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Bab 10: Penguasa Malam 

Perubahan dan Keputusan 

------Desa Rabi, Cahaya Suci. 

Bahkan dengan perebutan kekuasaan internal Holylight yang semakin intensif, desa tetap 
sangat damai. Setiap hari di Rabbi penuh dengan energi, dan pagi hari dimulai lebih awal 
dengan Imperial Morning Stretch. Praktik ini telah menjadi rutinitas publik sejak Kondo 
mulai menyiarkan musik pengiring melalui sistem pengeras suara di seluruh desa. 

Di banyak alun-alun di sekitar Rabi, penduduk desa yang telah menghafal rutinitas 
memimpin kelompok lain. Dengan bonus lima koin perunggu yang ditambahkan ke gaji 
harian mereka untuk siapa pun yang memimpin Peregangan, ritual pagi ini telah menjadi 
masalah serius, cukup serius untuk membenarkan cobaan berat melakukan aktivitas 
seluruh tubuh segera setelah bangun dari tempat tidur. Peregangan juga terbukti sangat 
efektif pada tujuan yang dimaksudkan untuk mengurangi kecelakaan dan cedera. 

"Grah... aku harus meregang lebih jauh...! Dengan postur yang lebih baik...!" 

"Perhatikan aku, Grand Foreman!" 

Lima koin perunggu setara dengan hanya lima dolar, tetapi ini bukan jumlah yang sepele 
bagi penduduk dunia ini. Secara alami, hampir semua orang di desa menanggapi 
Peregangan dengan sangat serius. 

Pengenalan rutinitas pagi mulai merevolusi pola pikir buruh harian di desa. Pola pikir 
tersebut mungkin datang dengan mudah bagi kebanyakan orang, tetapi para pekerja ini---
yang sebelumnya gagal mempertahankan pekerjaan atau menabung sebanyak satu koin 
perak---tidak pernah memahami arti etos kerja. Mereka sekarang belajar mencari nafkah 
dengan jujur. 

Tahara telah menerapkan berbagai skema untuk mengubah pandangan dunia buruh: bonus 
tunai harian, misalnya. Banyak mandor yang mengawasi setiap tempat kerja di Rabi 
diperintahkan oleh Tahara untuk memilih pekerja terbaik di bawah mereka untuk 
menerima bonus uang tunai lima medali perunggu. Di penghujung hari kerja, karyawan 
yang terpilih akan keluar dari kerumunan dan menerima hadiah yang disambut tepuk 
tangan dan kecemburuan dari rekan kerja mereka. Tentu saja, ini memicu tekad semua 
buruh harian Rabbi untuk tetap tinggal di desa untuk melakukan pekerjaan hari berikutnya 
juga, dengan kinerja mereka yang jauh lebih baik sejak diperkenalkannya bonus. 

Kios-kios makanan yang berjajar di Common District penuh dengan makanan, dengan 
aroma ayam matang, babi, dan sayuran memenuhi udara di atas kesibukan pagi. Para 
pekerja sedang melahap sarapan mereka, bertukar ulasan tentang stan makanan hari ini 
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dan membandingkannya dengan yang kemarin. Setiap kios mendapatkan tempatnya di 
desa dengan mempertahankan popularitasnya. 

Cake, putri kerajaan yang jatuh, menyaksikan keributan desa dari jauh, benar-benar 
tercengang. Ini adalah wilayah iblis... pikirnya. Itu adalah uang tunai dingin yang menarik 
orang ke sini dan memotivasi mereka untuk bekerja dengan kemampuan terbaik mereka. 
Pembingkaian ulang yang disengaja dari pandangan penduduk desa ini akan menimbulkan 
kekuatan yang luar biasa setelah menjadi normal bahwa kerja keras benar-benar terbayar. 
Saat ini, jumlah kerja keras apa pun di Holylight---dan sebagian besar negara lain, dalam 
hal ini---hanya memenuhi kantong para bangsawan. 

Metode yang cerdik... Tidak ada penguasa waras yang akan mengambil ini. Ini memberi 
orang terlalu banyak kekuatan. Sebagai mantan bangsawan, Cake melihat bahaya dalam 
memberdayakan rakyat jelata---sudut pandang yang didukung oleh banyak kisah revolusi 
dalam sejarah. Tapi ketika desa itu dijalankan oleh para don iblis... Tentu saja, yang dia 
maksud adalah Raja Iblis. Banyak kemarahannya, Raja Iblis tidak akan membalas penilaian 
ini, karena Cake bekerja untuk Yu, seseorang iblis yang tak terlukiskan. 

Cake saat ini sedang menggandeng tangan seorang bangsawan tua menuju Healing Forest. 

"Kamu selalu sangat baik, Kue kecil..." 

"Oh, itu yang paling bisa aku lakukan!" katanya dengan cara yang terdengar sangat tulus, 
hampir seperti malaikat. Di bawah permukaan, bagaimanapun, dia diam-diam mengerang 
pada kerumunan yang terbentuk di dekatnya, di mana Firebrand membagikan sebungkus 
garam, sangat membuat Cake takjub. 

"Hari ini harinya, Tron! Saya mendapatkan bonus itu. " 

"Ini jatahmu. Pergi, tolong." 

"Ooh, manis dan asin!" 

"Bruto." 

Membagikan garam kepada setiap pekerja pagi demi pagi membuat ritual aneh untuk 
dilihat. Ini jauh lebih dari sekadar mengurus karyawan, dan keterlibatan Firebrand hanya 
membuat masalah menjadi lebih mengejutkan. Jika seorang anggota Tzardom of Light 
menyaksikan pemandangan seperti itu, mereka mungkin pingsan karena shock. 

"Tron, aku juga butuh garam!" 

"Aku ingin mencicipi garammu, Tron!" 

"Aku ingin mencicipinya di seluruh wajahku!" 

"Pikiranmu tidak murni," jawab Tron. "Bersalah." 
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Terlepas dari sifat konyol dari keributan itu, Cake terguncang oleh kenyataan bahwa desa 
itu telah dengan sempurna menerima Firebrand sebagai salah satu milik mereka. 
Firebrands tidak akan pernah menghadapi penganiayaan di bawah pemerintahan Raja 
Iblis... Dan... Mata Cake menyipit saat menemukan manusia yang sebelumnya diperbudak di 
wilayah Hellion sekarang dengan senang hati melahap sarapan mereka. Ketakutan awal 
mereka terhadap desa tidak ditemukan, sebagian besar karena upah mereka dibayarkan 
setiap hari. Di antara mereka duduk Hummer, buru-buru menggigit rotinya. Semua tahanan 
yang diselamatkan dari wilayah Hellion harus menerima jatah gandum hitam, lentil, sup 
ayam, telur, dan bir sampai mereka bisa menetap di desa. 

Sekarang, si jalang biasa menyela. "Seberapa cepat kamu makan roti itu, Hobo?! Jika Anda 
hanya memiliki selera yang sama untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan!" 

"M-Maaf! Aku terlalu besar, jadi aku---" 

"Kamu tidak melakukan apa pun untuk mendapatkan telur rebus ini. Milikku!" 

"Aku menyimpan itu!" 

"Hah? Aku hanya mengambil gigitan dari itu. Anda ingin kembali? Anda ingin memo saya, 
Anda menyedihkan, gelandangan pengangguran? Orang cabul! Monster gila! Resume 
kosong!" 

Hummer menanggung degradasinya (seperti biasa) sementara rekan-rekan kerjanya 
menyaksikan dengan emosi yang campur aduk. Jalang atau tidak, gadis itu setidaknya 
memiliki penampilan yang luar biasa, dan dia selalu mengikuti Hummer seperti bayangan. 

Cake memanfaatkan kesempatan untuk menuangkan bensin ke api. "Tuan Hummer! Saya 
harap Anda memiliki hari yang indah! Aku akan selalu menyemangatimu!" dia memanggil 
dengan senyum yang sangat polos. Segera, para pria menembakkan belati ke arah Hummer 
dengan mata mereka, bingung bahwa pria seperti dia menerima begitu banyak perhatian 
dari para gadis. Hummer mulai meminta maaf, sama sekali melupakan sarapannya. 

Sambil terkekeh di dalam, Cake berbalik ke arah desa yang selalu berubah. Bahkan budak 
dan pengungsi dapat mencari pekerjaan di sini tanpa menghadapi diskriminasi... 
Perumahan sementara berbasis gender telah dibangun di luar desa, di mana semua 
pengungsi dapat menemukan tempat berlindung. Sementara mereka tidur di satu ruang 
besar tanpa privasi, itu masih surga dibandingkan dengan pasar budak Hellion. 

Dalam perjalanannya ke Healing Forest, dia melihat sekilas kerumunan lain dari sudut 
matanya, di mana Aku, Kyon, dan Momo sedang menjual sesuatu. 

"Dapatkan roti wortel Anda di sini!" Roti bergizi tinggi yang menggunakan banyak wortel 
Rabbi yang sangat berharga. Jika barang seperti itu dijual di tempat lain di dunia, hanya 
bangsawan terkaya yang mampu membelinya. Di desa, bagaimanapun, bahkan para 
pekerja mampu membeli sepotong untuk sarapan. Sebagai salah satu komoditas paling 
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berharga di benua itu, Tahara telah mengatur secara ketat harga wortel yang keluar dari 
desa. Namun, di dalam batas desa, Tahara mengizinkan Kelinci untuk menjualnya sesuai 
keinginan mereka. Pada saat yang sama, dia siap untuk sepenuhnya memanfaatkan 
monopoli mereka atas produk ini sebagai alat tawar-menawar setelah kerusuhan sipil 
Holylight mereda. 

"Mulailah harimu dengan sedikit wortel, hoppity!" 

"Beli, hyung. Makanlah, hippie. Beri kami uangmu, hippity." 

"Saya ingin satu!" 

"Saya juga! Hei, jangan dorong aku!" 

"Aku akan membeli dua jika kamu tersenyum!" 

"Pakaian pada Kelinci itu sudah cukup untuk membangunkanmu...!" 

Irisan roti wortel praktis terbang keluar dari tangan gadis-gadis itu meskipun harga medali 
perunggu per potong mahal. Sebagian besar pelanggan hanya ingin mencicipi wortel, 
sesuatu yang tidak akan pernah dialami oleh kebanyakan orang biasa dalam hidup mereka. 

Melihat rotinya terjual habis, seperti biasanya, Cake membara di balik senyumnya yang 
ditempelkan. Demi-manusia. Anak ketiga juga yatim piatu. Manusia, Firebrand, budak, 
pengungsi, setengah manusia, atau yatim piatu... Semua orang menjalani hidup mereka 
sepenuhnya di desa ini, yang merupakan kenyataan yang sulit diterima Cake. Dia ragu 
bahwa raja mana pun akan pernah berhasil memerintah tempat peleburan yang begitu 
kacau. Simpan untuk Raja Iblis ... 

Setelah berhasil membimbing bangsawan tua ke hutan, Cake buru-buru berjalan ke 
kantornya. Dia berjalan melewati antrean panjang yang terbentuk di luar Rumah Sakit 
Lapangan dan menempatkan dirinya di salah satu ruang ujian, di mana dia dengan cepat 
mendiagnosis pasien demi pasien. Cake telah menghafal obat-obatan di lemari dalam 
waktu singkat: obat penghilang rasa sakit, salep, antiseptik, obat tetes mata, obat tidur, 
obat penenang, antasida, dan bahkan suplemen vitamin, yang diresepkan sesuai instruksi 
Yu. Latar belakangnya merawat budak di wilayah Hellion membantunya menyerap 
pengetahuan medis seperti spons. 

"A-Aku tidak percaya... Aku menderita sakit punggung itu selama bertahun-tahun, dan 
hanya butuh sepotong kecil kain..." 

"Saya akan meresepkan obat pereda nyeri lain, agar aman. Pastikan untuk memakai yang 
baru besok. " 

"Grr! Yang ini menyengat, kan, Cake?" 
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"Sebentar lagi akan normal. Biarkan aku menciumnya untuk membuatnya merasa lebih 
baik." 

"Tidak adil! Kue, beri aku ciuman juga!" 

Kue mengaduk-aduk pasiennya seperti mesin, meresepkan obat untuk penyakit sederhana, 
mengirim pasien yang memakan waktu ke hutan, dan mengarahkan kasus di atas tingkat 
gajinya ke Yu. Senyum yang sempurna dan hati yang mekanis membuat Cake menjadi 
perawat yang ideal. 

Setelah selesai melihat kumpulan pasien paginya, Cake mengetuk pintu ruang persediaan, 
yang terletak di ruang bawah tanah. Sebuah suara mengizinkannya masuk, dan dia 
membuka pintu untuk menemukan Yu, tersenyum. 

"Nyonya Yu, saya sudah selesai dengan pasien pagi saya." 

"Terima kasih, Anda benar-benar sangat membantu. Sekarang, katakan padaku apa yang 
kamu dengar." Mempertahankan senyumnya, Yu mengubah jari-jarinya menjadi seperti 
pohon anggur dan menusukkannya ke tanah di bawah kakinya. 

Mengabaikan jeritan teredam dari tanah, Cake mulai menyampaikan berita dari Bangsa-
Bangsa Utara dengan detail lengkap. 

Mendengarkan laporan Cake, Yu mengeluarkan sepotong mesin dan memasukkannya ke 
dalam tanah. Daerah itu menyala, menderukan listrik yang mengalir ke seluruh bumi, 
menyebabkan tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya tumbuh dari tanah, mekar 
menjadi bunga ungu cerah. 

"Nyonya Yu! Apakah ini bunga shiden yang kamu ceritakan padaku ?! " 

"Ya, Sekretaris telah menyukai mereka. Saya ingin terus membuat lebih banyak modifikasi 
pada mereka, tetapi tanah saya telah tumbuh sangat lemah baru-baru ini ... " 

"Betapa mengerikannya... Saya harap kita bisa mendapatkan pupuk yang sehat." 

Pada saat itu, Kondo masuk dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, jelas sudah ingin pergi 
dari ruangan itu secepat mungkin. "M-Nona Kirino... A-aku membawa..." 

"Oh, waktu yang tepat. Sejajarkan mereka di sana, saya akan melihatnya. " 

Jijik, Kondo membuka Back-Up Backpack-nya dan mengeluarkan manusia yang tersimpan 
di dalamnya. Secara alami, mereka semua adalah penyusup yang datang ke Rabi dengan 
niat jahat. Tidak mungkin bandit yang berkeliaran di wilayah timur Holylight yang 
terpencil hanya akan menghindari Rabbi, mengingat reputasinya untuk kemewahan dan 
kemewahan. Namun, siapa pun yang mencoba mencuri, menculik, atau membunuh di desa 
secara misterius hilang. 
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"Sangat segar, dan dalam kondisi bagus. Yang Tahara bawakan untukku hanyalah keju 
Swiss." Yu tersenyum, seolah-olah dia sedang berbicara tentang kondisi ikan yang dia beli 
di pasar. Setiap korban telah ditusuk dengan satu anak panah dan mengerang kesakitan. 

"Terlalu banyak kejahatan di sini. Bahkan tidak ada cukup waktu bagi saya untuk mengatur 
Bunny Race. " 

"Kondo, kamu tidak boleh lupa bahwa melayani Sekretaris adalah kebahagiaan terbesar 
yang bisa kamu harapkan. Anda membiarkannya tergelincir seperti seekor semut ... Dan 
Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda." 

"Ah! Aku mengerti! Aku akan terus bekerja, oke?! Tolong berhenti menatapku seperti aku 
belatung atau semacamnya!" 
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"Itu menghina belatung. Mereka mengeluarkan cairan antibakteri saat mereka memakan 
sel-sel busuk dan mati di---" 

"M-Permisi!" Kondo berbalik dan berlari tanpa menoleh ke belakang, meninggalkan pisau 
yang menyedihkan tergeletak di tanah. Adapun siapa penjahat terburuk di ruangan itu ... 

"Sekarang kita memiliki tanah segar... Lanjutkan." 

"Bukankah aku... akan menghalangi kebunmu?" 

"Sama sekali tidak. Jangan khawatir. Serahkan pada saya, dan Anda tidak akan pernah 
diperlakukan tidak baik." 

"Ya, Nyonya Yu. Saya siap melayani Anda. " Kue juga cukup berkarakter. Dia tidak 
memperhatikan kekejaman yang dieksekusi di depannya, tetapi bersumpah setia kepada 
Yu tanpa ragu-ragu. 

"Anak yang baik. Aku akan meneleponnya saat kita melakukannya." Dengan senyumnya 
yang biasa, Yu mengirim Komunikasi ke Olgan. 

Ini aku. Bagaimana keadaan di sana? 

Ini adalah pergantian peristiwa yang aneh, memang. Setelah pemanggilan Ren dan Akane, 
keduanya dengan kecenderungan untuk melindungi yang lemah, situasi Yu seharusnya 
memburuk---setidaknya dari sudut pandangnya---kecuali bahwa dia telah berteman 
dengan Putri Cake yang hilang dan Pemain Bintang Olgan, serta Nyonya. Butterfly, dengan 
siapa dia membangun hubungan yang kuat dengan memanfaatkan minatnya pada 
kesehatan dan kecantikan. Dengan pemahaman yang kuat pada penduduk setempat yang 
kuat dan pemujaan pasiennya, Yu beroperasi seperti pengusaha wanita yang galak. 

Pertempuran para penasihat (perempuan) baru saja dimulai. Pada titik ini, yang bisa 
dilakukan Raja Iblis hanyalah menutup matanya dan berdoa. 

Sementara hal-hal hanya terlihat di desa Rabbi, beberapa individu, kelompok, dan bahkan 
seluruh negara dipaksa untuk membuat keputusan sulit setelah pertemuan mereka dengan 
Raja Iblis. 

------Suneo, Bangsa Utara. 

"Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan kami...?!" 

"Ayah, tidak!" 

"Tunggu aku. Aku akan kembali, aku janji." Jai An mengucapkan selamat tinggal pada istri 
dan anaknya, siap berangkat ke Holylight. Dia adalah mandor berbakat yang memimpin 
kelompok penambang bermasalahnya, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa tentang tambang 
yang kehabisan bijih. Dia sudah muak bekerja di tambang-tambang yang kotor dan 
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berbahaya di sebuah negara dengan industri yang berkembang pesat yang sepenuhnya 
berfokus pada produksi barang-barang, terutama produk-produk bermerek mewah. Ini 
belum lagi fakta bahwa tambang-tambang itu terletak di perbatasan nasional dan 
menempatkan semua penambang dalam bahaya jika ada konflik. 

"Kau benar-benar akan pergi, kepala?" 

"Honekawa, seorang pria harus menepati janjinya." 

"Semua orang bilang... Yah, mereka tidak bisa mengikutimu sampai ke Holylight." 

"Bagus. Saya harus melakukan ini sendiri. " 

Jalan-jalan perjalanan Bangsa-Bangsa Utara penuh dengan kejahatan, membuat perjalanan 
solo yang panjang tidak lebih dari bunuh diri. Bahkan jika seseorang berhasil mencapai 
Holylight, masih tidak ada jaminan pekerjaan. Tentu saja para penambang ragu-ragu untuk 
mengikuti. 

"Sungguh, mereka ingin pergi denganmu. Tapi mereka tidak bisa begitu saja meninggalkan 
keluarga mereka..." 

"Ya, benar. Sampaikan salamku pada mereka." 

"Saya sudah melakukan. Ayo pergi, Ketua. " Dengan peluit, Honekawa memanggil 
kalajengking pasir, punggungnya penuh dengan peralatan berkemah. 

"Tunggu! Jangan bilang... Kau ikut denganku?!" 

"Tentu saja. Kecuali jika Anda tidak menginginkan saya dan hutang saya yang 
melumpuhkan dengan Anda." 

Honekawa lahir dari keluarga saudagar kaya, tetapi usaha orang tuanya yang gagal telah 
membuatnya berhutang banyak. Setiap orang yang datang untuk bekerja di tambang 
terlepas dari bahayanya memiliki alasan yang baik untuk melakukannya. Dengan perang 
yang merambah dan menutup sebagian besar bisnis pertambangan, hampir tidak ada uang 
yang dapat ditemukan di dalamnya akhir-akhir ini. 

"Heh... Kau tahu, Honekawa. Aku punya hutang sebanyak kamu." 

"Betul sekali." Mereka tertawa dan mulai berjalan dengan kalajengking pasir di 
belakangnya. 

Penduduk kota melihat keduanya dengan perlengkapan bepergian dan mulai melontarkan 
hinaan kepada mereka. 

"Akhirnya! Para penambang berlumpur sudah keluar!" 
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"Savages... Kami tidak akan berada dalam kekacauan ini jika bukan karena kamu!" 

Tidak seperti Suneo, negara tetangga Goda lebih menyukai pasokan mentah seperti 
makanan, alkohol, baja, daging, dan kulit. Mereka tidak tertarik pada seni yang rumit atau 
barang-barang mewah. Jai An telah berkali-kali bentrok dengan Goda karena tambang, dan 
akibatnya penduduk kota secara teratur dipaksa untuk membayar ganti rugi kepada Goda. 
Setelah kerugian finansial mereka, serta penjarahan dan pembakaran sesekali oleh 
pasukan Goda, warga melihat para penambang hanya sebagai masalah. Sedikit yang 
mereka tahu Jai An dan para penambang telah memainkan peran besar dalam mengurangi 
kerusakan dari serangan Goda. 

"Pergi dari sini, kalian biadab! Kita akhirnya akan mendapatkan kedamaian dan 
ketenangan di sekitar sini!" 

"Ya! Kita tidak perlu bentrok dengan Goda lagi!" 

"Kamu adalah perusak komunitas kami!" Seorang warga melemparkan batu dengan marah, 
memicu pria di sekitarnya untuk mengikutinya. Batu demi batu menyerang Jai An hingga 
setetes darah mengalir di wajahnya. Namun, dia tetap diam. 

Honekawa tidak tahan lagi. "Hentikan! Seluruh kota ini pasti sudah lama terbakar habis jika 
bukan karena Jai An! Apakah kamu tidak ingat betapa kejamnya mereka ?! " 

"Kaulah yang telah menusuk beruang itu! Sekarang keluar!" 

"Lagi pula kita tidak membutuhkan gunung kumuh itu!" 

Jai An terus berjalan melewati hujan batu dan hinaan. Mungkin dia merasa tidak ada 
gunanya memprotes, atau bahkan tidak ada gunanya mencoba memperbaiki situasi sama 
sekali. Bagaimanapun, baik Jai An maupun Honekawa tidak akan memiliki rumah untuk 
kembali di negara ini. 

"Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja, Chief?! Setelah semua yang telah kita lakukan 
untuk melindungi mereka!" 

"Ya, benar..." 

"Tidak, tidak! Ini tidak adil...!" Air mata besar mengalir dari mata Honekawa. Semua kerja 
keras mereka, hanya untuk menjadi paria negara. 

Setelah melindungi tambang mereka, tetangga mereka, dan negara mereka dengan nyawa 
mereka hanya untuk bertemu dengan pengiriman yang brutal, Jai An bergumam, "Kami 
akan menemukan tempat yang akan menerima kami ... suatu hari nanti." 

"Dan kapan tepatnya hari itu akan datang?!" Honekawa melolong seperti anak kecil karena 
semua ini tidak adil. Jai An menatap ke langit. Meskipun langit cerah, jalan mereka di depan 
gelap. 
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Setelah melihat keduanya diasingkan, warga lainnya menghela nafas lega. 

"Mereka akhirnya pergi. Sekarang kita bisa tidur nyenyak." 

"Siapa yang tahu ke mana mereka mencoba pergi, tetapi mereka akhirnya akan dibunuh 
oleh manusia atau binatang di sepanjang jalan." 

Sedikit yang tidak diketahui oleh penduduk Suneo yang mengejek bahwa pasangan orang 
buangan ini nantinya akan diabadikan dalam buku-buku sejarah dan opera. 

Sementara itu, di istana kerajaan Suneo, seorang menteri berlutut melaporkan kepergian 
ini kepada rajanya. Pertempuran antara Goda dan para penambang telah menjadi 
perhatian besar bagi keamanan nasional mereka, yang membuat raja kesal. 

"Yang Mulia, pemimpin para penambang akhirnya pergi..." 

"Tentang waktu. Dia adalah pria yang keras kepala, terus menerus, "jawab raja Suneo yang 
kaya. Dia adalah pria muda yang mengejutkan---berusia awal tiga puluhan---dengan gaya 
rambut dan janggut yang bisa dikenali. 

"Apa yang harus kita lakukan dengan tambang itu, Yang Mulia?" 

"Kerajaan merebutnya, untuk saat ini. Jika Goda menuntutnya, perpanjang negosiasi 
sebanyak mungkin, dan serahkan sepotong demi sepotong. Mereka sudah mengklaim hak 
atas ranjau itu." 

"Apa kamu yakin...?" 

"Pilihan apa lagi yang kita miliki?" raja bertanya terus terang. Sebagai raja, dia perlu 
membuat panggilan yang tidak berperasaan tapi logis. Fakta bahwa ranjau telah dilindungi 
oleh keluarga Jai An selama beberapa generasi tidak berarti apa-apa terhadap kenyataan 
perang. 

"Orang-orang barbar biadab itu sekarang mungkin turun ke kota ..." sang menteri 
menggeram. 

Sementara Goda dan Suneo adalah sekutu, dia hampir tidak menganggap prajurit Goda 
sebagai manusia, dan menganggap mereka lebih dekat dengan monster. Sebagian besar 
baju besi mereka dibuat dari tulang musuh mereka: senjata mereka terbuat dari cakar 
monster, taring, atau tanduk; mereka mengenakan pakaian yang terbuat dari kulit monster; 
dan mereka minum dari tengkorak manusia. Mereka praktis merupakan spesies yang 
berbeda dari populasi Suneo yang halus. 

"Saya mendengar kekhawatiran Anda," kata raja, "tetapi tetangga kita yang bermasalah 
juga berfungsi sebagai garis pertahanan." 

"Tentu saja, Yang Mulia ..." 
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Sementara keluarga kerajaan Suneo dikenal karena kepengecutannya, mereka adalah ahli 
diplomasi. Dengan memberikan Goda dukungan keuangan secara teratur, raja saat ini telah 
membentuk hubungan yang kuat dengan mereka. Sebagian besar negara di utara yang 
dilanda perang berjuang untuk mendanai sedikit lebih banyak daripada operasi militer 
mereka, sementara Suneo sendiri telah memusatkan seluruh anggaran mereka dalam 
industri produksi mereka. Langkah pertama ini telah memberikan negara kecil Suneo 
kantong terdalam dari Bangsa Utara. 

"Tidak disarankan untuk berbenturan dengan orang-orang biadab itu ..." 

"Kerugian kami akan besar, tetapi pengembalian kami mungkin masih lebih besar. 
Kesabaran adalah kuncinya, setidaknya sampai kita melihat bagaimana wilayah utara 
lainnya berkembang." 

Di atas perang yang kacau di utara, tiga negara adidaya berjuang untuk menguasai di barat, 
dan kerusuhan sipil memburuk di Negara-Negara Kota di timur. Raja telah 
memperhitungkan bahwa Suneo masih membutuhkan kekuatan kasar dari tetangga 
mereka yang bermasalah di pihak mereka. 

"Yang Mulia, mengenai apa yang saya laporkan beberapa hari yang lalu ..." Menteri 
memberi raja beberapa dokumen. 

"Hm. Tahara dari Holylight, bukan? Dia pasti pria yang licik." Raja tertawa kecil saat 
membaca file itu. Dari semua tuntutan yang dia harapkan dari pahlawan yang telah 
menyelamatkan modal mereka dari kehancuran, dia tidak mengantisipasi daftar seperti ini. 
"Daun teh akan kami buang dan uang tunai untuk pertunjukan, semuanya sebagai imbalan 
atas hak untuk menjual merek kami di desa mereka dan memperdagangkan seni... Orang ini 
luar biasa gila." 

"Untuk menyiapkan satu juta medali emas ... Pinjaman atau tidak ..." 

"Kami akan menggabungkan permata berharga, obligasi, senjata, baju besi, pakaian, dan 
seni. Tidak ada yang akan menghitung satu juta medali. " 

"Memang..." 

"Dan kirim sepuluh ribu medali emas ke Gatekeeper. Tumpuk mereka dalam tumpukan 
yang mulia. " 

Sekarang, sang menteri menyadari efek psikologis yang akan dibawa oleh setumpuk emas 
ke garis depan pertempuran. Sebuah pertunjukan spektakuler bagi para pejuang bahwa 
mereka tidak akan pernah kelaparan, tidak peduli berapa lama perang berlangsung. 

"Persepsi yang luar biasa, Yang Mulia. Bahkan sepuluh ribu medali akan membutuhkan 
waktu untuk direbut---" 
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"Menangkap? Emas akan menjadi hadiah untuk merayakan kemenangan teman-teman 
baru kita." 

"Apa-?!" Menteri itu balas menatap, dengan mata terbelalak. Bagaimanapun, itu setara 
dengan dua ratus juta dolar. Usulan raja sangat murah hati. "K-Yang Mulia... Maafkan saya 
karena memprotes, tapi---" 

"Berlebihan, menurutmu? Lihat ini." Raja membentangkan peta Holylight, wilayah faksi-
faksinya diberi kode warna secara akurat. "Setelah bersatu, Holylight bisa berdiri 
berhadapan melawan keseluruhan Utara---terutama dengan Gatekeeper di garis depan." 

Gatekeeper adalah benteng bersejarah yang dikenang dalam sejarah sebagai pertahanan 
terakhir yang melindungi manusia dari Hellions dalam perang mitos zaman kuno. 
Sementara Holylight tetap terbagi menjadi beberapa faksi, hal terbaik yang bisa 
diharapkannya adalah menahan invasi. Namun, jika ingin bersatu di belakang pertahanan 
Penjaga Gerbang, benteng itu sendiri akan membuat mereka kuat selama satu dekade. 

Raja Suneo akan secara aktif berjuang untuk hasil itu. "Kami tidak mendapatkan apa-apa 
dari para bangsawan yang menang, tetapi dengan kemenangan teman baru kami, datanglah 
peluang besar untuk bisnis." 

"Memang, akan ada lubang besar di pasar yang harus diisi." 

Jika sebagian besar bangsawan yang telah menguasai tanah yang berlimpah selama dua 
milenium harus dihapus dari persamaan, banyak raja baru akan mengambil alih kekuasaan 
di Holylight. Pesta debut dan parade kemenangan mereka akan menyegarkan seluruh 
bangsa dengan kemewahan dan kemewahan, menciptakan pasar mewah terbuka yang siap 
untuk Suneo, yang akan berusaha keras untuk mengekspor berbagai produk ke Holylight 
baru menjelang kompetisi. 

"Mari kita bangun brankas uang paling mewah dan spektakuler di benua ini, cukup untuk 
membuat para bangsawan yang duduk di pagar datang merangkak." 

"Sekarang itu akan menjadi pertunjukan kecakapan artistik kami." 

Raja dan menteri tertawa bersama, melanjutkan diskusi mereka. Usulan Tahara telah 
membawa konflik sipil Holylight ke lapangan permainan Suneo. 

"Sekarang, lukisan itu---" 

"Apakah milikku, Yang Mulia." 

Lukisan yang dimaksud adalah "Gelombang di Laut Mati", sebuah mahakarya bersejarah 
yang diberikan Tahara kepada mereka. Sebagian, raja sama antusiasnya dengan 
keterlibatan Suneo karena lukisan itu telah menyentuh jiwanya. 
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"Aku belum mengatakan apa-apa ..." gumam raja. "Namun, secara hipotetis, jika kamu 
memberi kerajaan akses ke sana---" 

"Saya tidak akan pernah menjualnya. Saya tidak akan pernah menghadiahkannya. Aku 
tidak akan pernah melepaskannya dari tanganku. Bahkan jika dunia akan berakhir." Sang 
menteri menatap rajanya dengan dingin. Seni memiliki pegangan khusus pada kaum 
bangsawan yang mengalahkan status; bahkan seorang raja pun tidak dapat mengambil 
sebuah karya seni dengan paksa. Jika dia melakukannya, dia akan tercatat dalam sejarah 
sebagai raja yang kejam, kesetiaan dari rakyatnya digantikan oleh ejekan. 

"Yang paling penting, Yang Mulia, saya mendengar ada harta yang tak terhitung jumlahnya 
yang tersembunyi di toko McBonald ini." 

"Ini benar-benar akan menjadi hari yang suram jika mahakarya seperti lukisan yang 
tersembunyi di Holylight lolos dari genggaman kita... Kita perlu mengumpulkannya 
sebanyak mungkin, dan secepat mungkin." 

Sementara Tahara dan Raja Iblis terlalu senang untuk menjual karya seni yang berharga, 
beberapa menganggap karya ini sebagai harta nasional. Mahakarya itu pasti akan memicu 
serangkaian lelang yang intens di dalam dan di luar Holylight. 

Sementara itu, rakyat Republik yang dilanda Invasi terpaksa membuat keputusan yang 
sulit. 

"Serahkan kota Rookie..." Pemilik Kid Company mengerang saat dia mengulangi hasil 
negosiasi mereka. 

Presiden perusahaan bergabung dalam ratapannya. "Di satu sisi, Tuan Kid, tidak semuanya 
buruk..." 

