untuk menyerahkan kargo. Sebagai imbalan yang lezat untuk beralih ke 
Heaven's Ward dan Gorgon, dia bisa meminta mereka membayar sejumlah besar barang 
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curian. King harus diurus sekarang... Aku ingin tahu bagaimana keadaan tubuhnya nanti. 
Membayangkan King dibantai seperti tikus selokan di sudut daerah kumuh, Jack 
mengangkat gelasnya untuk memberi hormat. 

Raja sendiri baru bangun saat Jack tiba di colosseum. Senja telah tiba, dan ketegangan 
berbahaya mengelilingi daerah kumuh karena terkunci rapat untuk tidak membiarkan satu 
jiwa pun keluar. Perang jalanan skala penuh tampaknya sudah dekat. 

Setidaknya aku bisa tidur... Sumber kesalahpahaman bencana dan pemicu untuk semua 
kejadian hari ini baru saja menyelesaikan rangkaian penuh douchebaggery: makan dan 
minum di seluruh rumah orang lain sebelum tidur di ranjang wanita tanpa izinnya. 

"Selamat pagi, Guru." 

"Hm? Aku tidur sampai pagi...?" 

"Waktunya menunjukkan pukul lima sore, tetapi pagi dimulai setiap kali Anda bangun, 
Tuan." 

Itu konyol! Raja Iblis hanya memerintahkan Ren untuk memanggil para suster dan 
menutup matanya lagi. Dia siap untuk mengejar tujuan awalnya mengajukan pertanyaan 
tentang penjara bawah tanah. 

Para suster masuk. Mereka hampir tidak dapat dikenali, bahkan dengan kemilau yang sehat 
pada rambut dan kulit mereka. Pemulihan Stamina yang terlalu kuat telah merevitalisasi 
mereka dari ujung kepala hingga ujung kaki. 

"Tuan Raja, terima kasih banyak telah memberi ibuku obat yang sangat berharga ... Terima 
kasih!" 

"Terima kasih atas makanannya yang lezat, Tuan Raja!" 

"Tidak perlu berterima kasih padaku, tapi namaku bukan Raja. Itu Hakuto Kunai. Ingat 
baik-baik." Raja Iblis tampak lega akhirnya bisa mengeluarkan ini. 

Para suster berbagi pandangan sebelum menunjukkan persetujuan yang percaya diri. 

"Ya, Raja Kunai!" 

"Raja Kunai!" 

"Tunggu! Menjauhlah dari Raja, demi cinta segalanya! Anda hanya ingin memanggil saya 
itu, bukan?! Kamu tahu apa yang kamu lakukan!" Raja Iblis terus mengoceh, tetapi gelarnya 
telah ditanamkan terlalu dalam pada para suster sehingga dia tidak bisa mengoreksi 
mereka dengan cara apa pun. Para suster bahkan tampaknya merasa bangga dengan gelar 
glamor tersebut. "Sudahlah... Aku akan mengurusnya nanti. Apa yang bisa kamu ceritakan 
tentang penjara bawah tanah di kota ini?" 
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"Ruang bawah tanah?" Kakak perempuan itu mulai menyampaikan fakta yang dia tahu 
tentang penjara bawah tanah ibukota. Dia menyebutkan ada jarahan yang bisa diperoleh 
dari monster, tetapi penjara bawah tanah itu tidak dijalankan dengan cara yang adil. 

"Bata Biru, ya...? Tidak benar-benar terdengar seperti penjara bawah tanah. " 

"Saya dulu juga menyukainya, tetapi mereka menanam barang-barang langka. Semua orang 
kehilangan akal tentang mereka. " 

"Tanaman ... Ini adalah metode yang telah teruji waktu, pasti." 

Pada titik ini, Raja Iblis diberitahu tentang nama-nama keluarga: Warin, kakak perempuan; 
Urin, adik perempuan; dan Marin, sang ibu. Nama-nama ini membangkitkan mesin 
pachinko tertentu di pikiran Raja Iblis, tapi dia menghapus gambar itu dari pikirannya. 
Namun, itu mengarah pada sebuah ide. "Jika penjelajahan bawah tanah adalah bentuk 
perjudian, mereka perlu memamerkan kemenangan besar sesekali." 

Tanda-tanda jackpot yang berkedip, pemenang lotre di berita, dan semua hullabaloo untuk 
pemenang besar di kasino semuanya dirancang untuk membuat orang memimpikan diri 
mereka sendiri, menarik mereka ke dalam kejahatan yang berbahaya. Tentu saja, para 
pemenang besar itu telah mengalahkan peluang astronomis, dan pengalaman judi 
kebanyakan orang berada di zona merah. Itu tidak akan disebut judi jika seseorang bisa 
terus menang tanpa curang. 

"Mereka menuntut saya masuk ke colosseum untuk membayar hutang saya... Orang-orang 
mati di sana setiap hari dan mereka pikir itu permainan! Ayahku masih dipenjara di sana..." 

"Permainan..." Berbaring di tempat tidur, Raja Iblis merengut ke langit-langit. Jika 
colosseum hanyalah permainan anak-anak, dia tidak akan memperdulikannya. Tapi 
permainan hidup atau mati... Dia memiliki keahlian dalam hal itu; dia bahkan merasakan 
sedikit kemarahan karena mereka berani menjadi tuan rumah pertandingan hidup atau 
mati tanpa dia. Lagipula, setengah dari hidupnya telah dihabiskan dengan battle royale 
yang merambah dunia nyata. "Bagaimana menurutmu, Ren?" 

"Saya tidak bisa membayangkan itu sesuatu yang baik jika dijalankan oleh Jack of All 
Trades." 

"Hm. Kalau begitu, mari kita lihat." 

Ren memegang tangan Raja Iblis di tangannya, menyadari bahwa dia akan pergi ke 
Perjalanan Cepat, metode transportasi yang tampak biasa bagi mereka, tetapi akan menjadi 
mimpi buruk yang luar biasa bagi Diamonds, yang memiliki daerah kumuh yang dikelilingi 
begitu erat sehingga dia bisa mencegah satu bug dari melarikan diri. 

"Aku akan keluar sebentar," Raja Iblis mengumumkan. "Buat dirimu di rumah." 
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Dalam sekejap mata, Ren dan Raja Iblis menghilang, kehadiran mereka dan semuanya. Para 
suster berseru kaget, tetapi tidak ada seorang pun yang tersisa di tempat tidur. 

"Tuan Raja adalah penyihir yang luar biasa!" 

"Sihir raja Tuan Raja!" 

Para suster menangis. 

Tindakan sederhana memasuki Stealth Stance diikuti oleh Quick Travel tampaknya tidak 
kurang dari mantra sihir yang spektakuler. Keputusan ini akan segera menyebabkan 
kesalahpahaman aneh lainnya di daerah kumuh, yang, sejujurnya, sepenuhnya merupakan 
kesalahan Raja Iblis. 

Begitu mereka keluar di jalan utama, Raja Iblis dan Ren berjalan di sepanjang jalan, tetap 
nyaman tidak terdeteksi di antara lalu lintas pejalan kaki yang ramai. Berbicara satu sama 
lain melalui Komunikasi saat mereka pergi, mereka menikmati pemandangan kota yang 
mempesona, diterangi dengan Batu Mantra Cahaya yang tak terhitung jumlahnya. 

Kota tampaknya lebih makmur di sini, Raja Iblis berkomunikasi. 

Perubahan drastis dari daerah kumuh. Ini seperti... Ren terdiam, tidak seperti biasanya. 

Tentu saja, Raja Iblis menangkap kata-kata yang akan mengikutinya. Colosseum hidup atau 
mati, kemuliaan bagi orang kaya, dan kesengsaraan bagi orang miskin. Anda melihat 
Kekaisaran di kota ini. 

aku tidak akan... 

Anda tidak salah untuk berpikir begitu. Namun, ada satu perbedaan yang pasti. 

Apa itu, Guru? 

Itu hampir tidak cukup... Raja Iblis menjawab secara misterius, dan mereka pergi lebih jauh 
ke dalam kota sampai mereka mencapai pintu masuk Batu Bata Biru, yang menuju ke 
sebuah alun-alun besar yang penuh sesak dengan pejalan kaki. 

Menurut Warin, penjara bawah tanah itu dibangun dari batu bata biru literal yang dapat 
menahan dampak apa pun, fisik atau magis. 

"Hei, ada tiga Cermin Biru hari ini!" 

"Nyata?!" 

"Enam koin emas pop!" 

"Kenapa aku tidak pernah mendapatkannya?! Anda bisa berpesta selama berbulan-bulan!" 
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"Ini akan menjadi aku, waktu berikutnya! Aku akan melakukannya!" 

Semua petualang bereaksi terhadap berita itu dengan cara mereka sendiri yang dramatis. 
Namun, Raja Iblis segera melihat melalui ini: tanaman, seperti yang disebutkan Warin, 
diproduksi menjadi tontonan besar oleh Jack dan disajikan sebagai keju pada jebakan 
untuk memikat para petualang ke ruang bawah tanah. 

Semua ditulis. Hampir menggemaskan betapa kerasnya mereka bekerja untuk 
mempertahankan ini ... 

Ini adalah tempat yang penuh dengan tipu daya. 

Raja Iblis terkekeh ketika sepasang pria jatuh kembali ke tanah. 

"Bagaimana... Bagaimana dia di sini?! Dia seharusnya tr-tr-tr-tr-tr-terjebak di daerah 
kumuh...!" 

"Oh, tidak, tidak, tidak, tidak... Eyze, itu orangnya!" 

Ekspresi Raja Iblis dan Ren berubah, mengetahui bahwa melihat melewati Stealth Stance 
membutuhkan ambang batas keterampilan tertentu. 

"J-Jangan sebut namaku, bodoh! Bagaimana jika dia mengingatnya ?! " 

"T-Tunggu, jangan mencekikku, Eyze! Tolong, Eyze!" 

"Diam!" 

Pasangan itu mengungkapkan diri mereka sepenuhnya. Begitu Raja Iblis memasukkan 
rokok ke mulutnya, Ren menyalakannya. 

"Penjaga kota, dari kelihatannya," kata Raja Iblis. "Mata yang bagus...Eyze." 

"I-Itu bukan namaku! Pemula ini di sini, k-dia pembohong berantai, lahir dan besar---" 

"Itu mengerikan, Eyze! Jangan sebut aku pembohong, Eyze! Kenapa kamu mengatakan 
sesuatu seperti itu, Eyze ?! " 

"Berhenti memanggil namaku! Anda tahu apa yang Anda lakukan, bukan?! Hah?!" 

Menyaksikan Eyze dan rekannya bergulat, Raja Iblis terkekeh. Dia merasakan simpati yang 
aneh setelah tanpa henti dipanggil sebagai Raja. Sebuah unit patroli, yang terdiri dari Lilus 
dan anak buahnya, mendengar mereka dan datang. 

"Apa yang terjadi--- Sialan, Eyze." Lilus cemberut pada Eyze dari atas kudanya, teringat 
berkali-kali ketika salah satu ledakan Eyze menghentikan misi atau perjalanan mereka. 
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Kemudian, dia melihat Raja Iblis dalam setelan jasnya dan menganggapnya sebagai Raja. 
"Akan menyedot ke Heaven's Ward sekarang, Eyze?" 

"T-Tidak, aku---" 

"Itulah mengapa kamu akan selalu menjadi pecundang. Satu-satunya hal yang ada di 
pikiranmu adalah menunggangi orang lain yang memiliki apa yang diperlukan... Kamu 
membuatku jijik." Lilus meludahi wajah Eyze. 

Eyze menyekanya dengan sepotong kain kotor yang hampir tidak bisa disebut saputangan. 
Tidak peduli betapa sedihnya dia, dia tidak bisa membalas. 

"Dan menyebalkan untukmu," tambah Lilus, "dia tidak memiliki apa yang diperlukan. 
Hanya seorang pecundang yang akan dieksekusi." Dia mengangkat lengannya, yang 
memanggil seratus tentara bayaran untuk datang dalam formasi, semua mengarahkan 
senjata mereka ke Raja Iblis dan Ren, hampir senang bahwa mereka terhindar dari 
kerumitan menyudutkan mereka di daerah kumuh. 

"Ada apa, Raja? Pertama kali melihatmu tanpa armormu." 

"Anda salah. Namaku bukan Raja, dan kita belum pernah bertemu sebelumnya." 

"Jadi begitulah suaramu. Anda adalah orang yang pendiam di medan perang, tetapi Anda 
memiliki suara bass yang bagus." 

"Saya-" 

"Lepaskan, Bung! Tak satu pun dari ini Anda-bukan-Raja banteng. Anda pikir tidak ada 
yang akan tahu siapa Anda dengan baju besi Anda lepas? Dengan tawa putus asa, dia 
menggerakkan anak buahnya ke depan. 

Ren maju selangkah seolah berdiri di antara mereka dan Raja Iblis. "Mereka bermusuhan, 
Tuan." 

"Ayolah, Raja, kau akan bersembunyi di balik si manis ini? Agak kecewa, jika saya menjadi 
nyata di sini. Menyedihkan tanpa armormu..." 

The Demon Lord telah diam-diam menikmati merokok tetapi memutuskan untuk bertanya, 
"Hanya untuk konfirmasi, Anda sedang mencoba untuk membunuh saya?" Sama seperti 
preman di daerah kumuh, tampak jelas bahwa mereka secara khusus mengejar hidupnya. 

"Hah? Apa yang Anda ... Anda datang berayun di Euritheis. Di Jack of All Trades. Anda pikir 
Anda bisa keluar dari ibukota hidup-hidup? Kepalamu milik Bintang Lima sekarang. " 

"Begitu... Kalau begitu sebaiknya aku melawan." 
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"Kau mengacau, Raja. Anda membiarkan sedikit keburukan masuk ke kepala Anda. 
Menggembungkan dada pada orang yang salah. Kalian berdua pecundang akan akur. " Bibir 
Lilus melengkung. 

Raja Iblis juga tersenyum pahit saat dia teringat dirinya yang lebih muda di Eyze. 

Saat dunia Akira Ono dihempas oleh banjir kegemaran media sosial. Bagian dari internet 
telah diisi oleh komentar tak berperasaan: 

Situs Ono mogok dan terbakar, LOL. Dasar pecundang. 

Dia bersulang. 

Permainannya sangat kuno. 

Pada saat itu, Akira menceburkan diri ke dalam minuman keras dan pesta pora, 
menghabiskan hari-harinya di titik terendah. Dengan tabungannya yang terkuras, dia mulai 
bekerja di sebuah perusahaan video game hanya untuk tidak menemukan pemenuhan di 
sana. Bilas dan ulangi. Tentu saja, Akira tidak menyerah. Dia menunggu waktunya untuk 
waktu yang sangat lama, sebelum melemparkan hati dan jiwanya ke dalam api untuk 
percobaan terakhir ... 

Mengingat masa lalu, Raja Iblis bergumam pada dirinya sendiri, "Dari kehancuran pasar 
dan era pengangguran hingga masa kontrak dan kontrakku, orang-orang sepertimu selalu 
berkhotbah tentang pemenang dan pecundang. Masing-masing dari mereka setipis kertas 
seperti Anda. " 

"Hah?" 

"Menang... Kalah... Apa artinya... Itu hanya ada di dalam diri kita masing-masing. Tidak ada 
yang lebih lucu dari orang asing yang memberikan kuliah tentang apa artinya menang 
dalam hidup." 

"Cerita yang keren... Tapi kau tetap kalah." Lilus diam-diam memanggil rekan satu timnya 
saat dia membuat Raja Iblis sibuk, dan sekarang ada tiga petinggi Bintang Lima lainnya 
yang memimpin tim mereka sendiri yang terdiri dari seratus tentara bayaran ke alun-alun. 
"Kamu pikir aku mendengarkanmu berdengung untuk hiburanku? Pecundang hanya 
mengawasi apa yang ada di depan mereka saat ini." 

Bahkan di hadapan perusahaan tentara bayaran Bintang Lima, Raja Iblis dan Ren tetap 
diam. 

"Tidak perlu membunuh mereka, Ren." 

"Maafkan saya, Tuan, tetapi mereka memiliki niat yang jelas untuk membunuh Anda." 
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"Tidak perlu mengotori tanganmu dengan bajingan ini," kata Raja Iblis untuk meredam 
amarah Ren. 

"Tuan ..." Dengan mata berkaca-kaca, Ren melingkarkan lengannya di pinggangnya. "Jika itu 
kehendak Anda, Tuan, saya siap untuk menebas dan menusuk satu miliar musuh." 

"Tunggu, jangan katakan hal seperti itu dengan tanganmu di sekitarku!" 

Para petinggi dari Lima Bintang berbagi pandangan jengkel pada ini. Mereka masing-
masing memiliki pemikiran mereka tentang Raja, yang telah mereka temui di medan 
perang beberapa kali. 

"Itu wajah Raja... Terlihat lebih intens dari yang kukira," kata Giuliani, yang dikenal sebagai 
Berserker, seorang pria besar dengan palu perang yang lebih besar yang mengubah semua 
orang yang mendekatinya menjadi daging giling. Palu itu sangat berat sehingga tidak ada 
orang biasa yang bisa mengangkatnya sama sekali. 

"Kupikir dia akan sedikit lebih muda... Sayang sekali," kata Warden of Hell Marietta. Dia 
adalah seorang wanita berkelok-kelok yang telah menjadi sipir budak di tambang emas 
terkenal Goldstone selama cuti dari pekerjaan tentara bayaran. Di sana, dia meninggalkan 
setumpuk mayat. Pedangnya berwarna emas dari gagangnya hingga ujung bilahnya. 

"Usia hanyalah angka dalam bisnis kita... Raja tidak boleh dianggap enteng," kata bijak 
terkenal Aerios, Api Sotta. Dia telah menjadi semacam pahlawan lokal setelah membakar 
seluruh sarang goblin di pegunungan Sotta di utara. 

"Hmph. Dengan kita semua di sini, kita bisa mengalahkan Firebrand." Terakhir, ada Lilus 
the Illusionary Sword, yang mendapatkan ketenarannya sebagai pemburu monster setelah 
berburu sendirian Bug Unicorn. 

Setiap petinggi adalah pejuang kelas atas, dan sisa batalion mereka lebih terlatih daripada 
kebanyakan tentara di sekitarnya. Wajar jika mereka tumbuh menjadi salah satu 
perusahaan tentara bayaran paling populer di benua itu. Mempertimbangkan itu, Eyze 
mengalami lebih banyak hal buruk ketika dia bekerja bersama mereka. 

Giuliani menggerakkan kudanya ke depan, palu perangnya di satu bahu. "Kami berdua 
tentara bayaran. Pilih kematian yang terhormat dan aku tidak akan membuatnya 
menyakitkan." 

"Jangan mengganggu waktuku dengan tuanku," kata Ren pelan, tangannya masih memeluk 
Raja Iblis. 

Giuliani mengusap kepalanya yang dicukur bersih, tampak agak bermasalah. "Ayo, gadis 
kecil. Kami di sini bukan untuk bermain." 

"Saya tidak sedang bermain. Cintaku pada tuanku senyata mungkin." 
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"H-Hei, gadis kecil... Mungkinkah kau...menggunakanku untuk menyatakan cintamu pada 
pria ini?! Apakah itu yang terjadi ?! " Giuliani berteriak, wajahnya merah padam karena 
marah dan cemburu. 