"Jika ancaman Anima benar-benar akan berkurang... Tapi mereka bisa dengan mudah 
menyerang Anima dari kita jika ikatan mereka sedekat yang mereka klaim." Pengamatan 
Kid membuat mata presiden terbelalak. "Bercabang ke Holylight, bagaimanapun, adalah 
pemikiran yang menarik. Posisi kami sebagai tempat perlindungan dari perang tidak 
dijamin untuk kami selamanya." 

Invasi telah mengusir turis dari Republik, banyak kerugiannya. Jika citranya sebagai tujuan 
peristirahatan yang tidak tersentuh perang dihancurkan, keuangan Edogawa akan anjlok. 

Presiden, yang telah berbicara dengan Tahara, setuju. "Posisi kami dapat berubah secara 
drastis tergantung pada hasil kerusuhan sipil Holylight. Saya percaya kita harus berakar di 
sana di depan perusahaan perdagangan lainnya. " 

"Manajemen risiko ... Anda berada di jalur yang benar," gumam Kid malas dengan dagu di 
telapak tangannya, sambil membaca banyak langkah di depan. Pedagang memiliki rasa 
perubahan yang sama seperti bangsawan memiliki pertahanan diri. Pada titik tertentu, 
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pikir Kid, Anima akan bergerak. Ketika mereka melakukannya, kita akan menyerahkan 
Arthur di perbatasan dan kota Doyle di belakangnya, belum lagi Rookie, yang mengarah ke 
mereka. Lagipula, kita tidak punya cara untuk mencegah Anima menyerang. 

Perhitungan anak itu benar. Lucunya, proses berpikirnya sama dengan Tahara. Dia berbagi 
pemikirannya dengan presiden. 

"Berikan keseluruhan garis pertahanan kita... Itu sedikit..." Presiden tentu saja ragu-ragu, 
tetapi daerah-daerah itu hanya mengancam Republik dan tidak menghasilkan pendapatan 
moneter. 

Kid melanjutkan, sekarang dengan tekad di matanya. "Kami telah memainkan peran 
politisi, tetapi pada inti kami, kami adalah pedagang. Tidak ada yang salah dengan 
memperdagangkan tanah untuk keuntungan." Dengan kata lain, pedagang memperoleh 
kekayaan mereka dari pasar dan pelanggan sebagai pengganti tanah. Kid menggumamkan 
ini dengan keras dan secara mental memisahkan dirinya dari Empat Pilar yang telah dia 
lintah. Karena situasinya telah berubah, dia harus mencari tuan rumah lain. 

"Siapkan hibah tanah. Diam-diam," kata Kid kepada presiden. "Dan mengirimkan 
perlengkapan militer ke Gatekeeper sebagai 'tanda niat baik.'" 

"Dipahami!" 

Sementara kerusuhan di Holylight telah menyebabkan banyak gerakan di negeri asing, 
perubahan terbesar dan keputusan tersulit masih akan datang...dan Dona Dona dan rekan-
rekan bangsawannya akan segera mengetahuinya. 

------Benteng jauh di dalam wilayah Dona. 

Penjaga Gerbang Malaikat Bijaksana adalah benteng besar milik Dona, dibangun atas 
perintahnya sebagai kompetisi untuk Penjaga Gerbang asli, yang konon dibangun pada 
zaman mitos. Terlepas dari niatnya yang kekanak-kanakan, pengabdian finansial Dona 
yang tak ada habisnya pada benteng telah menumbuhkannya hingga ukuran yang 
sebanding dengan rekan mitosnya. Benteng itu juga dibangun dengan darah dan keringat 
puluhan ribu orang; akan sangat bodoh untuk bahkan mencoba dan menghitung berapa 
banyak pekerja yang kehilangan nyawa karena terlalu banyak bekerja atau kecelakaan. 
Penduduk yang tinggal di sekitar benteng tidak pernah menginjakkan kaki di dekatnya, 
karena dikabarkan orang bisa mendengar orang mati ketika mereka mendekati monolit 
yang sebenarnya. 

Sekarang tentara bangsawan telah berkumpul di benteng yang dimaksud. 

"Apakah itu pasukan Lord Slug?! Betapa megahnya!" 

"Dan mereka adalah prajurit Langrit. Lihat sulaman emas di spanduk mereka?" 
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"Lihat ke sana! Tuan Bokuroku sedang menunggangi binatang yang belum pernah kulihat 
sebelumnya!" 

"Dasar tolol, itu yang disebut gajah. Dia juga memiliki harimau dan macan kumbang di 
dalam kandang." 

Setiap kali pasukan sekutu memasuki benteng, para bangsawan dengan keras bersorak dan 
bersulang; salah satu aturan tidak tertulis para bangsawan adalah untuk tampil menonjol 
di keramaian sebanyak mungkin. Daripada tanda perang yang paling samar, ada parade 
megah di benteng. 

Mereka melihat perang dengan cara yang sama seperti mereka melakukan olahraga 
berburu, karena satu-satunya pengalaman mereka dalam pertempuran adalah membantai 
kelompok-kelompok sipil atau bandit yang tidak berdaya. Karena ukuran dan peralatan 
tentara menentukan sebagian besar pertempuran, para bangsawan sangat kuat dalam hak 
mereka sendiri. 

Menyaksikan kebun binatang sekutunya, Dona dengan bangga mengelus kumisnya, 
mengetahui bahwa tidak ada tentara di benua itu yang sebanding dengannya dalam hal 
kualitas dan kemewahan perlengkapan. Udang berdiri di belakangnya, juga menonton 
dengan bangga. 

"Pemandangan yang luar biasa. Panggung apa yang lebih baik untuk menunjukkan 
kekuatan tentara kita?" tanya Dona. 

"Semua berkat pengaruhmu, Paman. Bala bantuan kita akan segera tiba." 

"Hmph. Dari Tzardom dan Xenobia, kamu bilang...? Apakah mereka akan berguna?" 

"Orang-orang biadab itu berperang sepanjang tahun. Mereka pasti akan berlarian di medan 
perang seperti binatang buas." 

"Mengadu binatang dengan binatang... Itu akan menjadi pertunjukan yang hebat." 

Sejak panggilan Dona, dua puluh ribu telah datang ke Penjaga Gerbang, dengan dua puluh 
ribu lagi diharapkan, tidak termasuk bala bantuan dari Tzardom dan Xenobia. Bagi semua 
bangsawan di Gatekeeper, kemenangan tampaknya sudah pasti, jadi perhatian mereka 
sepenuhnya dicurahkan untuk menampilkan penampilan yang anggun dan mencetak hak 
membual di medan perang. 

"Udang. Ada tanggapan dari pengantinku, White?" 

"Dia masih ragu untuk menjawab. Wanita, "Udang terkekeh, menyisir rambutnya dengan 
tangan. Dia telah menyaksikan pamannya Dona mendapatkan semua yang dia inginkan, 
hanya untuk menjadi gila oleh seorang wanita lajang di luar jangkauannya. Udang 
menemukan humor dalam situasi tersebut. 
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"Ini bukan bahan tertawaan! Bahkan aku tidak bisa melakukan apa-apa jika dia tetap 
dikurung di Kastil Suci itu...!" 

"Wanita melarikan diri ketika mereka dikejar. Mungkin strategi yang lebih sabar akan 
menguntungkan Anda?" 

"Kamu berani memberitahuku untuk bersabar ?!" 

"Tergesa-gesa membuat sampah, Paman ... aku punya ide." 

"Apa itu?! Ludahkan, sudah! " 

Geli dengan keputusasaan pamannya, Shrimp mengacungkan satu jari dengan sikap elegan 
menjadi bangsawan. Dia dipersonifikasikan dengan kesombongan. "Batu Mantra Air... Kami 
berhenti mengekspornya ke Kota Suci. Lady White, dengan belas kasihnya yang luar biasa 
bagi orang-orang, pasti akan mendapatkan pesannya." 

"Mengeringkan Kota Suci ... Kamu adalah salah satu perencana licik, Keponakan." 

Atas saran Udang, Dona pernah menaikkan harga Batu Mantra Air miliknya. Kelas pekerja, 
setidaknya, sudah kering. Bayangkan jika semua saluran air ditutup di kota metropolitan di 
Bumi; manusia, serta ternak dan lahan pertanian, membutuhkan akses ke air, terutama di 
iklim kering Holylight. 

"Kenaikan harga telah mengeringkan separuh negara, dan rakyatnya menangis minta 
ampun." 

Dona tertawa. "Mereka akhirnya akan belajar kepada siapa mereka berhutang budi!" 

"Ekspor sangat dibatasi di utara, di mana orang-orang liar berkuasa. Kabarnya, mereka 
mengembara dari kota ke kota, meminta tetes air." 

"Mumi bahkan sebelum pertempuran dimulai! Menakjubkan!" Dona tertawa terbahak-
bahak, melihat ke pegunungan di belakangnya. 

Holylight adalah negara yang terkurung daratan, sebagian besar dikelilingi oleh 
pegunungan. Namun, melalui penyalahgunaan brutal tenaga kerja besar-besaran, Donas 
telah menggali jalan ke laut, di mana mereka mengendalikan pelabuhan tersembunyi. Rute 
perdagangan eksklusif ini telah memberikan kontribusi besar bagi kesuksesan finansial 
klannya. 

"Hm. Sekutu asing kita mendekat di atas air... Kurasa tuan baru mereka harus menyambut 
mereka." 

Kabur yang tak terhitung jumlahnya di cakrawala mendekati pelabuhan tersembunyi, 
mengharapkan sambutan hangat. Dona dengan riang mulai menuju pelabuhan, saat Udang 
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berbalik ke arah yang berlawanan ke arah Azur, yang telah menyambut para bangsawan 
saat mereka tiba. 

"Cukup pestanya. Tidakkah kamu setuju, Azur?" 

"Kejutan yang menyenangkan melihat Anda, Tuanku... Apakah ada kedatangan yang tidak 
dijadwalkan?" Urutan dan waktu kedatangan mereka, tentu saja, sangat berarti bagi para 
bangsawan. Terlepas dari penampilan penyatuan, tentara bangsawan berisi tuan-tuan yang 
mementingkan diri sendiri dan ambisius yang siap merebut kekuasaan pada kesempatan 
pertama. 

"Tidak ada seorang pun di Holylight yang pantas mendapatkan salam dariku. Aku datang 
untuk berbicara denganmu." 

"Tuanku... Suatu kehormatan." Azur membungkuk dengan rendah hati, hanya kurang 
ketulusan di matanya. Dia tidak merasa sedikit pun rasa hormat untuk tuannya Dona atau 
keponakan Dona. 

Seolah-olah dia bisa melihat melalui penyamaran Azur, Shrimp menatap kepala pelayan 
dengan dingin. "Mengingat Anda masih di sini ketika perang saudara sudah dekat, saya 
menganggap negosiasi Anda dengan mantan rekan Anda tidak berjalan seperti yang 
diharapkan. Saya turut berbela sungkawa yang sedalam-dalamnya." 

"Saya tidak cukup mengikuti, Tuanku ..." 

"Yang Bernomor. Itu sebabnya kamu masih di sini, bukan? " Ungkapan itu membuat alis 
Azur terangkat sedikit---pemandangan langka bagi master assassin yang berusaha 
menyembunyikan semua emosi. Udang tampaknya menikmati tanggapan Azur, saat dia 
berbicara dengan suara nyanyian, "Yatim piatu yang kotor itu... Seorang gadis tanpa kaki, 
seorang anak laki-laki dipukuli hingga buta, seorang bisu lainnya karena sakit... wajah 
dikuliti dan diganti dengan kulit babi? Siapa yang akan mengambil potongan-potongan 
sampah itu?" 

"SAYA..." 

"Tidak apa-apa, rasa kasihan pasti telah menyala di dalam diri Anda saat Anda 
menghabiskan waktu bersama mereka. Pembunuh dengan hati emas! Penyair akan 
melompat pada kesempatan untuk bernyanyi tentang Anda. " Saat Udang mengejeknya, 
Azur menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya dari Udang. 
"Paman sepertinya sudah bosan bermain dengan mereka, tetapi ada banyak bangsawan di 
sini dengan kebutuhan khusus . Akan selalu ada permintaan untuk Numbered." 

Azur diam-diam menggertakkan giginya. Apa yang dimulai sebagai sekelompok seratus 
anak telah menyusut menjadi kurang dari sepuluh, banyak yang digunakan, 
disalahgunakan, dan dibuang di sepanjang jalan. Bagi bangsawan mana pun, mereka 
hanyalah mainan. 
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"Rumah Anda juga tidak punya alasan untuk menerimanya, dengan risiko akan 
berbenturan dengan kami," tambah Shrimp. "Selain itu, kamu adalah buronan di Xenobia. 
Anda tidak akan menemukan orang lain di benua yang bisa membuat Anda tetap aman." 
Udang ditempelkan pada satu pemeriksaan realitas demi satu, melukis Azur sebagai 
burung yang dikurung. "Tapi aku tidak bodoh. Saya selalu berpikir itu adalah kerugian yang 
pahit untuk menyia-nyiakan bakat seperti Anda. Jadi, saya punya proposal untuk Anda. " 

"Sebuah lamaran...?" 

"Segera, ini akan menjadi tempat berburu orang liar. Di tengah pertempuran, saya ingin 
Anda membunuh para pemimpin perlawanan. Lakukan pekerjaan dengan baik, dan saya 
akan mempertimbangkan untuk membebaskan Numbered. " 

"Tuanku, keamanan medan perang tidak tepat untuk pembunuhan---" 

"Berhenti. Bergerak melawan orang-orang barbar sebelum perang dimulai bisa dianggap 
sebagai pengecut. Pesta berburu ini akan menjadi dasar dari aturan kita yang akan 
bertahan selama ribuan tahun, dan sebuah kesempatan untuk menandai keagungan kita 
dalam sejarah." Dengan tangan di bahu Azur, Shrimp berbisik ke telinganya. "Tak perlu 
dikatakan bahwa saya selalu menepati janji saya. Tidak peduli seberapa anehnya, dengan 
atau tanpa jabat tangan... Itu yang dilakukan para bangsawan." 

"Tuanku, jika aku mati mencoba menyelesaikan misi ini---" 

"Saya tidak tertarik dengan kelompok kotoran itu. Aku akan melemparkan mereka ke panti 
asuhan setelah perburuan selesai." Udang berbalik dan pergi dengan penuh semangat. 

Udang---dan sebagian besar bangsawan---akan menepati janji, karena mereka menganggap 
diri mereka terhormat. Azur tidak punya pilihan selain mempercayai rasa martabat Udang. 

Pada titik ini... Satu-satunya pilihanku adalah bertarung. Apa lagi yang bisa dilakukan orang 
sepertiku untuk anak-anak malang itu...? Raja Iblis berbaju hitam, yang menyebut malaikat 
tiruan "sebongkah logam", terlintas di benak Azur. Bagian rasional dari otaknya 
menghitung bahwa tak satu pun dari taktik pembunuhan yang dia peroleh melalui cobaan 
dan kesengsaraannya akan berguna baginya melawan Raja Iblis. 

Sorak-sorai bisa terdengar dari pelabuhan di belakangnya, menandakan kedatangan bala 
bantuan mereka. Azur tidak bisa meramalkan apakah mereka akan mengeja kemenangan 
atau malapetaka bagi tentara yang mulia. 

Awan gelap yang telah merayap di atas Holylight akhirnya retak, membawa kilat dan hujan. 
Siapa pun dapat menebak siapa yang akan tetap berdiri setelah badai berlalu. 
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Volume 8 Chapter 2 

Kota tanpa Tyrant-nya 
Jack kalah! 

Berita itu terbang ke setiap sudut ibukota dalam sekejap. Pemimpin Jack of All Trades yang 
menguasai Euritheis telah kalah di kandangnya: Colosseum. Orang-orang membanjiri jalan-
jalan dengan lentera, berdengung dengan berita terbaru. 

"Hei, apa kau dengar?! Jack jatuh!" 

"Ya! Itu adalah Raja dari Lingkungan Surga!" 

"Hidup Raja! Kami telah memimpikan hari ini!" 

"Ini panggilan untuk bersulang! Bawa semuanya, kita minum sampai matahari terbit!" 

Di setiap sudut kota, orang-orang bersukacita atas jatuhnya tiran mereka dan kekuasaan 
tangan besinya. 

Banyak toko membuka kembali pintu mereka dan bar dipenuhi dengan pelanggan yang 
gembira. Orang-orang segera memadati stan makanan, yang menyebabkan perayaan di 
seluruh jalan. Sorak-sorai, musik, dan tarian memenuhi seluruh kota dalam acara akbar. 

Berita itu, tentu saja, sampai ke daerah kumuh, di mana orang-orangnya juga bersukacita. 
Beberapa melolong, beberapa menangis pelan, dan yang lain berdiri tak percaya. Mereka 
telah kehilangan begitu banyak karena kekuasaan Jack: uang, harta benda, rumah, keluarga, 
dan bahkan nyawa mereka sendiri. Begitu banyak dari mereka telah kehilangan seluruh 
masa muda mereka. Beberapa hanya diliputi berita, berlarian mengulanginya ke setiap 
telinga yang bisa mereka temukan. 

Di tengah kekacauan, satu keluarga memiliki reuni ajaib. 

"Kamu baik-baik saja...!" 

"Aku membuatmu menunggu begitu lama... maafkan aku." 

"Ayah!" 

"Ayah!" 

Para suster yang bertemu dengan Raja Iblis secara kebetulan dipersatukan kembali dengan 
ayah mereka, yang telah tiba di pelukan Ren hampir tidak dapat dikenali. Perban Raja Iblis 
telah mulai menyembuhkan luka robek yang tak terhitung jumlahnya dan luka bakar di 
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wajah dan lehernya. Kekuatan item untuk menyembuhkan luka dari waktu ke waktu 
menunjukkan kemanjuran yang luar biasa. 

Ketika sang ayah menceritakan kisah mengerikan tentang waktunya di Colosseum, istrinya 
menggertakkan giginya dan saudara perempuannya menangis dengan marah, tetapi pada 
saat ayah mereka menyelesaikan ceritanya, mereka merayakan dengan tangan di udara 
pria misterius yang telah mengalahkan binatang neraka yang mengerikan, segera 
mengetahui penyelamat ayah mereka adalah Raja. 

"Itu Tuan Raja! Dia menyelamatkanmu!" 

"Terima kasih, Tuan Raja!" 

"K-Raja...?" ayah mereka bergumam dalam kebingungan saat istrinya dengan lembut 
meraih tangannya dan membawanya ke meja makan. 

"Kamu pasti kelaparan. Kenapa tidak makan malam dulu?" 

"Makan malam. Terima kasih... Tunggu, apakah ini... wortel?!" 

"Tuan Raja memberi kami beberapa, Sayang! Mereka luar biasa lezat!" 

"Mereka akan memberimu kekuatan!" 

Ayah mereka semakin dibingungkan oleh Raja misterius ketika dia menemukan bahwa dia 
telah menyembuhkan penyakit istrinya dalam waktu singkat. Apa pun Raja itu, pikir pria 
itu, dia adalah entitas yang luar biasa. Rasa lapar yang kuat mengatasi ketakutannya pada 
hidangan di depannya, dan dia dengan gemetar meraih sendok. Begitu sesendok sup 
meluncur ke tenggorokannya, dia merasakan efek penyembuhan yang luar biasa melonjak 
ke seluruh tubuhnya. 

"B-Bagaimana...! Itu luar biasa! Sangat enak menjilat sendok!" seru sang ayah sambil 
mengais sisa mangkuk itu, benar-benar merasakan kekuatannya kembali. Otot-ototnya 
menggembung seperti rangkaian bukit yang menggelinding di sekujur tubuhnya hingga 
kain kemejanya meledak di bawah tekanan. 

"Sayang, kamu kembali!" 

"Otot ayah!" 

Ayah mereka pernah menjadi nelayan berpengalaman dengan tubuh seorang binaragawan 
juara, yang sekarang dipulihkan kepadanya oleh efek konyol dari hot pot. 

Saat keluarga itu menikmati makan malam mereka dan merayakan reuni yang telah lama 
ditunggu-tunggu, beberapa orang berlari ke rumah mereka sambil meneriakkan berita 
terbaru: "Dengarkan! Tuan Raja... Tuan Raja mengalahkan Jack!" 
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Keluarga itu membeku di meja mereka sejenak sebelum bergegas keluar, di mana tetangga 
mereka berhamburan ke jalan, saling berpelukan sambil menangis. Keluarga itu saling 
berpelukan dan menatap ke langit seolah menikmati malam ini yang pasti akan dikenang 
dalam sejarah. Beruntung bagi mereka, hamburan uang tunai Raja Iblis yang impulsif telah 
memenuhi kantong orang-orang di daerah kumuh. Setelah uang itu dibagikan, setiap 
penduduk daerah kumuh menerima sekitar satu koin perak. Banyak yang menggunakan 
porsi mereka untuk membeli minuman keras bajakan dan mengadakan pesta di sepanjang 
gang. 

Sebuah kuali besar didirikan di alun-alun daerah kumuh, tempat kacang dimasak tanpa 
henti dan dibagikan kepada massa. Beberapa ikan bakar yang dikupas di atas api atau 
memecahkan telur utuh ke dalam mulut mereka, menikmati perayaan dengan cara mereka 
sendiri. Mereka semua, tentu saja, mengulang nama "Raja" hingga obrolan heboh menjadi 
paduan suara agung yang menyelimuti seluruh kawasan kumuh. 

Peristiwa bersejarah ini, pencopotan tahta tiran Euritheis, terjadi murni atas kehendak 
Raja Iblis. Namun demikian, kisahnya dan akibatnya yang luar biasa menyebar ke seluruh 
benua dalam waktu singkat. Berita itu disambut oleh beberapa orang dan disesalkan oleh 
yang lain... Bagaimanapun juga, Raja Iblis tidak mempedulikannya. 

------Istana Euritheis. 

Berbeda dengan keributan di kota, istana itu sunyi senyap. Itu telah terputus dari politik 
sejak Jack menguasai negara itu, menjadikannya ranjang kematian yang dimuliakan bagi 
raja yang sakit. Setiap upaya untuk terlibat dalam diplomasi Euritheis bisa membuat raja 
terbunuh karena dicurigai melakukan pengkhianatan. 

Ren berjalan melalui halaman istana menuju kamar raja tanpa ragu-ragu. 

Seorang jenderal tua berdiri di jalannya, membelai jenggotnya. "Mengesankan, gadis kecil. 
Tidak mengharapkan agen tunggal..." Serangan satu wanita di istana tentu tidak pernah 
terdengar sebelumnya. Tiga ratus tentara elit dalam formasi di belakangnya juga kagum, 
tetapi hanya kecantikan Ren. 

"Kamu tidak tampak seperti salah satu anak buahnya..." gumam Ren. Jenderal itu tampak 
jujur padanya, jika tidak sedikit sederhana. 

Orang tua itu tertawa. "Terima kasih! Saya seorang jenderal-untuk-disewa dari Xenobia. 
Saya mungkin sudah tua, tetapi saya belum cukup kehilangan akal untuk melayani pria 
seperti Jack." 

"Maukah kamu membiarkanku lewat, kalau begitu?" 

"Hm... aku ditugaskan untuk menjaga kamar raja. Seorang pejuang tidak meninggalkan 
jabatannya." 
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Ren menerima ini. Dia juga pernah bertarung di Kastil Tanpa Tidur untuk membela Raja 
Iblis Kekaisaran. Dia akan membenci sang jenderal jika dia meninggalkan jabatannya 
dengan begitu mudah. 

Dia kembali menatap prajuritnya. "Karena itu, saya tidak ingin mengubur tulang-tulang 
muda itu di negeri asing. Apa yang Anda katakan Anda dan saya menyelesaikan ini satu 
lawan satu? 

"Dapat dimengerti. Saya menerima." Ren menghasilkan Ningen Mukotsu dari kekosongan. 

Para prajurit mengeluarkan getaran yang terdengar di udara firasat tentang senjata itu. 
Lengan seperti tombak bersinar merah dan dengan cepat berubah bentuk seolah-olah itu 
hidup. 

Jenderal itu juga menyaksikan dengan takjub. "Itu senjata yang bagus... Pemandangan yang 
bagus di usia tuaku." Dia menarik tombak dan perisai dari punggungnya. Perisai itu begitu 
besar sehingga akan lebih baik digambarkan sebagai dinding, dan tombaknya, persilangan 
antara kapak perang dan tombak, tampak terlalu besar untuk digunakan manusia mana 
pun. "Aku adalah salah satu dari Delapan Bendera Xenobia, Barres Tigre, Yang Tak Dapat 
Tenggelam. Panggil aku Kakek Barres," dia berseri-seri. 

"Ren," katanya pelan, berjalan ke arah Barres dengan santai seolah-olah dia sedang 
berjalan-jalan di musim semi. Aura elegannya bahkan membuat beberapa prajurit 
menegakkan punggung mereka. "Mari kita mulai." 

"Ayo!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tidak beberapa saat kemudian, Ren terbang seperti angin, menusukkan tombaknya ke 
perisai Barres. Menghadapi jenderal seperti batu yang mengenakan baju besi yang 
diperkeras sambil memegang perisai raksasa seperti bertarung satu lawan satu dengan 
tank. Meskipun demikian, dia terbang seratus kaki ke belakang, mengukir parit di tanah 
saat dia pergi. Para prajurit menyaksikan dengan penuh keheranan. Barres berhenti, 
perutnya ke atas dan tidak bergerak. 

"Jenderal Bares!" 

"T-Cepat, berikan sihir penyembuhan padanya!" 

"Medis! Ambil ramuan itu!" 

Saat para prajurit bergegas, Barres tiba-tiba duduk, dengan mata terbelalak. 

"J-Jenderal, apakah kamu baik-baik saja ?!" 

"Serahkan dia pada kami, Jenderal!" 

Barres duduk ternganga selama beberapa waktu sebelum bahunya mulai bergetar dan dia 
tertawa terbahak-bahak. Dia hanya terkejut sekali sebelumnya. "Tidak ada kesempatan!" 
dia memanggil. "Aku kalah!" Barres telah menilai kekuatan Ren dari satu serangan. Dia 
terus tertawa saat tentaranya kebingungan. 

Ren mendekati Barres seolah-olah tidak ada yang terjadi. "Aku terkejut. Saya berharap 
Anda menderita beberapa cedera. " 

"Hm. Aku akan mati tanpa perisaiku. Lihat ini." Barres mendorong perisainya ke samping 
dan memperlihatkan celah di armornya, yang membuat lebih banyak suara terkejut dari 
para prajurit. 

Ren mengangguk, memeriksa kerusakan seperti seorang ilmuwan di laboratorium. "Aku 
berasumsi bahwa perisai itu sepenuhnya memblokir serangan fisik dan armormu 
mencegah Serangan Berantai." 

"Memang! Namun, di sinilah kita. " Jenderal tertawa terbahak-bahak dalam pengunduran 
diri. 

Ren, seperti Raja Iblis, memiliki skill Break Through, yang mencegah musuh mana pun 
memblokir Serangan Berantainya. Bahkan jika mereka meniadakan semua serangan 
normal, lawan akan hancur berkeping-keping oleh Serangan Berantainya, cepat atau 
lambat. 

"Aku cukup terkesan, gadis kecil... Kamu akan bertarung dengan baik melawan Leon." 
Barres berdiri saat dia membersihkan dirinya, membungkuk ke arah istana karena kasihan 
pada raja asing yang telah kehilangan kekuatan dan kekuatan untuk membangun kembali 
bangsanya. "Apa yang kamu kejar, gadis? Kepala Jack tidak cukup untukmu?" 
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"Saya hanya membuka jalan di depan untuk Guru." 

"Apakah Raja tuanmu? Atau apakah Anda melayani Gorgon bersamanya?" 

"Guru adalah pencipta dan penguasa seluruh dunia." Jika Raja Iblis mendengar, dia akan 
berlutut karena malu. 

Barres bergoyang dari sisi ke sisi dalam kebingungan. "Hm? D-Dia pasti sangat...kuat?" 

"Guru adalah pencipta dan perusak segalanya. Saya berdoa agar tuanmu akan membuat 
pilihan yang tepat. " 

Dengan itu, Ren berjalan ke istana seperti bunga sakura yang cepat berlalu. Prajurit Barres 
hanya melihatnya pergi. 

"Jenderal... Apa yang dia bicarakan...?" 

"Tidak ada gunanya kita memeras otak tentang hal itu. Penasihat licik itu akan 
mengetahuinya. " Barres menggaruk kepalanya sebelum memerintahkan mundur. Dengan 
jatuhnya Jack, dia tidak punya alasan untuk tetap tinggal di Euritheis. 

"Apa yang akan terjadi dengan negara ini, Jenderal?" 

"Siapa tahu? Perusahaan Gorgon memiliki peluang utama untuk direbut, tetapi Suneo 
tangguh dengan caranya sendiri. Mereka mungkin sudah bergerak." 

"Bisakah negara sekecil itu bertindak begitu cepat?" 

"Aku bisa saja terlalu memikirkannya. Memang benar bahwa Suneo tidak ingin Gorgon 
meregangkan jangkauannya dengan bebas. Mereka bisa menjadi target perusahaan 
berikutnya." Barres, yang bertempur di medan perang dan bukan di politik, tidak bisa 
memastikan. Dia dengan cepat memerintahkan tentaranya untuk mulai berbaris keluar 
dari ibu kota dan perayaannya. 

"Jalanan penuh dengan kegembiraan, Jenderal." 

"Militer tampaknya sudah kabur ..." 

Tentara kerajaan telah tersebar begitu berita tentang kekalahan Jack mulai menyebar 
seperti api. Lebih dari segalanya, mereka takut akan pembalasan dari orang-orang setelah 
menyiksa mereka di belakang perlindungan Jack. 

"Orang-orang akan segera menyadarinya," kata Barres the Unsinkable. 

"Perhatikan apa, Jenderal?" 

"Ini adalah penurunan tahta, meskipun mungkin tidak terlihat." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Anak buahnya menajam pada realisasi ini. Sementara warga kota bertindak seolah-olah 
mereka tiba-tiba memperoleh kemerdekaan, setelah jatuhnya tiran dan raja mereka, 
perayaan mereka akan segera disusul oleh kekacauan. "Ayo cepat untuk tanah air kita. Aku 
rindu rum asli." 

"Ya, Jenderal!" 

"Kuharap gadis itu memanggilku Kakek Barres, sekali saja..." 

"Itu mungkin terlalu serakah bahkan untukmu, Jenderal ..." 

"Apa artinya itu?!" Barres berteriak saat dia dan tentaranya berbaris keluar kota untuk 
bergabung dengan pasukan mereka yang tersisa dan meninggalkan Euritheis tanpa 
penyesalan. 

Sementara itu, di istana, menteri berlari ke kamar raja, terengah-engah. Raja mengerutkan 
kening pada kedatangannya, mengharapkan kabar buruk. 

"K-Yang Mulia! Jack punya...! Jack punya...!" 

"Menilai dari terengah-engahmu, dia mengancamku untuk melepaskan tahta." Raja 
berusaha untuk duduk di tempat tidurnya, menyerah, dan mendesah mencela diri sendiri. 
Raja tampak jauh lebih tua dari usianya yang enam puluh tahun, karena terus-menerus 
berada di bawah tekanan sejak Jack of All Trades mengambil alih Euritheis. 

Setelah mendapatkan kebebasannya dari kehidupan sebagai pejuang budak di Colosseum, 
Jack menaiki tangga bawah tanah dengan langkah yang luar biasa---semacam kisah 
picaresque. Dia telah mengumpulkan kekayaan besar dengan cepat dengan menyelidiki 
berbagai kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba, perdagangan manusia, prostitusi 
terorganisir, penyelundupan senjata, dan penyelundupan. Dia menyuap dan memeras para 
penasihat raja ke kiri dan ke kanan, dan bahkan memaksa banyak tentara kerajaan untuk 
mengkhianati takhta. Sayangnya, manusia paling sering memilih pihak yang menang. Ada 
beberapa yang tetap setia kepada raja, tetapi mereka semua secara misterius berakhir mati 
atau hilang bersama seluruh keluarga mereka. 

Aku gagal melindungi penasihatku dan rakyatku... Raja meratap dalam kesendiriannya. 
Tentu saja, dia tidak memberi Jack kekuatan tanpa berpikir. Dia awalnya 
mempromosikannya sebagai pertahanan terhadap pembantaian gila dan penjarahan dari 
Milk, negara pengembara di Utara. Lawan api dengan api, pikirnya. Jack melayani Euri 
dengan baik dalam pertempuran mereka melawan Perusahaan Gorgon dan Negara-Negara 
Kota lainnya. Saat itu, Jack adalah pahlawan yang melindungi rakyat negaranya. Raja tidak 
mengharapkan pahlawan untuk menyalakan mereka. 

"Yang Mulia! Yang Mulia! Apakah kamu mendengarkan?!" 

"Mm? Maaf... Katakan itu lagi." 
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Teriakan menteri itu masuk ke satu telinga dan keluar dari telinga yang lain. Akhir-akhir 
ini, raja telah menggunakan dosis kecil Trans untuk sementara mengatasi rasa sakit yang 
tak tertahankan di perutnya. Sebagai gantinya, dia secara bertahap kehilangan 
kemampuannya untuk melakukan salah satu tugasnya. 

Saya pikir saya telah membawa anjing penjaga untuk melindungi kami dari serigala dan 
ular... Tapi dia adalah harimau yang kelaparan. Raja akan terlalu keras pada dirinya sendiri 
untuk membuatnya menjadi panggilan yang buruk. Tidak ada manusia biasa yang bisa 
melihat bahwa Jack adalah monster yang menjadi tuan rumah bagi sisa-sisa iblis besar 
Rookfell. 

"Yang Mulia! Jack... Jack dikalahkan di Colosseum!" 

"Anda pasti lelah, Menteri... Istirahatlah. Jangan pedulikan aku." Raja menutup matanya, 
dan dengan lembut menghembuskan napas. Kekalahan adalah takdir tanpa sepengetahuan 
Jack, perwujudan dari kebiadaban. Kembali pada hari itu, raja telah menyaksikan Jack 
bertarung di Colosseum, kadang-kadang bahkan melawan Hellbeasts, dan dia telah 
mengalahkan setiap musuh yang dia hadapi. 

"Itu benar! Dia dikalahkan oleh seorang pria serba hitam dan seorang gadis cantik yang 
keduanya tiba-tiba muncul! Jack berubah menjadi Hellbeast, dan gadis itu menjadi tidak 
terlihat menggunakan sihir aneh, dan---" 

Raja terkekeh. "Diucapkan seperti penyair dengan imajinasi..." Dia menghargai bahwa ini 
adalah pertama kalinya dia tertawa setelah beberapa saat. Karena Jack of All Trades telah 
mengambil kendali penuh atas negara, raja hanya mendengar berita yang ingin dia tutupi 
telinganya. 

"I-Itu belum semuanya! Gadis itu mengubah bola cahaya menjadi makanan, dan bahkan 
merevitalisasi alat kelamin seorang lelaki tua!" 

"Megah!" Raja tertawa lebih keras. "Mari kita minum malam ini, Menteri!" Dia tidak pernah 
mengharapkan lelucon aneh seperti itu datang dari menteri yang pengecut tapi terus 
terang. 

"Ini bukan bahan tertawaan, Yang Mulia! Pria itu adalah Raja dari Lingkungan Surga!" 

Tawa raja menghilang. "Lembaga Surga ...?" Dia menatap menteri. 

Dia, tentu saja, telah mendengar tentang perusahaan tentara bayaran yang sedang naik 
daun. Bahkan, dia telah mengirimkan pukulan pada Jack kepada mereka. Tanggapannya 
tidak menguntungkan, bahwa mereka menolak untuk berperang di luar perang. Itu 
merupakan upaya putus asa: bahkan pasukan kerajaan telah dibeli oleh Jack, dan raja tidak 
punya tempat lain untuk berpaling. 

"Apa yang dilakukan Heaven's Ward sekarang...?" raja bertanya. 
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"Rumor mengatakan bahwa mereka dipekerjakan oleh Perusahaan Gorgon ..." 

"Gorgon?!" Raja melompat di tempat tidurnya, tetapi segera jatuh kembali setelah mantra 
pusing. Ini praktis harimau yang kelaparan digantikan dengan segerombolan ular yang 
agresif. Spesies yang berbeda, tetapi keduanya rakus dan kejam. 

"A-Apakah Heaven's Ward menahan Jack?!" tanya raja, prihatin dengan negosiasi yang 
pasti akan terjadi, dan keberadaan Jack akan memainkan peran besar di dalamnya. Dengan 
sekuat tenaga, raja berhasil duduk di tempat tidurnya. 

"S-Sebenarnya, King dan gadis itu meninggalkan Jack di mana dia berbaring... Orang-orang 
dari Jack of All Trades datang dan membawanya pergi." 

"Apa?! Apa yang dipikirkan Lingkungan Surga?!" Meninggalkan kepala musuh yang kalah?! 
Benar-benar kecewa dengan apa yang dipikirkan Raja dan Penjaga Surga secara 
keseluruhan, sang raja mengerang. 

Secara alami, tidak ada cara baginya untuk mengerti. Raja Iblis menganggap Jack sebagai 
kerikil yang kebetulan dia tendang, sama seperti malaikat tiruan yang pernah dia hadapi. 
Dia tentu tidak peduli apakah kerikil seperti itu mati atau hidup. 

"Yang Mulia, ini hanya spekulasi di pihak saya... Saya percaya bahwa Raja memiliki ambisi 
lain dalam pikiran untuk melakukan ini." 

"Ambisi lain...?" 

"Menilai dari tindakannya dan kedua perusahaan, sepertinya King ingin mengadu Gorgon 
dan Jack of All Trades satu sama lain dan mengambil rampasan untuk dirinya sendiri." 

"Tidak mungkin... Dia mengobarkan konflik di antara mereka ?!" 

Itu akan menjelaskan mengapa Jack tertinggal di Colosseum. Tanpa dia, perusahaannya 
akan dengan mudah dilahap oleh Perusahaan Gorgon, meninggalkan yang terakhir tanpa 
cedera. Di sisi lain, mencoba melakukan skema seperti itu tampak seperti bunuh diri, 
menempatkan King dalam bahaya diburu oleh kedua perusahaan. Mengadu dua binatang 
buas satu sama lain lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. 

"Menurut petinggi di Jack of All Trades, Suneo bersembunyi di balik bayang-bayang insiden 
ini... Mereka adalah majikan sebenarnya dari Heaven's Ward." 

"Jadi mereka adalah dalangnya... Sekarang itu lebih masuk akal!" raja setuju. Kedua kompi 
itu adalah duri di pihak Suneo, dan ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi mereka 
untuk membunuh dua burung dengan satu batu. 

"Terutama setelah ibukota mereka setengah hancur dalam pertempuran ..." 
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"Saya mengerti. Ini juga dimaksudkan untuk memberi mereka waktu untuk membangun 
kembali." 

Sayangnya bagi mereka, spekulasi raja dan menteri adalah kesimpulan yang sangat logis 
berdasarkan bukti tidak langsung sementara sepenuhnya dipisahkan dari kebenaran. 

Setelah memeriksa ulang fakta secara mental, raja yakin. "Singkatnya, ini adalah 
pertempuran untuk kontrol antara tiga perusahaan perdagangan besar." 

"Dan Heaven's Ward telah bergabung dalam konflik. Sementara tentara bayaran 
menghindar dari politik, bentrokan yang berpengaruh seperti ini akan memberi mereka 
keuntungan besar dan publisitas. " 

Banyak negara akan membayar mahal untuk tentara bayaran yang tak kenal takut dari 
Heaven's Ward. Dengan jumlah uang tunai yang sangat besar yang pasti akan terlibat 
dalam konflik antara tiga perusahaan skala mereka, ini adalah kesimpulan alami lainnya. 

"Apa langkah kita selanjutnya...?" raja bergumam. "Belum ada satu pun dari tiga 
perusahaan yang meraih kemenangan." 

"Mendukung Raja adalah opsi keempat." 

"Itu terlalu berbahaya. Meskipun Heaven's Ward tidak takut, dan bahkan dengan dukungan 
finansial dari Suneo, mereka masih menjadi tentara bayaran yang hanyut." 

"Memang..." 

Heaven's Ward tidak memiliki tanah atau benteng yang dapat memberi mereka keamanan, 
dan Suneo hampir tidak memiliki kekuatan militer di luar mereka. Raja tidak bisa tidak 
mencurigai faksi lain yang mengawasi dari jauh. 

Penjaga di luar berteriak, yang diikuti oleh suara orang-orang yang ambruk. Raja dan 
menteri mengeras untuk mengantisipasi serangan ketika pintu terbuka untuk 
mengungkapkan seorang gadis cantik. 

Menteri menjerit. "K-Kau gadisnya... yang bersama Raja!" 

"Dia...?" 

"Maafkan kunjungan saya pada jam yang begitu larut. Saya membawa perintah Guru untuk 
raja bangsa ini saat ini." 

Kata-kata gadis itu terdengar sedingin es, kontras dengan wajahnya yang menarik. Raja 
dan menteri berbagi pandangan, bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewati Jenderal 
Barres dan anak buahnya. Siapa tuannya? Apa yang dia maksud dengan raja "saat ini"? Ada 
banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan oleh keduanya. 
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Ren melanjutkan seolah membaca dari teleprompter. "Pertama, kami akan mengambil 
setiap penduduk kumuh yang ingin beremigrasi. Kedua, Anda akan menyiapkan gerbong, 
perlengkapan berkemah, dan makanan dan air yang cukup untuk mereka bertahan hingga 
mencapai Holylight. Ketiga, Anda akan menyewa penjaga untuk melindungi mereka dalam 
perjalanan. Itu semuanya." 

Keheningan yang berat memenuhi udara. Baik raja maupun menteri tidak mengerti 
mengapa gadis itu mengajukan tuntutan ini. Dia merasakan dorongan untuk bertanya siapa 
gadis itu, tetapi insting melarangnya. 

"A-Aku baru saja diberitahu bahwa kamu mengalahkan Jack ... Apakah itu benar?" raja 
bertanya, gemetar. Tampaknya mungkin gadis ini, yang telah menyusup ke istana tanpa 
cedera, telah menggunakan sihir yang kuat untuk menyelesaikan tugas itu. 

"Ini buang-buang waktu untuk membahas orang bodoh seperti itu. Jawaban Anda?" 

"Orang-orang di daerah kumuh... Maksudmu Holylight adalah orang yang mengendalikan 
Heaven's Ward dari balik tirai?" raja menyimpulkan. 

"Sepertinya ada kesalahpahaman," kata Ren. "Guru menguasai seluruh dunia. Tidak ada 
entitas di dunia mana pun yang pernah ada atau pernah ada yang dapat memerintah 
Tuanku." 

"Apa yang kamu bicarakan ab---" raja terbatuk keras, dan menteri bergegas untuk 
membelai punggungnya. Tidak ada mantra atau obat yang dapat memperbaiki kondisi raja, 
yang hanya memburuk setiap hari. Bahkan sekarang, seprainya ditandai dengan darah 
gelap yang dia batukkan. 

Ren diam-diam mendekati raja dan memandang rendah dia. 

"M-Maafkan keadaanku... Seperti yang kau lihat, hidupku hampir berakhir." 

Menteri hanya bisa mendengarkan dan menanggung kata-kata pahit itu. Tidak ada basa-
basi yang bisa menyembuhkan penyakit raja. Kematian membayangi raja, yang dia kenakan 
di wajahnya, perawakannya seperti ranting karena kurang makan. 

"Permisi ..." Ren memegang tangannya di atas raja dan mengaktifkan Keterampilan 
Bertahan Hidupnya, Kedokteran. Sementara keterampilan ini menyembuhkan luka-lukanya 
yang diderita dalam pertempuran, itu tidak bisa menyembuhkan orang lain, hanya 
memeriksa kondisi mereka. "Kanker perut stadium lanjut. Kurang nafsu makan, insomnia, 
dan stres mental yang ekstrem. Saya juga mendeteksi obat seperti morfin di sistem Anda," 
Ren menilai seolah-olah mesin canggih telah memindai raja. 

Merasakan kehangatan saat Ren meletakkan tangannya di atasnya, raja diam-diam 
berbicara. "Sungguh aneh... Kamu adalah musuh bagi bangsa kita, tapi aku tidak merasakan 
kebencian darimu." 
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"Ambil ini. Rahmat Guru. " 

"Hm...?" 

Ren telah memberinya Sembilan Antar Dunia Nirvana Elixir, yang telah diberikan Raja Iblis 
kepada Ren dalam upaya untuk mengurangi perasaan sulit di antara mereka. Botol yang 
dia berikan kepada raja diisi dengan bubuk oranye dan hijau, yang membuatnya terlihat 
sangat beracun. 

"K-Kau menyuruhku minum ini...?" Raja mengambil botol itu dengan tangan gemetar, 
menatap tajam seolah-olah dia baru saja dipaksa bunuh diri. Tentu saja, seseorang telah 
menyusup ke kamar raja. Secara historis, tidak akan lalai bagi raja untuk memilih kematian 
dengan bunuh diri daripada ditangkap oleh musuhnya. "Rahmat, kamu menyebut ini ...? Ini 
adalah akhir yang pas untuk raja yang tidak berguna." 

"T-Tolong, Yang Mulia! Aku akan mengikutimu!" 

"Omong kosong. Kamu masih muda... Jaga negara kita. Orang -- orang kita." 

"Yang Mulia!" 

Momen menyentak air mata dipatahkan oleh kata seru Ren. "Anda tidak menunjukkan 
gejala penyakit apa pun. Paling-paling, Anda menunjukkan lemak berlebihan karena 
kurang olahraga, dan penipisan rambut karena stres. Khas untuk pria seusiamu." 

Menteri membeku seperti patung dan raja duduk ternganga sampai dia mulai tertawa lagi. 
"Menteri! Perhatikan peringatan gadis cantik seperti itu!" 

"A-aku tidak gemuk! Hanya sedikit gemuk! " 

"Dan perhatikan rambutmu sesekali, hm...?" 

"Aku tidak botak! Aku tidak botak sama sekali! Anda tahu apa, minum saja itu dan sudah 
mati! " 

Sementara kata-kata terakhir mereka kurang melodramatis sekarang, raja tampaknya lebih 
memilih ini daripada ucapan selamat tinggal yang menyedihkan. Dia meminum obat itu 
sambil tersenyum dan mengejarnya dengan segelas air. Pada saat itu juga, semua sel 
kanker disingkirkan dari tubuhnya, sakit perut dan kelesuan menghilang bersama mereka. 

"Aku tidak pernah tahu... Kematian akan menjadi pelukan yang begitu manis." 

"Yang Mulia ...!" Menteri meraih tangan raja, air mata jatuh dari matanya. Apa yang dia 
temukan, bagaimanapun, bukanlah tangan yang dingin dan sakit-sakitan yang biasa dia 
tangani, tetapi telapak tangan yang hangat dan sehat dengan denyut nadi yang dapat 
diraba. 
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"Yang Mulia... Tanganmu hangat. Dan tidak ada kantong di bawah matamu..." 

"Hm? Apakah begitu? Sudah lama aku tidak merasakan kelegaan seperti ini." 

"Saya melihat cahaya baru di mata Anda ... Yang Mulia ... Apakah Anda lebih baik?" 

"Konyol. Aku baru saja meminum racun... Oh?" Raja membuang tempat tidurnya dengan 
mudah dan pindah ke tepi tempat tidurnya. Saat duduk dulu membuatnya pusing, 
penglihatannya sekarang jelas dan dia merasa luar biasa. 

"Bisakah kita berhenti dengan komedi sekarang?" Ren bertanya pada pasangan itu. 

"Komedi?!" 

"Rahmat Guru menghilangkan penyakitmu. Anda akan mendapatkan kembali kekuatan 
Anda sekarang, sehingga Anda dapat kembali ke kepemimpinan. Ren menghasilkan dua 
bola bercahaya yang dia ubah menjadi Sup Mie Ayam. Item ini memulihkan 50 Stamina 
yang mengesankan bagi penggunanya, dan bahkan memiliki profil rasa yang lembut bagi 
mereka yang dalam pemulihan. Sementara set hot-pot mendukung berbagai rasa, item 
pemulihan ini tampaknya paling cocok untuk pasien yang pulih dari penyakit 
berkepanjangan. Berbeda dengan Raja Iblis dan kecenderungan egoisnya, penilaian Ren 
akurat. 

"Ambil ini," katanya. "Lebih dari belas kasihan Guru." 

Raja akan menganggap kematian tanpa rasa sakit sebagai belas kasihan, tetapi Ren 
tampaknya berharap lebih. 

"I-Ini makanan yang kamu bicarakan, Menteri...?" Raja masih bingung dengan 
kesembuhannya yang seketika ketika dia menyaksikan dua cahaya bercahaya 
bermetamorfosis menjadi makanan. Sementara dia tidak merasakan apa-apa selain rasa 
takut akan sup, raja dengan bijaksana menyimpan perasaan itu untuk dirinya sendiri. 

"Kamu juga," kata Ren kepada Menteri, menyerahkan salah satu sup yang dia buat. 

"A-Apakah kamu yakin ...?" Menteri, setelah menyaksikan secara langsung apa yang terjadi 
di Colosseum, menerima Sup Mie Ayam dengan senang hati, yang kemungkinan besar 
bukan sikap yang pantas untuk seseorang yang tinggi di pemerintahan. Pada saat yang 
sama, dia telah menyaksikan Ren merevitalisasi alat kelamin lelaki tua dan sepenuhnya 
menyembuhkan penyakit raja yang mematikan. Menteri melihat Ren sebagai dokter 
dengan kekuatan yang tidak diketahui. Dengan penuh harap, menteri mengambil sesendok 
sup pertama, dan berteriak. 

"M-Menteri! Betapa cerobohnya kamu sampai... Siapa yang tahu apa isi sup ini?!" 

"Rasa yang begitu lembut! Saya merasakannya, saya merasakannya meresap ke dalam diri 
saya! Ooh! Ah!" 
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"M-Menteri ..." 

"Saya datang...!" 

"Menteri?" 

Melihatnya terpesona oleh sup, raja beralih ke mangkuknya sendiri. Sebagai pemimpin 
bangsanya, dia sangat tidak bisa menerima siapa-tahu-apa dari siapa-tahu-siapa. 

"Jangan khawatir. Itu tidak beracun," Ren meyakinkan. 

"Tetapi..." 

Ren menyendok sesendok sup dan dengan lembut mengangkatnya ke bibir raja, seolah-
olah dia merawat kakeknya. Raja akhirnya mengalah pada tatapan obsidiannya. Untuk 
beberapa alasan, raja merasa diselimuti bunga sakura hanya dengan berada di dekat Ren. 
Kebanyakan pria mungkin mencoba memeluknya. Raja juga membuka mulutnya saat dia 
merasakan jantungnya berdebar kencang. Dia siap mati apa adanya, jadi keputusannya 
hanya membutuhkan sedikit waktu. 

"B-Kalau begitu, aku akan mengambilnya..." 

"Ini dia." 

Saat sup mengenai perutnya, penyembuhan mengalir ke seluruh tubuh raja, semua sel di 
tubuhnya direvitalisasi. Bahkan pikirannya merasa lebih sehat untuk itu. "A-Apa ini... 
Apakah ini Elixir Tetesan Air Mata Dewa?!" 

"Oh hoo! Saya pikir---saya pikir saya menumbuhkan janggut!" seru menteri sambil 
menyeruput supnya. Semakin banyak dia minum, semakin dia merasakan kekuatannya 
kembali. Pada akhirnya, dia membuang sendok itu ke samping dan meminum setiap tetes 
terakhir langsung dari mangkuk. Raja akhirnya mengikutinya. 

"Sekarang, tolong ikuti petunjuk itu tanpa penundaan," kata Ren tanpa meninggalkan ruang 
untuk jalan lain. Sebelum keluar, dia berbalik dan memberi raja senyum tipis, seperti 
mekarnya bunga kecil. "Selamat atas kesembuhanmu." 

Dia hanya memberi selamat kepada seorang lelaki tua karena mengalahkan penyakit, tetapi 
raja dan menteri sama-sama tersipu. Siapa yang tidak merasakan keajaiban pada gadis 
yang sangat anggun yang mengalahkan Jack dan menciptakan makanan mistis dari udara 
tipis? 

Keduanya tetap diam untuk beberapa waktu setelah kepergian Ren, akhirnya 
menggumamkan "Cantik ..." serempak. Mereka berbagi tampilan yang hampir tampak 
kompetitif. 

"Saya senang atas pemulihan Anda, Yang Mulia, tapi tolong perhatikan usia Anda." 
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"Kata pria dengan istri menunggunya ..." 

Sementara percakapan aneh berlanjut di kamar raja, Raja Iblis sedang berjalan di jalan kota 
tanpa tirannya. Tanpa sepengetahuannya, jalan kecilnya akan menyebabkan banyak 
kekacauan lainnya. 
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Volume 8 Chapter 3 

Pembunuh Raja Iblis 
Sesaat sebelum Ren mendekati istana, dia dan Raja Iblis berjalan dengan angkuh di jalan-
jalan ibukota, baru saja mengalahkan Jack. Sementara perampas biasa mungkin telah 
pindah untuk membuat pidato sejarah atau sejenisnya, pikiran Raja Iblis adalah pada 
sesuatu yang lain sama sekali. 

"Ayo temukan pendekar pedang itu dan buat penawaran," kata Raja Iblis, mengacu pada 
Albert. Setelah mendengar bahwa dia memiliki semacam item pembatalan sihir, mereka 
tidak akan meninggalkannya sendirian. 

"Ya. Dan Tahara telah mempersiapkan desa untuk menerima orang-orang dari daerah 
kumuh." 

"Mm... Hm?" 

"Seperti yang Anda katakan, Guru, saya telah gagal melihat gambaran yang lebih besar, 
berfokus pada orang di depan saya. Saya tidak punya alasan untuk itu." 

"Mm..." Tidak dapat memahami apa yang Ren bicarakan, Raja Iblis telah menjadi mesin 
yang menggerutu. Dia membuat tebakan samar bahwa Tahara menginginkan mereka 
sebagai pekerja tambahan. Bagaimanapun, rabi sangat kekurangan staf berkat upaya 
perluasan dan renovasi mereka. Wilayah mereka berkembang pesat saat para penguasa di 
Holylight timur menyerahkan tanah mereka kepada Raja Iblis. Bergantung pada bagaimana 
perang saudara akan berlangsung, mereka bahkan perlu membangun kembali seluruh 
bangsa. Staf pendek adalah pernyataan yang meremehkan. 

"Kita bisa menggunakan semua tenaga yang bisa kita dapatkan..." 

"Ya tuan. Upaya ini akan menyelamatkan banyak orang biasa." 

Raja Iblis berhasil menelan konsep itu, karena pemikiran untuk menggunakan orang-orang 
di daerah kumuh sebagai tenaga kerja telah terlintas di benaknya sebelumnya. Tentu saja, 
dia tidak pernah memiliki sesuatu yang menyerupai gagasan mulia tentang 
"menyelamatkan" orang-orang ini, seperti yang dikatakan Ren. 

"Saya akan memprosesnya di pihak saya," tambah Ren. 

"Mari kita bahas prosedur itu. Untuk amannya saja." 

"Saya akan meminta raja negara saat ini menyiapkan semua transportasi untuk mereka." 
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Raja Iblis memperhatikan ungkapan "raja saat ini," seolah-olah Ren tahu pasti bahwa raja 
akan digulingkan. Ini tidak akan menjadi saya, bukan? dia diam-diam memohon dengan 
penuh keegoisan. Itu tidak mungkin aku! Sementara itu, dia mengangguk dalam apa yang 
tampak seperti persetujuan tabah. Dia mengandalkan untuk mendelegasikan semua 
tanggung jawab kepada Tahara sekarang karena Ren telah memberinya tenaga kerja. 
Lucunya, penambahan pekerja adalah yang diinginkan Tahara lebih dari segalanya, jadi 
Raja Iblis secara tidak sengaja meningkatkan rasa hormat Tahara yang salah arah padanya. 

"Kita harus meminta otoritas negara ini membayar bagian mereka secara adil. Buat mereka 
melakukan lebih dari sekadar memajaki orang-orang mereka sekali saja." Raja Iblis 
berbicara dengan berani, tapi dia juga ada benarnya. Dia menawarkan untuk mengambil 
bagian yang paling tidak diinginkan dari populasi Euritheis dari tangan raja. 

"Mereka tidak akan menolak dalam keadaan seperti ini. Anda meramalkan ini sejak awal, 
Guru. " 

Mengalahkan mafia tiran dan mengambil penduduk daerah kumuh dari tangannya akan 
terlihat sebagai heroik, bahkan cukup untuk mendorong raja untuk menerima permintaan 
mereka. 

"Saya tidak menghitung sebanyak itu. aku hanya..." 

"Hanya...?" 

Raja Iblis mengeluarkan peta dari sakunya. Saat dia membacanya, seringai jahat muncul di 
wajahnya. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan catur 4-D Tahara, dia adalah penipu 
dalam dirinya sendiri. 

"Republik akan kembali. Bertemu dengan pahlawan tertentu yang bekerja keras di Rookie." 

"Jika saya boleh, Guru... Itu akan menggantikan saya dari Anda untuk waktu yang lama." 

"Mendengarkan. Anda harus membuatnya mengambil alih penggembalaan emigrasi 
massal. Kau satu-satunya yang bisa melakukan ini. Pahlawan terlalu waspada bagi Tahara 
atau Yu untuk meyakinkannya." 

Tahara adalah perwujudan dari rencana licik, dan Yu mungkin akan menjadi musuh bagi 
Weeb jika dia datang ke dunia ini tanpa Raja Iblis yang mengawasinya. Belum lagi Akane 
dan Kondo tidak memiliki peluang dalam negosiasi semacam ini. Rupanya setelah 
memikirkan penasihat lain dalam pikirannya dan menyimpulkan bahwa tidak ada orang 
lain yang bisa menyelesaikan tugas ini, Ren dengan enggan setuju. 

"Dia tidak akan mengabaikan emigrasi dua ribu orang yang kurang beruntung. Bukan 
untuk kedua kalinya." 

Weeb sangat marah ketika para budak dibawa ke Rabbi dari wilayah Hellion. Raja Iblis 
berharap bahwa dia tidak akan melewatkan kesempatan untuk melihat desa itu sendiri. 
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Ren mengangguk. "Aku akan memastikan dia tiba di Rabi." 

"Bagus." 

Pada titik ini, Ren menuju ke istana, dan Raja Iblis mulai mencari pendekar pedang terkenal 
itu. Dengan tirannya jatuh, ibu kota telah meledak dengan kegembiraan yang luar biasa. Ke 
mana pun Raja Iblis melihat, orang-orang sedang minum, menyanyikan lagu-lagu dalam 
paduan suara persahabatan, dan menari dengan liar mengikuti musik band. Ada banyak air 
mata kebahagiaan dan pasangan yang berpelukan dalam kegelapan. Jambore tidak 
menunjukkan tanda-tanda memudar, bahkan saat fajar menyingsing. 

Ada begitu banyak keributan ... Saya tidak akan bisa berbicara dengan siapa pun ... 

Orang-orang Euritheis sangat gembira sehingga mereka bahkan tidak menyadari 
katalisator dari perayaan mereka lewat. 

"Kami akhirnya bebas! Minumlah!" 

"Bagaimana denganmu, nona? Bersantailah dan minumlah!" 

"Apakah itu anggur? Itu terlalu manis untukku!" wanita itu merengek. 

Wanita gemuk itu pasti memiliki gula darah tinggi... Raja Iblis merenung dan berubah 
menjadi sebuah gang, merasakan mata yang waspada tapi tidak jahat. Setelah menemukan 
sudut kosong, dia dengan santai menyalakan sebatang rokok. "Apa yang bisa saya bantu?" 

Keheningan panjang terjadi sebelum bayangan bangunan di sebelahnya bergerak dan siluet 
humanoid muncul dari sana: Hanzo, mata-mata terkemuka Kerajaan Baru Xenobia. 

"Apa yang ingin kamu capai...? Mengguncang Bangsa Utara?" dia bertanya. 

"Kenapa kamu tidak memperkenalkan dirimu dulu?" 

"Anda memiliki selera humor yang aneh... Anda tahu semua yang perlu diketahui tentang 
kami." 

Bagaimana bisa saya?! Saya cukup terkejut bahwa Anda keluar dari bayang-bayang! Tidak 
seperti Tahara, Raja Iblis tidak mengenal Xenobia selain hanya mengenali namanya. 

"Aku adalah pemimpin Iga dari Xenobia." 

"Kamu pasti terlihat tipe orang yang bersemangat ." 

"Iga! aku-ga! Beraninya kau mengejek organisasiku!" 

"Itu hanya lelucon. Jangan terlalu keras. Dan namamu?" 
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"I-Ichika..." Hanzo menjawab setelah ketukan canggung, menggunakan nama samaran 
feminin. 
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Dia telah menemukan banyak alias dan dengan bangga memperkenalkan dirinya dengan 
nama-nama itu, tetapi tidak ada yang pernah memanggilnya dengan mereka sebelumnya. 

"Hm. Icha, ya?" 

"Apa?" 

"Menilai dari nama dan gaya ninjamu, apakah kamu mengeja nama itu dengan kanji ?" 

"Y-Ya... Dengan 'single' dan 'flower.'" 

"Ichika. Itu cocok untukmu." 

"B-Benarkah...? Tidak, bukan? Itu pasti bisa!" Setelah beberapa kejutan awal, Hanzo dengan 
senang hati mengangguk setuju. Harinya akhirnya tiba setelah hidup dengan nama 
maskulinnya yang brutal. "Itu aku, Ichika. Saya tidak peduli apa yang orang katakan. Mulai 
hari ini, aku Ichika!" 

Aneh... Raja Iblis perlahan menghembuskan asap saat dia melihat Hanzo melompat 
kegirangan. 

"Biarkan aku menanyakan ini padamu," katanya. "Untuk apa kau mengikutiku?" 

"Untuk apa...? Anda memiliki beberapa empedu! " 

Party Raja Iblis dan Xenobia berada di ambang perang. Wilayah mereka terpisah cukup 
jauh, tapi Xenobia telah mengirim pasukan untuk mengejar mereka. Selain itu, mengapa 
mereka tidak mengawasi Raja Iblis? 

"Apa yang kamu kejar?" Hanzo membalas. "Memanggil dirimu 'Raja' seolah-olah 
mempermainkan Jack of All Trades dan Perusahaan Gorgon." 

"Kesalahpahaman sederhana. Kebetulan murni, "jawab Raja Iblis dengan jujur. 

"Salah paham? Kebetulan? Bagaimana kamu bisa menjaga wajah tetap lurus... Aku belum 
pernah bertemu dengan pria yang tidak bisa ditebak sepertimu," Hanzo meludah. Dia 
melihat tindakannya apa adanya: menghasut konflik kekerasan antara kekuatan asing. 
Taktik yang akrab baginya, karena itu adalah salah satu favorit Kongming. 

"Aku tidak bermaksud untuk hasil ini, setidaknya." 

"Mengadu perusahaan-perusahaan itu satu sama lain tanpa bermaksud? Itu suatu 
kebetulan." 

Tidak ada gunanya. Dia tidak akan mendengarkan sepatah kata pun yang saya katakan ... 
Setelah mengalami banyak kesalahpahaman dan penilaian yang berlebihan, Raja Iblis 
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dengan cepat menyerah untuk menjelaskan dirinya sendiri. Mencoba untuk setidaknya 
membuat percakapan itu bermanfaat, dia dengan santai mengubah topik pembicaraan. 

"Pemimpin Iga, katamu? Apakah ada negara seperti Jepang di sekitar sini?" 

"Jepang...? Apakah maksud Anda Jipang? Jika demikian, saya telah diberitahu di situlah klan 
kami berasal. Padahal aku belum pernah." 

"Jip, ya...? Saya tidak melihat negara dengan nama itu di peta." 

"Peta? Ini seharusnya menjadi sebuah kepulauan di laut timur jauh. Anda tidak akan 
menemukannya di peta. Beberapa bahkan tidak percaya negara itu ada." 

"Timur jauh, katamu. Seberapa jauh tepatnya ini---" 

"Ini dia, Raja ," sebuah suara menyela. 

Hanzo menghilang dalam sekejap saat Raja Iblis berbalik untuk menemukan pendekar 
pedang yang selama ini dia cari. "Jika bukan kamu, Albert! Ada yang bisa saya bantu?! 
Jangan malu!" Raja Iblis bergegas kembali ke jalan utama, senyum lebar menakutkan 
terpampang di wajahnya. 

Albert secara naluriah mundur beberapa langkah dari respons yang tidak terduga. "Oh 
ya...? Kau pasti senang melihatku. Kurasa kau juga mencariku?" 

"Memang. Saya punya proposal untuk dibuat. " 

"Jangan lagi. Sudah kubilang aku tidak akan pernah bergabung dengan Heaven's Ward. Beri 
aku istirahat." 

Heaven's Ward, sebagai perusahaan tentara bayaran yang ganas, selalu mencari petarung 
yang layak; pendekar pedang terkenal seperti Albert pasti cocok dengan kriteria itu. 

"Jika Anda menerima, saya akan memberikan apa yang Anda inginkan," Raja Iblis 
menawarkan. 

"Menjaga kursi tetap hangat untukku, petinggi? Masih tidak tertarik, tapi terserah. Selama 
kamu berduel denganku sebelum kita bicara." 

"Oh?! Duel , katamu?!" 

Sedikit terkejut dengan reaksi Raja Iblis, Albert tetap memuji lawannya yang layak. Sebagai 
seseorang yang berkeliling dunia dengan harapan membuat nama untuk dirinya sendiri, 
dia melihat King sebagai orang yang telah menjadi besar. "Saya selalu mendengar Anda 
tidak percaya diri, Raja, tetapi saya tidak pernah menyangka Anda akan sejauh ini. Gorgon 
mendukungmu atau tidak, aku terkesan kau langsung mendapatkan hadiah besar. Luar 
biasa, sungguh." 
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"Aku menghargai pujiannya..." jawab Raja Iblis dengan berat, tidak mendengarkan sepatah 
kata pun dari apa yang dikatakan Albert. Sangat seperti bandit, semua pikirannya 
terkonsentrasi pada bagaimana merampok swordsman dari item pelindung sihirnya. 

Tidak menyadari niat Raja Iblis, Albert dengan bangga menyatakan, "Sekarang setelah 
kamu mengalahkan Jack, aku akan mengalahkanmu dan menjadi pendekar pedang terhebat 
di Utara. Aku tidak pernah pandai bersikap santai, jadi aku mungkin akan membunuhmu... 
Semoga kau tidak keberatan." 