Raja Iblis memutuskan untuk memainkan reaksi ini dan berkata, "Permintaan untukmu, 
Ren. Hibur mereka sebentar." 

Setelah keheningan yang lama, Ren dengan menyesal melepaskan pegangannya pada Raja 
Iblis. "Ya tuan." Dia menghadapi musuhnya. 

Raja Iblis mengambil isyarat untuk bergegas ke salah satu kursi di alun-alun, di mana dia 
meletakkan asbaknya dan sebotol shochu yang dia ambil dari kasino, siap menjadi 
penonton yang sempurna. "Tenang saja mereka, Ren." 

Atas perintahnya, Ren mengeluarkan tombak panjang dari kekosongan gelap yang muncul 
di udara. Senjata pilihannya, Ningen Mukotsu, telah mengirim banyak pemain ke kuburan 
mereka. Titik itu dibentuk oleh spiral dari beberapa bilah yang memancarkan cahaya 
merah yang tidak menyenangkan, panjangnya lebih panjang dari tingginya. 

"Resistensi adalah sia-sia. Menyerah sekarang..." 

Sikap ahli Ren dan kehadiran tombak yang menakutkan membekukan anggota Bintang 
Lima, meskipun kehebatan mereka luar biasa. Justru karena bakat merekalah yang mereka 
rasakan di tulang mereka betapa berbahayanya tombak itu. Menurut perkiraan mereka, 
setidaknya itu adalah Fragmen Legendaris dan hampir pasti merupakan Fragmen Kuno. 

Diatasi dengan rasa takut, Lilus berteriak, "T-Tidak adil, Raja! K-Kamu punya tombak 
seperti... itu?! " 

"Hm? Anda hanya membual atas dan ke bawah betapa suksesnya Anda. Apa yang harus 
kamu takuti dalam hal apa pun yang dimiliki pecundang sepertiku? Pergi besar atau 
pulang. Bagaimanapun, Anda tidak akan pulang setelah ini. " 

"Apakah kamu bercanda?! Ini seperti selingkuh! Dan Anda menyebut diri Anda seorang 
tentara bayaran?! Anda melewati batas, Bung! " 

"Kau takut pada gadis kecil dengan tombak? Apakah itu artinya menjadi pemenang ? 
Bangun. Pergi besar atau pulang. Anda tidak akan pulang setelah ini, meskipun. Itu cukup 
penting untuk diulangi," Raja Iblis mencabik-cabik mereka dengan kata-katanya sambil 
menyesap shochu-nya di bebatuan. Dia adalah bajingan profesional sehingga dia tidak lupa 
untuk mendorong musuh-musuhnya bahkan setelah mengundurkan diri untuk menonton. 

Giuliani memutar palu perangnya seolah ingin menghilangkan racun ketakutan ini. "Itu 
gertakan! Untuk apa kau takut pada gadis itu?!" Dia memicu keterampilan Angkat Berat 
dan Binaragawan untuk meningkatkan kekuatan dirinya secara drastis. Skill ini masing-
masing meningkatkan Attack dan Defense-nya, dan dia terus meningkatkan dirinya sendiri 
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dengan mengaktifkan skill Revitalize-nya, yang menghilangkan semua kelelahan, serta skill 
Numb, yang mencegahnya dari rasa sakit. Dalam keadaan ini, Giuliani benar-benar seorang 
pengamuk yang tak terhentikan. 

"Waktunya untuk menggilingmu menjadi bubur... Tidak ada lagi permainan!" Dia 
menyerang dengan kecepatan yang mengkhianati ukuran tubuhnya, mengangkat palu 
perangnya, memberikan coup de grâce yang mengurangi musuhnya menjadi daging 
cincang, baju besi, perisai, dan semuanya. "Makan ini! Penggiling daging!" 

Pukulan yang menghancurkan bumi menghantam Ren tepat di kepala, tapi dia tidak 
bergerak sedikit pun. Dia hanya melambaikan tangan kirinya seolah hendak mengusir lalat, 
yang menyebabkan tubuh besar Giuliani terbang dan jatuh melewati barisan tentara 
bayaran di belakangnya, meninggalkan celah mencolok dalam formasi mereka yang 
sebelumnya tanpa cacat. Giuliani tidak bergerak, tulang-tulang hancur di sekujur tubuhnya. 

Saat perusahaan Bintang Lima terdiam, suara mematikan Ren bergema, "Karena berani 
menantang tuanku dengan keterampilan yang menggelikan ... Kematian akan menjadi 
hukuman yang penuh belas kasihan." 

"A-Untuk apa kamu ... datang padaku ?!" Marietta, yang telah melecehkan dan membunuh 
banyak budak di masanya, mengeluarkan jeritan feminin pertama yang dia miliki selama 
bertahun-tahun saat Ren perlahan mendekat. "A-aku tidak akan mati di sini! Aku punya 
lebih banyak emas untuk---" 

Dengan ayunan tombaknya yang hening, Ren membanting Sipir Neraka dari kudanya. Dia 
merasakan kegelapan tentang wanita yang mengingatkannya pada Yu; Ren bahkan 
mempertimbangkan untuk mengeksekusinya di sini dan sekarang. 

"Apakah kamu mencoba merayu tuanku dengan pakaian itu?" 

"A-aku tidak akan pernah! Aku sama sekali tidak tertarik padanya! Betulkah!" Marietta 
dengan panik menyangkal tuduhan itu, tertusuk oleh tatapan membekukan jiwa Ren. 

Ren diam-diam mengayunkan ujung tombaknya yang tumpul ke samping wajah Marietta. 

"Agghhhh!" 

"Tidak tertarik? Beraninya kamu mengatakan tuanku tidak memiliki daya pikat. " 

"T-Tidak, aku tidak--- Ini salah paham! D-Dia pria yang sangat memikat!" 

"Setiap makhluk hidup tahu itu." 

"Y-Ya, mereka dooo!" Marietta menangis tersedu-sedu. 
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Seolah-olah dia mencoba untuk mematahkan semangat Marietta sebagai pengganti 
membunuhnya langsung, Ren tidak seperti biasanya beralih ke serangan verbal. Menjadi 
sulit untuk melihat siapa yang lebih cocok dengan gelar Penjaga Neraka. 

Sementara itu, Raja Iblis menutup mata, duduk di dalam awan asap rokoknya. Saya tidak 
datang, saya tidak melihat, dan saya tidak menaklukkan... Tidak ada yang terjadi di sini hari 
ini. Dalam tampilan puncak kemalasan, Raja Iblis beralih ke minumannya seolah-olah itu 
adalah hari Minggu yang indah di taman tanpa ada yang salah. 

Melihat Ren sibuk dengan Marietta, Aerios bijak, Api Sotta, mulai membaca mantra dengan 
kecepatan luar biasa. Dia membuat keputusan: pindah sekarang atau mati. 

"Sangat menyesal, tapi aku tidak menahan diri! Dikalikan: Burung Api!" 

Aerios merapalkan mantra Flame (elevasi of Fire) ini, dan kelas-3 pada saat itu, dianggap 
sebagai puncak sihir manusia. Sementara beberapa orang berbakat seperti Luna dan 
Yukikaze mampu merapal mantra secara berurutan dengan cepat melalui Mantra Rantai, 
Aerios telah merapalkan dua pengulangan mantra sekaligus. Sesuai dengan gelar sage-nya, 
dia telah memusnahkan para goblin Sotta dan sarang mereka melalui mantra-mantra 
Pengganda yang eksplosif. Burung neraka kembar menukik ke arah Ren dari kedua sisi. 

"Inilah akhirnya!" Ucap Aerios. 

Burung-burung yang siap untuk membakar target mereka menguap dalam sekejap berkat 
Ren's World Queller. 

"Itu tidak--- Bragh!" 

Ren melompat ke belakang Aerios dengan kecepatan yang menyilaukan dan memukul 
bagian belakang kepalanya, membuat orang bijak itu roboh ke tanah, matanya sekarang 
tertuju pada Lilus. 

"Apa yang...?! Apa yang sedang terjadi?!" dia berteriak. Mereka telah mengatasi medan 
perang demi medan perang, dengan pelecehan dan degradasi dari klien dan bangsawan 
untuk sampai sejauh ini. Kami akhirnya berhasil... Kami adalah pemenangnya! Bagaimana 
ini terjadi?! 

Seorang diri dibawa keluar oleh seorang gadis muda, dan di ibukota mewah Euri tidak 
kurang. Berita buruk menyebar dengan cepat, jadi ini bisa sangat merusak reputasi 
perusahaan tentara bayaran. 

"Kelilingi dia, banyak dari kalian! Tidak menahan!" 

Atas perintah Lilus, para tentara bayaran itu langsung beraksi seolah-olah mereka 
terbangun dari mimpi buruk. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Gerakan mereka cepat dan halus, tetapi Raja Iblis memiliki komentar untuk dibuat. " 
Mengelilingi Ren? Seperti ngengat pada lampu..." 

Bos terakhir dari permainan, seperti Ren dan Raja Iblis, diharapkan kalah jumlah dan 
dikelilingi oleh pemain, jadi mereka dilengkapi dengan beberapa cara untuk melarikan diri 
dari situasi ini. 

Dengan tarikan napas cepat, Ren mengaktifkan salah satu Skill Tempurnya, Self Restraint. 
Keterampilan ini memastikan bahwa musuhnya memiliki setidaknya 1 HP tidak peduli 
berapa banyak kerusakan yang dia berikan kepada mereka. Di permukaan, keterampilan 
ini mungkin tampak berlawanan dengan tujuan Game Kunai, tetapi memiliki kegunaan 
alternatif. Seorang pemain dapat menggunakan keterampilan ini untuk menjaga musuh 
tertentu tetap hidup selama beberapa waktu karena mereka berulang kali menyerang 
mereka untuk menggiling EXP dan menjarah. Di satu sisi, keterampilan ini merupakan 
indikator tingkat keparahan permainan. 

Dengan Ren benar-benar terkepung, Lilus baru saja menyelesaikan mantra panjang untuk 
memberikan serangan terbaik di gudang senjatanya, langsung dari kelelawar. Dia memiliki 
bakat khusus untuk menggabungkan elemen Terang dan Gelap yang tidak sesuai untuk 
membelokkan ruang di sekitarnya. Dalam seni Mixology Magis, dia adalah seorang jenius 
yang tak terbantahkan. 

---Kabut Suci , Penglihatan Gelap 

"Kamu tidak bisa lari sekarang, brengsek kecil!" 

---Penjara Kegelapan 

Dua kekuatan yang berlawanan bertabrakan, mendistorsi dunia di sekitar mereka sehingga 
sebagian besar akan kehilangan keseimbangan. Lilus berlipat ganda menjadi delapan 
salinan dirinya dan beralih ke ofensif dengan sisa batalionnya. Bahkan monster pun 
bingung di ruang ini, menyerang kehampaan. Dia selalu memenangkan pertempurannya 
saat dia melihat musuhnya berebut tanpa hasil di penjaranya. Namun, kali ini, dia 
menghadapi Ren Miyaoji---entitas yang jauh melampaui manusia atau monster yang 
pernah dia temui sebelumnya. 

---Keterampilan Pertama: Berkedip 

Ren mengayunkan Ningen Mukotsu dengan gerakan melingkar dengan kecepatan yang luar 
biasa. Detik berikutnya, keempat ratus Bintang Lima, Penjara Kegelapan, dan Lilus sendiri 
jatuh. Jika bukan karena Ren's Self Restraint, semua batang tubuh mereka akan terpotong 
menjadi dua. 

Ren menurunkan tombaknya. Seni bela diri yang ahli sering digambarkan seperti tarian, 
dan ini adalah pertunjukan yang menakjubkan. Diterangi oleh Batu Mantra Cahaya dari 
ibukota yang jatuh pada senja, Ren bahkan tampak mistis. 
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Saat itulah tepuk tangan menggelegar menembus keheningan alun-alun, datang dari 
Ignatio, pemimpin Bintang Lima, dan timnya yang terdiri dari seratus orang berdiri di 
belakangnya, membeku ketakutan. 

"Aku sudah menonton dari jarak yang aman sebentar, tapi kamu keluar dari dunia ini. Total 
cheat, jika Anda bertanya kepada saya. Apakah kamu bahkan manusia? " 

"Singkat saja. Anda membuang-buang waktu yang bisa saya habiskan dengan tuan saya. " 

"Saya berharap saya bisa pergi begitu saja, tetapi kami berada di ambang kehancuran di 
sini." Senyum terpampang di wajahnya, Ignatio menghunus pedangnya dan mendekati Ren 
secara langsung. 

Ren memiliki perasaan aneh tentang ini tetapi memutuskan untuk membiarkan semuanya 
berjalan lancar. 

Segera, Ignatio melompat jauh di atas kepala Ren. "Maaf! Aku tidak akan menyentuh 
monster sepertimu dengan tiang setinggi sepuluh kaki!" Jubah Ignatio terpesona dengan 
kekuatan Lompat Tinggi, yang memungkinkannya menjangkau jauh lebih tinggi di udara 
daripada yang bisa dicapai oleh manusia tanpa sayap mana pun. "Ini dia, Aerial Drive !" 
Mengendalikan angin dan mengabaikan Ren sama sekali, Ignatio dengan bebas terbang di 
udara dan menargetkan Raja Iblis dari belakang, mengebom ke arah belakang kepalanya. 

Pedang Ignatio adalah Satu-of-a-Jenis yang dirancang untuk menyerap dampak pada 
pedang dan menyimpan akumulasi kerusakan. Dia lebih suka menyerang seperti burung 
pemangsa, melompat tinggi ke udara dan menukik turun dari titik buta alami banyak 
makhluk, siap untuk melarikan diri kembali ke udara untuk satu serangan lagi jika yang 
pertama gagal. 

"Dampak Pedang!" dia berbicara saat dia melepaskan semua kerusakan yang tersimpan di 
pedangnya. 

Dampak luar biasa terdengar di udara saat bumi bergemuruh dan awan debu naik di alun-
alun. Tidak peduli seberapa kuat monster atau binatang neraka, semakin kuat lawannya, 
semakin banyak kehancuran yang ditimbulkan pedangnya. 

Saat udara bersih, Ignatio melihat, meski merasakan pembunuhan di ayunannya, bahwa 
Demon Lord's Assault Queller telah sepenuhnya memblokir serangan Ignatio. 

Raja Iblis meletakkan gelasnya di atas meja. "Kamu pikir trik sirkus ini akan berhasil 
melawan Raja Iblis Kekaisaran?" 

"Tunggu--- Hah? Ada apa--- Hgragh! " 

Raja Iblis melemparkan pukulan ringan ke Ignatio yang melayang di udara di atasnya, 
mengirimnya kembali ke atas jauh lebih tinggi daripada dia melompat sendiri. Dalam 
perjalanan Ignatio turun, Ren menarik kerahnya dengan tombaknya untuk menangkapnya 
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sebelum tumbukan. Di luar konteks, dia hampir terlihat seperti cucian yang tersangkut di 
rak pengering. 

Ren membuang Ignatio dengan jentikan tombaknya dan membuka jam sakunya. 

"Lima menit empat detik, Tuan." 

"Dan jika Anda telah menarik semua pemberhentian?" 

"Delapan detik sudah cukup untuk melenyapkan mereka semua." 

"Begitu," Raja Iblis mengakui seolah-olah dia sedang melatih seorang Olympian. Dia 
mendekati Ignatio, yang tetap terkapar di tanah dengan sangat terkejut. "Saya memiliki 
pertanyaan untuk Anda. Di mana kargo yang kamu curi?" 

"Cara menendang kuda saat jatuh... Lagian kau bekerja untuk siapa...?" Dengan gelengan 
lemah dan tawa kecil, dia menunjuk ke sebuah kapal yang sedang berlabuh di tepi 
pelabuhan: kapal yang akan digunakan Jack untuk mengirimkan barang-barangnya melalui 
laut. 

"Sebuah kapal, aku mengerti." 

"Jual itu dan kamu bisa memerintah tempat itu untuk sementara waktu ... Tidak adil di sini, 
kan?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, tapi aku tidak membutuhkan itu." 

"Maksud kamu apa-" 

Tanpa repot-repot menjawab, Raja Iblis melompat tinggi ke atas atap, lalu melompat dari 
rumah ke rumah. Ren mengikutinya. 

"Ayolah, mereka lebih baik menggunakan Wind daripada aku?! Beri aku istirahat..." Ignatio 
pingsan, jiwanya hancur. 

Segera, Raja Iblis tiba di pelabuhan, di mana banyak kapal nelayan dan kapal dagang 
berlabuh. Yang ditunjuk Ignatio adalah sebuah karak yang berlabuh di lepas pantai. 

"Tidak ada orang di kapal juga. Sempurna." 

"Kargo apa yang ada di kapal, Tuan?" 

"Semacam crack atau kokain atau apa pun." Raja Iblis melemparkan Api Sodom ke kapal 
tanpa ragu-ragu. 

Belati memicu Serangan Rantai Pakar, mengguncang carrack dengan ledakan yang 
memekakkan telinga sebelum api hitam muncul dari bilahnya, dengan cepat menelan 
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seluruh kapal. Api Sodom menjilat kayu yang mudah terbakar, tali, dan berlayar dalam 
waktu singkat. Api yang menderu membuat segalanya menjadi abu: Trans, artefak dan 
karya seni yang berharga, dan bahkan gunung Krack yang bisa mendanai seluruh 
perbendaharaan negara kecil selama setahun. 

Api hitam berkedip di matanya, Raja Iblis terkekeh. "Itu satu kekacauan dari daftar! 
Membakar! Membakar!" Raja Iblis sangat senang karena benih masalah ini diurus, apalagi 
dia baru saja membakar kapal negara asing. Kekerasan dan cekikikan menjadi gelar Raja 
Iblis; Ren memperhatikannya dengan penuh kasih, mengetahui bahwa kargo di kapal itu 
adalah sejenis narkotika yang berbahaya. 

"Saya benci mengganggu perayaan Anda, Guru, tetapi orang-orang mulai memperhatikan." 

"Kalau begitu, mari kita pergi." 

Menggunakan Stealth Stance, pasangan itu menghilang ke udara. 

Bangun yang ditinggalkan oleh dua bos terakhir yang melewati alun-alun penjara bawah 
tanah ini cukup membawa bencana, tumpukan di atas tumpukan tentara bayaran Bintang 
Lima yang lumpuh berserakan di tempat itu. Eyze, yang telah menyaksikan pertemuan itu 
dari awal hingga akhir, masih tidak bisa mempercayai matanya. Mantan rekan satu timnya 
yang sangat berbakat berserakan seperti puing-puing yang berserakan. 

"Apa-apaan...? Bagaimana kalian bisa kalah...?" 

"Eyze..." 

Terlepas dari orang-orang yang telah merendahkannya, menghinanya, dan melecehkannya 
tergeletak di tanah dalam kekalahan, Eyze tidak merasakan pembenaran, tetapi perasaan 
marah yang luar biasa. Bakat yang dia hormati di rekan satu timnya telah dihancurkan oleh 
kekuatan mentah. Bukti dari kenyataan kejam ini terbentang di hadapannya. Eyze tidak 
tahu bagaimana menanganinya. 

"E-Eyze, kita harus memanggil tim medis ..." 

"Benar ..." Eyze mulai berjalan dengan susah payah. 

Kekalahan Lima Bintang, bagaimanapun, hanyalah awal dari kehancuran yang akan 
ditimbulkan oleh sepasang bos terakhir di Euritheis. Suara ledakan besar mencapai alun-
alun, menarik semua mata orang banyak ke arah dermaga, hanya bagi mereka untuk 
menemukan api menderu yang melukis port merah tua. 