Raja Iblis bersukacita, menyambut ngengat ke dalam api. "Aku bukan tipe yang kejam, 
tetapi jika kamu menantangku untuk berduel," Raja Iblis dengan keras mengiklankan, "Aku 
tidak punya pilihan selain menerima. Faktanya, saya terikat kehormatan! " Upaya kotor 
menabur benih agar orang banyak menerima dia mengambil barang-barang Albert setelah 
memukulinya ke tanah. 

"Kalau begitu mari kita langsung saja, Raja!" 

"Pemenang mengambil barang milik yang kalah. Sangat baik!" 

"Hah?!" 

Sementara Raja Iblis meneriakkan sesuatu, Albert telah menutup jaraknya dengannya, siap 
untuk menarik dan melepaskan serangan Pedang Flash yang membuatnya mendapatkan 
julukannya. Meskipun itu adalah salah satu jurus pertama yang dipelajari oleh setiap 
pendekar pedang, Albert telah menguasai serangan ini hingga menjadi jurus khas yang 
mematikan. Pedangnya telah berevolusi untuk menebas bahkan iblis setelah puluhan tahun 
berlumuran darah, keringat, dan obsesi. 

"Duel ini milikku! Pedang Kilat !" 

Pedang supersoniknya mengayun ke arah Raja Iblis, tetapi Assault Queller membatalkan 
jumlah besar dedikasi Albert dengan satu ping. 

"Sebuah pukulan yang nyata... Maafkan aku!" Raja Iblis berbicara seperti karakter dari 
drama zaman samurai. 

"A-Apa yang... Hragh! " 

Raja Iblis memasukkan Albert ke dalam perutnya. Dengan benturan yang kuat, mulutnya 
berbusa dan pingsan. Raja Iblis mencari pendekar pedang itu secepat pencopet, dan 
bibirnya melengkung sinis. Ini harus itu. Terima kasih untuk tee upnya... Beristirahatlah 
dengan tenang, pendekar pedang. Setelah hening sejenak untuk Albert yang masih sangat 
hidup, Raja Iblis berdiri, puas dengan kartu aneh di tangannya. Itu seukuran kartu kredit, 
dengan pola futuristik tertulis di permukaannya. 

"Sekarang ... Analisis Item ." 
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Raja Iblis memasukkan kartu itu---yang sekarang diberi label Magic Queller---ke dalam 
saku dadanya: manuver seorang pencuri yang terlahir secara alami. Aku harus melihat 
kemampuan pertahanannya, pikirnya. Analisis yang lebih tinggi akan menunjukkan 
karakteristik dan angka yang terperinci, sedangkan Analisis dasar ini hanya menunjukkan 
nama dan klasifikasi generiknya. Dalam hal ini, itu banyak informasi untuk Raja Iblis. 

"Seperti yang ditentukan oleh perjanjian kami, apa yang dulunya milikmu sekarang 
menjadi milikku!" Demon Lord menyatakan, sesuai dengan bahasa Jepang kuno saat dia 
membungkuk. Jika Albert sadar, dia mungkin akan memprotes bahwa dia tidak membuat 
janji seperti itu. Saat kerumunan mulai bergumam tentang pertempuran sesaat, seseorang 
bertepuk tangan. Raja Iblis berbalik untuk menemukan seorang samurai wanita 
mengenakan baju besi Jepang yang berat. 

"Luar biasa... Luar biasa, memang!" wanita itu berbicara. "Tanda seorang samurai sejati!" 

"Apa?" 

"Rambutmu, bahasamu... Kamu pasti samurai dari Jipang!" 

"Jipang... Yah, aku dari Jepang, kurasa..." gumam Raja Iblis, tidak yakin apakah dia bisa 
menyamakan keduanya dalam kasus ini. 

Samurai wanita itu menyeringai malu-malu dan mendekati Raja Iblis, mendekat cukup 
dekat sehingga dia hampir bisa merasakan napasnya. Dia tampaknya benar-benar 
bersemangat untuk pertemuan mereka tanpa motif tersembunyi. "Untuk bertemu kerabat 
di negeri asing seperti itu! Terberkatilah Sang Buddha! Mari kita berbagi dalam 
kegembiraan malam ini!" 

"Kalian sudah dekat! Terlalu dekat!" 

"Jangan terlalu malu! Anda pasti menghadapi kesengsaraan besar di negeri yang jauh ini! " 

"Bisa dibilang aku menghadapi beberapa... Mundur, sudah! Kau membuatku merinding!" 

"Kenapa kamu meringkuk? Anda seharusnya sangat senang bertemu dengan seorang 
kerabat! " 

"Kamu Menyeramkan!" 

"Ap--- Apa yang telah aku lakukan padamu ?!" 

Ini adalah seseorang yang harus diwaspadai oleh Raja Iblis, karena beberapa alasan. 
Pertama, Akechi Mitsuhide yang bersejarah adalah hal yang paling dekat dengan 
pembunuh Raja Iblis dalam sejarah Jepang. Jika dia benar-benar Akechi Mitsuhide yang 
sama, sepertinya siapa pun yang mengendalikan dunia ini telah mengirimnya ke sini untuk 
menjatuhkannya sekarang. 
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"J-Jangan mendekat!" Demon Lord memprotes. "Jauhkan dirimu!" 

"Tidak pernah! Saya akhirnya menemukan jiwa lain dari Jipang! Aku tidak akan pernah 
melepaskanmu dari pandanganku...!" 

"Menakutkan!" 

Raja Iblis dan pembunuh Raja Iblis dipersatukan kembali, entah karena kebetulan atau 
takdir. 

Kemudian Mitsuhide menyeretnya ke stan makanan di jalan yang didekorasi seperti stan 
ramen Jepang, yang tidak biasa di dunia ini. 

"Ini adalah tempat favorit saya!" kata Mitsuhide. 

"Begitukah... Kalau begitu aku akan pergi." 

"Berhenti! Kami baru saja tiba!" 

Raja Iblis terus melirik Mitsuhide tanpa berusaha menyembunyikan keraguannya. Dia 
sepertinya sedang menghadapi perdebatan internal yang intens apakah akan pergi atau 
tetap tinggal dan menanyakan sesuatu pada Mitsuhide. 

"Jyube, sayang, aku membawakanmu temanmu." 

"Sepanjang jalan dari penginapan. Terima kasih nyonya." 

Raja Iblis menoleh ke wanita tua itu dan menemukan makhluk aneh bersamanya. Makhluk 
itu tampak mirip dengan rusa pada pandangan pertama tetapi memiliki satu set tanduk 
yang sangat kasar di kepalanya. Itu sebesar kuda Clydesdale, dan Raja Iblis membayangkan 
binatang itu akan sangat menakutkan di medan perang. Di sisi lain, makhluk itu memiliki 
mata kancing dan mantel yang indah, membuatnya menjadi hulk yang agak 
menggemaskan. 

"Benda apa ini...? Roh hutan dari Putri Mononoke ?" 

"Apa yang sedang kamu kerjakan? Ini adalah binatang kebanggaan Jipang, Umashika." 

"Seperti 'rusa kuda'? Itu artinya 'idiot' dalam bahasa Jepang." 

"Umashika, kataku!" Mitsuhide membelai leher binatang itu, mengangkat seikat rumput 
perak ke mulutnya. Umashika, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dalam diam. 

"Hrm... aku takut rumput asing tidak cocok untukmu." 

"Cukup kasar yang manja," kata Raja Iblis. 

"Beraninya kau memanggilnya kasar... Ini Toshimitsu, partnerku!" 
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Toshimitsu? Itu... Raja Iblis memikirkan tangan kanan Akechi Mitsuhide yang bersejarah, 
Saito Toshimitsu. Dia tidak menyangka akan melihat samurai pemberani dan setia itu 
sebagai rusa. Topengnya yang biasa telah jatuh dari ekspresinya saat Raja Iblis tampak 
tampak bingung. 

"Mitsuhide, kan? Aku agak sibuk, dan aku punya beberapa pertanyaan---" Raja Iblis 
membeku. Mitsuhide telah mengatupkan ujung jaketnya seolah-olah untuk menekankan 
niatnya untuk tidak pernah melepaskannya dari pandangannya. Warna terkuras dari wajah 
Raja Iblis. 

"Aku akan menjawab semua pertanyaanmu!" kata Mitsuhide. "Tanyakan!" 

Raja Iblis berhasil mendengus setuju. Sepertinya Mitsuhide mulai menyendiri tanpa ada 
orang lain untuk diajak bicara, dan dia tidak tahu bagaimana perasaannya tentang itu. 
Apakah Mitsuhide gagal mendapatkan teman di negeri asing ini, hanya dengan rusanya 
yang bisa diajak bicara? 

"Ceritakan lebih banyak tentang Jipang," Raja Iblis dengan hati-hati memberanikan diri. 

"Dilihat dari pakaianmu, kamu pasti sudah lama berada jauh dari tanah air kami. Mari kita 
mengenang ibu pertiwi sepuasnya!" Mitsuhide melanjutkan untuk menggambarkan Jepang 
feodal, seperti yang diharapkan Raja Iblis. Seluruh konsep tampak begitu aneh bagi Raja 
Iblis, mengingat keberadaannya di dunia fantasi ini. 

"Shogun Muromachi, ya...? Nobunaga belum mengusirnya?" Raja Iblis berkomentar tanpa 
banyak berpikir, tapi komentar itu sepertinya membuat Mitsuhide terguncang. 

Dalam sejarah Jepang, shogun terakhir dari era Muromachi telah memberontak melawan 
Nobunaga berkali-kali sampai akhirnya dia dibuang, melambangkan jatuhnya 
pemerintahan lama dan bangkitnya masa ketika kekuatan militer dan keuangan akan 
berkuasa. 

Bukannya aku berharap Jipang memiliki sejarah yang sama dengan Jepang... Raja Iblis 
menyesap anggur yang disajikan padanya. Itu murah dan encer, sedikit lebih baik daripada 
air. 

Mitsuhide juga melotot ke arah gelas anggur. "Hmph. Tidak pernah terpikir aku akan 
mendengar nama itu di negeri yang jauh ini... Terkutuklah. Anggur ini juga jauh dari 
secangkir teh saya. " 

"Hm." Raja Iblis mengeluarkan Folder Barangnya dan mulai menelusuri sake yang tersedia 
untuknya. Dia memilih nigori tanpa filter, yang dia harapkan lebih dikenal oleh Mitsuhide. 
Dia memilih variasi doburoku yang tidak terlalu kuat dengan harapan bahwa 
penawarannya akan membuat Mitsuhide terus berbicara. 

"Minumlah ini, dan lanjutkan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Itu... Semangat dari Jipang! Bagaimana Anda membawanya di gulungan itu? Apakah kamu 
mempelajari jalan ninja ?! " 

"Ninja..." 

"Penguasa kerajinan ninja dikatakan mengendarai kodok raksasa. Apakah kamu?" 

"Kau pikir aku ini siapa, Naruto?! Tentu saja aku tidak mengendarai kodok !" Raja Iblis 
melemparkan kembali gelas nigorinya, lalu gelas lagi, lalu gelas ketiga. 

Mitsuhide tampak menelan ludah. Dia pasti sudah lama tidak minum sake. "Aku akan 
dengan senang hati menerima tawaranmu." Dengan membungkuk sopan, Mitsuhide 
mengambil minumannya, dan senyum mengembang di wajahnya. "Ini dia! Ini barangnya!" 
Kuncir kudanya bergetar, dan semburat merah muda muncul di pipinya. Saat dia mencoba 
menuangkan gelas lagi, Toshimitsu mengambil botol itu dengan bibirnya dan menenggak 
isinya. 

"Tidaaaaaaak!" Mitsuhide berteriak, "Apa yang kamu lakukan, Toshimitsu?!" Ada air mata 
di matanya. 

Toshimitsu, sementara itu, dengan gembira menggelengkan kepalanya, terlihat terlalu 
polos untuk melakukan tindakan pengecut seperti itu. 

"Itu adalah nigori yang berharga!" Mitsuhide melanjutkan. "Malu pada Anda dan tanduk 
Anda!" 

Toshimitsu menggeram, menyapu tanah dengan kukunya. Dia tampak siap untuk 
membawa Mitsuhide berkelahi jika harus mempertahankan minuman yang dia nikmati. 

"Ada lagi dari mana asalnya..." Raja Iblis akhirnya menyela. "Lanjutkan." 

"Benarkah itu?!" 

Khawatir bahwa Mitsuhide dan Toshimitsu akan terus seperti ini sampai matahari terbit, 
Raja Iblis mengeluarkan sebotol nigori dan satu lagi untuk Toshimitsu. Dia tidak tahu 
bagaimana perasaannya tentang makhluk rusa yang minum sebotol sake, tetapi dia ingin 
mengajukan pertanyaan dan meninggalkan pasangan aneh itu. Mitsuhide menikmati 
minuman dari tanah airnya sementara Toshimitsu menjilati sake dari gelasnya sendiri. 

"Aku bangkit untuk menjatuhkan makhluk keji itu..." Mitsuhide menjelaskan seolah-olah 
dia sedang melampiaskan. 

Raja Iblis belajar lebih banyak tentang keadaan Jipang saat ini. Saat Mitsuhide 
mengucapkan kalimat seperti "Macan Kai" (Takeda Shingen) dan "Naga Echigo" (Uesugi 
Kenshin), dia menjadi semakin bingung. Pada saat Mitsuhide yang bersejarah menghantam 
Nobunaga di Honnoji, Nobunaga telah menaklukkan 70% wilayah Jepang. Uesugi berada di 
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ambang kekalahan dan Takeda sudah tersingkir. Jipang, seperti yang dijelaskan Mitsuhide, 
tidak cocok dengan garis waktu sejarah Jepang. 

"Bukankah kamu menyerang Nobunaga di Honnoji?" tanya Raja Iblis. 

"Honnoji? Aku menyerang kastil Gifu... Bukankah kau sudah lama pergi dari tanah air kita? 
Anda terdengar sangat berhubungan dengan negara bagian Jipang." Skeptisisme muncul di 
mata Mitsuhide untuk pertama kalinya, mencurigai Raja Iblis sebagai mata-mata daimyo 
Jipang . 

"Jangan khawatir. Aku tidak seperti yang kamu pikirkan. Aku bahkan belum pernah ke 
Jipangmu." 

"A-Apa yang kamu...? Anda menganggap saya bodoh ?! " 

"Aku tidak bisa menjelaskannya, tepatnya." Mengklaim datang dari masa depan tidak akan 
akurat. Tidak seperti di dunia ini, Akechi Mitsuhide adalah seorang pria di Jepang dan Saito 
Toshimitsu bukanlah seekor rusa. "Singkat cerita, pemberontakanmu gagal." 

"M-Pemberontakan?! Saya membela rakyat!" 

"Apa pun itu, kamu mengacaukannya dengan menusuknya dari belakang." 

"J-Jangan katakan itu!" teriak Mitsuhide, nigori di tangannya. Dia tampak mabuk, wajahnya 
merah padam. 

"Jadi kamu bahkan tidak bertahan selama tiga hari. Satu tindakan pengkhianatan yang 
gagal kemudian, saya menganggap Anda dibuang ... " 

"A-aku tidak dibuang! Aku menunggu waktuku dan membangun kekuatanku untuk..." 
Mitsuhide mulai terisak. 

"Whoa, ada apa dengan saluran air...? Anda pemeliharaan tinggi. " 

"Saya tidak!" Mitsuhide akhirnya merosot di meja stand makanan. 

Raja Iblis menggaruk kepalanya. Sementara dia sama kejamnya dengan wanita seperti dia 
dengan pria, tablo mereka menyerupai seorang pengusaha wanita yang terlalu banyak 
bekerja yang melampiaskan ke bosnya. 

"Bisakah saya mendapatkan sesuatu untuk dimakan?" Raja Iblis bertanya pada juru masak. 

"Segera datang." 

"Jangan memesan saat aku menangis!" Mitsuhide memukul lengan Raja Iblis, kuncir 
kudanya memantul ke mana-mana. 
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Raja Iblis menjawab tanpa sedikit pun simpati, "Napasmu bau! Dan perawatanmu terlalu 
tinggi!" 

"Berhenti memanggilku seperti itu! Dan aku tidak bau!" 

Saat percakapan mereka menjadi berulang, sepiring kol dan jamur tumis disajikan. 
Penyajiannya agak hambar, tetapi memberikan aroma yang menggugah selera. Ketika Raja 
Iblis meraih piring itu, Mitsuhide mengambilnya dan mulai memakannya. 

"Aku ... sendirian ... di negeri yang jauh ini ..." 

"Apakah kamu akan makan atau kamu akan menangis...? Tunggu! Rusa-mu terlihat marah!" 

"Kamu tidak makan hari ini, Toshimitsu!" 

"Tanduknya menyala seperti LED! Pokemon apa ini?!" 

Di sinilah Raja Iblis berakhir. Setelah mengguncang dasar Holylight dan negara-negara 
sekitarnya, dia terjebak dalam bencana yang sama sekali tidak berarti. 

Setelah melewatkan makanannya, dia menghasilkan Liver Tartare, item tingkat rendah 
yang masih menyembuhkan 30 Stamina. Karena lebih sering beracun daripada tidak, item 
itu tidak populer di kalangan pemain. 

"Daging macam apa itu...? Di mana kamu membawa semua ini ?! " 

"Hati sapi. Cocok dipadukan dengan sake." 

"Daging sapi? Sungguh biadab, memakan sapi-sapi yang memelihara peternakan... Anda 
telah dipengaruhi oleh cara-cara asing ini," kata Mitsuhide, tapi dia masih bisa mengendus-
endus udara di atas semangkuk saus yang diletakkan di sebelah hati. 

"Ini adalah minyak wijen dengan bawang putih yang dihancurkan dan garam. Anda 
mencelupkan hati di sini. " Raja Iblis melemparkan sepotong ke mulutnya dan tersenyum. 
Hidangan hati yang diproses oleh Empire tidak pernah main-main, tetapi selalu berair dan 
beraroma. Bumbu bawang putih membuatnya meraih minuman lagi. 

Tekad Mitsuhide dengan cepat goyah. "K-Saat di Euritheis, mereka bilang... A-aku tidak 
keberatan mencicipinya." 

"Kamu menganggap hal-hal ini biadab, bukan? Tolong, tetap berpegang pada senjatamu. " 

"Berhenti bersikap jahat! Bersikap baiklah padakueeee!" teriak Mitsuhide, menggoyangkan 
lengan Raja Iblis dengan marah. 

"Sungguh mabuk... Hei, Rusa. Anda ingin gigitan? " 
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Toshimitsu mendengus senang. 

"Kau memberi Toshimitsu satu?! Aku juga menginginkannya! Beri aku makan!" 

"Apa yang kamu, balita ?!" 

Sementara Raja Iblis menyebabkan keributan di kedai makanan, Ren telah menyelesaikan 
emigrasi massal di istana dan memberi tahu penduduk daerah kumuh tentang kesempatan 
mereka. Dia benar-benar sekretaris yang ideal, bekerja hingga larut malam. Penduduk 
daerah kumuh menerima berita itu dengan sangat baik dan segera mulai berkemas. 
Alternatifnya adalah masa depan yang sunyi di mana mereka selalu berada. Bahkan dengan 
pemerintah mendanai emigrasi mereka, sebagian besar menganggapnya terlalu bagus 
untuk dilewatkan. Kebanyakan dari mereka hampir tidak memiliki cukup harta untuk 
mengisi satu tas pun. Kesiapan mereka untuk berubah terbukti menjadi anugerah. 
Perayaan akbar kejatuhan Jack di daerah kumuh beralih ke perebutan sibuk untuk 
berkemas dan keluar. Raja Iblis masih memiliki banyak kekacauan untuk dibawa ke dunia 
ini. 
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Volume 8 Chapter 4 

Efek Kupu-Kupu 
Sementara ibu kota Euritheis terpesona, orang-orang yang jatuh mulai menilai kerugian 
mereka. Salah satunya adalah Jack, mantan tiran Euri, dan yang lainnya adalah Perusahaan 
Gorgon yang malang. Kejatuhan Jack bisa dibilang pantas, tetapi Perusahaan Gorgon 
praktis terkena peluru nyasar yang ditembakkan di sisi lain dunia. Kedua perusahaan telah 
berada di jalur tabrakan selama beberapa waktu; sekarang percikan telah terbang, api 
konflik mereka hanya tumbuh. 

Gorgon sendiri melangkah ke garis depan di City States, mengambil alih perburuan. 

"Apakah Jack belum kembali...?" Gorgon dan bawahannya, Pawang Ular, sedang berjuang 
untuk menangkap batalion gerilya Jack of All Trades, yang berhamburan ke angin segera 
setelah anak buah Gorgon mendekati mereka. Seperti halnya dengan semua perang gerilya, 
para penggagas mendapat keuntungan besar. 

"Don, musuh saat ini---" Seorang pemuda yang mendekati Gorgon dipukul di wajahnya dan 
terpesona. 

"Seorang pria muda! Anda membuat saya sakit!" Gorgon menyeka tinjunya dengan 
saputangannya, wajahnya yang halus berkerut jijik. 

"B-Kalau begitu izinkan aku. Musuhnya adalah---" Wanita muda itu ditendang di wajahnya 
dan juga terpesona. 

"Seorang wanita muda! Kau membuatku mual!" Menyeka sepatunya dengan saputangan, 
wajahnya yang halus semakin berkerut. Meski kelihatannya absurd, Gorgon benar-benar 
serius. 

Catherine, yang telah berdiri di sampingnya, memutuskan untuk menyelamatkan semua 
yang hadir dari trauma lebih lanjut dengan mengambil laporan dan berdiri di depan 
Gorgon. "Don... M-Mungkin aku yang seharusnya..." 

"Ya, tolong, Catherine." Ekspresi Gorgon segera berubah: dia sekarang memasang senyum 
menawan, mendorong Catherine untuk melanjutkan. Dia tampak puas hanya dengan 
mendengar suaranya. 

Namun, berita penting dari mata-mata mereka di Euritheis tampaknya mengguncang 
ruangan: King telah mengalahkan Jack. 

"Mengapa Raja menjatuhkan Jack ...?" Gorgon bergumam keras, bersandar ke kursi mewah 
yang dibawa oleh wanita tua lainnya. Dalam beberapa saat, buah berwarna-warni 
menghiasi meja di sekelilingnya, mengubah ruang di sekitar Gorgon menjadi resor tropis 
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yang megah. Ini adalah kejadian biasa bagi Gorgon; dia tidak pernah lelah mencoba untuk 
mengesankan nenek-neneknya yang memujanya dan tidak berusaha untuk melakukannya. 

"Tawaran untuk ketenaran...? Penyerahan palsu...? Atau yang lain..." Berbagai kemungkinan 
terlintas di benak Gorgon. Meskipun semuanya mungkin, mereka sangat tidak mungkin 
melakukannya tanpa bantuan apa pun. Heaven's Ward, tidak peduli seberapa gentarnya, 
hanyalah sekelompok tentara bayaran. 

"Mungkin mereka lebih bijaksana daripada yang aku berikan pada mereka..." lanjut Gorgon. 

"A-Apa itu--- Ahhh!" Seorang wanita muda terpesona lagi, kali ini oleh mantra Angin. 

"Tahan lidahmu, gadis yang belum dewasa! Telingaku!" Gorgon mengenakan banyak cincin 
di jarinya, masing-masing berisi ledakan sihirnya sendiri. Betapapun keterlaluan sang don, 
bawahannya sepertinya tidak pernah belajar dari kesalahan mereka. 

Catherine dengan malu-malu berbicara kepada Gorgon. "D-Don, ada apa ini semua...?" 

"Catherine, mungkin Raja itu... Tidak, Heaven's Ward mungkin telah memberikan 
persembahan kepada kita." 

"Sungguh-sungguh...?!" 

Heaven's Ward pasti sudah tidak waras untuk memulai pertarungan dengan Perusahaan 
Gorgon, salah satu perusahaan terkemuka di City States dan yang membanggakan jaringan 
perdagangan internasional yang luas. Jika Gorgon memilih demikian, mereka bisa membuat 
Heaven's Ward kelaparan tanpa mengangkat jari hanya dengan menetapkan embargo 
bawah tanah pada makanan, senjata, dan persediaan lainnya. 

"Awalnya, kupikir itu mungkin merupakan pemahaman yang gila untuk publisitas..." 
Sebuah ide muncul di benak Gorgon bahwa Heaven's Ward telah menawarkan Jack of All 
Trades sebagai tanda niat baik terhadap Gorgon. "Saya mengerti. Mengumpulkan bantuan 
kita adalah cara tercepat dan teraman bagi mereka untuk memperluas pengaruh mereka di 
barat..." Gorgon bisa dengan mudah membuat persaingan memperebutkan Heaven's Ward 
dengan mudah. Dengan perlindungan khusus dari perusahaan, Heaven's Ward dapat 
menguasai industri tentara bayaran di barat. "Apakah King meninggalkan Jack di sana 
setelah mengalahkannya...?" tanya Gorgon. 

"Ya, Don...! Itu benar sekali!" pria yang membawa berita itu menjawab dari jauh, 
tampaknya setelah mengetahui bahwa mendekati Gorgon akan membuatnya mendapat 
pukulan di wajahnya. 

"Saya pikir begitu ..." 

Reaksi Gorgon menimbulkan kebingungan di ruangan itu. Mereka gagal memahami 
mengapa Raja mengirim pemimpin musuh hanya untuk membiarkannya. 
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"Don, mengapa King meninggalkan Jack yang mengerikan itu untuk bebas...? Perempuan 
tua ini tidak tahu apa-apa." 

Gorgon tertawa. "Itu, Catherine, adalah upaya putus asa untuk menarik perhatianku." 
Dengan senyum lembut, Gorgon melanjutkan dengan menjelaskan pikirannya secara 
menyeluruh kepada Catherine. King telah menunjukkan kemampuannya dengan 
mengalahkan Jack sambil mengancam akan melanjutkan pertempuran ini jika Gorgon 
memberikan respon yang tidak menyenangkan. Dengan tampilan spektakuler dari 
kemampuan mereka, Heaven's Ward telah mengirim binatang terkuat mereka ke dalam 
angin---ancaman kuat yang didukung oleh kepercayaan diri yang besar. Mau tak mau 
Gorgon merasakan penghargaan atas metode brutal mereka. "Keterampilan, waktu, nyali... 
Ada sesuatu untuk itu..." Sebagai kelompok tentara bayaran yang sudah lama berdiri, 
Perusahaan Gorgon harus menghormati pertunjukan kekuatan langsung seperti ini. Seolah-
olah Raja bahkan menyatakan kekuatan itumenaklukkan semua, dan tidak ada kebajikan 
lain yang bernilai. 

"Ajax Kong. Temukan dan hubungi King di Euri." 

"Ya, Don!" Seorang wanita dengan cat wajah menyeramkan melompat berdiri dan 
membungkuk. Dia memiliki sosok yang menjulang, lengannya cukup besar untuk dengan 
mudah mencekik beruang. Bahkan, dia pernah mencekik monster dengan tangan kosong. 

"Dan sebuah pesan... Bahwa saya sangat menghargai kekuatan dan pertimbangannya. Itu 
sudah cukup untuk Raja. " 

"Ya, Don!" 

"Tapi sekarang kami memiliki skor untuk diselesaikan. Kami akan mengurus semua hama 
di kota kami, bersama dengan sisa-sisa Jack of All Trades." 

Utusan itu dikirim ke King sementara Gorgon bergerak untuk menghabisi perusahaan 
flatlining Jack untuk selamanya. 

Sementara itu, Jack meninggalkan ibu kota di bawah perlindungan anak buahnya dan 
dibawa ke benteng yang mempertahankan perbatasan utara antara Euritheis dan Milk. 

"Raja... Dasar bajingan...!" Jack meraung, tidak mampu bangkit dari tempat tidurnya. 

Bahkan setelah melepaskan kekuatan tersembunyinya, Jack telah dibantai di Colosseum. 
Dengan audiens yang begitu besar, dia bisa mengandalkan akhir pemerintahannya. Banyak 
anak buahnya sendiri yang melarikan diri hanya karena melihat wujudnya yang 
mengerikan. Sementara dia sudah ditakuti seperti monster sebelumnya, ini berbatasan 
dengan ironi. 

"Berapa banyak pejuang yang kita miliki ...?" dia mendengus. 

"Beberapa telah ditinggalkan, Tuan, tetapi kami memiliki setidaknya dua ribu ...!" 
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Mereka yang masih mengikuti Jack pastilah mereka yang tidak memiliki sarana untuk 
bertahan hidup tanpa perlindungan Jack. 

"Panggil semua pasukan dan tempatkan mereka di perbatasan melawan City States. Gorgon 
tidak akan melewatkan kesempatan ini..." Jack menggumamkan perintah. "Kita harus 
memiliki dua ribu bersama-sama. Memobilisasi tentara nasional yang masih di bawah 
jempol kita. Berkumpul kembali saat mereka bertarung. " 

"Ya pak!" 

Perintah Jack tidak akan pernah sampai ke pasukan kerajaan Euritheis, karena raja yang 
direvitalisasi akan segera merebut kembali kendali pasukan. Bahkan anggota tentara yang 
telah dibeli oleh Jack dengan cepat mengetahui kejatuhannya. Hyena-hyena itu memiliki 
indra penciuman yang kuat dalam hal mengubah kekuatan; kemenangan adalah nyonya 
yang berubah-ubah. Seperti hukum alam dalam politik, semakin banyak kehidupan yang 
dihancurkan seseorang, semakin sedikit yang mereka harapkan akan hancurnya kehidupan 
mereka sendiri. 

"Raja...!" Pikiran Jack dipenuhi oleh pria dengan seringai yang berani. Dia dengan cerdik 
memerintahkan penduduk daerah kumuh dan kemudian para penonton Colosseum. 
Sebelum Jack menyadarinya, King berjalan-jalan di ibu kota seperti raja sungguhan. Jack 
telah menghadapi banyak musuh yang tangguh dalam hidupnya, tetapi tidak pernah ada 
yang begitu berani. 

Mundur ke sudut, Jack meminta pilihan terakhirnya. "Minta bala bantuan dari suku Tungya 
..." 

"K-Kamu ingin membiarkan mereka masuk dari Milk ?!" 

"Saya sudah melunasi suku. Pergi sekarang." 

"Iya Bos!" 

Begitu bawahannya pergi, Jack meringis kesakitan. Sementara pencopotannya tidak 
menguntungkan baginya, itu akan membawa pembebasan bagi jutaan warga Euritheis. 
Sejarah telah membuktikan berkali-kali bahwa tangan besi selalu menyerah pada tinju 
yang lebih besar. 

Sementara itu, perang yang berbeda sedang terjadi di desa Rabi: pertempuran 
persaudaraan yang hebat antara dua kupu-kupu yang anggun. 

------Desa Rabi, Cahaya Suci. 

Dikawal oleh Tahara yang mengenakan tuksedonya, Buttersauce Butterfly berdiri di pintu 
masuk desa. Tepatnya, Rabi telah lama melampaui penunjukannya sebagai desa. Saus 
mentega yang kaya telah melakukan perjalanan ke banyak kota besar, tetapi dia tidak 
pernah menginjakkan kaki di tempat seperti Rabi. 
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Ini sangat luas... Seperti mereka tidak memikirkan perbatasan sama sekali. Kota-kota di 
benua ini dirancang untuk mendapatkan hasil maksimal dari jumlah lahan yang terbatas, 
sehingga insinyur sipil berusaha untuk menjejalkan sebanyak mungkin bisnis dan tempat 
tinggal di tanah tandus dan terjal. Rabbi, di sisi lain, memamerkan desain dari filosofi yang 
berlawanan. Jalan-jalan desa membentuk kisi-kisi besar, masing-masing sangat lebar dan 
diaspal. 

Apakah semua jalan diaspal dengan batu...? Tidak heran saya belum pernah melihat satu 
pun awan debu... Pemandangan Rabbi tidak ada habisnya dan bersih. Di tempat lain di 
Holylight, lalu lintas kereta yang padat ini akan menutupi setiap pejalan kaki dan semua 
kargo di pasir. Buttersauce juga menilai bahwa tanah di bawah trotoar telah diratakan, 
sangat akurat, mungkin untuk melindungi pejalan kaki dari cedera dan kereta dari 
kerusakan. Membangun kota sebesar ini di sini... Apakah tuan tetangga menyetujui saudara 
perempuanku...? Kesadaran yang menggelisahkan datang ke Buttersauce. Tanah selalu 
merupakan sumber daya yang terbatas, secara alami bertetangga dengan wilayah lain yang 
diperintah oleh penguasa lain. Rabi dirancang seolah-olah tidak ada wilayah di sekitarnya 
sejauh mata memandang. 

Saudariku yang sempit itu membangun ruang yang begitu membebaskan...? Buttersauce 
sedikit mengernyit melihat pemandangan luas di hadapannya. Dia selalu melihat saudara 
perempuannya sebagai seseorang yang meratapi kutukan keluarga mereka, berjuang 
dengan sia-sia untuk melawannya, dan mengadakan pesta mewah untuk menghibur 
dirinya sendiri, hanya untuk memulai satu demi satu diet tanpa hasil. Kakak perempuannya 
selalu tampak hampa bagi Buttersauce, tapi mau tak mau dia merasakan perubahan dalam 
dirinya, setelah akhirnya melihat desa itu. Hmph. Mengetahui adikku yang bodoh, akan ada 
banyak hal yang tidak beres. Buttersauce mencari celah di pemukiman yang luas, dengan 
tegas menolak kekalahan. 