"Tidak..." 

"Ini bbbb-membakar, Eyze! Kapalnya terbakar!" 

"Aku bisa melihatnya!" 
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Nyala api itu seolah-olah meramalkan akhir sebuah era, seolah-olah kapal yang tenggelam 
dalam kobaran api itu adalah perusahaan Jack of All Trades itu sendiri. 
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Volume 7 Chapter 13 

Karnaval Satu Malam 
Setelah meninggalkan dermaga, Raja Iblis dan Ren mengaktifkan Stealth Stance untuk 
kembali ke jalan utama tanpa terlihat, melewati barisan toko. Raja Iblis tampak agak 
bersemangat, siap mencari suvenir untuk dibawa ke Aku. 

Ren, kamu bisa jalan-jalan keliling kota sebentar. Aku punya sesuatu untuk diurus. Setelah 
membawa kembali buku bergambar aneh sebagai suvenir terakhir kali, dia bermaksud 
untuk mendapatkan sesuatu yang lebih substansial. Selain itu, dia merasa bahwa sepotong 
dari salah satu toko pop-up di jalan akan mengurangi tekanan pada Aku. Dia belum pernah 
memakai lingkar perak yang kuberikan padanya sekali pun... pikirnya. Tapi hal itu tidak 
praktis. Raja Iblis mulai memikirkan perhiasan seperti apa yang cocok dengan kehidupan 
Aku di desa. Hadiah untuk seorang wanita adalah satu hal, tetapi memilih hadiah untuk 
seorang anak terbukti menjadi teka-teki baginya. 

Dia Berkomunikasi dengan Ren, Kita akan bertemu di suatu tempat nanti... Hm? Dia 
memperhatikan bahwa Ren telah melepas dasinya dan mengikat tangan mereka dengan 
simpul berbentuk hati. Apa yang kamu lakukan, Ren? 

Berbahaya meninggalkan Anda sendirian, Guru. 

Anda tidak berpikir...Saya akan membakar sesuatu yang lain, bukan? 

Anda mungkin tersesat, Guru. 

Apakah aku anak bagimu...?! 

Aku hanya akan merasa lebih baik seperti ini. 

Raja Iblis mengerutkan kening, tapi dia tidak bisa menyangkal rasa aman tak terkendali 
yang dia rasakan hanya dengan memilikinya dekat dengannya---Lagipula, Ren diciptakan 
untuk melindunginya. Itu adalah bagian yang tidak dapat diubah dari kode mereka, 
dienkripsi di dalamnya pada tingkat molekuler. Dia juga terikat oleh rancangannya sendiri, 
oleh aturan ciptaannya. Itu sebabnya, misalnya, dia masih terkejut dengan Yu yang semakin 
dekat dengannya dari yang diharapkan. 

Baiklah... Ayo pergi. 

Ya tuan. 

Masih tidak terlihat, pasangan itu terus berjalan dari satu toko ke toko lainnya, tetapi 
mereka tidak menemukan sesuatu yang penting: hanya banyak barang tiruan yang dibuat 
dengan murah. Toko Bingo memiliki pilihan yang jauh lebih bergaya. Terlepas dari 
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kepribadian Bingo yang eksentrik, tokonya adalah permata tersembunyi dengan gaya dan 
kualitas yang hebat. 

Menemukan suvenir anak-anak lebih sulit dari yang saya kira ... 

Untuk gadis yang kau bicarakan sebelumnya? Sesuatu seperti sekeranjang buah mungkin 
lebih dihargai. 

Memang...! Itu mungkin lebih gayanya. Sebagai bujangan abadi, Raja Iblis bahkan tidak 
memiliki pengetahuan paling dasar tentang anak-anak. Mungkin makanan yang tidak ada 
di dunia ini. 

Ide bagus, Guru. 

Hm. Aku akan memilih sesuatu nanti. 

Raja Iblis melanjutkan langkahnya dengan semangat, secara mental menelusuri makanan 
dari permainan. 

Mereka terus menyusuri jalan utama sampai mereka mencapai konstruksi batu besar di 
depan mereka. Oh? Itu adalah colosseum yang sering kita dengar... Sesuatu yang tidak dia 
duga adalah tenda raksasa di atas colosseum---kubah kain raksasa yang ditopang oleh 
Wind Spell Stone yang memungkinkan pertandingan diadakan saat hujan atau cerah. 

Saya percaya ada biaya masuk, Guru. 

Kami bukan pencuri. Kami akan membayar dan masuk melalui depan. 

Mereka bukan pencuri, tetapi mereka telah memprovokasi Kompeni, menghancurkan 
Bintang Lima, dan membakar sebuah kapal yang penuh dengan muatan berharga, jadi 
mereka setidaknya adalah penjahat. Jika Jack bisa mendengar percakapan mereka, dia 
mungkin mengalami aneurisma karena frustrasi. 

Saat pasangan itu menghilangkan Stealth Stance mereka, para pria di box office tampak 
tercengang; pria yang menjadi penyebab kekacauan di kota itu telah berjalan mendekati 
mereka. Dengan kehadiran Jack untuk upacara tersebut, ini akan menimbulkan masalah. 

"K-Raja... Apa yang kamu lakukan di sini?!" 

"Saya datang untuk mencari inspirasi. Berapa banyak yang harus masuk?" Raja Iblis 
bertanya dengan acuh tak acuh. 

"S-Sungguh kau! Kamu mengejar kepala bos! " 

"Atau apakah kamu di sini untuk memohon belas kasihan ... Hah?" Salah satu pegawai box 
office berhenti di sini dan menggosok matanya beberapa kali. Pria yang dikabarkan telah 
merapalkan mantra penghancur di daerah kumuh itu sekarang diikat oleh tangan ke gadis 
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di sebelahnya, dengan busur berbentuk hati tidak kurang. Petugas itu tertawa terbahak-
bahak. "Hei, Raja! Apa artinya itu, ya ?! " 

"Kamu di sini untuk membuat kami tertawa ?!" 

"Pasti mantra yang hebat, ya, Raja ?!" 

Ketiga pegawai itu terus tertawa, salah satu dari mereka bahkan menangis saat dia 
menampar lututnya. 

Sial, aku lupa melepas ini...! 

"Raja! Kenapa kamu tidak mengajariku keajaiban menikah dengan gadis imut seperti ini?!" 

"Raja punya sisi sensitif, ya?" 

"Ha ha ha! Hentikan, aku tidak tahan... Ini terlalu lucu..." 

Mereka bertiga menganggap situasi itu sangat lucu sehingga mereka masih akan tertawa 
terbahak-bahak meskipun mereka telah memahami akibat dari melakukannya. 

Sementara itu, Raja Iblis merasakan sesuatu akan pecah. "Oh? Jika kamu ingin melihatku 
melakukan sihir dengan sangat buruk..." Raja Iblis melepaskan ikatan tangannya dan 
mengambil Pitfall, salah satu item Perangkap, dari kehampaan. 

Setelah dengan cepat melemparkan jebakan ke kaki para juru tulis, Raja Iblis dengan kejam 
menghancurkan tombol merah di tangannya, menyebabkan lubang gelap terbuka dalam 
radius di sekitarnya, membuat ketiganya jatuh lurus ke bawah. 

"Aghh!" 

"Aduh!" 

"Dari mana lubang ini berasal...? T-Tunggu sebentar! Aku takut gelap!" 

Sementara jebakan hanya menimbulkan 5 kerusakan, kegunaan sebenarnya adalah 
menjaga target tetap ditempati sampai mereka berhasil merangkak keluar. Menetapkan ini 
terhadap pengejar aktif adalah prestasi yang sulit untuk dicapai, tetapi terbukti cukup 
efektif melawan tiga pria yang tertawa terbahak-bahak. 

Raja Iblis menciptakan serangkaian item Anvil Trap dan mulai melemparkannya ke dalam 
perangkap dengan kekuatan penuh. Ini adalah item kartun yang tidak berguna yang hanya 
memberikan 1 kerusakan masing-masing, tetapi itu adalah senjata yang cukup efektif 
untuk membuat lawan kesal. 
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"Apa itu?!" teriak para pria saat efek suara lucu dari tabrakan landasan bergema melalui 
pintu masuk, diikuti oleh lagu tawa stereotip. Meskipun tidak ada kerusakan nyata, 
landasan memberikan kerusakan signifikan pada martabat mereka. 

"Ga, itu sakit! Siapa yang tertawa seperti itu ?! " 

"K-Raja! Hanya karena kamu memiliki sisi sensitif yang lucu dan kami menertawakannya--- 
Grah! " 

"Takut gelap, katamu? Karena aku penyayang, jadilah terang." Raja Iblis menciptakan 
kumpulan item lelucon lainnya, Petasan, dan menyalakan sekeringnya dengan 
kesungguhan pelari estafet Olimpiade yang melewati obor, melemparkannya satu demi 
satu ke dalam perangkap. 

"Aah! Apa--- Panas panas panas panas!" 

"Panas, panas sekali!" 

"Raja, kamu--- Panas panas panas panas!" 

"Hahahaha! Apa, Anda tikus tidak ingin menggigit kerupuk itu ?! Jika Anda berhasil kembali 
ke sini, saya akan Mufasa Anda mundur!" 

Meskipun dia menyia-nyiakan SP yang berharga, Raja Iblis memiliki waktu dalam 
hidupnya. Saat dia bertepuk tangan dengan gembira, dia menyadari bahwa Ren 
memperhatikannya dan dengan cepat mengenakan topeng tabahnya. "Erm... Sudah cukup 
jalan memutar ini." Raja Iblis menyelipkan sebatang rokok di antara bibirnya dan Ren 
menyalakannya dengan lembut, dengan pancaran bahagia di matanya. Dia hanya tampak 
senang bahwa tuannya senang. 

"Kamu terkadang menunjukkan semangat mudamu, Tuan." 

Mungkin malu dengan tatapan lembut dan pelukan Ren yang tak henti-hentinya, Raja Iblis 
menendang pintu baja ke colosseum dalam upaya untuk menunjukkan kebesaran Raja 
Iblisnya. Dia terlalu sedikit terlambat, tentu saja, tetapi dia akan memainkan perannya 
sampai akhir yang pahit. 

"Seberapa murah dan norak... Apakah ini taman bermain kecil milik Jack?" 

Terlepas dari perasaannya yang sebenarnya, Raja Iblis tampak mendominasi penonton, 
membuat semua mata tertuju padanya. Banyak dari mereka sudah mendengar desas-desus 
tentang Raja dan segera mengenali penyusup yang kurang ajar itu. Pada saat yang sama, 
antisipasi mereka meningkat: bisakah dia membuat kejutan tanpa naskah? Arena terus-
menerus mendambakan aksi yang memompa darah dan membangkitkan semangat. 

Seolah-olah untuk memuaskan dahaga mereka, Raja Iblis memberi arena sekali lagi dan 
dengan berani mengumumkan, "Mari kita lihat yang terbaik yang ditawarkan Jack of All 
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Trades ini ..." Raja Iblis berjalan lurus ke barisan depan dan memerintahkan sebuah kursi. 
Ren mengambil tempat di sebelahnya, bersandar padanya. "Jangan pedulikan kami," 
panggil Raja Iblis, "Lanjutkan." 

Dari perilaku kerajaan yang tidak dapat disangkal itu, harapan rahasia untuk acara kejutan 
dengan cepat mencapai titik didih di antara para penonton. 

Jack sendiri tampak terguncang oleh gangguan itu. Dia langsung mengenali bahwa pria 
berpakaian hitam yang kurang ajar itu adalah Raja yang dikabarkan, tetapi tidak tahu 
bagaimana dia bisa berada di sana. 

Sementara itu, pembawa acara menoleh ke Jack untuk mendapatkan arahan tentang 
bagaimana melanjutkannya. Kemarahan Jack hampir meledak, tetapi dia memberi isyarat 
dengan lambaian tangan yang agresif agar pembawa acara melanjutkan pertunjukan. 

Apa yang sedang dilakukan Diamonds...?! Dia mungkin juga memiliki mata kaca di 
tengkorak bodohnya itu! Ada King, duduk di barisan depan colosseumnya setelah dia 
memerintahkan Diamonds untuk mengunci daerah kumuh hingga kedap udara. Sementara 
Jack mengutuk kegagalannya, Diamonds hanyalah korban dalam kasus ini. Tidak ada yang 
menyangka bahwa target ini bisa berubah menjadi tidak terlihat dan bahkan 
berteleportasi. Dan bagaimana dengan bajingan Bintang Lima itu...? Bahkan mereka 
mengacau?! Perusahaan tentara bayaran yang dia bayar dengan uang tinggi, benar-benar 
sia-sia. Sementara kemarahan Jack meningkat, dia berhasil tetap tenang. Aku tidak boleh 
kalah di depan semua penonton ini... Aku harus bermain dengan tenang.Desas-desus 
bahwa beberapa tentara bayaran Kota Negara sendirian membuat bahan tertawaan dari 
Jack of All Trades bisa menjadi pukulan besar yang merugikan bagi Perusahaan. Setelah 
menindas berbagai faksi dengan kekerasan, Jack berharap serangan balik itu akan 
menghancurkan jika cengkeraman ketakutan dan kekerasannya terhadap rakyat 
dipatahkan. Skenario terburuk, itu bisa menyebabkan revolusi dan runtuhnya 
kekuasaannya. 

Atas perintah Jack, pembawa acara memanggil orang banyak seolah-olah tidak ada 
gangguan. Setelah pengumumannya, para wanita yang tersenyum dalam pakaian terbuka 
mulai membagikan kartu korek api kepada para penonton. 

Penonton mulai berspekulasi hasil dan merenungkan taruhan saat mereka membaca kartu 
pertandingan mereka, keributan di colosseum semakin keras. 

"Lihat ini, Ren. Pertunjukan malam memiliki tiga babak." 

"Sangat menarik untuk tidak mengenal salah satu kontestan." 

Pembawa acara memanggil sekali lagi, dan jeruji besi di timur dan barat arena naik, di 
mana setiap kontestan masuk. 
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Sekarang, sekarang, pembawa acara melanjutkan, sedikit penundaan , semua tamu 
diterima di Jack of All Trades. Mari! Membuat! Beberapa! Moneyyy!" 

Yang pertama memasuki arena bukanlah para pejuang yang tangguh --- itu adalah pria 
kurus dan wanita yang tampak neurotik. Tak satu pun dari mereka tampak seperti mereka 
tahu apa yang mereka lakukan, senjata di tangan mereka terlalu besar untuk mereka. 

"Mereka gemetar," komentar Ren. 

Pertarungan dimulai tanpa gembar-gembor, dan itu berubah menjadi tontonan murahan. 
Dua orang acak yang tidak terlatih dari kota mengayunkan senjata mereka dengan mata 
berkaca-kaca lebih seperti orang dewasa yang bermain pertarungan pedang. 

Mereka kehilangan napas setelah beberapa ayunan, dan mereka berteriak kesakitan pada 
setiap pengambilan darah. Para penonton tidak bisa mendapatkan cukup dari sandiwara, 
bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. 

"Itu damai dengan cara..." 

"Saya setuju, Guru." 

Bentrokan dua orang yang tidak tahu cara bertarung dan tidak berniat membunuh satu 
sama lain. Kadang-kadang, pria bertopeng akan mencambuk pasangan itu kembali ke 
tengah ring. Ini hanyalah permainan bodoh yang berfungsi untuk menenangkan penonton 
sebelum pertempuran yang sebenarnya dimulai. 

"Anggur dan makanan ringan, anggur dan makanan ringan di sini!" Para penjual datang 
menenun melalui stadion, tetapi Raja Iblis hanya melambaikan tangan kepada mereka. 

Memproduksi Folder Item dari sakunya, dia menarik meja elegan yang dia pilih ketika dia 
meninggalkan desa dan meletakkannya di depan mereka. Dia melanjutkan dengan sebotol 
anggur bersoda dan dua gelas, yang semuanya dia ambil dari kasino. Raja Iblis telah 
melakukan ini tanpa berpikir dua kali, tetapi penonton di sekitarnya tidak bisa 
mempercayai mata mereka setelah melihat benda-benda ini muncul dari apa yang tampak 
seperti kertas. Mereka kadang lupa bernapas, mata lebar mereka beralih ke Raja Iblis 
bukannya korek api. 

"A-Mantra macam apa itu...?" 

"Itu pasti semacam benda ajaib." 

"Aku pernah mendengar ada beberapa tas yang bisa menampung lebih banyak barang, 
semakin banyak keajaiban yang dimiliki pemakainya." 

"Tapi dia meletakkan meja di sana ?!" 
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Dia mulai mendapatkan lebih banyak perhatian, karena penampilannya jauh lebih jarang 
daripada pertarungan murahan di colosseum. Bukannya Raja Iblis tidak memedulikan 
penonton lain, tapi dia terus memproduksi salami dan sosis dari kekosongan, masing-
masing item populer dalam game yang menyembuhkan 20 HP. 

Ren dengan hati-hati menuangkan segelas anggurnya, dan dia mendekatkannya ke 
wajahnya seolah-olah untuk menikmati karbonasi dan aromanya; sikap yang begitu tak 
terbantahkan seperti raja. Tampaknya mata seluruh penonton terpaku pada Raja Iblis dan 
kekuatan misteriusnya. Mungkin mereka telah mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan 
untuk mendukung tekanan yang mengancam yang dia keluarkan. 

"Permainan anak-anak tidak banyak untuk hiburan..." ucapnya dengan kemegahan. 

"Kontestan berikutnya lebih berpengalaman." 

"Banyak dari mereka memiliki tampilan seorang pejuang." 

Drama bodoh itu berakhir dan membuka jalan untuk bentrokan pedang dan kapak yang 
sengit, bahkan dengan beberapa mantra sihir Api dan Angin. 

Raja Iblis menyaksikan pertandingan dengan penuh minat, tetapi Ren tampaknya 
kehilangan miliknya setelah beberapa pertarungan dan mulai lebih memperhatikan para 
penonton, sebagian karena mereka berdua telah mengumpulkan lebih banyak perhatian 
daripada aksi di arena. 

"Kami memiliki banyak mata pada kami, Guru. Menawarkan mereka ongkos dan 
persembahan mungkin akan menguntungkan mereka." 

"Bukan ide yang buruk." 

Raja Iblis menarik Makanan demi Makanan dari kehampaan, dengan Ren mengubahnya 
menjadi Cheesecake dan Strawberry Tart. Itu adalah mantra besar bagi orang-orang di 
sekitarnya, dan Raja Iblis pasti merasa murah hati setelah mengumpulkan banyak SP dari 
mengalahkan Spades dan anak buahnya. 

"Salam dari tuanku. Silakan pasangkan dengan anggur Anda. " Persembahan dunia lain Ren 
segera diterima dengan baik oleh para wanita untuk presentasi lucu dan aroma manis 
mereka. Beberapa dari mereka dengan malu-malu mengambil gigitan pertama mereka. 

"Ini sangat enak!" 

"Sangat manis!" 

"Apa yang terjadi...? Mulutku terasa senang..." 
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Semua orang dari wanita kelas atas hingga wanita glamor malam itu berseru dalam 
kegembiraan yang polos, yang menyebabkan teman kencan mereka mencoba menggigit 
juga dan menyeringai konyol. 

Cheesecake adalah jumlah manis yang tepat dan bahkan menyembuhkan 25 Stamina. 
Strawberry Tart menyembuhkan 50. 

Para pria bergabung dengan para wanita dan mulai memuji rasa dan sensasi menyegarkan 
dari makanan penutup. Salah satunya, seorang pria tua, bahkan mendapatkan kembali 
stamina di bawah ikat pinggang. 

"Ini hidup... Monsterku akhirnya hidup!" 

"Sayang... Ini luar biasa!" 

"Hei, sulit! Orang tua Medopad itu keras!" 

"Nyata?!" 

Apa pun yang terjadi di arena tidak terlalu berarti bagi orang-orang yang hadir; 
kegembiraan sekarang menyerbu di sekitar Raja Iblis, penonton berebut kue yang 
dibagikan oleh Ren, yang tampaknya senang bahwa barang-barang tuannya membawa 
senyum ke wajah orang-orang. Bahkan Raja Iblis menyaksikan adegan ini dengan puas. Dia 
tentu tidak keberatan orang memuji barang-barang ciptaannya di kiri dan kanan. 

Sementara itu, di stan kerajaan, Jack sangat marah dengan sabotase terang-terangan 
terhadap bisnisnya. 

"Raja... Dasar bajingan...!" Jack membanting tinjunya ke meja, membuat menteri melompat 
di sudut stan. 

Menteri, bagaimanapun, hanya mengusap wajahnya yang pucat dan berkeringat, tidak 
berani mengatakan sepatah kata pun. 

"Sihir apa yang dia gunakan...?" Jack menggerutu, dan bisa dimengerti. Dia baru saja 
menyaksikan seseorang mengeluarkan berbagai hal dari selembar kertas sebelum 
menghasilkan bola cahaya yang bersinar dan mengubah bola itu menjadi makanan, 
semuanya seolah-olah dia adalah seorang pesulap jalanan. Pada titik ini, Jack telah 
mengkonfirmasi kecurigaannya bahwa King mampu menggunakan mantra sihir yang aneh. 

Menyesap segelas anggurnya, Raja Iblis kembali dalam mode penonton. 

Pembawa acara bergabung, putus asa untuk mengalihkan perhatian penonton ke 
pertempuran. "Apakah kamu lelah duduk di tepi kursimu?! Apakah Anda kehabisan napas 
untuk bate?! Maka saya hanya memiliki kontestan untuk Anda! " 
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Para penonton menjawab pembawa acara dengan kegembiraan yang menggelegar. 
Rupanya, pertarungan berikutnya adalah favorit penggemar. 

"Mari kita nikmati kemewahannya," lanjut pembawa acara, "menonton dari keamanan dan 
kenyamanan saat sampah tercela bertempur habis-habisan!" 

Para penonton sekarang melompat-lompat kegirangan saat para petarung masuk. 

"Kami mengeluarkan yang terbaik langsung dari kelelawar! Seorang pria ditendang dari 
partynya karena terlihat mengintimidasi tetapi akhirnya tidak berguna... Nightk Ing!" 

"Musim dingin datang!" 

"Yang paling mematikan-paling dari deadbeats! Gelandangan legendaris yang dikeluarkan 
dari empat puluh tiga pesta karena menghabiskan dana mereka untuk perjudian dan 
pelacur... Vegas Dad!" 

"Tee hee!" 

"Penguasa mimpi basah yang tidak realistis! Sepotong omong kosong yang secara rutin 
dikeluarkan dari pesta karena pelecehan seksual dan penguntitan yang tak henti-hentinya... 
Fanfik Vi Tumblr!" 

"Fanfik menuntutnya... Semua wanita akan jatuh cinta padaku tanpa alasan!" 

Saat kerumunan menjadi liar untuk para pejuang, Raja Iblis bergumam, "Apakah ini semua 
akan menjadi penolakan pesta ...?" 

"Ini adalah dunia yang aneh, Tuan." 

"Seseorang tidak bisa berharap lebih baik dalam putus pesta! Seorang pria yang sama 
sekali tidak berguna kecuali kemampuannya untuk menemukan satu koin perunggu 
sehari... Lee Roy Jinkens!" 

"Wow!" 

"Pesta lain! Seorang pria yang tidak akan mengejar minat cintanya yang macet dan 
mencoba bereinkarnasi di pedesaan untuk kehidupan yang lambat dengan budak wanita 
dan wanita yang pasti berusia di atas delapan belas tahun tetapi terlihat sembilan ... OP 
Chadster! " 

"Aku hanya ingin kehidupan yang tenang..." 

Raja Iblis kehilangan kata-kata pada perkenalan ini, dan bahkan Ren memiliki alis berkerut. 
Mereka mulai kehilangan jejak acara macam apa ini. Itu mulai terlihat lebih seperti kontes 
douchebaggery daripada pertarungan colosseum. 
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"Ada lebih banyak dari mereka ...?" Demon Lord bergumam saat pertarungan antiklimaks 
dimulai, orang-orang putus sekolah saling menghina dan saling menyerang tanpa hasil. 

Ren menuangkan segelas anggur lagi kepada Raja Iblis saat dia membaca ke depan untuk 
acara berikutnya. "Para veteran akan segera keluar." Terlepas dari tindakan sejauh ini, 
pejuang berpengalaman, petualang bintang, dan pemburu hadiah terkenal terlibat dalam 
pertempuran tingkat tinggi yang menguji otak dan nyali mereka. 

"Sekarang yang ini bukan orang putus sekolah..." kata Raja Iblis. "Selanjutnya..." Dia 
menyipitkan mata pada nama kontestan yang akan datang di kartu pertandingan, 
sementara Ren menunggu dengan tenang sampai dia menjelaskan. "Ren," katanya, 
"pertandingan berikutnya akan berakhir dengan api." 

"Pandangan jauh ke depan seperti itu bahkan sebelum pertandingan dimulai..." Ren 
menatap tuannya, dengan mata terbelalak. 

Di kartu pertandingan tertulis "Endjoy vs Zippo." 

Ketika Endjoy memasuki arena, dia melihat Raja Iblis di barisan depan. "A-Apa yang kamu 
lakukan di sini ?!" 

"Aku hanya seorang penonton." 

"Heh! Kemudian ngiler saat Anda melihat saya memenangkan kemuliaan dan 
keberuntungan! Endjoy membual dan berbalik ke lawannya. 

Raja Iblis tidak memiliki dasar yang nyata untuk prediksinya, tetapi pertandingan itu 
ternyata seperti yang dia katakan. Endjoy memimpin pada awalnya tetapi tertinggal di 
belakang di pertandingan saat ia mulai kehabisan Stamina. Pada akhirnya, mantra Api 
Zippo membakar bagian belakang Endjoy, teriakannya bergema di seluruh arena. 

"Aduh! Panas panas panas! Air! Saya butuh air!" 

Menyaksikan Endjoy berguling-guling di arena, para penonton tertawa terbahak-bahak, 
menepuk lutut. Ini adalah jeda sempurna dari pertarungan sengit antara petarung yang 
serius. 

"Dia selalu berapi-api, oke ..." kata Raja Iblis, sepotong ham di mulutnya. 

"Seperti yang Anda prediksi, Tuan." 

"Memang." Raja Iblis terus melihat Endjoy berhenti, jatuh, dan berguling dan berguling dan 
berguling, tetapi api tidak menunjukkan tanda-tanda akan padam sampai salah satu 
penjaga memercikkan seember air padanya dan mengeluarkannya dari arena dengan 
semacam brankar. . 
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Saat Endjoy sedang dieksekusi, Raja Iblis diam-diam mendekatinya. Bagian belakangnya 
memerah karena api, asap masih mengepul darinya. 

"Itu adalah perut kembung yang cukup untuk membuat api tetap menyala," kata Raja Iblis. 

"Aku tidak...! Sialan, tertawalah jika Anda mau; ayo, tertawalah!" 

"Gah ha ha ha ha! Bwah ha ha ha ha ha ha!" 

"Jangan benar-benar melakukannya!" 

"Apa yang kamu harapkan?" 

Raja Iblis memunggungi kemarahan Endjoy dan kembali ke tempat duduknya, memeriksa 
acara berikutnya di kartu pertandingan: pertandingan kematian antara petualang 
peringkat-B. 

"Ternyata pertandingan selanjutnya akan berlanjut sampai salah satu dari mereka mati, 
Tuan. 

"Hm." 

Pembawa acara mengumumkan, "Di sebelah timur... Battleaxe Master Gorda!" 

Seorang pria pegunungan masuk dari gerbang timur, yang tampaknya cukup petarung 
menurut perkiraan Raja Iblis, tetapi kurang dari Mikan. 

"Ke barat... Alverd, Pedang Kilat!" 

Penonton bereaksi terhadap pembawa acara dengan sorakan yang meledak-ledak untuk 
kedua kontestan, banyak dari mereka yang ingin melihat taruhan mereka terbayar. 

"Jadi pendekar pedang itu lawannya," kata Raja Iblis. 

"Dilihat dari pendiriannya, dia selamat dari banyak pertempuran." 

Kedua petarung itu bentrok di tengah arena, suara logam beradu menggema di seluruh 
colosseum. Saat mereka mulai melakukan pemanasan, senjata mereka terbang lebih cepat. 

Pertarungan sengit menuntut setiap detik perhatian penonton, semua orang duduk di tepi 
kursi mereka. Sementara serangan Gorda mengemas lebih banyak kekuatan, Alverd lebih 
cepat darinya. 

"Apa tebakanmu, Ren?" 

"Belum ada dari mereka yang menunjukkan semua kartu mereka." 
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Sesuai dengan penilaian Ren, Gorda bergerak untuk menyelesaikan pertandingan. Dengan 
serangan berulang pada ayunan penuh, Alverd terlempar ke tepi arena. 

"Cabut dia! Dampak Badai !" Batu Mantra yang tertanam di kapak Gorda bersinar hijau, 
memunculkan mantra Badai kelas-3 (diangkat dari Angin), menyerang Alverd dengan 
dampak besar... Atau begitulah yang muncul. 

Ketika debu mereda, Alverd berdiri persis di tempat dia berada seolah-olah tidak ada yang 
terjadi. 

"Kupikir kau hanya seorang pengecut," komentar Alverd, "tidak menyangka kau memiliki 
kartu as di lengan bajumu seperti itu." 

Gorda kehabisan kata-kata karena sikap Alverd yang berangin. 

Tepatnya, medan kekuatan putih telah muncul di sekitar Alverd tepat sebelum mantra 
mengenai dan menetralkannya. Ini berkat item magis yang dipakai Alverd, yang telah 
membantunya sampai sejauh ini. 

"Mari kita selesaikan ini, oke? Pedang Kilat!" 

Alverd mengayunkan pedangnya dengan kecepatan luar biasa, membuat kepala Gorda 
terbang tinggi ke udara, geyser darah menyembur dari lehernya. 

Penonton tercengang sesaat namun tak lama kemudian memuji pukulan terakhir Alverd. 

"Tentu saja! Kamu tidak pernah mengecewakan kami, Alverd!" 

"Terima kasih atas uangnya, Alverd!" 

Raja Iblis, bagaimanapun, terus diam-diam mengamati Alverd dengan cara yang akan 
menanamkan rasa takut pada manusia fana. Sial bagi Alverd, dia terlalu jauh untuk 
diperhatikan. 

"Sepertinya dia memiliki sesuatu yang melindunginya dari sihir..." kata Raja Iblis. 

Mendengar ini, Ren dengan cepat mulai mengumpulkan informasi dari para penonton di 
sekitar mereka. Sebagian besar cerita tentang Alverd yang mereka tawarkan berkaitan 
dengan pertandingannya di colosseum atau legenda dongeng seperti dia mengalahkan iblis. 
Beberapa, bagaimanapun, tahu lebih banyak tentang kontestan. 

"Tuan, dia tampaknya menemukannya di penjara bawah tanah. Itu adalah item magis yang 
melindunginya dari sihir berkaliber tertentu." 

"Jadi begitu." 

"Aku tidak yakin di mana, tapi aku akan menyelidiki lebih jauh---" 
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"Tidak perlu mencari tahu di mana." Mata Raja Iblis menceritakan niatnya yang 
sebenarnya: ambillah. "Kami akan menawarkan harga untuk itu pada awalnya. Dia 
sepertinya tipe yang masuk akal. Saya yakin kita akan mencapai pemahaman... Saya yakin 
itu." 

"Ya tuan. Keamanan Anda menggantikan segalanya." 

Bos terakhir sekarang mengarahkan pandangan mereka pada Alverd, tetapi ketidaktahuan 
adalah kebahagiaan baginya selama itu berlangsung. 

Setelah deathmatch, pembawa acara mengumumkan acara kejutan. Mereka tampaknya 
mencampurkan kejutan-kejutan ini untuk menjaga pengalaman tetap segar bagi para 
penonton. Raja Iblis telah mengejek Kompeni ketika dia masuk, tetapi mereka mengelola 
colosseum dengan cukup baik. 

"Ke barat... Olivia sang Muse!" 

Atas panggilan pembawa acara, seorang wanita cantik masuk dengan harpa, menarik rasa 
ingin tahu dari kerumunan tentang bagaimana dia akan menggunakan instrumen itu 
sebagai senjata. 

"Di sebelah timur... Seorang prajurit dari seberang lautan! Akechi Jubei Mitsuhide!" 

"Hah?" Raja Iblis berkata dengan bodoh, benar-benar terpana dengan nama itu. 

Ren memperhatikan dengan seksama ketika seorang gadis cantik masuk dari gerbang 
timur dengan rambut hitam panjangnya dikuncir kuda, mengenakan pergelangan tangan 
era feodal dan pelindung tulang kering, terbungkus haori. 
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Akechi...? Raja Iblis bertanya-tanya. Seperti samurai terkenal? Dan mereka perempuan?! 

Sementara itu, pertandingan dimulai. Olivia meraih harpanya dan mulai memainkan nada-
nada yang bagus. Harpanya bukanlah alat musik biasa, tetapi benda ajaib yang menyerang 
musuh-musuhnya, kekuatannya diperbesar oleh sihirnya sendiri. 

"Menarilah dengan musikku..." ucapnya. Musiknya bahkan akan mempengaruhi orang-
orang seperti binatang neraka, tapi kali ini dia kurang beruntung. 

Akechi telah menyumbat kedua telinganya. Menghilangkan pendengaran seseorang dalam 
pertempuran mungkin tampak seperti bunuh diri, tetapi mengingat senjata lawannya jelas 
berhubungan dengan musik, itu adalah taktik yang bisa dimengerti. 

"Menguasai..." 

"Itu Tanegoshima." Raja Iblis menyebut kunci korek api yang dipegang Akechi dengan 
julukannya di Jepang saat itu. 

Matchlock adalah senjata api pertama yang diperkenalkan ke Jepang. Senjata api, tentu 
saja, menyebabkan kematian eksponensial di medan perang, mempercepat perang di 
seluruh dunia. 

Tanegoshima juga merupakan senjata yang dapat diperoleh dalam permainan, 
diperlakukan sebagai semacam senjata gambit yang memiliki waktu reload yang 
membosankan dan jangkauan yang sangat buruk tetapi memberikan kerusakan yang 
sangat besar ketika terkena. 

"Dia mengincar tangan kanannya." 

"Sepertinya begitu." 

salah! 

Tembakan tajam terdengar di arena, membuat tangan kanan Olivia menjauh dari harpa. 
Tembakan itu akan meledakkan tangan seorang petarung biasa. 

Samurai itu menarik katananya dan mengayunkannya ke leher Olivia dengan kecepatan 
luar biasa. Suara benturan tumpul mengikuti, dan Olivia ambruk. 

"Aku akan meninggalkanmu dengan hidupmu..." kata samurai itu dan menyarungkan 
katananya sebelum berbalik meninggalkan arena. 

Penonton mengusirnya dengan tepuk tangan dan peluit. Raja Iblis dan Ren juga melihat 
kuncir kudanya melambung dengan tepuk tangan sopan. Para penonton di sekitar mereka 
sudah mendiskusikan sihirnya dengan sangat antusias. 

"Apakah itu mantra Angin?" 
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"Nah... Itu Api, sejauh yang aku tahu. Aku melihat percikan." 

"Kalian idiot. Dia mengirim batu terbang." 

"Dia benar-benar imut, tapi..." 

Penonton kolektif tampak gembira dengan kelahiran petarung lain, yang pasti hanya akan 
semakin populer dengan kecantikan yang sesuai dengan kekuatannya. 

"Dia menarik, bukan, Tuan?" 

"Sepertinya ada orang lain yang harus aku buatkan janji." Raja Iblis mengetuk kembali 
gelas anggurnya, menatap gerbang yang dia lewati. Pikirannya pasti terbakar dengan 
seribu pertanyaan dari fakta bahwa dia berpakaian seperti seorang samurai. Apakah itu 
mode kebetulan, atau apakah Jepang ada di dunia ini? Jika ya, pada periode waktu berapa 
Jepang ini berada? 

Dilihat dari kunci korek api, apakah ini zaman feodal...? Tunggu, tidak ada cara saya Jepang 
ada di dunia ini. Bahkan jika ada Jepang di dunia ini, Raja Iblis berkata pada dirinya sendiri, 
itu akan menjadi negara yang berbeda dari yang dia tinggali di dunia lain. Sementara dia 
ingin menghindari menyatukan keduanya, dia tidak bisa melewati satu hal. 

"Akechi Mitsuhide, ya...?" Siapa pun di Jepang, bahkan mereka yang tidak tertarik pada 
sejarah, tahu nama itu: orang yang melakukan kudeta terbesar dalam sejarah Jepang, 
insiden Honnoji. Yang dia tembak dengan panah ... juga dijuluki "Raja Iblis." 

Apakah ini kebetulan? Atau ada hal lain yang terjadi? Raja Iblis merenungkan ini dengan 
apa yang dia lihat di dasar Dungeon Bastille di pikirannya. Dia tidak bisa menghilangkan 
perasaan bahwa Akechi adalah semacam agen yang dikirim melawannya oleh Cahaya 
Agung, Malaikat, atau siapa pun yang ingin dia dikalahkan. Bagaimanapun juga, Akechi 
Mitsuhide tidak lain adalah pembunuh Raja Iblis yang bersejarah. Jika aku berpikir tentang 
Akechi yang asli, berbahaya untuk membuat musuh atau teman keluar darinya... Sebagai 
seorang pria dengan gelar Raja Iblis, ini adalah kesimpulan yang wajar. Cobalah untuk 
membawanya masuk dan mungkin ada pemeragaan kembali insiden Honnoji, kali ini 
dengan Raja Iblis yang terbakar bersama dengan kastilnya. Dia lebih suka menyimpan api 
di dekatnya di bagian belakang Endjoy. 

Saat Raja Iblis tenggelam dalam pikirannya, keriuhan terdengar di arena, mengumumkan 
pertandingan terakhir malam itu. "Ladies and gentlemen," teriak pembawa acara, "Ini dia 
grand final! Keluarkan sapu tanganmu sekarang! Pria yang berjuang melalui colosseum gigi 
dan kuku untuk keluarganya di daerah kumuh ... Menghadapi tantangan terakhirnya malam 
ini! 

Kontestan masuk, disambut oleh penonton dengan tepuk tangan meriah. Dia berbadan 
tegap tetapi sangat terpukul, bekas luka baru di sekujur tubuhnya dan kain lap melilit 
separuh wajahnya, tampaknya menutupi luka bakar parah yang menjalar ke lehernya. 
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"Untuk istri dan putrinya yang dengan setia menunggu kepulangannya, penantang kita 
memiliki satu tembok besar untuk didaki! Menangkan pertandingan ini dan hutangnya 
akan diampuni di tempat! Jika dia bisa mengalahkan! Miliknya! Lawan!" 