Dia datang ke kawasan bisnis di mana merek-merek paling terkenal di negara itu berjajar 
di jalan, setiap tempat dengan banyak ruang siku. Bahkan di Kota Suci pun dia belum 
pernah melihat ruang terbuka sebanyak ini. Itu McBonald, kolektor terkenal. Di sana ada 
Bingo, pedagang yang sedang naik daun dari Yahooo. Dia bahkan merekrut Artemis...? 
Buttersauce dengan tenang mengamati deretan tanda yang bisa dikenali; keuangan dan 
pengaruh saudara perempuannya memungkinkan dia untuk mengundang perusahaan 
mana pun untuk membuka cabang di sini. Ketika dia melihat kuil emas yang berkilauan 
lebih jauh ke desa, Buttersauce akhirnya merasa nyaman mengejek adiknya. Itu merusak 
pemandangan yang mencolok...! Simbol yang sempurna dari saudara perempuan saya!Dia 
tidak tahu untuk apa bangunan itu, tetapi itu adalah kebalikan dari apa yang dia anggap 
indah. Banyak orang biasa dan bahkan bangsawan akan jatuh cinta pada daya pikat emas 
dari konstruksi semacam itu, tetapi dia cukup tahu seni untuk melihat bahwa pesonanya 
hanya dibuat-buat. 

Tahara menangkap perubahan ekspresinya dan mengalihkan perhatiannya. "Nona Kupu-
Kupu, itu adalah Hutan Penyembuhan yang Anda lihat sebelumnya." Dia menunjuk ke 
hutan yang memancarkan aura hampir ilahi, di mana banyak penduduk desa berbaring di 
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selimut mereka sesuka hati. Hutan melindungi para pekerja, pedagang, dan bahkan 
beberapa bangsawan menikmati teh mereka di atas karpet mahal. Healing Forest 
menyembuhkan berbagai penyakit dari waktu ke waktu, dan orang-orang hanya perlu 
duduk di bawah pohon untuk disembuhkan. Lapangan terbuka untuk kelas pekerja secara 
gratis, tetapi mereka menagih pelanggan kelas menengah satu koin perak dan pelindung 
bangsawan satu koin emas, menambah perbendaharaan desa secara signifikan. Banyak 
bangsawan melakukan perjalanan dari jauh dan luas untuk mengalami hutan ajaib untuk 
diri mereka sendiri. 

"Pernyataan menentang kelas?" Buttersauce menggeram, menyaksikan orang-orang dari 
semua peringkat dan status dengan bahagia bersantai dan tertawa satu sama lain. Pikiran 
pertamanya adalah untuk mengabadikan pemandangan itu sebagai sebuah lukisan... Yang 
menyengatnya dengan sedikit kekalahan. 

"Lihat dia di sana, Nona? Seorang bangsawan tua yang menderita sakit punggung. Dia 
sudah sembuh dengan sempurna sekarang, bahkan cukup untuk mendapatkan kembali 
kekuatannya di kamar tidurnya, aku sudah diberitahu." 

"A-Apa yang kamu ... Jangan berbicara tentang hal-hal seperti itu!" 

"Maafkan saya, Nona..." Tahara mengangkat bahu dan menyeringai seperti orang iseng. 
Tidak ada pria lain yang berani mengatakan hal semacam itu kepada Buttersauce. "Biarkan 
saya menunjukkan Anda ke Air Mancur Penyembuhan, hot spot baru di desa kami." 

Buttersauce hampir mencemooh kata 'air mancur', membayangkan sebuah lubang di tanah 
tempat mereka menuangkan air. Namun demikian, dia diam-diam mengikuti. 

Namun, dia segera menemukan struktur yang bonafid dan menakjubkan. "Apa ini...?!" 

Air mancur memancarkan cahaya sebening kristal, menggerakkan Buttersauce ke intinya. 
Ini hanya respons alami---air pancuran selalu mengalir dan selalu murni; itu secara 
bertahap menyembuhkan penciptanya ketika mereka bertarung di daerah sekitarnya. 
Akira Ono memiliki keberanian untuk mendesain air mancur ini untuk memompa air 
mineral alami dari Pegunungan Alpen secara abadi. Air mancur bahkan telah menghasilkan 
beberapa manfaat tak terduga bagi dunia ini, seperti meningkatkan kualitas makanan dan 
alkohol yang memanfaatkan airnya. 

"Bagaimana air mancur surgawi ini di gurun timur...?!" 

"Di mana gurun yang kamu bicarakan ini?" 

"Di mana-?!" Di sini, tentu saja! Buttersauce akan berteriak jika segala sesuatu di sekitarnya 
tidak benar-benar kebalikan dari gurun. Dia mulai mengoceh sebagai gantinya. "Adikku 
yang bodoh tidak bisa... Dia tidak akan mengerti kecantikan jika itu mengenai wajahnya!" 
Dia seperti balita yang mengamuk; prasangkanya tentang saudara perempuannya mulai 
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runtuh, dan itu tidak dapat diterima. Dia bangga menciptakan keindahan melalui seni, tidak 
seperti kakaknya yang hanya mengadakan pesta sia-sia. 

"Kamu benar. Saya tidak membangun kota ini." 

Buttersauce menoleh ke suara yang datang dari belakangnya. Dia tidak bisa mempercayai 
matanya. Rasa dingin yang dingin menembus tulang punggungnya saat keringat dingin 
mengalir di tubuhnya, dengan cepat menguras kehangatan tengah hari. 

"Sudah terlalu lama, adik bodoh ..." 

Buttersauce bahkan membenci suaranya, yang menggelegar dan mendominasi seperti 
biasanya, tapi entah bagaimana sekarang menyenangkan di telinga. Butterscotch hampir 
tidak bisa dikenali setelah semua berat badannya turun. Warna memudar dari penglihatan 
Buttersauce, dunianya tercabik-cabik. Kakak perempuannya, yang dulu bergunung-gunung 
seperti dirinya, sekarang membawa sosok ramping yang memukau, bahunya miring dalam 
lekukan yang menarik. Dia bahkan memiliki siluet jam pasir, yang membuat Buttersauce 
ingin mencekiknya. Tidak seorang pun kecuali saudara perempuan Butterscotch sendiri 
yang mungkin mengenalinya pasca-transformasi. 
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"Apa yang kamu lakukan...?" 

"Aku tidak bisa mendengarmu, adik kecil. Bicaralah, seperti yang selalu kamu lakukan." 
Nyonya tertawa, tetapi tidak dengan cara yang jahat. Dia tidak membutuhkan kebencian 
lagi sekarang karena dia merasa sangat damai. Bahkan kepada saudara perempuannya, 
yang pernah dia putuskan, dia menampilkan dirinya dengan rahmat yang tenang. 

"Apa yang kamu lakukanoooo ?!" Saus mentega berteriak, menyerang Nyonya, yang 
menerima serangan yang menggelegar itu dengan senyum manis. Buttersauce meraih bahu 
adiknya yang sangat ramping, mengguncangnya. "A-Apa kau menjual jiwamu pada iblis?! 
Katakan padaku! Ceritakan sekarang! Katakan padakueeee!" 

Bahkan saat dia berteriak, sebagian dari pikiran Buttersauce masih rasional. Dia tahu 
bahwa kutukan atas klan mereka tidak dapat dicabut oleh satu jiwa pun yang diberikan 
kepada iblis mereka. Jika itu kemungkinan, dia akan melakukannya sendiri sejak lama. 
Keluarga Kupu-kupu dikutuk oleh berbagai iblis kuno yang jauh lebih kuat daripada ras 
saat ini. Wilayah Hellion akan membeku sebelum kutukan seperti itu dipatahkan. 
Transformasi Madam melampaui penurunan berat badan, dan Buttersauce telah 
menyadarinya. Kulit saudara perempuannya benar-benar bebas kerutan, menjadi cerah 
hampir sampai berseri-seri. Bahkan rambutnya berada di tingkat yang berbeda, seolah-
olah seorang seniman master telah melukis setiap helainya dengan kilau yang indah. Itu 
terbelah seperti sutra saat disentuh. 

Nyonya tertawa lagi. " Iblis? Apakah itu pikiran pertama Anda? Sungguh menyedihkan, 
Suster. " Kali ini, dia secara terbuka mengejek. 

"Aku memberikan jiwaku kepada Raja Iblis . Orang yang menguasai malam di masa lalu..." 

"Setan-?!" 

Nyonya melepaskan tangan kakaknya dari bahunya dan mulai berjalan pergi. Buttersauce 
harus mengakui bahwa bahkan dari belakang, Nyonya memancarkan daya pikat yang 
hanya diperuntukkan bagi wanita di masa jayanya. Dia menoleh ke arah Buttersauce. "Ikuti 
aku. Saya akan memberi Anda tur dunianya. " Matanya bersinar kuat. 

Saus mentega bergetar, baik dari rasa kekalahan yang luar biasa ini dan sensasi aneh 
bahwa semua yang dia tahu benar telah runtuh ke tanah. 

Memanfaatkan kesempatan itu, Tahara meletakkan tangan di dadanya dan mengulurkan 
tangan lainnya. "Kenapa kamu tidak bersantai di pemandian air panas, Buttersauce?" Dia 
menjatuhkan formalitas layanan pelanggan dari nada suaranya. 

Intrusi yang berani ke dalam hatinya ini semakin mengguncang Buttersauce. Tenang...! Ini 
semua adalah ilusi. Dia pasti menggunakan benda ajaib lagi! Dia harus menguatkan dirinya 
hanya untuk tetap berdiri. Setelah menstabilkan dirinya, Buttersauce mengizinkan Tahara 
untuk mengantarnya ke resor sumber air panas, sementara frasa "Raja Iblis" bergema di 
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benaknya. Apakah adikku sudah gila...? Tapi tubuhnya... Apa aku yakin itu ilusi? Setiap 
bangsawan kaya seperti Buttersauce mengenakan item yang kuat untuk menangkis sihir 
yang mempengaruhi kondisi mental seseorang. Bagaimanapun, bangsawan tidak mampu 
membuat kesepakatan berdasarkan ilusi. Dalam kasus Buttersauce, itu adalah anting-
anting yang halus. Benda ajaibku tidak bereaksi... Mungkinkah dia benar-benar kehilangan 
berat badan sebanyak itu?Transformasi saudara perempuannya yang tidak dapat dikenali, 
air mancur yang luar biasa megah di gurun timur, hutan dengan cahaya ilahi, dan kuil emas 
yang tampak lebih bersinar dan mengejek matahari... 

Pria yang dikabarkan menyebut dirinya Raja Iblis... Benarkah Raja Iblis? Itu adalah 
pemikiran konyol yang terlintas di benaknya. Setelah saudara perempuannya mengklaim 
dia sebagai penguasa malam, dia seharusnya segera memanggil dokter. Namun, 
Buttersauce punya alasan untuk mempertimbangkan klaim adiknya. Kotak musik... Dan 
Cincin Malaikat... Yang pertama telah dijual untuk McBonald untuk dilelang, dan dia 
memenangkannya sendiri. Pada saat itu, dia telah diberitahu bahwa barang itu berasal dari 
seorang pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, tapi dia telah menepisnya sebagai dongeng 
untuk mendorong tawaran dalam pelelangan. Setelah mendesak McBonald untuk 
mendapatkan jawaban, satu-satunya deskripsi lain yang dia berikan tentang penjual 
misterius itu adalah bahwa dia adalah "seorang pria dari seberang lautan." Dan untuk 
Cincin Malaikat...Desas-desus yang putus asa dan tidak masuk akal yang dimulai Gereja 
Suci... Hanya itu yang seharusnya... Dia menganggap itu sebagai propaganda Gereja untuk 
mendapatkan kembali dukungan mereka yang semakin berkurang. Hal terakhir yang dia 
harapkan adalah penjual itu menjadi Raja Iblis yang bonafid. 

Sebuah pikiran menakutkan muncul di benak Buttersauce saat ini: rumor, rumor, rumor... 
Banyak orang, termasuk dirinya sendiri, menertawakan cerita ini. 

Sekarang setelah dia melihat desa terpencil berubah dan saudara perempuannya dibuat 
ulang, desas-desus tentang Cincin Malaikat tampak lebih dekat dengan fakta daripada fiksi. 
Dan, jika ya, fakta-fakta ini akan mengguncang fondasi Holylight. Semuanya telah dilukis 
saat kami menertawakan ini... Buttersauce menggambarkan, sesuai dengan sifat 
artistiknya. 

Dia mulai melukis kanvas mental dengan citranya tentang Raja Iblis untuk pertama kalinya. 
Dia membayangkan seorang pria yang menakutkan, membawa Luna Gadis Suci di satu 
tangan dan saudara perempuannya Butterscotch di tangan lainnya. Jika semua desas-desus 
itu benar, dapat diasumsikan bahwa Gadis Putih Suci juga berada di bawah jempolnya. 
Mungkinkah dia benar-benar ... Lucifer?! Malaikat jatuh berbaju hitam yang menentang 
Cahaya Agung dan diusir dari Surga... Raja Iblis yang menguasai malam di zaman kuno. Jika 
makhluk seperti itu telah kembali ke dunia kita sekarang... 

Seolah-olah untuk lebih mendukung kesimpulannya, sebuah struktur mencengangkan 
muncul: satu dengan arsitektur yang sama sekali tidak dikenalnya. Bangunan itu dirancang 
seperti ryokan kelas atas , tetapi tidak ada arsitektur timur di benua ini. Buttersauce tidak 
bisa tidak merasakan sesuatu, menggerakkan semangat artistiknya. Atapnya... Sepertinya 
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sisik ikan... Cantik sekali. Herpes zoster biru yang memantulkan sinar matahari pasti 
mengingatkannya pada lautan. Dia meraih buku sketsanya ketika nada aneh di telinganya 
membekukan tempat dia berdiri. 

"Apakah itu bel...? Tidak..." Catatan misterius itu sepertinya terngiang di hatinya daripada 
di telinganya, sesuatu yang mengingatkannya pada kotak musik yang berharga. 

"Sebuah lonceng angin," jawab Nyonya, menutup matanya. 

Suara yang familiar itu membawa Buttersauce kembali ke hari musim panas di masa lalu. 
Dia dan saudara perempuannya telah menyelinap keluar dari rumah mereka untuk 
mencuri semangka dari ladang dan memakannya. Dalam adegan dari masa kecil mereka, 
wajah mereka diolesi dengan biji semangka saat mereka tertawa polos. 

"Wajahmu bahkan berbentuk seperti semangka saat itu," kata Nyonya seolah-olah dia telah 
mengintip ke dalam pikiran saudara perempuannya. 

"Itu panci yang memanggil ketel---" Buttersauce tidak bisa menyelesaikan kalimatnya 
sambil menghadap kakaknya sekarang. Dia pikir dia akan menggertakkan giginya menjadi 
debu. 

Pada gilirannya, Nyonya memberikan beberapa peringatan tentang etiket: melepas 
sepatunya saat masuk, menggunakan suara hatinya, dan tidak menyentuh karya seni yang 
dipamerkan ... Seolah-olah dia adalah anak kecil yang sedang melakukan karyawisata. 

"Jangan berani-beraninya kau mengguruiku...!" 

"Saya pikir Anda akan menyebabkan keributan jika saya tidak memperingatkan Anda." 

"Kau tahu bagaimana membuatku gugup, bukan!" Saus mentega menggeram. Dia tidak 
akan menunjukkan emosinya begitu kasar dengan orang lain. Anehnya, itu menunjukkan 
kedekatan mereka. 

"Selamat datang, Nona Kupu-Kupu!" 

Buttersauce hampir mengerang menghadapi peringatan yang baru saja dia terima, saat 
Kyon dan Momo dengan kostum kelinci menyambutnya. Pakaian terbuka dan suasana 
mempesona hampir membuatnya tersentak. Gadis-gadis itu sangat menggemaskan 
sehingga dia merasa benci dengan keberadaan mereka. Menjaga para wanita ini di 
gerbang...! Dengan betapa menyedihkannya mereka membuatnya, dia harus mengakui 
bahwa saudara perempuannya telah membuat pukulan paling efektif padanya jika itu 
adalah niatnya. 

"Berapa lama kamu akan berdiri di pintu masuk, saudari bodoh?" 

"...Bitch," Buttersauce meludah dan mengikuti adiknya. 
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Pintu kaca bening terbuka sendiri untuk menyambut pasangan itu. Buttersauce mengamati 
pintu otomatis sederhana, mencari salah satu trik adiknya, tapi begitu dia melangkah 
masuk, dia bertemu dengan interior yang luar biasa. Lantai yang dipoles seluruhnya 
bersinar seperti cermin, jadi Buttersauce tidak punya pilihan selain mengikuti perintah 
kakaknya untuk melepas sepatunya. Ada berbagai kain bermotif yang melapisi lorong dan 
melodi harpa Jepang yang menenangkan datang dari lobi depan. Setiap detail adalah dunia 
lain. 

Dalam persiapan untuk kedatangan tamu terhormat , staf membawa permadani dari 
berbagai pola yang tak terlihat di dunia ini ( karakusa, botanryu, hittazakurachirashi ) 
dalam pameran yang luar biasa. 

Tahara menyeringai saat melihat Buttersauce dalam ekstasi. Dia bahkan menggantung 
lentera yang bersinar dalam cahaya kuning di sekitar resor, menekankan estetika timur. 
Sementara Tahara tidak memahami seni, dia bisa membedah pikiran orang seperti ahli 
bedah melakukan tubuh manusia. Sementara banyak bangsawan ooh dan aahed di kasino, 
dia melihat bahwa seorang seniman seperti Butterfly lebih suka beberapa wabi-sabi . 
Perangkapnya efektif... Mungkin terlalu efektif. 

"Yang ini sakura kan? Aku pernah melihatnya di City States... Spektakuler..." gumam 
Buttersauce. 

Rencana Tahara untuk mengantar Buttersauce ke pemandian air panas sambil menikmati 
suasana oriental akan menghadapi kendala yang tidak terduga. 

"Aku ingin tahu apa simbol putih ini. Pusaran putih dengan latar belakang hijau... 
Mungkinkah? Ini laut!" Saus mentega tetap tidak bergerak di lorong. Dia buru-buru 
mengeluarkan buku sketsanya dan mulai membuat sketsa dengan mulut terbuka seolah-
olah seluruh dunia telah lenyap. 

Waktu berlalu dengan tenang... Lima menit... Sepuluh menit... Konsentrasi historis saus 
mentega bertahan satu jam. 

"Ini hutan, bukan lautan!" dia akhirnya berkata. "Ini adalah daun dan cabang..." 

Tahara mengamatinya dan berpikir, Ini terlalu sukses. Manami adalah malaikat. 

Nyonya mengamati adiknya dan berpikir dengan kesal, saya sudah ingin pergi menikmati 
pemandian air panas. 

Dengan bijak, keduanya menahan lidah, yakin Buttersauce akan rusuh jika dia diganggu 
atau diambil paksa dari karya seni itu. 

"Itu harimau dalam lukisan raksasa di sana... Tidur di bawah pohon pinus? Sangat 
menginspirasi...!" 
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Lukisan yang lebih ambisius yang menggabungkan dua kanvas menarik perhatiannya. 
Harimau itu ditarik dengan pukulan agresif, tetapi tampaknya tidur siang dengan tenang. 
Kontras yang menggemaskan akhirnya membawa senyum ke wajah Buttersauce. Saat 
berikutnya, senyumnya membeku. Karya agung satu generasi telah tercabik-cabik, anak-
anak berlarian dari antara dua bagian. 

"Tron! Sudah kubilang, kamu tidak bisa lari di aula!" 

"Kau tidak bisa menangkapku, Aku! Bukan kamu atau anak-anak yang ikut campur itu!" 

Aku dan Tron telah menerobos lukisan itu dalam proses permainan mereka. 

Sementara Buttersauce berdiri membeku, Nyonya tersenyum lembut dan membelai 
rambut gadis-gadis itu. "Kamu mencerahkan semangatku, kalian berdua." Dia 
mengeluarkan dua koin emas dari sakunya dan memberikan satu untuk masing-masing; itu 
adalah keberuntungan kecil bagi kebanyakan orang di dunia ini, tetapi itu adalah jumlah 
uang receh yang dapat diterima untuk anak-anak di mata Nyonya. 

Tron tampaknya tidak memahami nilai koin, tidak seperti Aku. "A-aku tidak bisa menerima 
uang sebanyak ini...!" dia tergagap. 

"Ya, Anda akan melakukannya. Makan banyak makanan enak dan pakai banyak pakaian 
bagus. Itu akan menyenangkan dia." 

"Apa...? Um..." 

"Aku kecil, kamu adalah seorang putri. Raja Iblis memiliki tempat khusus untukmu. 
Perbaiki diri Anda setiap hari agar Anda tidak menangis." 

"Y-Ya ...!" Aku setuju, berpipi merah. 

Tahara mengangguk setuju. Mempertimbangkan betapa pentingnya Aku bagi Raja Iblis, dia 
pasti memiliki potensi yang luar biasa. Dia juga mengawasi Tron, sebagai gadis lain yang 
telah dibina oleh Raja Iblis sendiri. 

Setelah gadis-gadis itu pergi sambil tersenyum, Buttersauce gemetar, seolah-olah keluar 
dari keterkejutan. Dia tidak mengerti apa yang kakaknya katakan kepada gadis-gadis itu, 
tapi itu jelas bukan tentang memperbaiki mahakarya yang terputus. 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Lukisan itu... Harimau..." 

Nyonya diam-diam menutup fusuma , menyatukan kembali kedua bagian lukisan itu. 

"Apa sih yang kamu lakukan?!" seru Buttersauce, marah dan berlinang air mata. "Kenapa 
kamu memotong lukisan seperti ini?! Untuk membuat pintu ?! " 
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Nyonya menjawab ini dengan tenang, karena mengharapkan reaksi saudara 
perempuannya. "Kamu hanya tahu keindahan di permukaan. Kamu selalu terlalu takut 
untuk menggali lumpur, untuk ditertawakan. Apakah Anda menemukan apa yang Anda 
definisikan sebagai kecantikan setelah menutup semua orang dan menyerah untuk hidup 
sebagai seorang wanita? Nyonya tidak menunggu jawaban dan melanjutkan perjalanannya 
ke sumber air panas. "Adikku yang pengecut... Kau seperti harimau. Anda takut terbelah 
menjadi dua, jadi Anda tidak pernah terbuka. Anda hanya perlu menjangkau. Dunia akan 
terbuka untukmu." 

Berasal dari saudara perempuannya, komentar kasar itu bergema di Buttersauce, terutama 
karena dia hanya dibandingkan dengan lukisan yang luar biasa. "Aku... tidak menyerah," 
gumamnya. Alih-alih mencoba membuat dirinya cantik, dia berusaha menciptakan 
kecantikan. Tetap saja, dialah yang menutup pintu dunia. Sementara itu, Butterscotch telah 
membuka pintunya lebar-lebar, menyelam ke dalam masyarakat kelas atas. Buttersauce 
telah kehilangan semua kata untuk bantahan. 

"Aku..." Buttersauce tergagap. Dia telah dipukul dengan satu wahyu mengejutkan demi satu 
sejak bersatu kembali dengan saudara perempuannya. 

Sekarang, Tahara turun tangan. Meskipun mereka tidak mengoordinasikan peran mereka 
sebelumnya, dia dan Nyonya memiliki koordinasi yang sangat baik, bergantian antara polisi 
baik dan polisi jahat, seolah-olah mengobrak-abrik hatinya dan masuk untuk 
mengklaimnya. Mereka berdua pintar, terus menerus. Dengan tambahan kekuatan dan 
uang di belakang mereka, para penguasa Rabi ini telah tumbuh di luar kendali Raja Iblis. 

Tahara berbicara dengan penuh semangat. "Hidup adalah tas campuran, bukan? Tidak 
mungkin semuanya buruk. Anda, setidaknya, memiliki jalan yang diaspal oleh saudara 
perempuan Anda di depan Anda. Fakta bahwa kamu dapat mengikutinya, itu adalah hak 
istimewa yang disediakan untuk keluarga, ya? " Dia menampar Buttersauce di punggung. 

Dia sangat marah. Beraninya dia memperlakukannya, ratu seni, seperti ini? "K-Kamu... 
Kamu pikir aku ini siapa?!" 

"Tidak. Kamu sama saja dengan wanita mana pun di sekitar. " 

Saus mentega bergidik karena kekurangajarannya, tapi Tahara serius. Baik atau buruk, dia 
melihat setiap wanita kecuali saudara perempuannya hanya sebagai kumpulan poin data: 
kemampuan dan aliansi mereka. Bahkan saudara perempuan Kupu-kupu, yang merupakan 
dua selebritas paling terkenal di Holylight. 

"Ikuti saja dia, sudah. Itulah yang dilakukan adik-adik." 

"Dia kebetulan lahir sedikit lebih awal dariku!" 

"Tepat. Itu membuatmu menjadi adik perempuan. Apa yang sedang kamu kerjakan?" 
Tahara terdengar sangat penasaran. Seorang adik perempuan, di matanya, adalah 
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seseorang yang harus dilindungi, apa pun situasinya. Dia melihat hubungan saudara 
kandung sebagai tidak normal jika seorang adik perempuan tidak dilindungi oleh kakak 
mereka. 

Buttersauce memelototi punggung Tahara beberapa saat sebelum mulai mengikuti. "H-Hei, 
di mana vas ini---" 

"Pertahankan. Ayo." 

Buttersauce mencoba berhenti di setiap lukisan, vas, dan rangkaian bunga, tetapi Tahara 
memaksanya dengan tangan ke arah mata air panas, jangan sampai dia membuat mereka 
berdiri di aula selama berjam-jam. 

"Tuan dan Nyonya...?" Saus mentega membaca tanda-tanda di partisi ruang ganti. 

"Waktu adik yang berkualitas, ya?" Tahara mendorongnya ke ruang ganti. 

Matanya telah dicuri oleh setiap perlengkapan bangunan seolah-olah dia sedang berjalan 
melalui pesawat ruang angkasa. 

"Butuh waktu cukup lama, adik bodoh." Nyonya sudah menanggalkan jubah dan melipat 
pakaiannya di keranjang jerami. 

Ada loker di ruang ganti, tapi sama sekali tidak berguna. Para pengunjung resor mata air 
panas adalah para taipan yang dipilih sendiri oleh Nyonya, dan tak satu pun dari mereka 
yang peduli dengan pencurian kecil-kecilan di sini. 

"B-Bagaimana kamu mendapatkan...kulit seperti itu...?" Saus mentega mengerang sekali 
lagi. Sekarang saudara perempuannya telanjang, dia terpaksa memperhatikan kulitnya 
yang putih dan bersih. 

"Ini adalah surga wanita. Ikuti saya, "kata Nyonya dengan sangat percaya diri yang 
membuat saus mentega semakin marah. Dia merobek pakaiannya dan mengikuti. 

Melalui pintu sebelah, sesuai dengan prediksi kakaknya, Buttersauce disambut oleh dunia 
yang sama sekali baru. 

"Apa ini, uap...? Air panas? Apa?!" 

"Mengapa kamu tidak berhenti berteriak dan membilas pasirmu?" Nyonya menyarankan 
dengan tenang, setelah mengalami reaksi semacam ini. Tetap saja, bibirnya melengkung 
untuk acara khusus menunjukkan adiknya. 

"Ini namanya mandi. Yang harus Anda lakukan adalah menekan tombol ini dan itu 
menghasilkan air panas yang tak terbatas." 

"Air panas tanpa batas? Apakah Anda kehilangan kelereng Anda ...? Wah!" 
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Pancuran pancuran yang kuat membilas Buttersauce dengan sensasi yang menyegarkan. 

Di Holylight, berendam dalam air adalah kemewahan, bahkan untuk bangsawan. Rakyat 
jelata hanya membersihkan diri dengan kain basah, dan orang miskin hanya 
membersihkan diri saat hujan. Tidak terpikirkan untuk membuang air seperti ini. 

"Berapa lama kamu akan ... Bagaimana air panas keluar dari benda ini ?!" 

"Lihat sekeliling. Di dunia Raja Iblis, air tidak terbatas." 

" Dunia Raja Iblis ...? kamu..." 

Kenyataannya, seperti yang dikatakan Nyonya, air panas ada di mana-mana, memenuhi 
baskom raksasa, bak batu, dan bahkan vas besar untuk alasan apa pun. Lebih buruk lagi, 
ada deretan nozel shower. Jika semuanya menghasilkan jumlah air panas yang sama, 
Buttersauce tidak dapat membayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk 
menjalankan tempat ini. 

"Ayo pergi. Ada bak mandi yang saya pikir Anda akan suka. Hadiah bijaksana dari Raja 
Iblis." 

"Hadiah ..." Buttersauce mengejek. 

Tak lama kemudian mereka sampai di bagian mandi herbal. Biasanya, lima infus diputar 
setiap hari; hari ini, pemandiannya adalah Hutan Hijau dan Sinar Kuning. Yang pertama 
adalah pemandian yang tenang, mengingatkan pada hutan berangin, sedangkan yang kedua 
adalah pemandian yang lebih aktif yang menggelitik indra perendaman. Pemandian herbal 
sangat populer di kalangan istri bangsawan, sama seperti spa batu panas dan pemandian 
vas. 

"Warnanya tidak buruk... Oooh!" Saus mentega melangkah ke dalam air warna favoritnya, 
kuning. Begitu dia tenggelam, seluruh tubuhnya mulai bergetar halus. Bukan seolah-olah 
oleh dampak teknologi dari pemandian listrik, tetapi pancaran energi magis yang 
melepaskan inti seseorang. Saus mentega mau tidak mau menutup matanya karena sensasi 
yang menyenangkan. Akira Ono menggambarkannya sebagai getaran kereta api atau bus 
yang menimbulkan efek mengantuk. Seolah itu belum cukup, bantal logam dengan sistem 
sirkulasi air dingin membuatnya ingin tertidur saat itu juga. 

"Anda bisa tidur, Anda tahu," kata Nyonya itu, tampak sangat gembira. 

Saus mentega hampir mengikuti saran saudara perempuannya, tetapi memutuskan bahwa 
itu berarti kekalahan dan menonjol dari air. "A-Aku tidak akan tidur! Lagipula ini semua 
hanya tipuan!" 

"Kamu dan Luna kecil. Kalian berdua sangat bersemangat..." Nyonya itu juga berdiri, 
dengan senyum tipis, menatap adiknya seolah-olah dia adalah anak kecil yang membuat 
ulah. Di satu sisi, raut wajah kakak perempuannya memicu rasa kekalahan yang lebih 
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buruk daripada menyerah pada kenyamanan bak mandi. "Saya punya tempat lain yang 
cocok untuk Anda," tambah Nyonya. 

"Diam! Tempat apa ini, sih?! Semacam ilusi yang dibuat oleh seorang penipu yang 
menyebut dirinya Raja Iblis dengan sihir samar! Semua ini tidak mungkin!" 

"Berhentilah berpaling dari kenyataan." Nyonya itu sangat tenang tanpa sedikit pun 
kemarahan atau kesedihan dalam suaranya. Ini adalah tempat di mana dia telah 
mematahkan kutukan leluhurnya; tidak ada tempat lain yang lebih nyata baginya. 

"Ayo ikuti aku." 

Nyonya itu menggandeng tangan saudara perempuannya yang bingung dan 
menunjukkannya ke area sauna yang menampung berbagai jenis kamar, termasuk 
jjimjilbang yang populer di Bumi . Secara khusus, Nyonya telah memilih kamar permata 
untuk membawa saudara perempuannya. 

"Berbaring di sini," perintahnya. 

"I-Ini gelap! Tunggu sebentar... Batu apa ini?!" 

Tanpa penerangan, ruangan itu dipenuhi dengan uap lembut dan kegelapan. Dia juga tidak 
berbaring di atas permata biasa, melainkan hamparan batu permata obat: batu akik, kristal 
hitam, kayu membatu, turmalin, onyx hijau, germanium hitam, batu kecubung, dan banyak 
lagi. 

"M-Membuat tempat tidur dari permata...? Anda tidak bisa---" 

"Diam." 

Tentu saja, batu-batu itu lebih dari sekadar terlihat cantik. Mereka memancarkan frekuensi 
elektro UV yang mengurangi stres dan meningkatkan kekuatan penyembuhan alami tubuh. 
Ini dengan lembut mengurangi rasa sakit Buttersauce di leher, bahu, dan punggungnya. 

"Ini disebut ruang permata. Lihatlah ke langit-langit." 

"Langit-langit...? Oh!" Buttersauce menatap hamparan bintang yang tak berujung di langit-
langit. 

Langit-langit menggambarkan alam semesta yang dapat diamati, salah satu desain rumit 
Akira Ono yang tidak berguna. Itu adalah langit malam ajaib yang rasi bintangnya berubah 
seiring waktu. 

"Tempat tidur permata dan langit penuh bintang... Kilauan adalah satu-satunya hal yang 
akan Anda temukan di sini." 

"Bagaimana ini ... Bagaimana ini ..." 
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Bintang-bintang membentuk rasi bintang, sesekali menunjukkan komet dan bahkan aurora 
borealis yang menakjubkan. 

"Tempat apa ini... Aku tidak mengerti..." Air mata mengalir dari mata Buttersauce saat dia 
berbaring di tempat tidur permata, merasakan denyut nadi penyembuhan melalui 
tubuhnya sementara dia melihat galaksi menyebar di atasnya. Bagi pemimpin dunia seni, 
ini adalah pengalaman yang terlalu sempurna. 