Napas mengerikan bergemuruh dari balik jeruji besi di sepanjang dinding. Para penonton 
terkesiap dan berteriak, melihat bahwa binatang neraka mengintai di sisi lain. 

"Penantang kita harus menghadapi Algojo Batu Bata Biru, binatang neraka yang haus 
darah, Murderbros sendiri! Apakah dia akan menang ?! " 

Itu adalah banteng bipedal raksasa yang ditutupi bulu hitam dari ujung kepala sampai 
ujung kaki. Itu mengenakan tudung hitam dan membawa tongkat yang mengerikan. 
Sebagian besar pihak tidak akan selamat dari pertemuan dengannya, membuatnya 
sepenuhnya tidak dapat dipercaya bahwa penantang yang tertindas bahkan memiliki 
kesempatan. Para penonton melihat tragedi di arena, tapi itu sepertinya hanya membuat 
mereka mabuk. Setengah sorakan, setengah teriakan memenuhi colosseum dengan 
kegembiraan yang menakutkan. 

"Tuan, dia ..." 

"Ayah dari saudara perempuan itu." 

Sementara luka-lukanya mengaburkan kemiripannya, dia memang pria dalam potret 
keluarga mereka. Putri-putrinya mungkin menangis hanya dengan melihat ayah mereka 
seperti ini. 

"Menguasai..." 

"Tetap di tempatmu, Ren." 

Ren menurunkan pandangannya saat jeruji logam perlahan-lahan naik. Pria di arena 
mungkin telah melihat jam pasir dengan cepat kehabisan pasir. 

Dia diam-diam berbicara, suaranya ditelan oleh hiruk-pikuk orang banyak, "Aku pulang 
sayang... Anak-anak... Aku hampir sampai..." Jeritan penonton bahkan seolah mengguncang 
colosseum itu sendiri. . Memaksa satu kaki di depan yang lain, penantang berteriak, seolah 
menentang takdirnya yang membayangi, "Aku pulang!" 

Begitu jeruji benar-benar terangkat, binatang neraka itu menyerang dengan lolongan yang 
membekukan darah. Tepat saat ia mengangkat tongkatnya untuk membunuh, garis merah 
ditembakkan dari Raja Iblis ke binatang neraka, membelah udara. Binatang neraka itu 
meledak, setiap bagian kecilnya terbakar menjadi api hitam. 

Kehebohan colosseum segera padam, semua mata di arena terpaku pada Raja Iblis dengan 
santai memutar-mutar gelasnya. 

"Lug menyedihkan itu adalah hidangan utama? Jack ini tampaknya bodoh. " 
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"Raja! Apa sih yang kamu lakukan?!" Jack melompat berdiri dan berteriak, kesabarannya 
akhirnya menipis. Dia tidak bisa lagi tinggal diam setelah menderita penghinaan publik 
seperti itu. 

Raja Iblis, di sisi lain, menyilangkan kakinya, menggelengkan kepalanya. "Kamu tidak tahu 
apa itu hiburan sejati." 

"Apa...?" 

"Jika itu aku ... aku akan mengadu pria itu dan keluarganya di daerah kumuh satu sama 
lain." 

"Kamu--- Apa ?!" 

Tentu saja, Raja Iblis hanya akan melakukannya di salah satu Permainannya, tapi tidak ada 
orang yang lebih bijaksana. Dia berdiri dari kursinya dan melompat ke arena dengan 
mudah. Dia mendongak ke stan kerajaan untuk menemukan pria besar seperti ogre dengan 
wajah merah. Jadi itu Jack, pikir Raja Iblis. Menyebabkan saya semua masalah ini ... 
Berhenti memanggil saya Raja, tolol! Raja Iblis menunjuk Jack, mengarahkan rasa 
frustrasinya yang terpendam pada pria itu dan memberi isyarat agar dia turun ke arena. 
Dia siap menghadapi Jack dan menyelesaikan ini. 

"Jika Anda ingin memberikan hiburan berkualitas , mengapa Anda tidak datang ke sini dan 
melakukan pekerjaan itu sendiri?" 

"Kamu ..." Jack menggertakkan giginya. Dia tidak bisa menjawab ejekan itu, tentu saja. Jika 
dia, don dari Kompeni, kalah dari mantra agung misterius, seluruh aturan Jack of All Trades 
akan runtuh ke tanah. 

Jadi, Jack menjawab dari stannya. " Kaulah yang tidak mengerti, Raja. Seorang pemimpin 
sejati tidak dapat diganggu untuk menghadapi setiap orang gila dengan keinginan mati. " 

Penonton terkesiap. Raja Iblis telah meledakkan mereka dengan menghabisi binatang 
neraka dalam satu serangan, tapi jawaban Jack sama mengesankannya, memancarkan kelas 
menjadi don mereka. Sial bagi Jack, dia baru saja menantang pria terburuk yang bisa 
dibayangkan untuk kontes meniup asap. 

Tidak ada yang bisa mengalahkan Raja Iblis dalam situasi seperti ini. "Aku mengerti... Kalau 
begitu, izinkan aku melamar Jack kecil yang malang yang menggigil di celananya. Apakah 
Anda merasa lebih baik melawan sekretaris saya, daripada saya sendiri?" Atas isyaratnya, 
Ren juga melompat dari tempat duduknya, mendarat di sebelah tuannya. Seanggun dan 
seanggun penampilannya, tak seorang pun di antara hadirin menganggapnya tandingan 
Jack di arena. "Sangat pengecut, Scaredy-Cat Jack. Jangan bilang kau terlalu takut untuk 
melawan gadis ini? Jika ya, Anda harus menjalani hari-hari Anda dengan tutu. Bahkan, saya 
secara pribadi akan memberi Anda satu, bersama dengan satu set pakaian dalam yang 
cantik," Raja Iblis mengoceh dalam tampilan yang sangat baik dari kemampuannya untuk 
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mendapatkan di bawah kulit orang. Sementara Tahara juga menguasai keterampilan ini, 
Raja Iblis praktis dilahirkan untuk mengganggu musuh-musuhnya. 

"Bajingan itu ...!" 

Dengan lebih banyak hal yang baru-baru ini ditambahkan ke daftar tugas, Raja Iblis tampak 
bersemangat untuk melumpuhkan sebanyak yang dia bisa di sini dan sekarang. 

"Nikmati hari-hari terakhirmu, Raja. Kamu adalah daging mati, dan begitu juga Gorgon." 

"Ah, aku hampir lupa. Saya membakar kargo , kapal, dan semuanya yang merepotkan itu . 
Anda beruntung saya tidak memungut biaya untuk itu." 

"K-Kiiiiing!" Jack meraung dan akhirnya melompat turun ke arena. Dia tidak akan puas 
dengan apa pun selain merobek kepala Raja dengan tangannya sendiri. 

Para penonton secara kolektif melompat berdiri, meledak dalam kegembiraan. Ini akan 
menjadi pertandingan yang tidak dapat dibeli dengan uang berapa pun. 

"Ren, bawa dia kembali ke keluarganya. Perlakukan dia dengan ini." Raja Iblis menciptakan 
Perban, item P3K yang sama yang pernah memperbaiki kaki Harts yang terputus, dan 
melemparkannya ke Ren. 

"Ya tuan." 

Dia meletakkan tangan di bahu pria itu, dan mereka menghilang. Mereka baru saja 
melakukan Perjalanan Cepat ke gubuk keluarga di daerah kumuh, tetapi tindakan 
menghilang hanya semakin menggemparkan arena. 

"Siap mati, Raja? Mari kita akhiri ini di sini dan sekarang!" 

"Ada seorang pria di sini sebelumnya yang mengatakan hal serupa. Apakah api dinyalakan 
di bagian belakangnya . Saya pikir Anda adalah roh yang sama, Anda dan dia. " 

"Tutup perangkapmu!" Jack menutup jarak di antara mereka dalam sekejap mata dan 
mengayunkan ke arah Raja Iblis, melemparkan pukulan yang cukup berat untuk 
menghancurkan monster paling kuat sekalipun. Raja Iblis mematikan Assault Queller-nya 
dan menghindari pukulannya dengan mudah. Jack terus mengayunkan kedua tinjunya, 
masing-masing cukup cepat untuk menjatuhkan kepala dari bahu seorang petarung biasa. 
Raja Iblis terus menghindari serangan Jack, melakukannya dengan jumlah gerakan 
minimum yang diperlukan. 

"Bentuk yang bagus. Tampaknya kepercayaan diri Anda tidak sepenuhnya tidak berdasar. 
Model yang bagus untuk pertarungan tangan kosong." 

"Apa yang kamu tahu, kamu tentara bayaran bodoh ?!" Dengan napas besar, Jack 
mengaktifkan semua keterampilannya sekaligus, berniat untuk menyelesaikan 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



pertarungan sebelum Raja Iblis memiliki kesempatan untuk mengeluarkan mantra 
misteriusnya. 

---Tinju Berlian, Tubuh Berlian, Nol hingga Enam Puluh, Keberanian Drum, Matikan 
Rasa Sakit 

Serangan, Pertahanan, dan Ketangkasan Jack meroket saat tubuhnya bertambah besar dan 
kulitnya mengeras. Selain itu, dia tidak akan kehilangan Stamina atau merasa sakit untuk 
waktu yang ditentukan, mengubah Jack menjadi mesin pembunuh. Darah Jack membakar 
pembuluh darahnya, dan dia mengembuskan napas pedas. 

"Sudah berakhir, Raja!" Dia menyerang Raja Iblis dengan kecepatan sedemikian rupa 
sehingga Jack sekarang merasakan dunia di sekitarnya dalam gerakan lambat; bahkan 
suara-suara dari kerumunan sekarang berubah. Meninggalkan akal sehatnya, Jack 
melepaskan pukulan yang menghancurkan. Dengan langkah pertamanya, lantai berlapis 
batu di bawah mereka hancur, lengannya meroket ke Raja Iblis. Sebuah dampak bencana 
bergema di udara saat seluruh arena ditutupi oleh kabut debu. Jack, bersama dengan 
semua penonton, membayangkan Raja Iblis hancur berkeping-keping. 

Namun, ketika udara sedikit bersih... Raja Iblis masih berdiri, memegang tinju Jack di 
telapak tangannya dengan mudah. 

"Apa yang...?" 

"Bukan pukulan yang buruk, tapi benar-benar kurang kuat dibandingkan dengan para 
pemain. Anda pikir Anda bisa bermain diktator ketika ini adalah yang terbaik yang Anda 
miliki? " 

Raja Iblis mengangkat Jack tinggi-tinggi ke udara dengan tangan yang sama dan 
melemparkannya ke jeruji besi. Tabrakan yang memekakkan telinga terdengar di seluruh 
arena, membungkam para penonton. 

"Ambil L. Selama Anda keluar dari bisnis kami, kami tidak akan memulai apa pun lagi 
dengan Anda." Meskipun berada di tengah pertempuran, Raja Iblis dengan nyaman 
menyalakan rokoknya dan menawarkan gencatan senjata. Ini hanyalah kesalahpahaman 
baginya, dan dia tidak berniat mengubah ini menjadi perang penuh darah antara dia dan 
Jack of All Trades. 

Di sisi lain, Jack mendorong puing-puing logam darinya dan perlahan bangkit. Tidak seperti 
sebelumnya, matanya sekarang bersinar dengan tatapan dingin yang terkumpul. "Bagus 
sekali, Raja. Tidak berpikir kamu akan membuatku pergi dengan kekuatan penuh ..." 

"Oh? Apakah Anda bermain untuk hiburan saya sampai sekarang? 

Jack mengabaikannya dan menyalakan cerutu di mulutnya. Dia menanggalkan gaun 
bergaris harimau dan mengaktifkan Binding yang diukir di sekujur tubuhnya. Dia adalah 
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seorang petarung dan tidak memiliki sihir, jadi dia memilih untuk menato sihir ke kulitnya, 
yang akan mempersingkat hidupnya saat dilemparkan. Ini mungkin taktik yang hanya 
digunakan gladiator, putus asa untuk melewati hari dengan cara apa pun. 

"Selamat, Raja. Saya tidak bertarung seperti ini melawan sembarang orang." 

"Apakah begitu? Singkat saja, ya?" 

"Aku telah hidup selama beberapa dekade di neraka, di sini..." Rune bersinar di lengan Jack, 
mengaktifkan Fire Whip Binding dan mengilhami tinjunya dengan sihir Api, yang 
menimbulkan kerusakan terus-menerus pada musuhnya setelah kontak. "Dicemooh dan 
dilempari batu oleh para bangsawan dan penonton busuk itu, hidup dan matiku menjadi 
taruhan yang dibuat dengan iseng ..." Satu set rune lain bersinar di kakinya, memicu Sayap 
Tinggi, kemampuan yang sama yang pernah digunakan Azur, yang meningkat secara 
drastis kelincahan pengguna. "Aku telah membunuh binatang buas dan monster, hari demi 
hari, dan berhasil dengan kulit gigiku..." Rune bersinar di dada Jack yang tebal, memicu 
Breath of Undine, yang menghentikan pengeluaran Stamina dan memulihkannya seiring 
waktu. "Kamu tidak akan pernah mengerti apa yang harus aku lalui untuk sampai sejauh ini 
..." Satu set rune terakhir menyala di punggungnya, memicu Tembok Titanic, 

Selain semua keterampilan yang sudah diaktifkan Jack, dia sekarang membawa keempat 
elemen sihir dalam dagingnya. Kekuatannya yang sudah menjadi bencana telah mencapai 
tingkat dewa pertempuran. Deru angin kencang meraung dari Jack dan menyapu seluruh 
colosseum, membuat para penonton diam. "Saya akan menang. Saya akan selalu menang! 
Untuk sampai besok!" Jack berlari begitu cepat sehingga tampak seolah-olah dia telah 
berteleportasi, melemparkan tinjunya lurus ke wajah Raja Iblis. 

Membelokkan tinjunya, Raja Iblis sedikit mengernyit. Panas panas panas! 

Begitu bergerak, Jack tak terbendung. Tanpa takut kelelahan, dia melepaskan tinju seperti 
badai. 

Raja Iblis mengelak dan menangkis tinju ini, membuat penonton takjub, tapi dia tidak 
bersenang-senang. Ayo, ini... Panas! Panas! Aku tidak tahan lagi! Dia mempertahankan 
ketenangan yang dingin di permukaan, tapi dia mulai menyesal mengejek Endjoy. 

Sementara itu, Jack hanya tampak mempercepat, yang berpuncak pada tarikan napas cepat 
sebelum melepaskan gerakannya yang paling kuat. "Knuckle Liger!" Pukulan malapetaka 
menghantam alun-alun Raja Iblis di dadanya, meniupnya seperti daun tertiup angin, 
membantingnya ke dinding arena. Detik berikutnya, retakan ditembakkan dari Raja Iblis di 
sepanjang dinding, menyebabkan bagian arena itu runtuh. Ini akan menjadi kudeta bagi 
Jack untuk menegaskan dominasinya sebagai juara tak terbantahkan dari colosseum. "Itu 
seharusnya menunjukkan siapa bosnya, kan, Raja?" 

Seringai percaya diri Jack berubah menjadi ekspresi kesakitan. 
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Api Sodom telah menembus kaki kiri Jack. Raja Iblis dengan santai melemparkan belatinya 
saat dia terhempas oleh dampaknya. Api hitam meletus dari belati, menelan Jack dan 
menimpanya dengan kerusakan Burn. Jack berteriak, tidak mampu menahan penderitaan. 

Raja Iblis bangkit, membersihkan jasnya, dan menyalakan sebatang rokok. Dia tampak 
seolah-olah dia tidak menerima kerusakan sama sekali. Sebenarnya, dia sengaja menerima 
pukulan itu untuk membuat jarak antara dia dan Fire Whip Binding Jack yang panas dan 
tidak nyaman. 

"Jadi kamu membuat ulah karena masa lalumu, mengerti... Betapa sempitnya kamu untuk 
kemudian membuat orang lain sengsara. Kamu tidak akan pernah cukup baik untuk 
memerintah sebuah negara, apalagi menjadi pemimpin kera yang mati otak," Raja Iblis 
secara verbal mencelupkan Jack yang jatuh dan berbalik untuk pergi. 

Kemudian sebuah suara memanggil dari belakangnya. Sebuah suara milik Jack tapi bukan 
miliknya. 

" Sungguh menyedihkan bagi hambaku tersayang... " 

"Maafkan aku...Tuan...Rookfell..." 

" Terimalah kekuatanku... Tertawalah dalam menghadapi kekalahan, dan makanlah! 
Menjadi sombong! " 

Jack bangkit seolah dipanggil oleh suara menakutkan yang keluar dari mulutnya sendiri. 
Saat kabut hitam menyelimutinya, mengubahnya menjadi sesuatu yang mengerikan hingga 
ke tulang-tulangnya, Jack mengingat kenangan yang jauh ketika iblis agung ini muncul di 
colosseum. 

Rookfell, iblis besar berkepala singa, telah dipanggil---atau kebetulan mampir---dan 
menginjak-injak semua orang yang hadir. Keluarga kerajaan, para pejuang, para penonton, 
mereka semua tercabik-cabik, jeroan mereka tumpah ke tanah. Beberapa orang terpilih 
yang berhasil selamat dari pembantaian sepihak diberi darah iblis agung, bukan karena 
belas kasihan, tentu saja, tetapi hiburan. 

Hampir tidak ada kemungkinan bahwa siapa pun yang selamat dapat menahan darah iblis 
besar, sehingga hampir semua dari mereka menggeliat dalam kematian yang lambat dan 
menyakitkan, seolah-olah mereka telah diracuni. Satu-satunya yang selamat dari transfusi 
adalah Jack. 

Perintah pembungkaman dikeluarkan untuk menutupi insiden ini dan colosseum ditutup. 
Inilah saat Jack akhirnya mendapatkan kebebasannya. Begitu dia mendapatkan kekuasaan 
di Euritheis, Jack juga orang yang membuka kembali colosseum, dan dia melakukannya 
dengan tujuan tunggal untuk menimbulkan penderitaan yang sama seperti yang dia alami 
kepada orang lain. Untuk menghujani tanah ini dengan kehancuran yang tak ada habisnya. 
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"Aku tidak pernah kalah... Seluruh dunia akan segera menjadi milikku! Ketenaran, wanita, 
emas, kemuliaan, semuanya! Aku akan memeras sampah kota yang tidak berguna ini untuk 
setiap tetes terakhir yang mereka dapatkan!" 

Kerangka Jack telah membesar, menggesernya menjadi seekor liger. Tidak seperti 
Firebrand, Jack dipaksa untuk melayani iblis besar dan mengalami metamorfosis. Jika 
seseorang memberi label padanya apa pun, dia mungkin telah dikategorikan sebagai 
hibrida-neraka. Perpisahan liger antara singa dan harimau mewujudkan esensi Jack dengan 
sempurna. 

Transformasi itu mengundang jeritan teror dari kerumunan. 

"A-Apa yang terjadi?!" 

"Jack iblis ?!" 

"L-Lari! Kita akan mati jika tetap di sini!" 

"Tidak mungkin, aku melihat ini! Pertarungan ini adalah peristiwa sekali seumur hidup!" 

Alis Raja Iblis berkedut. Dia merasakan kehadiran level 30 ... Pemain yang sudah maksimal. 

"Anda telah mendapatkan hak untuk berdiri di hadapan saya," katanya. 

"Bodoh... Seorang manusia tidak memiliki peluang melawanku, perwujudan dari salah satu 
dari tujuh dosa mematikan: Kebanggaan." 

"Dosa yang mematikan? Saya merawat salah satu dari mereka belum lama ini. " 

"Seolah-olah!" 

Jack mengayunkan cakarnya dengan kecepatan yang menakjubkan, yang ditangkis oleh 
Raja Iblis dengan Api Sodom. Pasangan itu bermanuver melalui arena dengan kecepatan 
tinggi, kadang-kadang bentrok. Semua penonton bisa melihat bunga api beterbangan di 
udara. 

Setelah menghindari atau memblokir cakar liger beberapa kali, Raja Iblis bertanya-tanya, 
"Aneh... Kau jauh lebih lemah dari ayah Olgan. Bagaimana cara kerjanya?" 

"Mencoba untuk membicarakan jalan keluarmu? Keberuntungan yang sulit." 

Sebagai diktator de facto Euri, Jack mengetahui semua jenis informasi. Secara alami, 
beberapa di antaranya berkaitan dengan ayah Olgan, iblis besar yang mewujudkan Sloth. 

"Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi, Raja!" Jack menyalak. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sementara itu, Raja Iblis terus bergumam pada dirinya sendiri saat dia menangkis 
serangan. Meskipun terlibat dalam pertempuran, dia tampak seperti seorang peneliti yang 
bekerja di labnya. "Saya berasumsi bahwa Iblis memiliki stat dasar dan peningkatan stat 
yang lebih tinggi sebagai ganti progresi level lambat. Manusia memiliki waktu yang lebih 
mudah untuk naik level tetapi memiliki statistik dasar dan tingkat peningkatan yang lebih 
rendah. " 

Penilaian Raja Iblis sebagian besar benar. Dia dan penasihatnya semua membutuhkan EXP 
astronomi untuk naik level, membuatnya lebih mudah untuk memahami sistem ini: yang 
kuat membutuhkan batasan mereka sendiri. 

Jack meronta-ronta cakarnya seolah-olah dia sedang membakar kekuatan hidupnya dalam 
pertempuran ini, menjatuhkan Raja Iblis. Seorang pria rata-rata akan tercabik-cabik oleh 
satu serangan. 

"Sejak saya lahir, semua orang telah mengambil dari saya. Sekarang giliranku untuk 
mengambil kembali hutangku dari sampah-sampah itu. Setelah aku menghancurkanmu, 
Raja , aku akan menghabisi raja negeri ini juga." 

"Dunia yang dibangun di atas kemalangan orang lain tidak akan bertahan lama. Cepat atau 
lambat, itu akan dibatalkan. " Raja Iblis tidak menambahkan kalimat terakhir yang ada di 
pikirannya: seperti Kekaisaran. Bahkan jika dia tahu, Jack tidak akan tahu apa yang dia 
bicarakan. 

"Bunuh kamu, bunuh Gorgon, dan dunia ini milikku," Jack membual. "Semua orang akan 
merasakan neraka yang saya derita!" 

"Kamu sudah cukup menggonggong ... Jangan mengolesi kotoranmu ke orang lain, dasar 
jalang." 

Jack berubah menjadi berkaki empat, menyimpan kekuatan bencana. 

Penonton sepertinya menangkap kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya di 
arena, saat mereka berlari menyelamatkan diri dengan panik. 

Raja Iblis bersiap untuk melawan serangan dengan mengaktifkan beberapa 
keterampilannya sekaligus. 

---Fighting Spirit , Intimidasi , Fake Out , Sama dengan Tidak Ada 

Kekuatan ledakan memancar dari Raja Iblis, berbenturan di udara dengan energi Jack. 

"Seluruh dunia ini milikku!" Jack berteriak. "Tidak ada yang bisa menghentikanku!" 

"Jangan berani-berani mengklaim dunia ketika yang kamu inginkan hanyalah balas dendam 
murahan." 
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Jack menyerang, seperti binatang buas yang tidak dirantai. Serangan ini bahkan akan 
menghancurkan iblis yang kuat. 

Raja Iblis menatap Jack dan menyatakan, "Tidak ada ruang untukmu di duniaku !" 

Mereka bertabrakan di tengah arena dengan kilatan, diikuti oleh suara gemuruh dari 
benturan mereka yang sepertinya merobek udara di sekitar mereka. 

"Bagaimana... aku... kalah...?" 

Jack, tentu saja, adalah orang yang jatuh. Perawakannya menyusut, kembali ke bentuk yang 
lebih manusiawi. Setelah kehilangan keseimbangan, dia ambruk ke tanah, tergeletak. Dia 
menatap langit-langit kubah colosseum untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. 
Pemandangan itu menandakan kekalahannya... Dia telah kehilangan hari esoknya. 

"Saya belum selesai..." 

Jika dibiarkan sendiri, Jack akan segera menarik napas terakhirnya. 

Raja Iblis, sebatang rokok masih di mulutnya, dengan tenang menatap Jack. "Jika Anda 
berjuang untuk kekuasaan karena Anda membenci dunia seperti itu atau membenci 
mereka yang membuat hidup Anda sengsara, Anda seharusnya membangun negara yang 
penuh dengan kebahagiaan. Itu akan menjadi balas dendam terbaik." Raja Iblis 
mengeluarkan Botol Air, memutar tutupnya, dan menumpahkan isinya ke wajah Jack. 
"Setiap orang yang merendahkanmu, mengejekmu, membencimu... Mereka semua akan 
menyanyikan pujian tinggi untukmu dan pemerintahanmu. Balas dendam sejati adalah 
membuat orang seperti mereka memohon tempat di duniamu." Raja Iblis berbalik dan 
pergi tanpa berpikir dua kali. 

Air telah menyembuhkan Jack cukup untuk membuatnya tetap hidup, yang mungkin lebih 
buruk daripada kematian pada saat ini. 

Ren muncul di samping Raja Iblis, berjalan bersamanya. "Apakah kamu tidak akan 
membunuhnya, Tuan?" 

"Orang-orang di negara ini dapat membersihkan kekacauan mereka sendiri." 

"Ini akan mengakhiri kediktatoran Jack of All Trades." 

"Setiap diktator digulingkan cepat atau lambat. Baginya, itu terjadi hari ini, "kata Raja Iblis 
dengan cara yang berarti, terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak memikirkan 
tindakannya. Dia benar-benar frustrasi, dan Jack kebetulan ada di sana. 

Melihat dia dan Ren pergi tanpa sepatah kata pun, para penonton mulai berbicara satu 
sama lain. 

"Apa yang baru saja terjadi...?" 
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"Raja mengeluarkan Jack!" 

"A-Apa yang akan terjadi sekarang?" 

"Raja don baru ibukota..." 

"Ini gila! Kita harus memberi tahu semua orang!" 

Struktur kekuasaan ibukota telah terbalik dalam satu malam. Tindakan impulsif Raja Iblis 
telah memuncak dalam perebutan kekuasaan. 

Sisa SP --- 640P 
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Volume 7 Chapter 14 

Pendekatan Kupu-Kupu 
------Kasino Emas, Ruang Pertemuan. 

Penasihat Raja Iblis sedang bekerja keras, Tahara sendirian dengan ekspresi bermasalah, 
kadang-kadang mengerang dan menggaruk kepalanya. Sementara Kondo hanya bermain 
video game di bawah meja, baik Tahara maupun Yu tidak mengharapkan produktivitas apa 
pun darinya. 

"Apakah ada yang salah?" tanya Yu. 

"Ini lancar... Tapi tergantung pada area mana yang diatur bos, kita akan kekurangan tenaga 
kerja terampil dan tidak terampil." 

Tanah terlantar timur Holylight memiliki populasi kecil untuk memulai, dan hanya 
meratakan tanah gurun yang tidak berpenghuni akan membutuhkan banyak tangan di dek. 
Jam kerja yang dibutuhkan diperparah oleh ekspektasi tinggi Tahara terhadap kualitas dan 
kurangnya alat berat di dunia ini. 

"Bahkan aku tidak bisa mengkloning orang atau mengubahnya menjadi teknisi yang 
terampil dalam semalam." 

" Aku tahu." Yu bisa menghilangkan penyakit apa pun dan menyembuhkan luka apa pun, 
tetapi dia tidak diberi kemampuan untuk menciptakan manusia dari awal atau kekuatan 
untuk membangkitkan orang mati, tentu saja. "Jika kita ingin menambah populasi, aku 
harus melahirkan keturunan Sekretaris---" 

"Ya, semoga berhasil dengan itu. Sungguh-sungguh," Tahara menepis Yu, mengharapkan 
komentar itu. Dia menatap langit-langit. Bahkan seorang supergenius seperti dia tidak bisa 
menyelesaikan masalah populasi. 

Namun, saat Raja Iblis tertidur dalam keadaan mabuk, Ren telah mengirim Komunikasi. 

Halo, Tahara. 

Apakah itu Ren?! Man, saya sudah menunggu Anda untuk datang untuk waktu yang lama! 

Saya mengusulkan kita bertukar informasi tentang situasi kita saat ini. 

Saya kedua itu! 

Mereka menyampaikan apa yang mereka alami masing-masing di dunia ini sejauh ini 
dalam beberapa kata, dengan masing-masing mengisi kekosongan. 
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Dalam Game Infinity, para penasihat diberi kekuasaan yang hampir bebas ketika 
menyangkut apa pun tentang arena. Namun, dalam hal lain, mereka terus-menerus 
memperebutkan kekuasaan dengan petinggi Kekaisaran dan berbagai faksi. 

Inilah mengapa Ren dan Tahara menikmati kebebasan dan kegembiraan dalam menyusun 
strategi dan membangun busur politik untuk Raja Iblis. Sementara Komunikasi mereka 
sebagian besar merupakan pembaruan dua arah, mereka tampaknya tetap menikmati 
prosesnya. 

Ada hampir dua ribu penduduk yang kelaparan di daerah kumuh di sini, Ren menjelaskan, 
bukan untuk menjadi nakal, tetapi untuk menjaga hal-hal kecil dari piring Raja Iblis, 
terutama setelah dia dengan bijak (atau begitulah yang dia pikir) meneranginya tentang 
kesia-siaan menyelamatkan. hanya segelintir orang dalam jangka pendek. 

Bossman memang menyebutkan menarik tenaga kerja dari luar! Kirim mereka ke mana-
mana, seperti, kemarin! Katakan pada mereka kita punya makanan yang enak atau apalah! 

Saya tidak berpikir saya bisa mengatakan itu. 

Ayo! 

Tidak seperti Ren, Tahara tidak memiliki delusi bahwa Raja Iblis melakukan semua ini 
karena kebaikan, dan percaya itu hanyalah taktik untuk mengatasi kekurangan tenaga 
kerja mereka. 

Begitu Ren mulai menceritakan kembali bentrokan Raja Iblis melawan Jack of All Trades, 
bahu Tahara mulai bergetar sampai dia tertawa terbahak-bahak saat Komunikasi berakhir. 

"Ba ha ha ha! Bos kita sangat dingin!" 

"Apa yang begitu lucu sehingga membuatmu terlihat lebih seperti orang idiot?" 

"Betapa kejamnya kepala itu. Begitu dia mendarat, dia mengadu dua beruang satu sama 
lain." 

Tahara menyampaikan cerita itu, yang mengundang tawa yang tidak seperti biasanya dari 
Yu, karena cerita itu tampaknya menarik baginya. Dia benar-benar senang dengan gagasan 
membuat babi guinea rendahan saling bertarung tanpa kelompok mereka mengangkat satu 
jari pun. 

"Mengadu kotoran satu sama lain dengan koin perunggu ..." Yu akhirnya pecah, menutupi 
mulutnya untuk menahan tawanya sendiri, bahunya sekarang bergetar. 

Kondo gemetar karena alasan lain sepenuhnya, tetapi memutuskan untuk tidak mendekati 
apa yang sedang terjadi dan mengembalikan matanya ke video gamenya. 
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"Semua itu tanpa biaya juga," tambah Tahara. "Aku tidak percaya. Jika kita tidak bergerak, 
dia akan menyelesaikan pembersihan Utara." 

"Saya setuju. Sementara Sekretaris mengambil alih Euritheis, aku akan memastikan mereka 
akan bersatu melawan Dona." 

"Anda bertaruh. Mari kita ambil siapa pun yang kita bisa dan selesaikan ini. " 

Baik Tahara dan Yu memiliki keterampilan menakutkan yang disebut Propaganda. Dalam 
game, skill tersebut adalah semacam mekanisme pertahanan yang menyembunyikan 
berbagai informasi tentang pengguna, tetapi memiliki kegunaan yang jauh lebih bervariasi 
di dunia ini, karena juga dapat digunakan untuk mendukung rumor dan menciptakan iklim 
sosial untuk keuntungan pengguna. . Dengan dua pengguna dari keterampilan jahat seperti 
itu, mereka dapat melakukan kerusakan luar biasa pada dunia, tentu saja cukup untuk 
menjerumuskan suatu negara ke dalam kekacauan. 

"Kami telah menahan Propaganda, tetapi kami tidak dapat menarik pukulan sekarang." 

"Saya setuju." 

"Oh, dan Kupu-kupu lainnya sedang dalam perjalanan." 

"Kami sedang mencapai sentuhan akhir." 

Mereka berbicara tentang saudara perempuan Nyonya, ratu dunia seni. Begitu mereka 
memihaknya, Game ini akan berakhir. 

Hart dan bangsawan militer sudah menyiapkan pasukan mereka dengan bala bantuan 
Madam, dan sementara Raja Iblis dan Ren memainkan rom-com mereka di utara, penasihat 
lainnya bekerja tanpa lelah. 

Tahara dan Yu akan membanjiri Holylight dengan rumor berikut: 

"Harts sedang bersiap untuk menjatuhkan Dona." 

"Para bangsawan militer dan pusat telah bergabung, mengumpulkan tentara untuk 
pertempuran." 

"Uang besar dari Suneo mendukung upaya tersebut." 

"Dona mengirim seorang pembunuh melawan Luna Maiden Suci." 

Saat Nyonya membocorkan desas-desus ini kepada tamu-tamu bangsawan desa, Tahara 
membaginya dengan para pekerja dan Yu dengan pasiennya. Karena bangsawan adalah 
makhluk yang sangat tertarik pada pelestarian diri, mereka akan dikirim ke kegelisahan 
besar. Struktur kekuasaan Holylight sebelum Raja Iblis akan menentukan bahwa siapa pun 
berpihak pada Dona tanpa berpikir dua kali, tetapi dukungan finansial Suneo akan 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



memperumit keputusan. Dalam perang saudara skala besar seperti ini, netralitas bukanlah 
pilihan; memilih sisi yang salah, dan seluruh klan seseorang akan jatuh dari kasih karunia. 

"Bada bing, bada boom. Kami membuat diri kami menjadi pengkhianat bangsa." 

Prosesnya semudah mereka memasak resep satu panci, sementara efek dari rencana 
mereka akan terbukti menjadi bencana besar. Segera setelah Tahara dan Yu menatap Dona, 
hari-harinya telah dihitung. 

"Sekarang bagaimana saya akan bermain dengan Dona ini ... Mungkin saya akan 
memberinya makan gigitan kunang-kunang kelaparan saya, mulai dari jari kakinya." 

"Dan apa itu, tepatnya...? semacam serangga?" 

"Mereka bersinar indah ketika mereka diberi makan daging manusia. Mereka bahkan 
menunjukkan warna yang berbeda tergantung pada hari dalam seminggu." 

"Lupakan tentang kebun binatangmu yang aneh... Bukannya aku ingin tur," Tahara 
terkekeh canggung dan mengalihkan pandangannya, tapi bukan karena kasihan pada Dona. 
Tahara memiliki filosofi bahwa semua musuh bebuyutannya harus dibunuh, dan menahan 
diri dari mereka dengan cara apa pun dapat merugikan dirinya sendiri. 

"Sekretaris bersama Ren, kan...?" tanya Yu. 

"Hm? Ya." 

"Sepatu baik itu sedang bermain sebagai hewan peliharaan guru, tidak diragukan lagi." 

"Tidak begitu yakin tentang itu..." 

Tahara ingat bahwa Sekretaris hanya pernah melihat Ren sebagai salah satu bagiannya, 
tanpa emosi apapun terhadapnya. Dia hanya pernah mencari bakat, bukan individu. Tahara 
juga tahu bahwa kebijakan yang sama berlaku untuknya. Sementara dia merasakan 
semacam geli di pihak Kunai terhadap kekonyolan Akane atau Kondo, itu tampak lebih 
seperti pengamatan penasaran daripada bentuk kasih sayang apa pun. Tahara berasumsi 
bahwa sikap Raja Iblis terhadap Luna mengikuti prinsip yang sama. 

"Bagaimanapun, saya pikir kepala punya kesempatan yang lebih baik seperti dia sekarang." 

"Maksud kamu apa?" 

"Ya, dia masih menakutkan ... tapi dia menjadi lebih santai, seperti dia bisa duduk kembali." 

"Aku yakin itu membantu untuk melepaskan beban Kekaisaran dari pundaknya." 

Kastil Tanpa Tidur dulunya adalah rumah bagi yang terbaik dari yang terbaik dari seluruh 
penjuru Kekaisaran, tetapi mereka masih memiliki kekuatan yang sangat kecil 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



dibandingkan dengan negara yang penuh gejolak lainnya. Itu dijaga oleh Hakuto Kunai dan 
delapan penasihatnya, didukung oleh lima ribu robot dan armada kapal perang yang layak 
untuk mengintimidasi para pemain, tetapi itu tidak sebanding dengan keseluruhan 
Kekaisaran yang membentang lebih dari 60% dunia. 

Sekarang setelah sisa Kekaisaran tidak lagi terengah-engah, para penasihat diliputi rasa 
kebebasan. 

"Jika bukan karena bos kami yang ramah, kami semua akan digantung di beberapa titik." 

Yu setuju dengan Tahara. Para penasihat hanya mampu mempertahankan status mereka 
karena siasat Kunai yang tak henti-hentinya menyingkirkan lawan politik. 

"Menyenangkan melihatnya menendang semua lawan kami dari tumpuan mereka, bahkan 
membuat mereka pergi sendiri. Apakah Anda ingat Sando yang terus mengejar kursi kita? 
Setelah jatuh, ia dibuat untuk bergabung dengan keributan di antara para pemain. Cara dia 
mengoceh...!" 

"Ya, aku ingat! Dia menangis, semua berhidung ingus. Butuh sekitar dua puluh tembakan 
dari para pemain untuk membuatnya hancur berkeping-keping! " 

Yu tertawa lagi. "Akhir yang pas untuk kotoran itu." 

Kondo, sementara itu, dalam upaya untuk menghindari terlibat dalam setiap bagian dari 
percakapan, berkonsentrasi pada permainannya mencoba membantu seorang lelaki tua 
melarikan diri dari taman. Suara video gamenya diredam, mungkin karena dia ditegur oleh 
penasihat lain. 

"Hei, Yu... Seberapa banyak yang kamu ingat tentang masa lalu ?" 

"Hah? Bukankah kamu terlalu muda untuk menderita demensia?" 

"Bukan itu yang saya katakan." 