"Kamu tidak perlu mengerti apa-apa. Dunia ini milik penguasa malam..." Pernyataan 
Nyonya itu terlalu pas untuk ruangan tempat mereka berada. Kali ini tidak dihitung, tapi 
efek dari memanggil Malaikat Jatuh di ruang yang menerangi seluruh alam semesta adalah 
menakjubkan. 

"B-Dia benar-benar ada... Lucifer..." 

"Dia melakukannya. Dan semua yang dia katakan... Menjadi kenyataan." 

"Itu menjadi kenyataan...?" 

"Dia juga berkata... Ada beberapa musuh besar kecantikan, tetapi mereka semua akan 
menyerah sebelum kerja keras dan dedikasi." 

Sebelum hari ini, Buttersauce akan mencemooh pernyataan seperti itu. Tidak ada kerja 
keras atau dedikasi yang mengubah apa pun untuknya, itulah sebabnya dia mengambil 
jalan hidup yang berbeda. Tapi, sekarang setelah dia melihat saudara perempuannya yang 
berubah dan mengalami ruang mistis ini, kata-kata itu terdengar berbeda dengannya. 

"Adikku tersayang. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengalahkan musuh terbesar Anda. 
Dirimu sendiri." 

Sekarang iblis kuno yang mengutuk klan Kupu-kupu sudah lama pergi, satu-satunya 
pertempuran yang tersisa untuk dilawan Buttersauce adalah, memang, pertempuran yang 
panjang dan keras melawan dirinya sendiri. 

Saus mentega mengerti ini sekarang. "Akankah aku... Punya cukup waktu...?" dia menangis. 

"Waktu...? Hidup kita akan dimulai hari ini," bisik Nyonya dengan penuh percaya diri 
sambil terus melihat bintang-bintang di atas. Dia bertekad untuk bersinar lebih terang dari 
mereka. 

Wajar jika Raja Iblis menyukai Nyonya. Pria yang telah membangun kerajaan yang 
berkilauan memiliki ketertarikan yang kuat terhadap mereka yang memiliki tekad. Dia 
memiliki titik lemah di hatinya untuk orang-orang seperti pahlawan tanpa pamrih Luna, 
yang menciptakan peluangnya sendiri, dan Aku, yang bertahan sendiri meskipun dia cacat. 

"Saya tidak sabar menunggu dia kembali," tambah Nyonya. 
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"Ya... aku ingin sekali bertemu dengannya. Aku punya begitu banyak pertanyaan." 

Orang mungkin bertanya-tanya apa yang akan dipikirkan Raja Iblis tentang semua 
komentar ini. Bagaimanapun, para suster Kupu-kupu membuat rekonsiliasi bersejarah 
dalam mikrokosmos permata dan bintang ini. 

Sementara desa Rabi terus memperluas pengaruhnya, pria yang menguasai malam (apa 
pun artinya itu sebenarnya) berurusan dengan seorang samurai wanita mabuk, kontras 
yang memalukan seperti biasanya. 
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Volume 8 Chapter 5 

emigrasi massal 
Jauh di utara Euritheis, Ren dengan antusias mengumumkan proyek emigrasi untuk 
membawa orang-orang kumuh ke Holylight. Penduduk terkejut pada awalnya, tetapi 
melompat pada tawaran itu begitu mereka mendengar bahwa pemerintah mendanai 
perjalanan mereka dan bahwa pekerjaan jangka panjang dan penginapan dijamin di sisi 
lain. Tentu saja, tawaran itu akan tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bagi 
sebagian besar dari mereka hanya sehari yang lalu. 

"Siapkan tim logistik Anda selain gerbong. Di sana sangat panas, jadi bungkuslah lapisan 
tipis untuk sementara waktu. Begitu kita mulai berbaris..." Ren menjelaskan kepada 
sekelompok pengawal kerajaan. Pemandangan mereka berkontribusi besar pada 
kredibilitas tawaran itu, terutama sekarang setelah berita kekalahan Jack yang 
menyedihkan dan pelariannya selanjutnya ke utara telah menyebar ke seluruh ibu kota. 

"Raja keluar dari dunia ini!" 

"Ini sangat luar biasa." 

"Kudengar mereka membayarmu medali perunggu setiap hari!" 

"Kudengar mereka memiliki semua air yang bisa kamu minum." 

"Jangan terlalu berharap, idiot! Berbahagialah kita akan melewatinya. " 

Perkampungan kumuh berdengung dalam kegelapan sebelum fajar, orang-orang 
tampaknya berpikir bahwa tawaran emigrasi adalah yang pertama datang, pertama yang 
dilayani. Sementara itu, Ren dengan tenang memberikan arahan untuk mempersiapkan 
karavan. Arahannya sangat tepat dan penuh perhatian sampai batas tertentu --- bakatnya 
sebagai pemecah masalah sekretaris bahkan melampaui kekuatan tempurnya yang tak 
tertandingi. 

Komunikasi dari Tahara kemudian datang ke Ren sekarang setelah acara akbar di desa itu 
selesai. 

Maaf mengganggu, dia memulai. Bagaimana keadaan di sana? 

Itu bukan masalah. Di sini... Ren menyampaikan laporannya dengan nada monoton, yang 
membuat Tahara tertawa terbahak-bahak. 

Raja Iblis telah menjatuhkan bos mafia Euritheis dan membuat raja membayar untuk 
mengirim mereka dua ribu pekerja baru. Dia merasa sedang menonton trik sulap yang 
terungkap. 
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Meratakannya di Colosseum yang penuh sesak! Bahkan pergi dan memeras raja dalam 
perjalanan keluar. Aku tidak bisa melakukannya. 

Bukan pemerasan. Kami hanya meminta bantuannya. 

Ya, benar, Tahara tertawa sinis. Terlepas dari perspektif Ren tentang masalah ini, itu 
adalah pemerasan, potong dan keringkan. Ren telah mengambil kepala binatang tirani dan 
membanting benda itu, berlumuran darah, tepat di depan takhta. Raja akan dipaksa untuk 
menerima tuntutan konyol apa pun yang mereka buat. Perbuatan itu dibuat lebih keji oleh 
Raja Iblis yang membuat Jack bebas, meninggalkan ancaman aktif terhadap Perusahaan 
Gorgon. Tampilan mengerikan lainnya dari taktik Sekretaris. 

Adapun Paladin... Ren memberi tahu Tahara tentang perintah untuk membuat Weeb terus 
mengelola asupan populasi baru. 

Tahara tetap diam selama sekitar satu detik penuh. Aku mengerti... Ini kesempatan 
sempurna untuk menyalakan api di bawah bagian belakang Paladin kita yang keras kepala. 

Dia harus diterima dengan baik oleh masyarakat. 

Ya, Sekretaris juga mengawasinya. Dia akan menjadi papan iklan pembunuh. 

Orang-orang yang cerdas dan benar berduyun-duyun ke tuan kita. Seperti yang seharusnya. 

Tahara menyimpan fakta bahwa dia mencurigai Sekretaris berencana menggunakan 
Paladin dalam perang yang akan datang melawan Tzardom of Light. Dia mendengar 
pengabdian yang tulus kepada Raja Iblis dalam suara Ren, seperti yang dia lakukan pada 
suara Yu. Dia pikir tidak ada salahnya membiarkan dia percaya bahwa semua perbuatan 
Raja Iblis dilakukan karena kebaikan. Dengan cara yang sama, dia merasa perlu untuk 
mendorong kesalahpahaman semacam ini untuk menjaga gadis jujur seperti Ren di tim. 

Dia menjawab dengan pernyataan yang mendukung penilaian Tahara. Guru membakar 
semua obat-obatan berbahaya yang kami temukan. 

Apakah begitu...? 

Banyak orang diselamatkan dari tindakan itu, saya yakin. 

Tidak bisa berharap lebih baik dari itu. Tahara ingat bagaimana Raja Iblis telah mengatur 
obat-obatan untuk dicuri, memberinya alasan untuk menyerang Euri sejak awal, hanya 
untuk membakar semuanya di depan penonton Ren. Tahara bertanya-tanya berapa banyak 
skema yang sedang berlangsung secara paralel di otak bosnya. Tentu saja, Raja Iblis sangat 
senang untuk melenyapkan obat-obatan yang menyusahkan itu sesegera mungkin, tapi itu 
muncul sebagai kinerja yang brilian demi Ren. 

Bagaimanapun, kirim orang-orang itu secepatnya. Kita sudah kekurangan tangan, dan itu 
akan menjadi lebih sibuk setelah kembang api dimulai. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dipahami. Saya akan memprioritaskan kecepatan sebanyak mungkin. 

Saat rencana dengan cepat bergerak maju tanpa sepengetahuan Raja Iblis, dia muncul di 
jalan utama Euritheis membawa seorang samurai wanita di tangannya, memicu riak 
kejutan yang terdengar. 

"Kenapa aku yang menggendongnya...?" Raja Iblis mendengus. "Hei, Rusa. Bukankah ini 
pekerjaanmu?" 

Toshimitsu terus berlari. Apakah dia tidak mengerti atau memilih untuk mengabaikan Raja 
Iblis, dia sepertinya langsung menuju penginapan mereka. Kukunya membuat klip-klip 
yang menyenangkan di sepanjang jalan, dan Raja Iblis hanya bisa tertawa kecil pada 
makhluk itu. Untuk membuat keadaan menjadi lebih aneh, Raja Iblis membawa Mitsuhide 
dalam gendongan pengantin, tetapi hanya karena dia pikir baju besinya akan menembus 
punggungnya jika dia menggendongnya. Berjalan di jalan utama seperti ini, tidak mungkin 
dia luput dari perhatian. 

"Hei, bukankah itu Raja? Yang dibicarakan semua orang ?! " 

"Raja, kalahkan Jack ke tanah!" 

"Apa kah kamu mendengar? Raja bisa membacakan mantra yang membuat sampahmu 
bermunculan !" 

"Nyata?!" 

"Aku yakin dia akan pergi ke pusat kota dengan bayi itu... Wah !" 

Kuil Raja Iblis bergetar pada spekulasi yang merajalela dari kerumunan, para 
konstituennya hanya jengkel oleh suara mabuk yang datang dari dalam pelukannya. 

"Kamu menyebut dirimu Raja, kan...? Sungguh cara menikmati negeri asing ini..." 

"Jika Anda sadar, Anda sedang berjalan." 

"Ini hukuman karena mengejekku... Bawa aku seperti seorang putri." 

"Kupikir aku melihat tempat sampah di suatu tempat di belakang sana..." 

"Tidak! Anda tidak bisa melempar saya aaaaay! " 

"Eh." 

"Jangan bilang ah! Jangan buang aku aaaay!" 
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Sementara mereka melanjutkan bolak-balik yang mungkin terdengar seperti pertengkaran 
pasangan, Toshimitsu tiba di penginapan. Dia berbalik hanya sekali seolah-olah untuk 
memeriksa Mitsuhide, lalu langsung berjalan ke kandang. 

"Jadi hewan juga bisa tinggal di sini..." 

Berbagai lumbung dan istal berdiri di samping penginapan, menampung hewan-hewan 
yang menyerupai burung raksasa, unta, badak, dan bahkan buaya; itu tampak seolah-olah 
sirkus ada di kota. 

"Apakah orang-orang mengendarainya juga...?" 

"Banyak pedagang menjadikan mereka sebagai pengawal... Orang asing ini tahu cara 
menjinakkan makhluk aneh." 

"Tidak ada dari mereka yang seaneh rusamu..." 

"Tidak apa-apa, Tuan Raja! Mari kita bersulang di kamarku." 

"Kamu akan minum lebih banyak ...?" Raja Iblis mengerang, mengerutkan kening saat dia 
memasuki penginapan, tampaknya memiliki lebih banyak pertanyaan di benaknya. 

Pemilik penginapan itu memelototi pria yang berjalan masuk dengan seorang wanita di 
lengannya. "Hei, ini bukan jenis pendirian untuk... Hei, kau Raja! Semua orang 
membicarakanmu!" 

"Tidak, aku---" 

"Sungguh menyenangkan memiliki man of the hour menginap di penginapan saya ! Dengan 
cara ini, Anda akan mendapatkan kamar terbaik yang kami dapatkan! Benar-benar kedap 
suara juga..." Pemilik penginapan itu tertawa terbahak-bahak, membaca situasi yang 
sebenarnya tidak ada. Tentu saja, siapa pun mungkin akan melihatnya jika mereka melihat 
seorang pria berjalan dengan seorang gadis cantik di pelukannya. Wajah Raja Iblis semakin 
berkerut saat pemilik penginapan itu tersenyum berseri-seri dan mengacungkan jempol 
dengan antusias. "Jyube, kan? Malam ini malam! Pergi tangkap dia!" 

"Kamu salah paham, pemilik penginapan. Aku akan menjaga kesucianku sampai hari 
pernikahanku--- Ahh!" 

Setelah cukup mendengar, Raja Iblis menginjak ke dalam ruangan tempat mereka 
ditunjukkan, melemparkan Mitsuhide ke tempat tidurnya, dan menendang pintu hingga 
tertutup di belakangnya. 

"T-Tunggu...! Jangan salah paham!" 

"Kaulah yang salah paham, samurai mesum," sembur Raja Iblis dan mengeluarkan sebotol 
kiyoshu , atau sake yang disaring. Dia tidak bisa melanjutkan tanpa minum lagi. Dia 
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merosot ke kursi, menuangkan sake ke dalam cangkir kayu tradisional, dan 
menghabiskannya dalam satu tegukan. 

"Apakah itu morohaku ?!" teriak Mitsuhide. 

" Morohaku ...?" Raja Iblis menertawakan gelar kuno itu. Sementara Mitsuhide tampaknya 
lebih menikmati minumannya daripada kebanyakan orang, dia tampak lebih rindu rumah 
untuk apa pun yang mengingatkannya pada Jipang. 

Itu adalah sesuatu yang bisa membuat Raja Iblis bersimpati. "Yah, ini milikku..." Raja Iblis 
meraih ke dalam kehampaan dan mengeluarkan Manju dan Mochi Mata Air Panas. Yang 
pertama adalah item yang menyembuhkan 20 HP yang ditemukan di area populer dalam 
game, Pemandian Air Panas Ogaki. Yang terakhir hanya menyembuhkan 5, tetapi datang 
dalam paket sepuluh, yang membuatnya agak berguna. Terinspirasi oleh berita bahwa 
setidaknya beberapa orang tua meninggal karena tersedak mochi setiap tahun, item Mochi 
dalam game sering diracuni. 

"Apakah itu manju ? Dan mochi ?!" 

"Coba saja." Raja Iblis dengan bangga menyerahkan Manju, yakin dari pengalaman masa 
lalu bahwa itu tidak akan terasa buruk. 

" Manju ... Enak banget... Manis banget..." 

"Kamu tidak perlu menangis---" Raja Iblis memotong ucapannya. Dia tidak tahu berapa 
lama Mitsuhide telah menghabiskan waktu di sini, tapi dia menempatkan dirinya pada 
posisi Mitsuhide. Siapa pun yang harus bekerja di luar negeri, misalnya, akan segera 
menjadi rindu kampung halaman. Jika mereka tidak punya cara untuk kembali ke tanah air 
mereka, rasa rumah bisa membenarkan air mata. 

"G-Silakan dan nikmati mereka," dia mengalah. 

"Anda memiliki rasa terima kasih saya ... Raja ..." 

"Aku tidak---" Tepat saat Raja Iblis akhirnya memutuskan untuk mengoreksinya, sebuah 
Komunikasi menginterupsinya. 

Maaf mengganggu, Ketua. Punya sesuatu untuk dilaporkan. 

Tidak apa-apa. Lanjutkan. 

Adik Nyonya ada di sini, sesuai rencana. Dia jatuh jungkir balik untuk sumber air panas. 
Lihatlah, dia ingin pindah ke sini. 

Mereka berbaikan dalam satu malam? Saya terkesan. 
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Seolah-olah. Mereka hanya mengikuti diagram alur yang Anda buat, bukan? Apa yang lebih 
mengesankan, menurut pendapat saya, adalah menjatuhkan pemimpin suatu negara dalam 
satu malam. Ren bilang kau akan memeras uang untuk memindahkan mereka ke sini dari 
raja. 

Raja Iblis menelan ludah dengan banyaknya asumsi dari Tahara. Dia tidak bisa mengaku 
sekarang bahwa dia baru saja meninju seorang pria karena dia dicentang. Dia 
mengembalikan perhatiannya ke ruangan untuk membumikan dirinya sendiri dan 
menemukan Mitsuhide dengan rapi menyusun mochi di atas panggangan Jepang portabel. 
Melihat Mitsuhide berseri-seri, Raja Iblis mendapatkan kembali ketenangannya. 

Dan Anda menyerahkan seluruh uang kepada 'Raja' ini. Mereka terlalu takut untuk 
membiarkanmu masuk Neraka, Chief. 

Akulah yang takut sekarang! Raja Iblis diam-diam berpikir, ketenangannya terlempar 
keluar jendela. Sebelum dia menyadarinya, dia digambarkan sebagai orang yang merosot 
yang menjebak orang asing atas kejahatannya. Sebenarnya, Tahara hanya melihatnya 
sebagai hal yang positif jika dia bisa menyalahkan orang lain dan menuai keuntungan. 
Penolakan terhadap orang-orang seperti "Siapa 'Raja' ini?" hanya akan terlihat lemah. 

Raja Iblis Berkomunikasi secara mekanis, putus asa untuk keluar dari lubang besar yang 
telah dia gali. Ini bukan niatku... Tapi kecelakaan bisa saja terjadi. 

Bah hah! Ini kecelakaan baik-baik saja. Semuanya sudah berakhir sebelum Anda 
menyadarinya. Kecelakaan itu menakutkan, bukan! 

Niat Raja Iblis di balik diksinya tampaknya telah hilang pada Tahara, yang hanya bisa 
membayangkan bosnya menyapu hadiah sambil meninggalkan beberapa rando dengan 
keburukan dan dendam. 

Bravo, Ketua. Selalu menjadi aktor yang spektakuler. 

Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. 

Ayo, Ketua. Membakar obat tepat di depan Ren? Saya yakin itu adalah pertunjukan yang 
menyentuh, tetapi saya akan mati tertawa terbahak-bahak. 

Akulah yang tidak bisa bernapas di sini! Berhenti membaca jauh ke dalam semua yang saya 
katakan! Raja Iblis memutuskan bahwa percakapan mereka terlalu berbahaya untuk 
dilanjutkan. Dia mengabarkan berita tentang bertemu seseorang dari Jipang, yang terletak 
di luar laut, dan memperoleh item yang bertahan melawan sihir sebelum menghentikan 
Komunikasi. Selelah pelari maraton setelah melewati garis finis, Raja Iblis akhirnya 
mencium aroma masakan Mochi dan menyadari bahwa dia lapar. 

"Saya tidak bisa merekomendasikan menggunakan panggangan di dalam ruangan, tapi saya 
kira itu tidak dapat membantu kali ini." 
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"Aku sudah lama tidak makan mochi ... Terima kasih!" kata Mitsuhide, mengipasi api. 

Setelah diperiksa lebih dekat, Raja Iblis memperhatikan bahwa panggangan itu dipenuhi 
dengan Batu Mantra Api hitam sebagai pengganti arang. Rupanya, itu telah disesuaikan 
dengan benua ini. 

"Tidak menyenangkan memakannya apa adanya," katanya. "Ayo beli bumbu... Kerajinan 
Barang Super Langka ." 

Raja Iblis menarik pelatuknya dan membuat item Super Langka: Set Bumbu, yang datang 
dalam kotak kardus besar. Harganya sebesar 50 SP. Dia pasti juga merasa rindu kampung 
halaman. Pernah ada Skill Survival yang disebut Condiments, yang menggandakan efek 
item penyembuhan HP. Set Bumbu adalah item sekali pakai yang menghasilkan efek yang 
sama. 

"Anda tidak bisa salah dengan kecap." Raja Iblis mengambil sebuah botol dari kotak kardus 
yang penuh sesak, dan itu menghilang tanpa bekas setelah digunakan, sesuai dengan 
desainnya sebagai barang yang bisa dibuang. 

"I-Warna itu...Aroma itu... Apakah itu kecap?! Oh, saya sangat senang mencicipi cita rasa 
tanah air saya yang jauh ini!" 

Mitsuhide bergegas untuk duduk di sebelah Raja Iblis, memperhatikan kecap asin, 
terpesona. Bahkan pipinya merona. 

"Buru-buru. Cepat tuangkan semuanya, Raja ... Cepat, ini sangat kental dan enak ... " 

"Berhenti berkata seperti itu!" Raja Iblis bergegas untuk menyela, siluet berbentuk 
Yukikaze melintas di benaknya. Jika pemilik penginapan itu bisa lebih salah memahami apa 
yang terjadi di ruangan ini, ucapan itu akan berhasil. 

Raja Iblis secara merata menutupi setiap Mochi dengan kecap, aroma ledakannya 
memenuhi ruangan saat hangus. Perut Raja Iblis dan Mitsuhide menggeram bersamaan. 

"A-Aroma yang luar biasa..." Mitsuhide menelan ludah sebelum bersenandung seperti anak 
anjing. 

Raja Iblis melemparkan Mochi ke dalam mulutnya. Rasa mochi hangus yang sederhana 
membuatnya rileks di kursinya dan bersandar lebih jauh ke belakang. "Saya sudah lupa 
betapa bagusnya ini. Saya bisa memakannya sampai selusin, "katanya. 

"Enak banget... Ini hari yang bahagia!" 

Raja Iblis dan Mitsuhide berbagi senyuman. Sementara Jack of All Trades dan kompi-kompi 
Gorgon bentrok dengan sekuat tenaga di sepanjang perbatasan, pria yang bertanggung 
jawab untuk memicu perang mereka menikmati sepotong surga dalam gigitan permen 
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Jepang. Penghinaan seperti "merosot" bahkan tidak memotongnya lagi---istilah seperti 
"malapetaka berjalan" lebih cocok untuknya. 

Saat itulah Ren datang untuk melihat bencana itu, setelah menyelesaikan pekerjaannya 
untuk malam itu. Begitu dia masuk, mata Mitsuhide melebar. Dia merasakan anugerah yang 
tak tertembus dalam kejernihan aura Ren, membuatnya merasa semakin mabuk. Mitsuhide 
menghargai tradisi lama, otoritas, dan tokoh kuno seperti Jenderal Muromachi. Sesuatu 
tentang Ren membuat selnya mendidih. 

"K-Kamu...!" Mitsuhide menjadi terdiam, dan untuk alasan yang bagus. Menurut latar 
belakangnya, Ren adalah wanita muda dari keluarga kekaisaran, yang berada di level lain 
dari keluarga bangsawan lainnya di Jepang. Untuk seseorang dari Jipang, sebuah negara 
yang menyerupai Jepang feodal, Ren seperti dewi yang berseri-seri. 

"Namaku Ren. Senang bertemu dengan mu." 

Wajah Mitsuhide memerah. Setiap gerakan Ren tampak sangat indah, dan dia dipaksa ke 
posisi merendahkan, kepala dan tangannya di tanah. 

"Kami baru saja memanggang mochi. Makanlah, Ren." 

"Terima kasih tuan." 

Mitsuhide marah dengan keberanian Raja Iblis, tetapi memperhatikan apa yang Ren 
memanggilnya. 

"Izinkan saya untuk membantu," tambah Ren. "Tolong buka mulutmu, Tuan." 

"Tidak, aku ingin kamu makan..." 

"Jika kamu lebih suka mulut ke mulut daripada sumpit---" 

"Kami bukan pengantin baru...!" 

Mitsuhide benar-benar bingung dengan hubungan mereka. Pada awalnya, sepertinya 
mereka adalah tuan dan pelayan, tetapi sekarang sepertinya mereka adalah pasangan 
dengan perbedaan usia. 

"Tunggu, lupakan mochi. Bagaimana hasilnya di istana?" 

"Semua baik-baik saja, Guru." Ren melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi di 
istana, dan Raja Iblis hanya mengangguk, mengetahui bahwa dia tidak perlu mengganggu 
rencana yang dijalankan oleh Ren dan Tahara. Dia benar: Ren dan Tahara tidak 
mengharapkan dia untuk mengambil bagian dalam membuat rencana atau melakukan 
tugas apapun di dalamnya... Dia hanya harus memberikan kekuasaan. Tanpa Raja Iblis 
Kekaisaran, para penasihat akan mulai saling membunuh karena perbedaan pandangan 
dunia dan moralitas mereka yang mencolok. 
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"Tentang jenderal yang dikirim dari Xenobia..." 

"Xenobia. Kita harus berurusan dengan mereka cepat atau lambat." 

Kualitas lain yang dituntut dari Raja Iblis adalah pengambilan keputusan seorang diktator. 
Dia bukan pemimpin yang dipilih secara demokratis, dan keputusan yang paling penting 
harus disetujui olehnya. Baik atau buruk, Raja Iblis memiliki bakat luar biasa sebagai 
seorang diktator, untuk mengabaikan semua orang lain dan kekuasaan melalui 
kehendaknya sendiri. Di samping moralitasnya, ini adalah bakat yang tidak ditemukan 
pada banyak orang. 

"Ayah dari dua saudara perempuan itu kembali dan mereka dipersatukan kembali." 

"Hanya untuk memastikan... Apakah ayahnya bernama Sam?" 

Sedikit kejutan melintas di mata Ren. "Anda sudah mengetahuinya selama ini, Guru...!" 

Raja Iblis dengan canggung menatap langit-langit, suara ruang pachinko terngiang di 
telinganya. 

"Emigrasi massal dua ribu ... Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan." 

Belum lagi hampir seribu budak yang telah dipindahkan ke Rabi dari wilayah Hellion. 
Secara total, desa akan mendapatkan tiga ribu pekerja dalam waktu yang sangat singkat. 
Rabi tidak lagi seukuran desa, tetapi kota perdagangan yang muncul di tengah gurun timur. 
Raja Iblis membayangkan hiruk pikuk Rabbi di masa depan dan menyeringai. 

Saat itu, sebuah pesan aneh di layar admin muncul sebagai hamparan dalam visinya, 
mengumumkan pembukaan fitur admin yang telah lama ditunggu-tunggu. 

-Selamat! 

Anda telah memenuhi persyaratan untuk menambahkan lebih banyak area. 

Klinik -- 1 Koin Suci 

Pondok -- 5 Koin Suci 

Tambang Terbengkalai -- 5 Koin Suci 

Pabrik Terbengkalai -- 10 Koin Suci 

Raja Iblis meraung dan bangkit berdiri. Lebih banyak area telah dibuka, yang akan 
memungkinkan dia untuk lebih membentuk kembali tanah dan seluruh dunia. 

Ren dan Mitsuhide terguncang oleh ledakannya, tetapi diam-diam menyaksikan Raja Iblis 
yang sangat gembira. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dia menggaruk kepalanya dan mulai mengoceh dengan keras. "Peningkatan tenaga kerja 
harus memenuhi persyaratan! Area yang tidak terkunci sangat cocok untuk mereka. 
Apakah populasi dan jenis pekerjaan mereka terkait dengan membuka kunci area? 
Akankah lebih banyak pedagang membuka fasilitas perdagangan? Apakah itu hanya 
kebetulan? Atau ada hubungannya dengan perluasan lahan ke timur?! Tapi mengapa Koin 
Suci? Kenapa tidak bisa menjadi mata uang lain ?! " Raja Iblis mondar-mandir di sekitar 
ruangan, kedua gadis cantik itu benar-benar bingung. Tak lama kemudian dia menenggak 
sebotol sake dan terkekeh. Paling tidak, dia tampak benar-benar lepas kendali. "Ren, aku 
akan berpikir sebentar di udara segar!" Dia bergegas keluar dari ruangan, meninggalkan 
Ren dan Mitsuhide di belakang. 

Melihat tuannya bersemangat membuat Ren terlihat agak gembira. 

Mitsuhide, di sisi lain, hampir pingsan karena gugup. 

"Ai, um... Apakah Akechi Jyube Mitsuhide..." 

"Tolong, panggil aku Ren." Tatapan Ren menusuk Mitsuhide. 
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Ren tidak bermaksud jahat, tetapi tatapannya tampak dingin pada pandangan pertama. 
Mitsuhide merasa seperti dia kedinginan dari ujung kepala sampai ujung kaki. "K-Kamu 
menyebutkan orang yang bergerak... A-Jika aku berani mengatakannya, aku akan senang 
menjadi pengawalmu---" 

"Saya tidak membutuhkan penjaga dan tidak akan pernah." Sekali lagi, Ren tidak 
bermaksud tidak hormat. Itu hanya fakta bahwa dia terlalu sempurna untuk membutuhkan 
bantuan siapa pun. Tanggapannya membuat Mitsuhide berlinang air mata, tetapi tindak 
lanjutnya membuatnya bersemangat lagi: "Mitsuhide. Saya punya beberapa pertanyaan 
yang ingin saya tanyakan kepada Anda. " 

"A-Apa saja...!" 

Ren ingin mendengar detail tentang Jipang. Dia mengajukan pertanyaan rinci dan mencatat 
mengapa Mitsuhide datang ke sini, serta segala sesuatu tentang negara: geografi, mata 
uang, metode transportasi, makanan, tren, senjata, militer, spesialisasi lokal, industri 
perikanan dan pertanian, dll. 

Secara alami, Jepang tidak pernah ada di dunia Kekaisaran yang pernah menjadi tuan 
rumah Game. Begitu juga negara lain, hanya negara fiksi yang berbasis di beberapa wilayah 
di Bumi. 

Mitsuhide menjawab setiap pertanyaan, masih cukup gugup hingga pingsan. Ren akan 
menyimpan informasi ini sampai saatnya tiba ketika tuannya akan mendapat manfaat 
darinya. Dia tidak, dan tidak pernah, dalam posisi untuk membuat keputusan. Dia hanya 
bertujuan untuk membantu pengambilan keputusan tuannya sebagai sekretarisnya. 

"Kamu tahu banyak tentang negara asalmu." 

"Saya telah melakukan perjalanan ke negeri-negeri untuk mencari seorang master yang 
layak untuk dilayani," jawab Mitsuhide dengan bangga. Faktanya, dia telah mengumpulkan 
banyak sekali informasi melalui perjalanan ke setiap wilayah di luar Ezo (Hokkaido 
modern) dan Ryukyu (Okinawa modern). Mereka yang tahu banyak tentang berbagai 
negeri akan diundang oleh daimyo pada waktu-waktu tertentu untuk bercerita dengan 
imbalan bayaran, atau bahkan kesempatan bekerja untuk mereka. 

"Bisakah Anda memberi tahu saya lebih banyak?" Ren bertanya. 

"B-Dengan senang hati!" Mitsuhide dengan senang hati menceritakan lebih banyak kisah, 
mengunyah manju. Dia tersenyum terus-menerus, tampaknya senang hanya berbicara 
dengan Ren, seperti anak anjing yang dengan patuh duduk di sebelah tuannya. 

"B-Jika saya boleh bertanya... Apa hubungan Anda dengan dia, Nyonya Ren...?" 

"Tidak perlu memanggilku seperti itu. Dia adalah tuanku." 

"M-Tuan... Dalam konteks apa?" 
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"Tuan adalah tuanku," jawab Ren datar. 

Mitsuhide akan menyelidiki lebih lanjut jika dia berbicara dengan orang lain. 

Ren tampaknya telah memahami kepribadian Mitsuhide dalam percakapan singkat ini 
dengannya. "Saya telah bertemu banyak orang melalui melayani tuan saya sebagai 
sekretarisnya. Saya akan mempercayai Anda lebih dari yang saya lakukan pada rekan-
rekan saya. " Dia merasa tidak perlu merinci siapa rekan-rekannya. 

Mitsuhide tampak gembira dengan pujian itu. Dia berpegangan pada pangkuan Ren, yang 
duduk di tepi tempat tidur. "Percayalah... Percaya! Saya bangkit di tanah air saya untuk 
menjatuhkan kejahatan besar. Tapi aku dianggap pengkhianat oleh orang-orang di 
sekitarku...!" 

"Mitsuhide, saya melihat bahwa Anda adalah seorang pejuang yang lebih suka ketertiban 
daripada kekacauan. Seseorang yang tidak menutup mata terhadap kejahatan. Yang 
menghormati kekuatan lama dan kekuatan kemanusiaan. Maukah kamu-" 

"Nyonya Rennn! Tolong dengarkan aku! Selama saya hidup, saya berjanji kesetiaan dan 
layanan saya kepada Anda! 

"T-Tidak, tolong jangan berjanji padaku ..." 

"Tidak! Aku sudah memutuskan! Tidak ada jalan untuk kembali sekarangwww! " Mitsuhide 
merengek, mungkin karena mabuk, masih menempel di pangkuan Ren. 

Bahkan Ren tidak tahu bagaimana menghadapi ini. "T-Bukan aku. Anda harus-" 

"Tapi aku ingin melayanimu! Aku akan menjadi wanita tangan kananmu!" 

Ren tertawa kecil pada amukan harfiah, teringat seorang anak yang bekerja dengannya. 
"Mitsuhide. Aku membutuhkanmu untuk menjaga tuanku saat aku pergi dalam misiku." 

"Hah...?" 

Ren melanjutkan untuk memberikan instruksi terperinci kepada Mitsuhide sebagai 
persiapan untuk apa yang akan terjadi ketika dia harus meninggalkan sisi Raja Iblis. 