Tahara ingat membantai aliran pemain yang tak ada habisnya, terdiri dari semua orang 
dari penjahat, warga ibu kota, dan bahkan sukarelawan. Kalau tidak, dia memiliki beberapa 
kenangan kuat tentang hari-hari bahagia yang dia habiskan bersama saudara 
perempuannya di masa lalu. Ingatannya yang lain, bagaimanapun, kadang-kadang kabur, 
seolah-olah mereka terbungkus kabut putih, di mana dia bahkan tidak bisa mengingat garis 
waktu untuk beberapa dari mereka. 

Dia mengungkapkan hal ini kepada Yu, dan dia telah mengalami fenomena serupa. 

"Bagaimana menurutmu? Semacam efek samping dari datang ke dunia ini?" 

"Mempertimbangkan bahwa kita benar-benar berada di dunia lain sepenuhnya...Aku tidak 
dapat menyangkal kemungkinan itu." 
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"Bagaimana denganmu, Kondo?" 

"Hah...? Aku hanya ingat bermain video game..." 

"Seharusnya aku tahu lebih baik daripada bertanya padamu." 

Para penasihat membicarakan ini dan itu ketika mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, 
tetapi mereka tidak akan mengetahui untuk beberapa waktu bahwa bahkan don Euritheis 
telah jatuh dari kasih karunia. 

------Jalan perjalanan ke Holylight timur. 

Adikku yang bodoh. Berapa lama dia akan mengejar mimpinya yang mustahil itu...? 

Sebuah kereta raksasa kelas atas meluncur di jalan yang dikelilingi oleh banyak sekali 
penjaga, jelas-jelas melindungi seseorang dengan status hebat. Bendera yang melambai di 
atas gerbong menggambarkan kupu-kupu kuning mencolok yang menandakan kehadiran 
Kupu-Kupu Buttersauce, seorang bangsawan di antara para bangsawan. 
Mempertimbangkan pengaruh tambahan dari saudara perempuannya, lambang memiliki 
bobot yang signifikan di Holylight. 

Anda pikir saya kasus amal? Anda akan lihat ... Buttersauce tertawa mengancam, sosoknya 
yang besar dan kuat gemetar. Dia memegang kertas di tangannya: undangan untuk 
menginap satu malam di Rabbi's Hot Springs Resort. Kakaknya telah mengiriminya 
undangan ini sejak lama, yang telah diabaikan oleh Buttersauce. Setelah dia dan saudara 
perempuannya praktis tidak memiliki kontak selama bertahun-tahun, Buttersauce ingin 
meludahi amal ini yang tiba-tiba saudara perempuannya putuskan untuk menyerangnya . 

Namun, seiring dengan berkembangnya reputasi Hot Springs Resort seiring waktu, 
Buttersauce berubah pikiran. Bepergian adalah bagian penting dari masyarakat 
bangsawan, terutama bagi pemimpin faksi seperti Buttersauce. 

Adikku yang bodoh yang tidak pernah belajar menjadi dewasa... Aku ingin tahu kekacauan 
konyol apa yang dia sebabkan untuk mengadakan pesta kasihan untuk dirinya sendiri. 

Para suster berpisah karena satu alasan: mengejar kecantikan. Karena kutukan leluhur, 
kedua saudara perempuan itu mengalami kenaikan berat badan yang tidak dapat 
dijelaskan sejak tahun-tahun pembentukan mereka, yang hanya diperparah dengan 
bertambahnya usia. Berat badan mereka telah menjadi sasaran banyak lelucon di 
masyarakat kelas atas yang glamor, membuat Buttersauce mengasingkan diri dari orang 
lain, mengunci diri. Sementara itu, Butterscotch bangkit kembali, terus menghadiri acara-
acara masyarakat kelas atas meskipun diejek dan diejek, mengalir dalam jumlah yang 
hampir menyedihkan. energi untuk menurunkan berat badan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kakak bodoh... Usahamu akhirnya tidak berarti apa-apa. Buttersauce mencibir, hampir 
ingin merendahkan saudara perempuannya karena sia-sia menyebabkan keributan di 
acara-acara bangsawan. 

Dia, di sisi lain, telah menemukan dunia seni rupa dan menggali jauh ke dalam ekspresi 
keindahannya. Jika dia sendiri tidak bisa menjadi cantik, dia akan mengelilingi dirinya 
dengan kecantikan. Selain itu, Buttersauce mulai membuat karya seninya sendiri. 

Butterscotch telah menghina keputusan Buttersauce sebagai pengecut, dan Buttersauce 
menjawab bahwa adiknya menyia-nyiakan hidupnya mengejar mimpi yang mustahil. 

Bertahun-tahun berlalu sejak mereka putus, dan bahkan ketika mereka menghadiri acara 
yang sama, mereka tidak pernah bertemu mata satu sama lain. 

Setidaknya aku merasa sedikit lebih ringan akhir-akhir ini... Ukuran saus mentega biasanya 
membuat tulang dan persendiannya aus, membuatnya sakit di sekujur tubuhnya. 
Dikombinasikan dengan tekanan pada bahu dan punggungnya karena duduk dan melukis 
selama berjam-jam, gaya hidupnya menyebabkan banyak kerusakan pada tubuhnya yang 
besar. 

"Kita hampir sampai di desa Rabbi, Bu," panggil kusir. 

Melalui jendela kereta, Buttersauce melihat tanah kering di gurun timur. Hampir tidak 
terbayangkan bahwa saudara perempuannya, dengan ketertarikannya pada kemewahan 
dan kemewahan, memilih untuk mengasingkan diri di sini untuk rehabilitasi . 

Dan dia bahkan berjabat tangan dengan para bangsawan militer biadab itu... Rasa kasihan 
berkedip di mata Buttersauce. Dia melihat ini sebagai amukan terakhir adiknya, yang 
melibatkan seluruh bangsa. Seolah-olah dia bisa mendengar saudara perempuannya 
menangis minta tolong, Buttersauce memutar wajahnya menjadi cemberut. Bodoh, adik 
bodoh... Kapan kau akan keluar dari delusimu ini? 

Sudah kelelahan, dia melihat ke luar jendela kereta dan mengeluarkan "Oh!" saat dia 
melihat apa yang tampak seperti hutan. Dia segera memanggil kusir untuk berhenti. 
Sementara dia hampir tidak bisa melihat menembus badai pasir, siluet hutan tidak salah 
lagi ada di sana. 

"Bagaimana ada hutan di sini...? Tunggu... Ini entah bagaimana berbeda dari hutan mana 
pun yang kukenal." 

Buttersauce buru-buru turun dari kereta dan mulai menggambar dengan cepat di buku 
sketsa yang selalu dibawanya. Dia pikir dia telah melihat sekilas sesuatu yang ilahi di hutan 
itu. Semacam sihir murni yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Itu seperti Buttersauce, 
dengan matanya yang tajam akan keindahan, sedang melihat air terjun besar yang 
memancarkan semacam keagungan yang mencapai jiwa seseorang. 
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"Jangan bilang... Kakakku membangun hutan ini hanya karena tidak ada apa-apa di sekitar 
sini?" Buttersauce mencibir, membayangkan biaya yang sangat besar untuk mencapai hal 
seperti itu. Tentu saja, dia adalah pemboros besar dalam dirinya sendiri dalam hal seni. 

Ketika Buttersauce menyelesaikan sketsa cepatnya, dia mendengar suara yang tak 
terlupakan di telinganya. 

"Itu adalah Hutan Penyembuhan. Itu menggelitik minat Anda, saya menerimanya ... " 

Buttersauce bertanya-tanya berapa lama pria yang mengenakan pakaian City States itu 
berdiri diam-diam. Para pengawalnya mulai bereaksi terhadap Tahara dengan tuksedonya, 
tapi Buttersauce menghentikan mereka dengan mengangkat tangannya. 

"Ini mempesona... Aku hampir tidak percaya kakakku bertanggung jawab untuk itu." 

"Dia tidak, aku takut. Hutan ini dibangun oleh pemimpin kami, Hakuto Kunai. Di dalam 
desa, ada air mancur bersejarah yang menakjubkan." 

"Sebuah air mancur... Apakah itu upayamu untuk bercanda?" Buttersauce tertawa kering. 

Pohon bisa ditanam dengan paksa, bahkan di padang pasir, meskipun dengan biaya yang 
tidak masuk akal, tapi mata air tidak bisa ada di manapun di Holylight timur. 

"Keinginan pemimpin kita menjadi kenyataan ..." 

Mata pria itu berkilat biru sesaat, dan jantung Buttersauce berdegup kencang. Dia melihat 
bahwa dia sangat cantik ketika dia pertama kali melihatnya, tetapi tatapan itu 
membangunkan binatang feminin di dalam dirinya yang telah lama tertidur. 

"Pemimpin kami sayangnya sedang keluar saat ini, tetapi dia telah menginstruksikan kami 
untuk memberi Anda sambutan terhangat yang ditawarkan desa kami ... Selamat datang di 
dunia pemimpin kami, Nyonya ..." 

Buttersauce meraih tangan Tahara dan merasakan kehangatan api di sekujur tubuhnya: 
mungkin sedikit romansa. 

Dimana tangan itu akan menuntunnya menunggu sebuah dunia yang diciptakan oleh Raja 
Iblis, sebuah dunia yang tidak dapat dibayangkan oleh orang lain. Kupu-kupu lainnya 
sekarang mendekati jurang dunia itu. 

Sementara kesalahpahaman hanya dipercepat di sekitar kejenakaan Raja Iblis, 
pertempuran lain akan segera dimulai di desa Rabi. Dengan para bangsawan ambisius 
mengumpulkan batalion mereka ke barat, kekacauan di Holylight mendekati titik didih. 

Kekacauan besar dan kehancuran akhirnya akan membuka jalan menuju keajaiban. 
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Volume 7 Chapter 15 

Memorial: Dunia Berwarna Merah 
------Suatu hari di tahun 2007. 

Tim pengembang dengan antusias memainkan permainan Akira, di mana para pemain 
dikumpulkan di suatu area dan dibuat untuk saling bertarung sampai orang terakhir yang 
berdiri. Tidak seperti hari ini, battle royale adalah genre game online yang belum dijelajahi. 
Yang lebih buruk, iterasi Akira memiliki batas waktu satu minggu, setelah itu level, 
statistik, inventaris, dan uang para pemain semuanya diatur ulang ke nol. Untuk 
mengimbanginya, dia telah memasukkan elemen sidequest-esque seperti memancing, 
berjudi, dan membangun markas, serta aspek bertahan hidup yang mengharuskan para 
pemain untuk mengumpulkan makanan dan bahan bakar. 

"Grafiknya agak ketinggalan zaman... yang tidak akan terlalu sulit untuk diperbaiki." Salah 
satu anggota mulai menjelajahi area spawn karakternya, afronya memantul. "Harus mulai 
dengan menjelajah... Hah? Saya memperoleh ' ? '? Apa artinya...?" Pengembang membolak-
balik dokumentasi untuk menemukan bahwa setiap item yang ditemukan harus dianalisis, 
dan SP harus membayarnya. "Brengsek, itu menyebalkan... Hah? Sebuah batu?! Anda tidak 
bisa menganalisis itu dengan melihatnya ?! " 

---"Batu" telah ditambahkan ke Database Jace. 

Pengembang berambut afro menatap pesan sistem, dengan mata terbelalak. Dia 
melengkapi karakternya dengan senjata yang ditugaskan secara acak (kapak) dan 
menyerang pohon terdekat dengan itu. Dia mengambil item yang lagi-lagi dilabeli dengan 
tanda tanya. 

"Ah, jadi begitu... Analisis Item..." 

---"Arang" telah ditambahkan ke Database Jace. 

Setelah terlibat dalam begitu banyak siklus pengembangan game, dia memahami hingga ke 
akar sistem. "Angka-angkanya disetel ulang, tetapi pengalaman dan pengetahuan Anda 
disimpan..." 

Pengembang bergerak melalui area dan membuka peta dalam game. Layarnya serba hitam, 
kecuali area kecil yang baru saja dilalui karakternya. 

Kawasan Hutan Ditemukan --- 0,1% 

Keterampilan yang Diperoleh --- 1% 

Item Ditemukan --- 0,1% 
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Uang Masuk --- 0% 

Pengembang membolak-balik setiap layar untuk menemukan tampilan ini dan tahu bahwa 
asumsinya benar. Pada saat yang sama, dia terkesan bahwa permainan Akira tahu cara 
menggelitik kolektor di pemain. Angka-angka ini memohon untuk dinaikkan hingga 100%, 
dan mengisi database akan menjadi perlombaan di antara para pemain. 

"Berjuang dan mengumpulkan, ya? Ini cantik... Tunggu, apa yang terjadi?!" 

Layarnya berkedip merah dan bergetar. Dia membuat karakternya berbalik untuk 
menemukan avatar wanita, dalam bikini dari segala hal, mengarahkan senapan ke arahnya. 
"Kami sedang menguji coba, Jenny!" Dia berteriak ke headset-nya. 

Dari itu kembali tawa menjengkelkan. "Yang lemah harus mati! Itu hukum rimba! Keadilan 
hutan!" 

"Menjatuhkannya! Anda membunuh saya! Nyata!" 

Dia mencoba lari, tetapi layar merah yang bergetar membuatnya sulit untuk dikendalikan. 
Lebih buruk lagi, karakternya hanya berputar-putar: langkah yang jelas-jelas buruk. 
Kepanikan membuat orang melakukan hal-hal bodoh, dan itu juga berlaku di video game. 

"Nyata...! Aku harus sembuh! Sembuh!" 

"Kamu bisa lari, tapi kamu tidak bisa bersembunyi! Serigala hidup, Jaces dan babi akan 
mati!" 

"Berhenti! Tidaaaaaaak!" 

Layarnya menjadi hitam, disertai dengan teks berikut: 

-Tamat. 

Anda telah ditembak mati oleh Jenny. 

X hari, XX jam, dan XX menit hingga Game berikutnya dimulai... 

Ini pesan dari pembunuhmu: 

Pengembang berambut afro itu diam-diam gemetar pada tampilan yang sebenarnya, tetapi 
melompat dari kursinya ketika pesan dari Jenny memudar. 

Anda tahu, Anda terlihat seperti karakter Jepang yang disebut Bobobo-bo Bo-bobo 
ini. 

"Bajingan! Kamu mati! Anda mendengar saya?! Kamu mati!" 

Pengembang berlari keluar ruangan, memulai perkelahian IRL. 
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Tim mulai menjadi sangat berinvestasi dalam Game, dengan antusiasme pada waktu-waktu 
tertentu dan dengan persaingan yang liar di pihak lain. Sementara masing-masing anggota 
tim berbakat dalam hak mereka sendiri, banyak dari mereka memiliki kebiasaan 
kepribadian yang menandakan masalah yang muncul di masa depan proyek. 

"Apakah kamu masuk, Miki?" Aoki dengan keras mengetuk pintu kantor direktur dan 
menerobos masuk sebelum ada jawaban. Kantor eksekutif ini dilengkapi dengan dapur 
kecil dan pancuran, yang disediakan untuk setiap atasan 42-OMG. 

Seorang pria duduk di meja, berpakaian seperti pria Inggris di masa lalu. "Halo, Aoki. Aku 
senang melihatmu baik-baik saja." 

"Diam. Berapa lama Anda mengharapkan saya untuk mengasuh anak itu? 

"Apakah Anda memiliki keluhan dengan tugas Anda saat ini?" 

"Tidak apa-apa, aku tahu. Aku bahkan tidak tahu mengapa aku terjebak dengan hidung 
ingus itu." 

"Presiden kita telah... Oh, saya rasa tidak ada larangan merokok di ruangan ini." 

"Persetan, kamu terbang pulang kapan saja sekarang ... Lagi pula kamu tidak pernah 
menggunakan kamar ini." 

Aoki dengan kesal menyalakan cerutunya dan menjatuhkan diri ke sofa. Penjajaran seorang 
pria Inggris yang bermartabat melawan bandit buas seperti Aoki adalah hal yang lucu. 

"Kamu bertanya berapa lama. Yah, sampai proyek selesai, tentu saja. " 

"Pergi dari sini! Aku punya banyak proyek lain---" 

"Itu semua telah didelegasikan, sesuai perintah presiden." 

"Persetan...! Apa-apaan ini..." Aoki mendengus melalui hidungnya dan bersandar ke sofa. 
Dia tidak tahu mengapa proyek Akira diprioritaskan. "Ya, anak itu punya bakat dan insting. 
Mungkin dia jenius. Terus? Ada banyak bakat tergeletak di sekitar, di seluruh dunia." 

Dengan jangkauan global mereka, Aoki tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa 42-OMG 
tampak tergila-gila dengan Akira. 

"Pengembangan teknologi VR adalah prioritas utama kami." 

"Jangan sial lagi, Sherlock. Mengapa menggunakan nya permainan?" 

"Aku tidak punya petunjuk. Ini semua adalah perintah yang diberikan oleh presiden." Miki 
tersenyum hangat dan menyesap tehnya, bahkan melakukan tindakan biasa dengan 
keanggunan yang halus. 
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"Sesuatu tentang menggunakannya dalam pengobatan juga ... Apakah itu akan memberi 
kita adonan?" 

"Oh, beban." 

Menggunakan VR, 42-OMG ingin membuat model 3D anatomi manusia secara virtual, serta 
mensimulasikan operasi, mengalami operasi dari POV ahli bedah, mengobati PTSD, 
membantu terapi fisik, terapi saraf, dan sebagainya. Secara keseluruhan, mereka percaya 
bahwa teknologi VR akan menjadi komponen standar dari berbagai industri di luar 
hiburan. 

"Kami akan bergerak maju dengan berbagai eksperimen dan pengembangan. Harap diingat 
bahwa proyek yang ditugaskan kepada Anda adalah salah satunya." 

Aoki berdiri tanpa menjawab dan berbalik untuk pergi. 

Mikimoto memanggil dari tempat duduknya, "Tergantung pada bagaimana proyek ini 
berjalan, presiden sedang mempertimbangkan untuk mempromosikanmu menjadi VP." 

Aoki berbalik, terkejut. Tampaknya lebih menakutkan daripada menggairahkan, saat rasa 
dingin menjalari tulang punggungnya. "Apa yang Anda dan presiden maksudkan ...?" 

"Keberhasilan proyek ini, tentu saja." 

"Apa maksud proyek ini...? Apa yang dilakukan anak itu---?" 

"Tidak ada yang tahu tentang boneka sepertiku... Presiden akan segera terbang, jadi 
pertanyaanmu mungkin akan terjawab saat itu." Pria Inggris itu masih menunjukkan 
senyum ramahnya. 

Aoki meninggalkan ruangan, cemberut. Setiap pertanyaan yang dia ajukan kepada Miki 
seperti meninju pasir. 

Mikimoto segera terbang kembali ke Inggris. 

Sebulan berlalu. 

Tanpa banyak ketukan, Aoki menerobos masuk ke kantor Akira di mana banyak monitor 
berjajar di dinding dan ruang mejanya, masing-masing menampilkan kode kompleks, 
rendering 3D, atau model bagian tubuh manusia. 

"Masih belum pulang, ya?" 

"Perjalanan hanya membuang-buang waktu." 
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Tanpa banyak menoleh untuk melihat Aoki, Akira terus memetik beberapa keyboard 
dengan kecepatan sangat tinggi dengan tergesa-gesa sehingga akan mengganggu 
ketenangan siapa pun yang menonton. 

Aoki berkomentar sambil menghela nafas, "Ini seperti sarang penjahat super di sini. Kau 
tahu, seperti di anime robot itu?" 

"Aku tidak peduli dengan nostalgiamu, apa? Pergantian abad ini?" 

"Saya sedang lahir di abad kedua puluh, idiot." 

"Tidak bisakah ini menunggu? Apa itu? Saya harus memindahkan shading di sini ... " 

Akira mengerjakan pekerjaan yang melelahkan, seperti menganimasikan rerumputan yang 
tertiup angin atau menghitung bayangan berdasarkan arah matahari. Jelas, dia tidak tahan 
tidak mendapatkan detail kecil ini. 

"Ono, kita akan keluar untuk makan malam. Berhenti bekerja sebentar." 

"Nanti. Dan kenapa kamu tidak makan di kantin saja? Ini cepat." 

"Bersiaplah saja. Saya lapar." 

"Lihat tangki di sana? Makanlah makanan penyu sebanyak yang kau mau--- Aduh!" 

Aoki menepuk kepala Akira tanpa sepatah kata pun, memaksa pekerjaannya berhenti. Dia 
adalah seorang pria berotot dengan pengalaman dalam berbagai seni bela diri. "Itu pada 
saya. Diam saja dan ikut." 

"Apa yang sedang terjadi...? Aku akan memesan menu yang paling mahal... Sup sarang 
burung, matsutake, body sushi... Kebanyakan body sushi." 

"Diam! Ayo pergi saja!" 

Mereka turun ke tempat parkir dan mendekati Aoki's Bentley, mobil mewah dari Inggris 
yang harganya setara dengan sebuah rumah di beberapa daerah. 

Akira menatap mobil dan menggaruk kepalanya. "Aku tahu itu... Kamu menghindari pajak, 
kan...?" 

"Masuk saja, sudah." 

Bentley melaju ke kota saat pejalan kaki menunjuk dan menatap mobil. 

Akira bersandar ke kursi penumpang dan berkata, "Ha! Semua orang menatap." Dia 
merasakan kegembiraan karena menarik perhatian hanya dengan mengendarai mobil. 
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"Kamu melakukan pekerjaan dengan baik, kamu bisa mengendarai mobil cepat ... dan 
cewek seksi." 

"Maksudnya apa?" 

"Pembicaraan uang. Anda harus tumbuh dewasa jika Anda masih mengejar visi yang 
sempurna. " 

Akira mencibir dan melihat pemandangan kota meluncur melewati jendela, menyadari 
bahwa dia sudah lama tidak melihat bagian luar. 

Akhirnya, mereka sampai di persimpangan besar dan berhenti di tempat parkir terdekat. 

"Ayo pergi." 

"Aku tidak tahu tempat ini menyajikan apa, tapi aku memesan sesuatu yang sepadan 
dengan waktuku." 

"Hancurkan dirimu." Aoki membawa Akira ke stan ramen yang didirikan di trotoar lebar, 
dengan set meja dan kursi diatur di sekitarnya, banyak dari mereka berpenghuni. "Hei, 
kepala. Beri aku yang biasa, "panggil Aoki sambil duduk di meja terbesar di sana dan 
menyalakan cerutunya. Ada kartu 'dipesan' di atas meja; rupanya, dia adalah orang biasa. 

Akira mengambil tempat duduknya, tanpa gentar, dan menyalakan rokoknya. "Apakah ini 
tempat kamu mendapatkan sushi tubuhmu? Sepertinya kedai ramen. " 

"Bagian mana yang tidak terlihat seperti ramen bagimu?" 

Pemilik stan membawa sebotol bir dan dua gelas ke meja tanpa mengucapkan sepatah kata 
pun. 

Akira ingin membuat satu atau dua keluhan, tetapi bir itu mencuri perhatiannya. Dia telah 
berhenti minum sejak dia mulai di 42-OMG. "Minum dan mengemudi melewati batas, 
bahkan untuk bandit sepertimu. Apa yang akan Anda lakukan, menjual mobil dan menyuap 
polisi?" 

"Aku akan memanggil sopir, bodoh." 

Sudah menjadi kebiasaan di Jepang bagi seorang bawahan untuk menuangkan minuman 
atasannya, tetapi Aoki menuangkan porsi Akira ke dalam gelasnya. 

Akira merenungkan bir emas untuk sementara waktu, saat Aoki minum langsung dari botol 
dan meneguk sisanya. 

"Ahh... Itu bagus." 

"Sialan... aku mencoba untuk tetap sadar, di sini..." 
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"Tidak mabuk? Apa gunanya itu? Vagina." 

Seolah-olah dia sedang menunggunya untuk menghabiskan minumannya, seorang 
karyawan wanita muda membawa botol lain. Dengan celemek dan bandana di kepalanya, 
dia tampak seperti tipe yang agak aktif. 

"Halo, Tuan Aoki!" 

"Hai. Saya menantikan makanan enak malam ini. " 

"Apakah dia salah satu karyawanmu? Anda belum pernah membawa siapa pun ke sini 
sebelumnya! " 

"Bocah kecil paling menyebalkan yang pernah bekerja denganku." 

"Oh haha. Duduk santai; kami akan segera membuat Anda dilayani!" 

"Terima kasih." Aoki meraih botol itu lagi, menenggelamkan bir ke tenggorokannya. 

Tatapan Akira mengembara kesana kemari hingga akhirnya ia meraih gelas itu. "Y-Yah, aku 
tidak bisa menolak minuman yang dituangkan bosku untukku. Kesengsaraan seorang 
pekerja..." 

"Jangan diminum kalau begitu." 

"Diam! Tentu saja aku akan meminumnya!" Akira berteriak, lalu bersorak saat mencicipi 
bir pertama setelah sekian lama. Sepertinya ketiadaan membuat rasa itu semakin kuat. 

"Ini kamu! Tusuk sate khusus kami," pelayan mengumumkan dan meletakkan sepiring 
tusuk sate panggang arang ke atas meja: setengah dengan ayam dan daun bawang dan 
setengah lainnya dengan irisan tipis lidah sapi. Tusuk satenya berkilauan dalam cahaya, 
aromanya saja yang menjamin pengalaman mencicipi yang luar biasa. 

"Mereka hanya menyajikan ramen dan dua jenis tusuk sate ini, tapi kamu juga tidak bisa 
salah," kata Aoki dan merobek salah satunya. 

Akira juga menggigit ayam dan daun bawang. Umami dari bumbu marinasi dan ayam 
empuk berputar-putar di mulutnya, membuatnya mengerang setuju. "Itu enak. Itu luar 
biasa." Sementara Akira turun ke tusuk sate, sebuah pint ditempatkan di sebelahnya. Akira 
mengambilnya dan mulai mengepalkan bir dan tusuk sate. "Lidah ini juga sah...! Permisi, 
bisakah saya mendapatkan yang lain ?! " 

"Segera datang!" 

"Dan satu liter lagi!" Akira memanggil, menenggak yang ada di tangannya. 
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Pelayan itu tertawa. Senyumnya saja sudah cukup membuat Akira ingin kembali lagi dalam 
waktu dekat. 

Tusuk sate dan bir dibawa ke meja dan segera dilahap. Adegan serupa terjadi di meja lain, 
membuat kedai ramen tampak seperti surga kecil di trotoar. 

"Gadis yang baik, kan? Senyum manis. Energik," kata Aoki. 

"Hm? Kira begitu... Tunggu. Apakah Anda datang ke sini untuk mengejarnya? " 

"Apakah dia terlihat cukup tua untukku, bodoh?" 

"Kalau begitu, Anda adalah pelanggan yang membayar . Kamu memalukan bagi semua jenis 
berjanggut... Lebih baik kamu menyerahkan diri--- Aduh!" 

"Bodohmu membuatku kehilangan semua harapan dalam sistem pendidikan publik." 

Setelah Aoki mengganti minumannya dari bir ke shochu, hidangan utama mereka disajikan: 
ramen. Itu adalah iterasi sederhana dengan dasar kecap, tapi Akira mendeteksi sedikit 
bawang putih dalam aromanya, yang cukup luar biasa untuk membuat perut keroncongan 
hanya dari menciumnya. Akira menyendok sesendok sup dan mencicipinya dengan baik 
sebelum meneguknya. 

"Itu bagus... kupikir aku sudah mengatakan itu tentang segalanya." 

"Hmph. Setidaknya lidahmu kacau," kata Aoki sederhana, seolah-olah dia tidak 
mengharapkan apa-apa lagi. 

Dengan sedikit rasa rendah diri, Akira membentak, "Kamu mengatakan uang berbicara, dan 
kamu makan ramen sepanjang waktu?" 

"Saya telah berkeliling dunia dalam hal makanan. Kursus Kaiseki seharga sepuluh atau dua 
puluh ribu, steak terbaik yang pernah ada, makanan lezat yang kebanyakan orang tidak 
bisa impikan untuk mendapatkannya... Tapi entah bagaimana, saya selalu berakhir di sini." 

Melihat Aoki minum dengan tenang, Akira tidak bisa menemukan kata-katanya. Aoki telah 
berkeliling dunia melakukan bisnis; dia telah menjalani kehidupan yang sangat berbeda 
dari hidupnya sendiri. 

"Presiden akan terbang besok---" 

"Apa?" 

"Kamu juga akan dipanggil untuk rapat." 

Dengan itu, Aoki memesan segelas shochu lagi dan menyalakan cerutu. 
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Hanya itu yang ingin Anda katakan? Akira menekuk lehernya. "Kenapa kau tidak 
memberitahuku saja di kantor? Bukannya aku mengeluh. Makanannya luar biasa." 

"Presiden dan Miki sedang merencanakan sesuatu," gumam Aoki, asap tebal menyelimuti 
wajahnya. 

"Apa maksudmu, 'sampai sesuatu'?" 

"Saya tidak tahu. Tetap waspada... Miki---atau siapa pun di markas dalam hal ini---tidak 
peduli dengan cabang Timur Jauh di Jepang." 

Sebagai karyawan baru, Akira tidak memahami dinamika antara kantor pusat perusahaan 
dan cabang regional. Bukannya dia peduli dengan hal lain selain menciptakan dunia baru. 

"Mereka selesai membersihkan puing-puing bangunan itu. Sepertinya mereka sedang 
membangun tugu peringatan di tempatnya." 

"Bangunan yang mana...?" 

"Kamu cukup bingung ketika itu terjadi ... Sesuatu tentang seekor anjing dari neraka." 

Setelah pengeboman, orang-orang di sekitarnya diwawancarai oleh polisi dan media yang 
menayangkan acara khusus selama berhari-hari tentang insiden tersebut. Akira terus 
mengulangi bahwa dia melihat seekor anjing besar berkepala tiga dengan ekspresi kosong, 
jadi polisi memutuskan dia shock dan mengirimnya ke rumah sakit. 

"Kurasa kau tidak ingin mengingatnya... Lupakan saja. Ingatlah. Besok." 

Aoki menghabiskan porsi sup ramennya dan memanggil sopir. 

Akira diam-diam menyeruput ramennya dan menghabiskan bir terakhirnya. 

Setelah kembali ke kantornya, Akira berbaring di sofa dan memejamkan mata. Dengungan 
yang sudah lama tidak dirasakannya sepertinya membuat kata-kata Aoki berputar-putar di 
benaknya, membawa pikirannya ke perjalanan yang tak terduga. Markas Besar ya...? 
Apapun yang mereka lakukan, aku hanya akan menyelesaikan duniaku. Akira segera 
mengundurkan diri ke sandman, meninggalkan pikirannya. 

Pada saat dia bangun, hari sudah sore. 

Akira dengan mengantuk menjawab telepon yang berdering. "Uh huh...?" 

"Angkat pantatmu! Presiden akan segera datang! Bersiap!" Aoki berteriak melalui telepon. 

Akira melompat berdiri dan mandi cepat. Ketika dia selesai berpakaian, telepon kantornya 
berdering lagi. 
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"Presiden menunggumu di atap. Jaga sopan santunmu." 

"Atap? Mengapa?" 

"Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Saya katakan lagi: perhatikan sopan santun 
Anda. Itu bisa kembali menggigit saya . " 

Menutup telepon, Akira meninggalkan kantornya. Karena lift tidak sampai ke atap, dia 
terpaksa berjalan menaiki tangga. 

"Kenapa ... sih ... kita bertemu ... di atap ?!" Terengah-engah, Akira berjalan menaiki tangga 
dan membuka pintu. 

Kemerahan tak berujung terhampar di hadapannya. Matahari terbenam menyelimuti 
langit, mengubah segalanya menjadi warna tertentu, dari bangunan di bawah hingga tanah 
tempat mereka berdiri. Akira bahkan merasakan sensasi aneh bahwa udara itu sendiri 
telah berubah menjadi merah. 

Seorang gadis berdiri di depan pagar yang membatasi atap, roknya berkibar tertiup angin. 
Pikiran aneh datang ke Akira di lautan merah. Mengapa saya merasa seperti...Saya pernah 
ke sini sebelumnya? Dia bertanya-tanya apakah gadis itu adalah bagian dari kemerahan 
atau apakah dia yang menciptakannya. Seolah-olah waktu itu sendiri telah berhenti 
bergerak. 

Akhirnya, dia berbalik. "Akira...Ono..." Dia memakai rambut pirang sempurna dengan 
kuncir, memiliki mata safir, dan bertubuh ramping tanpa banyak tinggi badan. Dia jelas 
tidak terlihat seperti presiden perusahaan, tetapi tetap saja seorang gadis yang tegas 
dengan kecantikan yang sempurna tentang dirinya. 
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Akira menatap gadis itu selama beberapa waktu, tertegun, sebelum bergegas 
menghampirinya. 

"Senang bertemu denganmu, Presiden---" 

"Berhenti." Gadis itu mendiamkan Akira dengan ujung jarinya, membuatnya sangat 
bingung. Dia mendekatinya dengan tenang dan menatapnya dengan mata birunya yang 
dalam. "Jangan bergerak," katanya. 

"O-Oke..." 

Gadis itu berjalan mengitari Akira, mengamatinya seolah-olah dia adalah spesies serangga 
yang baru ditemukan. Akira hanya bisa berdiri di sana, bingung. 

"Ulurkan tanganmu, Ono." 

"Um, seperti... ini?" 

"Anak baik." 

Gadis itu dengan lembut meletakkan tangannya di tangannya, tampak nostalgia sejenak 
sebelum menatap tajam ke arah Akira, yang membuatnya kecewa. Dia belum pernah 
bertemu orang yang begitu membingungkan. 

Apakah ini sapaan Inggris atau semacamnya?! Atau dapatkah seseorang seperti presiden 
sebuah perusahaan besar melihat sesuatu di tangan orang lain? Suka membaca telapak 
tangan? Apakah saya bahkan yakin dia presiden di tempat pertama?! 

Gadis itu tampak tidak lebih tua dari anak kelas sembilan, yang sama sekali tidak sesuai 
dengan harapan Akira untuk penguasa perusahaan global. 

"Ulurkan tanganmu, Ono." 

"Y-Ya ..." 

"Sedikit lebih tinggi. Pergi ke kanan. Sedikit kembali. Berhenti disana." 

Apa yang aku lakukan...? Bahuku mulai lelah. Akira menggerakkan lengannya seolah itu 
adalah lengan mesin cakar. Sebelum dia menyadarinya, tangannya diletakkan di atas 
kepala gadis itu. 

"A-aku benar-benar minta maaf! Permisi!" Akira melepaskan tangannya, membungkuk 
untuk menunjukkan rasa malunya. 

Gadis itu memberikan tatapan membunuh kepada Akira sejenak sebelum menghela nafas 
pasrah. 
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Sial, aku sudah mengacau... Si Jenggot Biru Tua Aoki mungkin akan membuatku marah 
karena yang satu itu! Tapi jika gadis ini sedikit masuk akal...! Akira mundur selangkah, 
dengan canggung menghindari mata gadis itu. Mengetahui bahwa menyentuh rambut 
seseorang lebih tabu di banyak negara asing daripada di Jepang, dia dengan gugup 
menunggu keputusannya. 

"Kamu boleh pergi sekarang. Aku mengandalkanmu," kata gadis itu. 

"T-Terima kasih." Dengan satu busur terakhir, Akira meninggalkan atap. 

Begitu dia pergi, gadis itu mengulurkan tangannya ke langit, seolah-olah akan larut dalam 
kemerahan yang luas. Apa pun yang dilihat oleh mata birunya, gadis itu berdiri di sana 
tanpa bergerak sedikit pun sebelum dengan tenang berkata, "Kita akhirnya bertemu lagi, 
setelah puluhan ribu tahun... Aku tidak akan pernah melepaskanmu, Lucifer sayang." 
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Volume 7 Chapter 16 

Nota bene 
Terima kasih banyak telah mengambil Volume 7! Kurone Kanzaki, penulisnya, di sini. 
Mempertimbangkan kenaikan pajak penjualan di Jepang, saya mencoba untuk menjaga 
volume terakhir dalam batas halaman tertentu, jadi saya memutuskan untuk 
membuangnya ke luar jendela untuk volume ini. Jika Anda membaca ini di atas kertas, 
Anda mungkin bisa menggunakannya sebagai senjata tumpul. Apa itu? Anda ingin lebih 
banyak halaman lain kali? Lucu banget guys... 

Saya harap Anda menikmati cerita sejauh ini. Saya mencoba memasukkan sedikit segalanya 
dalam volume ini: kilas balik, pertempuran di lingkungan baru, perang saudara yang 
melanggar batas, dan episode masa lalu. Ren yang baru dipanggil mendatangkan 
malapetaka dalam lebih dari satu cara. Dia mungkin tampak sebagai anak yang sempurna 
pada pandangan pertama, tapi aku memiliki kecurigaan bahwa dia mungkin menjadi yang 
paling sulit untuk dihadapi oleh Raja Iblis, bahkan saat aku menulis surat padanya. Mari 
kita lihat bagaimana dia tampil dan bagaimana Ren bergabung dengan derby cinta (atau 
apa pun yang terjadi di sini). 

Mari kita beralih ke Jack, yang menjabat sebagai bos kita untuk volume. Ya, dia penjahat, 
tapi aku tidak bisa memaksa diriku untuk membencinya. Kisah rag-to-rich yang didorong 
oleh balas dendam bahkan bisa membuatnya menjadi protagonis. Dia mengambil tanggung 
jawab besar untuk melawan Raja Iblis dalam ilustrasi berwarna juga. Saya ingin melihat 
karakter menarik dari Five Stars muncul kembali kapan-kapan. Mereka harus jauh lebih 
menyenangkan saat itu. 

Nyonya, yang selalu mengambil halaman dengan badai, akhirnya memenangkan 
pertempuran panjang. Dia dan Luna mungkin satu-satunya manusia dalam sejarah yang 
menghadapi Iblis Kuno satu lawan satu dan menang. 

Saya yakin kita semua sangat prihatin dengan Raja Iblis... Setelah dipikir-pikir, saya tidak 
berpikir ada yang khawatir tentang dia, LOL. 

Anda dapat mengharapkan lebih banyak pertempuran hebat baik di bidang geografis 
maupun politik. Saya ingin Anda semua bersama untuk perjalanan Raja Iblis. 

Akhirnya, pada saat volumenya keluar, seharusnya sudah ada akun Twitter untuk novel 
dan serial manganya, dengan semoga ada hadiahnya. Silakan ikuti jika Anda mau. 

Semoga tahun 2021 menyenangkan dan sehat! 
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