Sementara itu, Raja Iblis sedang melamunkan area yang baru dibukanya saat dia berjalan-
jalan di ibu kota saat fajar menyingsing. Itu adalah area yang bagus... Setelah saya memiliki 
Koin Suci, saya akan memberikan Klinik kepada Yu. Dia pasti akan mati karena ekstasi 
hanya dengan memikirkannya, berbagai ide mengalir di benaknya. 

Raja Iblis melangkahi pemabuk di tanah, berjalan melalui jalan-jalan ramai yang dipenuhi 
dengan botol, pakaian, dan segala macam sampah. Ini seperti Shibuya setelah malam 
Halloween... Analoginya tidak tepat; bagi orang-orang Euritheis, ini adalah hari 
pembebasan mereka. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Suara mabuk bisa terdengar di seluruh kota. 

"Sekarang kami dapat menjalankan bisnis kami sesuka kami! Semua berkat Raja! " 

"Raja ini dan Raja itu... Dia orang luar." 

"Dan bagaimana jika dia? Dia mengubah negara ini untuk kita!" 

"Orang luar merusak nama Euritheis..." 

"Apa maksudmu, nama ?! Tidak ada kekuatan takhta yang memungkinkan Jack menindas 
kita seperti itu!" 

"Kau ingin mengatakan itu lagi...?" 

Raja Iblis mengangkat bahu. Dia telah menyingkirkan Jack tanpa pandangan ke depan sama 
sekali. 

Tapi sekarang saya dalam situasi ini... Jika saya menempatkan negara ini di bawah kendali 
saya, apakah itu akan membuka lebih banyak fitur? Bagaimana jika saya menjadikannya 
status klien? Raja Iblis tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa peningkatan populasi 
pekerjanya adalah penyebab dia membuka fitur barunya. Sebelumnya, layar admin 
mengisyaratkan bahwa menjelajahi dunia secara aktif membantu membuka kunci fitur. 
Baik itu berdasarkan populasi atau penjelajahan, tidak ada salahnya memiliki lebih banyak 
dari mereka... Mengambil alih dan memerintah seluruh negara untuk alasan egois seperti 
itu mungkin tampak menggelikan, tetapi Raja Iblis tidak keberatan sama sekali ketika 
harus membuka kunci semua adminnya. fitur. Ada jalan.Setelah melihat panggangan 
Mitsuhide, Raja Iblis telah menegaskan kembali bahwa dunia ini tidak memiliki bentuk 
bahan bakar. Batu Mantra berfungsi sebagai pengganti, tetapi tidak ada arang, batu bara, 
minyak, atau listrik. Tambang yang ditinggalkan dapat menghasilkan batubara dan arang 
yang tak terbatas. Bahkan bahan lainnya... 

Tentu saja, tambang asli tidak akan menghasilkan arang. Dalam permainan, bagaimanapun, 
ada kebutuhan bagi pemain untuk menjaga suhu tubuh mereka di daerah yang dingin. Api 
adalah kebutuhan untuk menghindari hipotermia dan memasak perburuan mereka. 
Tambang Terbengkalai adalah situs perkelahian, karena membunuh pemain lain untuk 
mendapatkan sumber daya jauh lebih cepat daripada menambang mereka. Aku akan 
membiarkan orang-orang dari daerah kumuh tinggal di Pondok... Tidak ada apa-apa selain 
bangunan kumuh di sana, jadi mereka tidak akan senang tentang itu... 

Daerah Pondok adalah rekreasi dari kemiskinan Jepang masa lalu, penuh sesak dengan 
barak dan apartemen tua. Area tersebut dihindari oleh sebagian besar pemain selama 
permainan karena tidak menghasilkan item yang bagus, tetapi area tersebut dirancang 
dengan latar belakang memiliki lima ribu penduduk pada satu titik. Perumahan di sana 
tidak memiliki sarana untuk mandi atau bahkan air mengalir, tetapi ada beberapa sumur 
dan beberapa pemandian umum. Beberapa rumah bahkan memiliki perapian, pengering 
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rambut kuno, telepon putar, dan televisi hitam-putih; itu benar-benar sebuah 
penghormatan ke masa lalu Jepang. Karena setiap unit dilengkapi dengan meja kopi, kipas 
angin listrik, lampu neon, lemari es tua, dan kasur lantai setipis kertas, mereka dapat 
digunakan sebagai rumah darurat. 

Perjalananku masih panjang... Tapi aku akan menyiapkan area yang akan membuat mereka 
terpesona suatu hari nanti... Raja Iblis menyalakan rokoknya dengan tekad. Area lain dalam 
permainan termasuk Perumahan Pemerintah, Area Perumahan, Pinggiran Kota, Highrise, 
dan Resor Mewah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada benua ini ketika daerah-
daerah itu datang ke dunia ini. 

Saya merasa tidak enak, tetapi para pekerja hanya perlu bertahan di Pondok untuk 
sementara waktu... Raja Iblis merenung, tetapi hanya waktu yang akan membuktikan 
apakah para pekerja akan benar-benar tidak senang dengan akomodasi baru mereka. 

Sementara seluruh kota berdengung dengan kegembiraan, Colosseum benar-benar 
berantakan: orang-orang mabuk berkelahi di tengah ring saat orang lain bertaruh pada 
mereka. Tanpa kekuasaan Jack, semua perjudian adalah permainan yang adil. 

Apakah tenda-tenda itu adalah rumah sakit lapangan darurat...? Raja Iblis mendekati tenda-
tenda dengan salib di masing-masing tenda untuk menemukan pria yang dikenalnya: 
Endjoy. Bagian belakangnya mencuat saat dia berbaring telungkup di dipan, meneriakkan 
sesuatu pada perawat. "Hai! Bersikaplah lembut dengan salep itu! pantatku terbakar!" 

"T-Tapi aku..." 

"Kamu beruntung, bisa merasakan pantatku... Aku yakin kamu juga menjadi panas dan 
terganggu. Heh, jika kamu mau, kamu bisa menjangkau dan---" 

"S-Hentikan! Silahkan!" 

Raja Iblis menghela nafas pada pelecehan seksual yang mengerikan. Dia tidak tahan untuk 
menonton. "Kamu adalah kombinasi dari menyedihkan, menyedihkan, ngeri, 
memberontak, dan menggelikan." 

"Hai! Siapa yang baru saja mengatakan ... itu ...? " Endjoy melihat ekspresi jengkel Raja Iblis 
dan berbalik. 

Raja Iblis, bagaimanapun, tidak melepaskannya semudah itu. "Kamu berbicara tentang 
menjadi besar suatu hari nanti. Saya tidak berpikir Anda bermaksud membuatnya besar . " 

"Sialan, bagaimana kamu selalu menemukanku di saat-saat terburuk...?!" 

"Adalah baik untuk menyuarakan aspirasi Anda, tetapi apakah Anda berusaha untuk 
membantu mencapainya?" 

"Diam! Suatu hari semua orang di benua itu akan tahu namaku!" 
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Raja Iblis hanya bisa tertawa, mengetahui bahwa kesuksesan tidak akan menemukan 
jalannya bagi mereka yang gagal untuk berusaha. "Kamu seorang petualang, seharusnya. 
Apakah Anda punya rencana untuk berhasil dalam profesi itu?" 

"Hmph! Itu hanya pekerjaan sementara. Suatu hari nanti, saya akan mendapatkan 
pertunjukan besar dan menghasilkan banyak uang. Anak-anak ayam akan menguasaiku, 
termasuk Mikan." Keberaniannya disandingkan dengan fakta bahwa bagian belakangnya 
masih terbuka, belum lagi dia tidak memiliki apa-apa untuk namanya saat ini. 

Dan Raja Iblis dengan senang hati menunjukkan hal itu. "Tidak ada pekerjaan, tidak ada 
uang, tidak ada pacar. Apakah Anda bermain dalam mode keras? " 

"Diam, kataku!" 

Setelah benar-benar mengejek Endjoy, Raja Iblis menunjukkan belas kasihan dengan 
memberinya berita tentang daerah kumuh yang beremigrasi ke Holylight. 

Beberapa hari kemudian, Ren sudah siap untuk pergi dengan penduduk daerah kumuh di 
belakangnya. Sebuah karavan berbaris di jalan utama, terdiri dari orang tua di gerbong, 
mereka yang menarik semua barang-barang mereka di gerobak, dan ibu-ibu memegang 
tangan anak-anak mereka. Mereka semua tampak lebih buruk untuk dipakai, wajah dan 
pakaian mereka lusuh dan kotor. Mereka dikelilingi oleh tentara berkuda yang ada di sana 
lebih untuk mengangkut daripada melindungi mereka. 

Penduduk kota lainnya turun ke jalan untuk bergosip. 

"Apa yang terjadi disana...? Apakah mereka semua dari daerah kumuh?" 

"Mereka akhirnya diusir, ya?" 

"Sekarang setelah Jack keluar dari gambar, daerah kumuh dibersihkan." 

Itu tampak seperti pengusiran paksa dengan mantan penduduk dalam perjalanan ke pasar 
budak. Kota ini masih penuh dengan diskriminasi terhadap daerah kumuh, menyebabkan 
beberapa orang secara terbuka menunjuk dan mengejek. Karena daerah kumuh sering 
menjadi pusat penyakit dan perkelahian, banyak orang di kota merasa lega melihat mereka 
pergi. Namun, nada suara mereka berubah ketika mereka melihat menteri di atas kereta di 
tengah karavan, yang terus melirik ke arah kastil dengan ekspresi penuh kemenangan, 
yang membuat banyak orang bingung. 

"Kenapa menteri ada di sana?" 

"Dia selalu berciuman dengan Jack ..." 

"Dia pasti ditugaskan menjual daerah kumuh." 

"Beruntung untuknya." 
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"Heh. Setidaknya ini akan membersihkan kota. Selamat beristirahat." 

Bahkan kerumunan yang mencemooh pun terdiam ketika Ren, barisan belakang karavan, 
muncul di hadapan mereka. Mereka terpesona oleh kecantikannya, tetapi juga merasa 
bahwa dia berada di tingkat eksistensi yang lain, melihat Ningen Mukotsu -nya . Faktanya, 
Ren adalah predator puncak, penguasa di antara para penguasa. Kunci hitam panjang dan 
tombak merah menakutkannya, yang hampir tampak berlumuran darah, memberi kesan 
bahwa dia adalah penjelmaan Kematian, membawa serta akhir yang tak terhindarkan. 
Orang-orang di kota itu benar-benar terdiam. 
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Volume 8 Chapter 6 

Pertempuran Kecerdasan 
------Euritheis, Bangsa Utara. 

Ketenangan telah menggantikan hiruk-pikuk ibukota sekarang setelah Jack dan sebagian 
besar daerah kumuh telah meninggalkan kota. Orang-orang sekarang mengenakan wajah 
yang tenang, membuat jalanan menjadi sangat indah. Raja Iblis sedang menikmati 
beberapa R&R, yang terdiri dari kebiasaan minumnya dan sesekali jalan-jalan. Namun, 
pengembaraannya tidak akan sia-sia, karena informasi yang diperolehnya pasti akan 
berguna baginya di masa depan. Setelah waktunya di kota Rookie, misalnya, Raja Iblis telah 
mengadaptasi sistem petualangan mereka untuk menguntungkan desanya. 

"Impe Anda--- Tuan Raja, itu adalah sumber air negara ini." 

"Hm. Itu sungai besar." 

Mitsuhide terlalu senang untuk mengajak Raja Iblis berkeliling kota lagi. Sungai lebar 
mengalir dari pegunungan tinggi di Edogawa melalui Euritheis dan ke Milk ke Utara. Sungai 
mengalir penuh di musim panas, tetapi jauh lebih sedikit di musim dingin. 

"Imperimu--- Ada sumur di kota juga." 

"Berhentilah mencoba memanggilku seperti itu!" 

Mitsuhide telah melihat tuan Ren sebagai Kaisar sendiri, atau setidaknya anggota klan 
kekaisaran. Alias "Raja" tiba-tiba masuk akal baginya setelah menyadari ini. 

Tidak tidak tidak! Saya tidak bisa membiarkan kesalahpahaman ini meluncur! Raja Iblis 
mendidih. Ini setelah dia berulang kali menyangkal asumsi konstan ini (bahkan kadang 
berteriak) sebelum akhirnya berkompromi dan menerima nama Raja. 

"L-Dengar! Saya tidak tahu sudah berapa kali saya memberitahu Anda, tapi saya bukan---
saya ulangi--- bukan kekaisaran atau keagungan! Itu tidak sopan! Mengerjakan! Bukan! 
Panggil aku itu! Saya tidak rendah hati! Mengerti?!" 

"Jelas, Yang Mulia Kaisar--- Tuan Raja!" 

"Tidak bisakah kamu setidaknya mencoba menginspirasi kepercayaan diri ?!" 

Saat pasangan itu melanjutkan, Toshimitsu mendekati sungai dan minum darinya. Tentara 
di dekatnya mulai ke arah mereka, tetapi melihat Raja dan berhenti. Secara alami, air 
sungai adalah milik kerajaan dan sangat diatur. Warga harus membayar tentara yang 
berjaga bahkan untuk mengambil seember penuh air. 
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"Apakah airnya mahal?" tanya Raja Iblis. 

"Dua hingga lima koin perunggu per ember, sepanjang tahun ini. Harga naik di musim 
dingin, begitu banyak menimbun air sementara harganya murah." 

"Satu ember sehari hampir tidak cukup..." 

Minum air adalah satu hal, tetapi mencuci, memasak, dan bahkan mencuci piring 
membutuhkan air. Orang miskin membuat ember bertahan selama berhari-hari dan 
terkadang berbagi ember di antara mereka sendiri. Mereka hanya mandi atau mencuci 
pakaian mereka jika benar-benar diperlukan, yang menjelaskan mengapa mereka terlihat 
tidak higienis. 

Orang-orang miskin di dunia ini bertahan hidup dengan sepuluh dolar sehari... Raja Iblis 
memperkirakan dengan tepat. Sebagian besar orang miskin mencari nafkah dengan 
mengangkut atau mengolah sampah atau kotoran, mengumpulkan sisa-sisa, membersihkan 
saluran air, menyapu daun, menyemir sepatu, dan menambal peralatan masak. Mereka 
mungkin sesekali menerima tawaran untuk mengangkut kargo berat, tetapi sebagian besar 
klien menolaknya karena takut mengotori kargo. Hidup mereka tidak mengandung sedikit 
pun harapan untuk masa depan. 

"Saya membayar para petualang yang tidak bekerja lima medali perunggu untuk kerja 
sehari ..." 

"Itu upah yang sangat adil, bahkan murah hati. Bagaimanapun, mereka harus 
mempertaruhkan hidup mereka untuk berburu monster di ruang bawah tanah. Satu cedera 
bisa mengakhiri karir mereka juga." Meskipun mempertaruhkan hidup mereka, gaji 
seorang petualang tidak stabil. Mitsuhide bertanya-tanya petualang apa yang tidak memilih 
pekerjaan yang aman dan stabil. Dia benar tentang sebagian besar pekerja yang berakhir di 
Rabi. "Di sisi lain... Ada banyak orang yang mengejar mimpi untuk mencetak gol dalam 
pertandingan besar dan menghasilkan banyak uang di dungeon." 

"Pekerja harian yang stabil atau berayun untuk pagar ... Tidak ada yang jauh lebih baik dari 
yang lain." Raja Iblis sekali lagi berpikir bahwa tindakan terbaik adalah menentukan 
pekerja mana yang cocok untuk pekerjaan apa sehingga mereka dapat melatih para ahli di 
setiap bidang: bekerja di tambang atau pabrik, misalnya. Pabrik Terbengkalai yang baru 
dibuka adalah jalur perakitan otomatis untuk sebagian besar, tetapi masih membutuhkan 
pekerja manusia untuk berfungsi. Orang-orang perlu mengawasi mesin dan siap untuk 
mematikannya dalam keadaan darurat. Mengangkut barang-barang produksi terutama 
akan membutuhkan banyak tangan karena tidak ada forklift dan tidak ada truk, dan oleh 
karena itu tidak ada cara apa pun untuk membawa sejumlah besar kargo sekaligus. 

Di Tambang Terbengkalai, aku bisa membuat firewall, kaca anti peluru, lembaran plastik 
dan titanium, pupuk cair, dan peralatan lama... Bukan barisan yang mengesankan, pikir 
Raja Iblis, mengingat desainnya. Dinding dan kaca antipeluru dapat Dikombinasikan 
dengan Basis untuk meningkatkan pertahanannya, sementara plastik meningkatkan daya 
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tahan Basis. Tentu saja, Tambang Terbengkalai tidak pernah berfungsi dalam game, tetapi 
Raja Iblis mengharapkannya berfungsi penuh di dunia ini. Namun, dia akan membutuhkan 
fasilitas canggih untuk memproduksi peralatan terbaru atau peralatan yang lebih 
kompleks. 

"Masih banyak yang saya butuhkan..." 

"Saya tidak yakin apa yang Anda bicarakan, tetapi saya akan dengan senang hati membantu 
Kaisar Anda---Anda dan Nyonya Ren, Tuan Raja!" 

"Tidak, terima kasih." 

"Apa kau akan meninggalkanku?! Mengapa, tadi malam, kami menikmati putih, lengket---" 

"A-Apa yang kamu bicarakan ?!" Raja Iblis bergegas untuk menutupi mulut Mitsuhide, 
tetapi kerusakan telah terjadi. Dia melihat para prajurit saling berbisik di tepi sungai. 
Deskripsi khusus tentang mochi itu praktis diberi nilai x. Memperhatikan pertengkaran 
damai antara Raja Iblis dan Mitsuhide, seorang pria berteriak. 

"Ahhh! I-Monster itu...!" 

"Eeek! Dia masih di kota, Eyze!" 

"Dasar bodoh, berhenti menyebut namaku! Bagaimana jika dia mengingatnya ?! " 

"J-Jangan mencekikku, Eyze! Hentikan, Eyze!" 

"Sialan kauuuuu!" 

Sebagian besar anggota Jack of All Trades telah melarikan diri ke utara dengan pemimpin 
mereka, tetapi Eyze tetap di ibu kota, menolak untuk tenggelam dengan kapal pepatah Jack. 
Rekannya mengikuti. Mereka mengira King akan mengejar Jack dengan cepat, sama sekali 
tidak berkeliaran di sekitar ibu kota. 

Raja Iblis melotot tajam ke arah Eyze, yang baru saja melihat Stealth Stance-nya beberapa 
hari yang lalu. Dia merasakan beberapa kekuatan khusus di dalam mata itu. 

"Kamu tampak ketakutan... Apa yang kamu lihat?" 

"Ahhh! T-Tolong jangan bunuh aku...!" 

"Jawab pertanyaannya." 

Raja Iblis mengambil satu langkah ke arahnya dan Eyze terhuyung mundur. Dia akan 
melarikan diri jika kakinya tidak mengkhianatinya. Rekan rookie-nya sudah jatuh ke tanah, 
matanya berputar ke belakang. 
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"A-aku akan menjawab apa saja! Tolong jangan bunuh aku! Aku tidak ingin menjadi salah 
satu dari renungan itu !" 

"Oh...?" Raja Iblis meringis. Mata itu istimewa dengan cara yang berbeda dari mata Tron. 
Apakah dia dilahirkan dengan itu atau memperoleh keterampilan yang unik di dunia ini, itu 
adalah kekuatan yang tidak ada dalam permainan. "Menarik. Apakah Anda melihat orang 
mati, atau 'renungan' mereka? Atau warna jiwa mereka, mungkin? Atau apakah itu angka?" 

Eyze akhirnya mundur ke dinding luar gudang pengintai, di mana Raja Iblis 
memojokkannya dengan membanting tangannya ke dinding di samping wajah Eyze. Dia 
tidak membiarkan mouse ini terlepas dari jari-jarinya. 

"T-Tidak... Aku hanya melihat hal-hal yang berbahaya . Saya belum melakukan apa-apa! 
Saya tidak memiliki permusuhan terhadap Anda! Tolong percaya padaku!" 

"Berbahaya, ya? Mengapa Anda tidak menjelaskannya ...? " 

Meski bingung, Eyze berhasil menjelaskan kekuatan matanya. Sementara dia hanya samar-
samar memahami sifat mereka, itu adalah keterampilan yang sangat langka yang disebut 
Prognostik, Tanda Peringatan, atau Sabit Kematian. Itu adalah keterampilan yang rusak, 
jauh melampaui indra keenam. Sayangnya untuk Eyze, Skill Level-nya hampir ditutup, tidak 
memberikan manfaat bagi kualitas hidup Eyze. Bagaimana mungkin seseorang yang 
merasakan bahaya dan kematian dari jarak satu mil mengambil usaha yang bermanfaat? 
Terkadang hidup membutuhkan lompatan keyakinan, dan Eyze telah menghabiskan waktu 
untuk menyerah pada setiap risiko bahkan sebelum dia mencobanya. Keterampilan langka 
yang berharga ini telah menyabotase pertumbuhannya, mencegahnya menghadapi 
tantangan, dan mematahkan keberaniannya sebelum memiliki kesempatan untuk tumbuh. 

"Itulah mengapa aku terus melarikan diri... Menghindari bahaya, menjadi pintar, dan 
menjaga jarak aman..." Penjelasannya berubah menjadi keluhan, karena dia jelas ingin 
mengeluarkan perasaannya entah bagaimana. 

"Memvisualisasikan bahaya dan kematian... Itu alasanmu untuk tidak bertindak, ya?" 

"E-Maaf...? Seseorang sekuat kamu tidak akan pernah mengerti..." Eyze merajuk, 
mengepalkan tinjunya. 

"Bersuka cita. Hidup Anda akan berubah hari ini. Bahkan, sudah." 

"Hah?" Mata Eize melebar. 

"Anda diterima bekerja. Jika Anda ingin berubah, ikutlah dengan saya. " 

"A-Apa yang kamu ..." 
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Raja Iblis menampar bahu Eyze yang membatu. Sudah diputuskan dalam pikirannya bahwa 
dia akan membawa pria itu kembali ke Rabi. "Kamu pria apa! Bakat Anda akan berkembang 
di bawah kekuasaan saya! Selesai. Supaya kita jelas... Kamu tidak akan kemana-mana." 

"Tunggu, apa--- Tunggu...!" 

"Kamu menyebutkan yang pingsan di sana juga memiliki potensi. Kemudian Anda berdua 
dipekerjakan. Jangan khawatir, saya memberikan banyak manfaat. Dia hanya akan 
menangis air mata kebahagiaan." Raja Iblis melanjutkan dengan mengabaikan kehendak 
bebas orang lain, sebuah bukti sifat tiraninya. Eyze merasa seperti tersapu oleh tornado 
tiba-tiba. "Mata Kondo dan Tron menutupi desa, tapi aku percaya pada hari libur. Dengan 
empat pasang mata yang waspada, keamanan kita akan diperkuat." Raja Iblis 
membayangkan tim pemantau dengan Kondo, yang telah menyiapkan banyak kamera 
CCTV dan sistem pengenalan wajah di sekitar desa, di pucuk pimpinan, tetapi Raja Iblis siap 
untuk mendukungnya lagi. 

"T-Tunggu... aku belum menyetujui apapun!" 

"Apa yang harus dipikirkan? Berapa banyak Anda dibayar di sini? " 

"Apa? Y-Yah, punyaku... adalah koin emas dan lima koin perak... Miliknya tujuh koin perak, 
kurasa." 

Raja Iblis dengan cepat mengubah mata uang dalam pikirannya: Eyze dibayar sekitar 1500 
dolar sebulan atau 60 dolar setiap hari kerja, dan rekannya sekitar 700 dolar sebulan, yang 
kurang dari 30 dolar sehari. Tugas penjaga, seperti halnya dengan sebagian besar penjaga 
keamanan modern di Bumi, dibuat untuk pekerjaan yang lambat. Jika tidak ada yang salah, 
hari berlalu tanpa mereka melakukan banyak hal sama sekali. Tidak terpikirkan di benua 
ini untuk membayar mahal untuk pekerjaan yang tampak seperti tidak ada pekerjaan. 
Bahkan Jack, yang memahami pentingnya menjaga penjaga tetap waspada, tidak dapat 
membayar para penjaganya dengan gaji yang besar karena takut anggota kompi lainnya 
akan tersinggung karenanya. Di dunia mana pun, pengakuan tampaknya sulit didapat 
kecuali dampaknya terlihat . 

"Mereka membuat film tentang menemukan penjahat sebelum kejahatan mereka 
dilakukan, dan kekuatanmu jauh lebih sedikit distopia. Anda akan mendapatkan gaji 
pahlawan yang pantas Anda dapatkan ketika Anda bekerja untuk saya, saya jamin itu." Raja 
Iblis menuliskan sesuatu di belakang kartu namanya dan menyodorkan medali emas ke 
tangan Eyze, membutakannya dengan kilau dan beratnya. "Ini adalah bonus awalmu. 
Sekretaris saya membawa penduduk daerah kumuh ke desa Rabbi di Holylight. Temukan 
dia dan berikan dia kartu ini." 

"Y-Ya... Pak...?" 

Eyze berdiri di sana tercengang lama setelah Raja Iblis pergi. Kartu di tangannya 
menunjukkan setiap gaji bulanan mereka: medali emas untuknya, dan tujuh koin emas 
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untuk pasangannya. Lebih dari sepuluh kali lipat gaji mereka sebelumnya, Eyze akan 
menertawakannya sebagai lelucon yang buruk jika bukan karena medali emas berat di 
tangannya. Ini bukan mimpi, tapi kenyataan. 

Seorang pahlawan... Aku? Seorang pahlawan? Pikiran Eyze berputar pada sebuah kata yang 
tampak begitu asing baginya. Mungkin semua orang pernah bermimpi menjadi pahlawan 
sampai kenyataan yang kejam menjatuhkan mereka. 

Eyze berhenti memikirkan kata itu dan beralih ke medali emas yang berkilauan. Sebelum 
dia memahami konsep kepahlawanan, dia harus berurusan dengan kekayaan kecil di 
tangannya. 

"H-Hei," dia memanggil rekannya. "Berapa lama kamu akan berbaring di sana?! Keluar dari 
itu! Lihat ini!" 

"Eeeek! Jangan bunuh aku, kumohon!" 

"Berhenti meringkuk! Lihat ini! Sebuah medali emas!" 

"Aaahhh! Ini sangat cerah!" 

"Biarkan aku bicara!" 

Eyze dan rekannya bergegas mengejar Ren dan bergabung dengan pawai untuk Rabi. 
Mereka tidak akan mencapai tempat menginjak baru mereka untuk beberapa waktu. 

Selama beberapa hari lagi, Raja Iblis melanjutkan perjalanannya ke ibukota, membuat 
dirinya tidak terlihat. Dia melihat-lihat toko-toko yang berjajar di jalan-jalan utama dan 
berjalan menyusuri beberapa gang. Dengan hancurnya Jack of All Trades, transaksi 
narkoba jauh lebih sedikit di jalanan, tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk rumah-
rumah yang bereputasi buruk. Wanita dalam gaun berkilauan berdiri di setiap sudut, 
menarik-narik tangan pria yang lewat. Setiap pub dan rumah bordil dipenuhi, orang-orang 
kota mabuk dengan kebebasan. 

Saya pikir saya menyebutkan ini untuk Luna sebelumnya... Tapi tidak ada kehidupan 
malam di Rabbi. Ada banyak restoran, tetapi tidak ada tempat yang disediakan untuk orang 
dewasa. Dia tidak membenci rumah bordil dan layanan seks lainnya---bahkan, dia bahkan 
menganggapnya penting untuk kota besar mana pun, berfungsi untuk mengurangi stres 
dan mencegah kejahatan seks. Saya mungkin juga menjadikannya distrik lampu merah 
terbesar yang pernah ada di dunia ini. Siapa yang tahu banyak tentang hal semacam itu ...? 
Pikiran Raja Iblis mengembara ke distrik kota yang luas dengan lampu neon. 

Sementara itu, Ren dan Mitsuhide berkomunikasi satu sama lain setiap malam. Ren 
rupanya memberinya instruksi terperinci tentang apa yang akan terjadi selain 
mengejarnya tentang kemajuan saat ini. 
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Beberapa saat setelah kepergian Ren dari Euritheis, Ajax Kong dari Perusahaan Gorgon tiba 
di ibu kota. 

"Tuan Raja, seorang utusan telah tiba dari Perusahaan Gorgon." 

"Mm." 

Raja Iblis meminum anggur dengan cerah dan segar lagi, tetapi berita itu membuatnya 
sadar. Sekarang, dia telah diberitahu oleh Ren dan Mitsuhide betapa rumitnya hal-hal yang 
terjadi di sekitar kota, dan dia sudah merasa kewalahan mencoba menemukan solusi untuk 
semua itu. 

Mereka akhirnya di sini... Raja Iblis mau tak mau bertanya-tanya bagaimana dia bisa berada 
di posisi ini. Dimulai dengan peristiwa kecil yang menyebar dengan cepat hingga 
kesalahpahaman besar yang menyebabkan bentrokan hebat di dekat perbatasan. Rupanya 
mereka berada di tenggorokan masing-masing. Mengapa mereka tidak menjauhkanku 
darinya... pikir Raja Iblis, dengan mudah melupakan bahwa dialah yang telah memicu 
percikan api. Sekarang setelah bara konflik antara Jack of All Trades dan perusahaan 
Gorgon telah tumbuh menjadi api yang mengamuk, bahkan dia merasa berkewajiban untuk 
mencoba sedikit pengendalian kerusakan. Sambil meletakkan gelasnya, Raja Iblis dengan 
enggan berdiri dari kursinya. Apa sih sebenarnya maksud dari 'Heaven's Ward'?! Nama 
yang bodoh, seperti mereka bosozokudari masa lalu... Sekali lagi, dia sepertinya lupa bahwa 
dia telah menciptakan avatar bosozoku yang sangat kuat dan klise. Dalam pembelaannya, 
ini benar-benar situasi yang aneh di mana dia telah diikat ke dalam kelompok aneh dengan 
nama bodoh itu. Apa pun. Aku hanya akan memainkannya. Saya benar-benar tidak 
mengenal siapa pun dari Bangsal Surga ini, apalagi Raja. Dia benar-benar tidak mengenal 
mereka, yang memperburuk keadaan. Sekarang, bagaimanapun, Raja Iblis telah menjadi 
lebih Raja daripada Raja sendiri, yang terlalu konyol. 

"Baik. Ayo pergi..." 

"Aku akan menemanimu." 

"Mm..." 

Mitsuhide dengan gembira mengambil tempatnya di sampingnya, dan Raja Iblis 
mendengus. Kuncir kudanya melambung gembira saat mereka berjalan. Mungkin di bawah 
perintah Ren, Mitsuhide menjaga dirinya dengan Raja Iblis sebanyak mungkin secara fisik, 
dengan antusias mengambil bagian dalam pengintaian mereka. Setelah mengetahui bahwa 
mendorongnya menjauh akan memicu dia untuk meratap atau meronta-ronta, dia 
mengundurkan diri untuk memberinya kendali bebas. 

"Siapa utusan ini?" Dia bertanya. 

"Pejuang yang menakutkan yang mungkin akan bertarung dengan baik melawan para 
pejuang Jipang." 
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"Oh...?" Raja Iblis menanggapi dengan penuh minat. 

Meskipun dia terkadang menganggap Mitsuhide menyebalkan, dia sangat mampu. Dalam 
sejarah, Akechi Mitsuhide adalah seorang jenius militer yang berani dan penuh 
perhitungan yang fasih dalam etiket, pembuatan teh, dan komposisi haiku . Raja Iblis harus 
mengakui bahwa dia, dalam keadaan normal, sangat sopan dan anggun. Terlepas dari 
penampilannya yang menggemaskan, dia telah menunjukkan kegagahan di Colosseum, 
tetapi terkadang bertingkah seperti balita. Dia adalah wanita aneh yang tampaknya 
berubah bentuk tergantung pada bagaimana dia memandangnya. 

"Tuan Raja. Saya ingin memanggang lebih banyak mochi dengan Anda setelah semuanya 
beres!" 

"Siapa yang tahu apa yang akan Anda mulai katakan jika kami..." 

"Apa-?! 'Putih' dan 'lengket' adalah deskriptor yang sangat akurat untuk itu! Kesalahan 
terletak pada yang melihatnya! Aku belum mengatakan apa pun yang---" 

"M-Mitsuhide! Aku akan membuatkanmu mochi nanti, diam saja saat kita di depan umum!" 
Raja Iblis menutup mulutnya, takut akan terulangnya rasa malunya tempo hari. 

"K-Kau agak kuat, Tuan Raja... Kau selalu mengikat dan membungkamku dengan tanganmu 
yang kekar---" 

"Kau melakukannya dengan sengaja, bukan?! Hah?! Samurai macam apa yang memakai 
kuncir kuda?!" Menutupi mulutnya, Raja Iblis menarik kuncir kuda Mitsuhide. 

Interaksi itu mungkin terlihat genit, terutama karena Mitsuhide terlihat sedang menikmati 
dirinya sendiri. Setelah periode hampir terisolasi di negeri asing ini, dia tampaknya 
memiliki waktu dalam hidupnya. 

Orang-orang kota, bagaimanapun, menyaksikan pasangan itu seolah-olah mereka memiliki 
segumpal gula yang tersangkut di tenggorokan mereka. 

"Itu Raja yang perkasa, kan...? Senang dia mendapat cewek seksi seperti itu ... " 

"Bunga sialan itu telah mekar ..." 

"Grr... Tuan Raja adalah milikku, dasar pelacur yang tampak aneh...!" 

Saat orang yang lewat membisikkan berbagai komentar, pasangan itu akhirnya tiba di 
penginapan mewah tempat utusan itu menunggu mereka. Mitsuhide memimpin jalan, 
tampaknya akrab dengan tata letak tempat itu, sampai mereka tiba di ruangan yang 
ditentukan. 

"Dengar kamu, dengar kamu! Bersujudlah di hadapan Tuanku!" 
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Siapa tuanmu?! Raja Iblis menelan kata-katanya, memikirkan perusahaan mereka. Dia 
melihat ke dalam ruangan untuk menemukan sebuah bukit hitam besar duduk di 
dalamnya. 

"Jadi, kamu adalah Raja yang terkenal..." kata gunung itu. 

Apa-apaan?! Itu pegulat profesional, bukan pembawa pesan! 

Seorang wanita yang benar-benar menakutkan dalam kostum mencolok duduk di depan 
mereka mengenakan sepatu bot hitam keras, pukulan perm, dan cat wajah berbentuk 
bintang. Pada pandangan pertama, seseorang benar-benar tidak akan lalai dalam 
mengidentifikasi dirinya sebagai pegulat wanita yang kejam. 

"Saya melihat bagaimana Anda ingin mengambil don kami. Sudah lama tidak melihat wajah 
seseram itu." 

Itu garis saya! Apakah Anda melihat ke cermin ?! 

"Jangan menatapku seperti itu. Saya kucing yang ketakutan di bawah fasad ini. Kau akan 
membuatku menyelipkan ekorku di antara kedua kakiku." 

Akulah yang takut! Kembali ke cincin! Raja Iblis duduk, berhati-hati untuk tidak melakukan 
kontak mata, dan menyalakan rokok. Dia merasa seperti sedang menghadapi singa di 
dalam sangkar, tetapi dia perlahan mengeluarkan kepulan asap untuk menyembunyikan 
ketakutannya. 

"Saya hampir lupa. Saya Ajax Kong, senang bertemu denganmu." 

Raja Iblis hampir menunjukkan bahwa dia sebenarnya adalah tiruan dari seorang pegulat 
wanita terkenal dari Jepang, tetapi hanya mengambil satu tarikan dalam dari rokoknya dan 
mengetuk beberapa abu ke asbak di atas meja. 

"Ini pesan untuk Anda dari don kami, Raja ... Dia memberikan pujian yang tinggi untuk 
keberanian dan keterampilan Anda." 

"Oh?" 

Raja Iblis memelototi langit-langit, mempertahankan penampilan gravitasi, seolah-olah dia 
sedang berpikir keras atau merencanakan langkah selanjutnya. Ajax melihat King sebagai 
pria tangguh yang membawa kecemerlangan yang sama dengan tuannya Gorgon, selain 
kekuatannya. 

"Apa jawabanmu, Raja?" 

"Jawab, katamu ... Kalau begitu, izinkan saya menanyakan ini kepada Anda: apa yang 
diinginkan don Anda dari saya?" Raja Iblis akhirnya bertanya, karena terlalu malas untuk 
membuat tebakan sendiri. 
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Ajax Kong tampak kehilangan kata-kata. "Apa yang dia...?" Dia hanya datang untuk 
menyampaikan kata-kata don bijaknya. Dia telah diberitahu oleh Gorgon bahwa pesannya 
sudah cukup. 

Dia adalah seorang pejuang terus menerus, bukan seorang sarjana. Dia bukan seseorang 
yang biasa digunakan Gorgon sebagai pembawa pesan, tapi dia mungkin ditunjuk sebagai 
bentuk persaingan melawan Raja, yang bersikeras memamerkan kekuatannya di depan 
orang banyak. Gorgon juga khawatir bahwa King tidak akan menghargai kehadiran seorang 
penasihat ilmiah. Pejuang di garis depan perang dan mereka yang merencanakan 
keamanan wilayah mereka sepertinya tidak pernah bergaul dengan baik. 

"Tapi aku... Menyampaikan pesan don..." gumamnya, tidak mengharapkan respon seperti 
ini. Dia alami dalam clubbing dan mencekik musuh sampai mati. Dia tidak pernah 
mengambil bagian dalam pertempuran diplomatik yang terjadi sepenuhnya dalam subteks 
percakapan. 

Perhatian Gorgon, yang telah dikembangkan oleh pengalaman, benar-benar menjadi 
bumerang. Jika pesan itu telah disampaikan kepada Raja yang sebenarnya, atau anggota 
lain dari Heaven's Ward, mereka akan melompat kegirangan karena don dari Perusahaan 
Gorgon telah mengenali kekuatan mereka. Itu adalah jackpot yang diimpikan oleh setiap 
tentara bayaran. 

Tapi Raja Iblis tidak mengangkat alisnya karena pujian itu, tapi membalas tatapan menilai 
dan bertanya, "Kamu utusan Gorgon? Jangan bilang kau sedang melakukan tugas bodoh." 

Ajax Kong menggeliat di kursinya, mengetahui bahwa tanggapannya mungkin akan 
mempermalukan don bijaksananya. Dia menggunakan sedikit sel otak yang dia miliki dan 
sampai pada kesimpulan sederhana. "D-don... Pasti menginginkan... kepala Jack." 

"Harus? Di mana kepercayaan diri Anda? " 

"A-Aku yakin itu! Don memang menginginkan kepala Jack..." Ajax meremas, menyeka 
keringat dari alisnya. Tubuhnya yang besar bergetar ketakutan akan akibatnya jika dia 
dikirim kembali ke don tanpa menerima jawaban King. 

Sementara itu, Raja Iblis juga bingung. Aku sudah menghajarnya... Dia mengingat pria yang 
telah dia kalahkan, tergeletak di tanah Colosseum. Dia bukan musuh yang layak untuk 
ditinjau kembali, tetapi dia tampak seperti satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang 
aneh ini. 

"Kepala Jack, katamu? Kalau begitu siapkan dua puluh satu koin suci..." Raja Iblis 
mengusulkan, sedikit bercanda untuk sekali ini. Nama-nama seperti Jack dan King 
membuatnya berpikir untuk bermain kartu, jadi dia mengeluarkan nomor yang terkait 
dengan permainan black jack. Ajax Kong tidak terlalu mencibir, tetapi terlihat sangat 
serius. Kurasa itu miss... pikirnya. Dia bersungguh -- sungguh dengan setengah serius, 
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mengetahui dia membutuhkan semua koin suci yang dia bisa dapatkan untuk mengatur 
area yang baru dibuka, tetapi dia tidak mengharapkan keheningan yang begitu berat. 

Raja Iblis mematikan rokoknya dan memasukkan satu lagi ke mulutnya untuk mengulur 
waktu. Mitsuhide dengan bangga mengeluarkan korek api dari sakunya dan 
menyalakannya untuknya. Apa yang Ren katakan padanya? Apa aku ini, seorang mafia?! 
Mitsuhide duduk di sana, kuncir kudanya memantul di tempatnya. 

Ajax Kong, di sisi lain, hampir merokok dari telinganya. "B-Koin suci... Dua puluh satu di 
antaranya...?" 

Koin suci secara drastis berfluktuasi nilainya, sehingga diperlakukan lebih seperti saham 
yang tidak stabil daripada mata uang. Pada saat ini, satu bernilai setidaknya seratus medali 
emas, atau dua juta dolar. Secara historis, ada saat ketika koin suci bernilai tiga ratus 
medali emas untuk waktu yang baik, dan bahkan enam ratus untuk ledakan singkat. 

Ajax Kong tidak cukup baik dengan angka untuk secara akurat memahami permintaan ini. 
Setelah menyerah pada masalah matematika mentalnya, Ajax berkata, "Baiklah, Raja ... saya 
akan memberikan pesan Anda kepada don." 

"Apa?" 

"Apa...?" 

Pertukaran itu meninggalkan keheningan yang canggung, yang coba dihindari oleh Raja 
Iblis dengan berdeham. Dia menambahkan, "I-Memang. Berikan ini padanya." Raja Iblis 
menghasilkan beberapa arang dan batu bara yang dia ambil dari markas rahasia. Dia tidak 
tertarik pada Jack, tetapi dia telah mencari pembeli bahan bakar yang akan dia gali dari 
tambang. Dia memiliki rencana yang tidak jelas untuk mengamankan cukup bagi desa 
untuk digunakan dan menghasilkan uang dengan menjual sisanya. 

Dalam permainan, arang sebagian besar digunakan untuk memperbaiki atau memodifikasi 
senjata, tetapi terkadang juga dalam bom arang. Ini sering menjadi sumber masalah bagi 
pemain pendukung yang menangani produksi dan restorasi untuk partai mereka di bagian 
belakang. 

"Yakinlah, don akan menerimanya ..." Ajax Kong bergegas berdiri dan meninggalkan 
penginapan, khawatir dia akan melakukan kecerobohan saat berurusan dengan pria 
seperti dia. 

Setelah utusan itu pergi, Raja Iblis menghela nafas lega. Dia telah mengantisipasi dia 
melontarkan gerakan gulat padanya sepanjang waktu. 

"Tuan Raja! Negosiasi yang luar biasa! Kamu benar-benar membuatnya bingung! " 

"Tampaknya begitu ..." Raja Iblis menyeret rokoknya, bertanya-tanya apakah dia benar-
benar membuat langkah terbaik. 
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Mitsuhide, setidaknya, tampak gembira dengan apa yang dia anggap sebagai diplomasi 
yang ahli. "Kita harus merayakannya dengan minum malam ini!" 

"Minum...? Ya, setiap kesempatan yang menyenangkan membutuhkan minuman yang 
enak," Raja Iblis tertawa dan meninggalkan penginapan bersama Mitsuhide, dengan senang 
hati mencari alasan untuk minum di siang hari. 

"Sekarang, Tuan Raja, mari kita membuat lebih banyak mochi di penginapan!" 

"Tidak secepat itu. Di mana asyiknya makan makanan yang sama sepanjang waktu? Mari 
kita makan Bubur Nasi dan Ramuan, untuk kesehatan kita." 

"B-Bubur nasi ?!" Mitsuhide melompat ke lengan Raja Iblis karena kegembiraan. 

Itu sudah menjadi item langka dalam game yang menyembuhkan 50 HP dan Stamina. Di 
dunia ini, item itu bukanlah keajaiban. Jika seseorang di ranjang kematian mereka 
menggigitnya, mereka akan mulai menari di tempat. 

"Saya akhirnya mengerti mengapa saya dikirim ke negeri asing ini! Itu untuk melayanimu 
dan Nyonya Ren!" 

"Y-Yah, yang kuinginkan hanyalah kau dan Ren akur..." 

"Apa artinya itu, Tuan Raja ?!" tuntut Mitsuhide, tampaknya sangat kesal dengan 
penolakan. 

Raja Iblis, kesal, mengutarakan pikirannya. "Kamu menyebalkan ..." 

"Tidak! Aku tidak mengganggu! Katakan padaku kau mencintaiku!" 

"Lepaskan aku! Apa kamu, seekor ular ?! " 

Saat pasangan itu berjalan keluar dengan bertingkah seperti pasangan yang saling 
menyayangi, pemilik penginapan itu mengoceh dengan keras. Tidak ada yang bisa melihat 
mereka lama dengan wajah lurus. 

Beberapa hari kemudian, Gorgon berdiri di perbatasan antara Euritheis dan Negara Kota, 
garis depan konflik. Ini adalah kesempatan yang sangat langka bagi seorang pemimpin 
seperti dia yang lebih suka mengeluarkan strategi dari relung manornya. Penampilannya 
adalah bukti keinginannya untuk menghabisi Jack of All Trades sekali dan untuk 
selamanya, terutama karena anak buahnya berjuang untuk menjatuhkan tim gerilya yang 
menginjak-injak seluruh wilayahnya. 

Hancurkan kepala dan anggota tubuhnya akan jatuh... pikir Gorgon, mengarahkan 
pandangannya pada batalion utama yang ditempatkan di perbatasan. 
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Karena Negara Kota terdiri dari banyak kota berdaulat, melacak tim gerilya kecil yang 
sedang bergerak adalah hal yang sulit. Ini mungkin mirip dengan kesulitan yang dihadapi 
oleh detektif yang mencoba mengejar buronan di berbagai yurisdiksi. 

"Don, saya telah kembali," kata Ajax Kong. 

Gorgon mendengarkan laporannya dan tertawa kecil ketika dia menyampaikan permintaan 
dua puluh satu koin suci. "Blackjack... Dia rupanya punya nyali dan selera humor." 

Jika permintaan itu asli, itu setara dengan empat puluh juta hingga seratus juta dolar. 

"Tidak perlu membayar biaya yang keterlaluan, Don! Aku akan memburu Jack sendiri!" 

"Mudah sekarang, Ajax. Jack adalah orang yang berbahaya." Gorgon tidak ingin kera 
setianya jatuh dari pohon mengejar binatang yang terluka, itulah yang dia anggap sebagai 
Jack saat ini. Dia lebih memilih untuk menggunakan hewan lain pada dirinya, seperti 
Heaven's Ward. Tetap saja, dia terus mempertimbangkan harga mahal Raja Iblis. 

Catherine dengan takut-takut berbicara. "Tapi, Don... Kenapa dia meminta koin suci? Aku 
pasti terlalu tua untuk mengerti..." 

"Kamu terlalu rendah hati, Catherine ... Kamu harus bangga bahwa kamu tetap cantik di 
usia matangmu." 

"D-Don..." 

Sisa ruangan tidak berani menarik perhatian pada momen intim yang dialami Gorgon dan 
Catherine. Baik Jack maupun Gorgon memerintah perusahaan mereka dengan tangan besi, 
baik atau buruk, yang menutup semua perbedaan pendapat. Selain itu, Gorgon terlalu licik 
untuk menerima penasihat mana pun. Yang dia butuhkan adalah antek-antek, yang setia 
seperti Ajax Kong yang akan mengamuk untuknya. Dia menganggap pemikiran bebas di 
pihak bawahannya hanyalah penghalang bagi kejeniusan strategisnya. 

Di sisi lain, dia akan memaafkan Catherine jika dia menikamnya dari belakang. "Tidak ada 
yang aneh tentang mereka yang menuntut koin suci. Mereka memiliki semacam 
kesepakatan dengan Holylight, jadi itu pasti ada hubungannya dengan itu." 

"Betulkah...?!" 

Gorgon telah menerima kabar bahwa daerah kumuh Euritheis sedang dikirim ke Holylight 
secara massal. Dia melihat niat pemerintah Holylight di balik permintaan Raja Iblis, yang 
tidak sulit untuk dipercaya. Ada suatu masa dalam sejarah ketika seluruh bangsa berusaha 
untuk membeli semua koin suci di benua itu, mendorong harga mereka ke ketinggian 
astronomi. 

Dengan ekspresi tenang, Gorgon berbicara tentang kegilaan Holylight. "Orang-orang fanatik 
muncul sepanjang sejarah. Hanya lima ratus tahun yang lalu, ada kolektor koin suci yang 
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percaya pada takhayul bodoh di sekitar mereka, seperti bahwa mereka akan mendapatkan 
audiensi dengan Malaikat Bijaksana dengan mengumpulkan semuanya, atau bahwa koin 
suci adalah satu-satunya mata uang yang dapat Anda bawa. bersamamu di akhirat." 

"Apakah King berniat menjual koin ke Holylight...?" 

"Gunakan mereka sebagai alat tawar-menawar, lebih mungkin." Jawaban Gorgon membuat 
orang-orang di sekitarnya mendengarkan dengan antisipasi. Semua orang benar-benar 
bingung dengan niat King, dan Gorgon tidak pernah repot-repot menjelaskan hal ini kepada 
antek-anteknya, dan dia tidak akan melakukannya kali ini jika ada orang lain selain 
Catherine yang menanyakan pertanyaan itu. Ini adalah alasan lain mengapa dia menjadi 
secercah harapan bagi Perusahaan Gorgon. 

"Holylight melarang perbudakan, tapi kenyataannya... Dua ribu di antaranya akan dijual." 
Bagi siapa pun yang tidak mengetahui apa yang terjadi di balik layar di Euritheis, emigrasi 
massal dianggap sebagai perdagangan budak skala besar. Ada saat-saat perang ketika 
tawanan ditawan, tetapi tidak dengan ribuan orang dari tengah kota. "Dia pasti 
membutuhkan beberapa koin suci untuk membuat Cahaya Suci menutup mata. Mungkin 
dengan kedok memperbaiki kehidupan orang miskin, itulah sebabnya dia memilih 
penduduk daerah kumuh. Mengklaim koin suci sebagai sumbangan belaka. " 

"B-Bagaimana bisa ada orang yang begitu licik...?" 

"Ada orang yang akan melanggar kode moral mereka untuk beberapa koin." 

Catherine hanya melihat King sebagai penculik, tetapi Gorgon juga tertarik pada 
pembelinya: mungkin pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, penguasa tambang barat Dona 
Dona, atau saudara perempuan Kupu-kupu yang memiliki tambang selatan. Pemisahan 
kelas Holylight yang parah berarti bahwa hanya orang kaya yang paling kaya yang memiliki 
kekuatan untuk melakukan pembelian semacam ini. Karena Holylight memiliki sedikit nilai 
bagi Negara Kota dalam hal perdagangan, mereka menerima sedikit informasi tentang 
negara tersebut. Namun, deduksi brilian Gorgon menarik napas kagum dari antek-
anteknya; mereka diyakinkan bahwa tidak ada yang salah jika mereka mengikutinya. 
Bahkan tindakan misterius King pun begitu mudah dijelaskan. 

Keluarkan koin suci dari kami dan ambil budak dari Euritheis. Cukup kesepakatan yang 
Anda buat dengan biaya nol dan keuntungan besar, bukan, Raja ...? Gorgon tertawa kecil. Di 
atas semua itu, King telah mengiklankan dirinya dengan sangat efektif. Tentu saja, Gorgon 
telah merencanakan untuk menegosiasikan harga pasti dari pekerjaan itu setelah Jack 
keluar dari gambar, tetapi dia tidak mengharapkan komplikasi apa pun. Melihat kembali 
tindakan King, dia telah menunjukkan konsistensi, membuat gerakan sesedikit mungkin 
untuk mencapai tujuannya. Negosiasi akan mudah dilakukan dengan orang yang efisien 
seperti dia. 
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"Dia menukar kepala Jack dengan koin suci dari kita dan sekelompok budak dari Euritheis, 
yang akan dia serahkan ke Holylight... Berapa harga yang kau sebutkan...? Langkah yang 
brilian, Raja... Atau siapa pun yang ada di belakangmu." 

Gorgon tertawa, melihat perdagangan tiga arah yang kasar dalam tindakan King. 

Melihat suasana hati Gorgon membaik, Ajax Kong memanfaatkan kesempatan itu untuk 
memberinya sepasang kotak kayu. Dia tidak berani mengganggunya sampai sekarang. 

"Oh? Arang, kan?" kata Gorgon saat diperiksa. "Betapa liarnya. Tapi ini... dibuat dengan 
baik." Arang, sekali lagi, dilarang untuk diperdagangkan. Siapa pun yang menjual atau 
membelinya akan segera berada di balik jeruji besi. "Kenapa, ketika dia memiliki akses ke 
Spell Stones...?" 

Penggunaan jangka panjang dari Batu Mantra membutuhkan perapal mantra untuk 
mengilhami mereka dengan sihir, dan mereka memburuk dengan setiap penggunaan dan 
pengisian ulang. Pada akhirnya, mereka menjadi batu biasa. 

Arang... Terlalu berisiko untuk diperdagangkan, mengingat potensi biaya dan reaksi balik. 
Membuat arang sebenarnya cukup sulit. Kayu harus dipotong dengan panjang yang sama, 
dikeringkan dalam tungku di bawah panas yang merata selama seminggu, dengan pekerja 
terlatih memantau api dan asap sepanjang waktu. Arang yang dibuat dalam sehari atau 
lebih dibakar kurang panas dan tidak bertahan lama. Mempertimbangkan jumlah besar 
tenaga kerja dan biaya keuangan yang masuk ke dalam proses, di atas pasokan kayu yang 
terbatas di benua itu, tidak dapat dihindari bahwa Batu Mantra Api telah menjadi pilihan 
sepanjang sejarah. 

Apakah ada negara yang menderita kerugian besar dalam perang baru-baru ini...? Gorgon 
memikirkan Bangsa Utara, bertanya-tanya apakah kayu telah diberikan sebagai syarat 
untuk menyerah. Bahkan jika ada, tentu saja, tidak ada alasan untuk mengubahnya menjadi 
arang. 

Ketika Gorgon membuka kotak lainnya, wajahnya yang ramping berkerut tak percaya. "A-
Tidak mungkin...! Batu hitam hilang dari sejarah...!" 

Batubara adalah sumber daya yang telah habis ribuan tahun yang lalu. Di masa lalu, ketika 
perang mitos antara malaikat dan iblis memburuk, batu bara dengan cepat ditambang 
hingga punah, dan sekarang dianggap sebagai Fragmen Kuno. Perbendaharaan Perusahaan 
Gorgon menyimpan sampel bahan yang sangat kecil, yang membantu Gorgon 
mengidentifikasi apa yang ada di dalam kotak. 

"Ajax Kong! Apa yang Raja katakan ketika dia memberimu ini ?! " Gorgon berteriak, 
mengguncang perawakan besar Ajax. Don-nya lebih menakutkan baginya daripada 
monster mana pun; dia menganiaya pengkhianat tanpa ampun dan menghancurkan siapa 
saja yang berani melewatinya. Secara alami, siapa pun yang dianggap tidak berguna oleh 
sang don memiliki masa depan yang suram di depan mereka. 
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"Uh, um, hh-dia hanya mengatakan untuk menunjukkan itu padamu, Don..." 

"Menakjubkan! Bagus sekali... Bagus sekali, membawa ini dengan aman kepadaku!" 

"T-Terima kasih, Don!" 

Gorgon melompat dari kursinya dan melemparkan tas penuh koin perak ke Ajax. Untuk 
teror sebanyak yang dia ilhami dalam antek-anteknya, dia bersedia untuk pergi di atas dan 
di luar untuk menghargai siapa pun yang melayaninya dengan baik. Dia tahu persis kapan 
harus menggunakan tongkat dan kapan harus menggunakan wortel. 

Sekarang Gorgon mondar-mandir, seolah-olah dia telah melupakan antek-antek di 
sekitarnya, yang sekarang semuanya diam dengan susah payah, mengambil kesempatan ini 
untuk melihat pemimpin mereka lebih bersemangat daripada sebelumnya. Jika ada yang 
berani mengganggu pemikirannya sekarang, mereka akan terbunuh di tempat. 

Raja... Dari mana dia mendapatkan ini?! Jangan bilang tambang baru ditemukan di 
Holylight! Batubara, atau Blackstone, memiliki beragam kegunaan. Itu memiliki nilai kalor 
yang besar, menghasilkan sejumlah besar panas untuk jumlah yang dikonsumsi. Itu bahkan 
digunakan untuk membuat garam di negara-negara yang bertetangga dengan laut pada 
masa lalu, sampai tambang-tambang mengering, tentu saja. Energi ledakannya juga 
merupakan pilihan yang memikat untuk menempa senjata. Kurcaci, yang jauh lebih mahir 
menggunakan api dan metalurgi daripada manusia, bisa menghasilkan keuntungan tak 
terbatas dari batu bara. 

Tidak, pikirkan gambaran yang lebih besar... Dengan Blackstone yang kita miliki, manusia 
akhirnya bisa membuat senjata dan armor Tingkat Atas. Tidak, kami akan mencapainya. 
Gorgon, seperti kebanyakan manusia, tidak senang dengan keadaan dunia saat ini, di mana 
ras lain mengungguli manusia dalam hal pengerjaan logam. Kebangkitan sumber daya yang 
telah lama hilang ini akan menghasilkan kemungkinan tak terbatas bagi umat manusia. 
Produk sampingan dari pembakaran batu bara juga merupakan bahan untuk semen, 
menjadikannya sumber daya yang tak ternilai bagi benua di setiap tahap. 

"Warna aku terkejut. Saya tidak mengharapkan kartu truf seperti ini ...! " Gorgon segera 
memutuskan bahwa batu bara bukan berasal dari Bangsa Utara mana pun. Jika Blackstone 
ditemukan di mana saja di utara, dia akan mengetahuinya. Di sisi lain, di Holylight, negara 
dengan tambang yang tak terhitung jumlahnya yang mengekspor Batu Mantra, ada 
kemungkinan tidak nol bahwa tambang Blackstone baru telah ditemukan. 

"Tidak, tunggu...!" Sebuah bola lampu menyala di atas kepala Gorgon. Dia berpikir bahwa 
dia baru saja menangkap ujung tali kusut yang tak berujung ini. "Mungkin mereka 
membutuhkan dua ribu budak itu untuk menambang Blackstone...? Semuanya masuk akal! 
Bahkan jika mereka harus merahasiakannya, mereka dapat dengan lebih mudah 
membuang budak asing!" Gorgon berteriak, dan antek-anteknya hanya bisa mendengarkan 
dengan kagum bahwa skema jahat seperti itu, yang bahkan mengguncang don mereka, 
sedang berlangsung tanpa sepengetahuan mereka. Raja Iblis memang mempertimbangkan 
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untuk mengambil orang-orang di daerah kumuh sebagai penambang dan pekerja 
konstruksi untuk memperluas desa, jadi tebakan Gorgon tidak jauh dari sasaran. Kalau saja 
dia tahu bahwa setiap pergantian peristiwa ini hanyalah produk naluri dan kebetulan ... 

Akhirnya, Gorgon mulai terkekeh karena emosinya yang memuncak. "Semuanya kembali ke 
Blackstone, bukan...? Tidak heran Anda begitu bersemangat untuk menunjukkan diri Anda 
kepada kami. " Dia menyimpulkan bahwa Raja pasti berusaha mendapatkan pembeli untuk 
pasokan Batu Hitamnya. Pada titik ini, Gorgon mencoret Dona Dona dan saudara 
perempuan Kupu-kupu dari daftar mentalnya tentang kemungkinan bos untuk Raja. Tak 
satu pun dari mereka akan melibatkan Negara Kota dengan materi yang begitu berharga. 

Yang hanya menyisakan satu kemungkinan... Pria yang menyebut dirinya Raja Iblis, pria 
yang sedang naik daun di gurun timur Holylight. Gorgon menganggapnya sebagai bola 
ambisi sederhana, yang bukan hal baru dalam sejarah, tetapi seorang pria yang hanya 
memikirkan ambisinya sendiri tidak akan tahu apa yang harus dilakukan dengan 
Blackstones. Dia akan memiliki koneksi ke pembeli. Tidak ada pedagang yang cukup bodoh 
untuk membeli Batu Hitam dari seseorang yang tidak dapat mereka percayai, yang hanya 
akan mengarah pada penghancuran diri. 

Kami, bagaimanapun, adalah cerita yang berbeda. Mata yang bagus, Raja... Atau 'Raja Iblis'? 
Tidak ada yang akan mempertanyakan nama Perusahaan Gorgon. Mereka memiliki rute 
perdagangan yang solid di seluruh benua, menjadikan mereka kelompok terbaik untuk 
membuat kesepakatan mengenai hal seperti ini. Munculnya kembali Blackstone dapat 
dengan mudah menyebabkan perang atas material berharga, tetapi negara-negara di 
seluruh benua akan tetap diam jika Perusahaan Gorgon terlibat. 

Begitu... Aku bisa melihat bagaimana tambang ditemukan di tanah yang ditinggalkan 
selama ribuan tahun. Betapa beruntungnya Raja Iblis ini. Otak Gorgon berputar dengan 
pikiran. Tak seorang pun di benua itu berpikir untuk memperhatikan Holylight timur---titik 
buta. Itu juga merupakan lokasi di mana Malaikat Bijaksana menghilang, menurut legenda. 
Mungkin ini adalah negeri yang penuh dengan kemungkinan yang belum pernah 
kupikirkan...Gorgon dengan tepat mempelajari banyak hal yang tidak dia ketahui. Tambang 
terbengkalai yang akan segera menghasilkan Batu Hitam, memang, akan muncul di 
Holylight Timur entah dari mana, seolah-olah mereka tiba-tiba ditemukan. Dia juga benar 
bahwa beberapa migran dari Euritheis akan bekerja di sana. Tapi, dia masih belum tahu 
bahwa Raja dan Raja Iblis adalah orang yang sama, apalagi semua yang dia capai adalah 
produk kebetulan. 

Nama Jack kini meninggalkan otak Gorgon. Baik dia maupun Euritheis tidak penting lagi! 
Kemanusiaan akan menciptakan revolusi dengan Blackstone! Dan... Gorgon tenggelam 
dalam pikirannya selama beberapa waktu sebelum mengeluarkan perintah kepada antek-
anteknya. "Hulk, ambil semua pria yang kau butuhkan. Segera singkirkan musuh. Raja akan 
segera tiba dengan hadiah di tangan. Musuh kita harus pergi sebelum itu. Jangan 
membuatku malu." 

"Ya, Don! Pukulan Hulk!" 
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Gorgon menoleh ke pria yang lebih besar yang entah bagaimana menyerupai pegunungan. 

"Andre. Hancurkan tim gerilya itu dengan cara apa pun. Hancurkan seluruh kota tempat 
mereka bersembunyi." 

"Aku akan menghancurkan mereka semua..." 

Akhirnya, Gorgon menoleh ke Ajax Kong, yang balas menatap dengan tatapan membara, 
mengantisipasi perintahnya. "Ajax, pergilah ke King dan lihat pekerjaannya. Tunjukkan 
padanya apa yang kita mampu jika Anda diberi kesempatan. Jangan biarkan orang lain 
menyentuh dia atau Blackstone-nya." 

"Sesuai keinginanmu, Don." 

Gorgon menerima tanggapannya yang percaya diri dengan kepuasan. Meski haus darah, 
antek-anteknya kuat. Ajax, khususnya, adalah keajaiban di medan perang. 

"Kalau begitu kita akan mulai." Gorgon menjentikkan jarinya dan antek-anteknya 
berhamburan. Mereka tidak tahu apa tujuan don mereka memimpin mereka, tetapi tahu 
bahwa mereka tidak disesatkan. Pemimpin muda itu telah memberikan hasil yang cukup 
untuk menjamin kepercayaan mereka. Satu-satunya kelemahannya, seperti yang dilihat 
antek-anteknya, adalah fetish-nya yang ekstrem. Bahkan sekarang, dia berdiri membelai 
rambut Catherine seolah-olah itu ditenun dari perak dan emas. 

"Mengenakan..." 

"Panggil aku dengan namaku saat kita sendirian, Catherine. Ingat?" 

Mereka tampak bahagia satu sama lain, dan tidak ada yang berani berdiri di antara mereka. 
Bahkan Raja Iblis akan menghindari melihat mereka jika dia menemukannya. 
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Volume 8 Chapter 7 

Dalang 
------Perbatasan utara Euritheis. 

Raja Iblis dan Mitsuhide sedang berjalan-jalan di jalan utama. Bahkan setelah kepergian 
Ajax Kong, pasangan ini terus menikmati liburan mereka di Euritheis sepenuhnya, jalan-
jalan di siang hari dan minum-minum di malam hari. Tapi sekarang, setelah mendengar 
bahwa Ajax Kong sedang dalam perjalanan kembali, Raja Iblis akhirnya mulai mengerjakan 
pertunjukannya. 

"Tuan Raja. Mereka tampaknya meringkuk di sebuah kastil di perbatasan dengan Milk. " 

"Tetap seperti Michael Myers..." 

Raja Iblis menatap langit yang cerah, sudah terlihat kelelahan. Dia tentu saja tidak 
menikmati prospek harus keluar dan menangkap kembali seseorang yang telah dia pukuli. 
Bahkan Toshimitsu terlihat sedikit tertindas di samping Mitsuhide. 

"Mengapa kamu tidak menunggangi rusa itu?" 

"Saya tidak akan memikirkannya saat Anda tidak memiliki tunggangan, Tuan Raja ..." 

"Jangan khawatir tentang itu. Aku sebenarnya ingin melihatmu dalam hal itu." 

"B-Benarkah...? Kalau begitu, kalau boleh..." Mitsuhide menaiki Toshimitsu dengan penuh 
gaya. 

Dia mengenakan satu set baju besi Jepang sampai ke lengan bawah dan tulang keringnya, 
yang menambah berat badannya, tapi langkah Toshimitsu tidak goyah. Satu set baju besi 
Jepang yang bersejarah beratnya berkisar antara empat puluh hingga enam puluh pon, 
tidak termasuk berat senjata dan pengendara itu sendiri. 

Mari kita lihat apa yang bisa dia lakukan... Seolah-olah untuk menguji kemampuan 
Toshimitsu, Raja Iblis mempercepat, berhenti entah dari mana, berbelok tajam... Tapi 
Toshimitsu tidak menunjukkan tanda-tanda goyah dan secara mengejutkan tetap gesit. 
Spesies Toshimitsu mungkin adalah hewan penunggang terbaik di Jipang. 

Wah! Aku ingin tahu seperti apa Dexterity-nya saat dia melaju dengan kecepatan tinggi... 
Sang Raja Iblis mau tak mau membayangkan Toshimitsu menyerang musuh dan menembus 
armor mereka dengan tanduk ganasnya. 

"Aku pernah melihatnya minum, tapi aku jarang melihatnya memakan makanannya," kata 
Raja Iblis. 
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"Dia tidak suka banyak makanan asing." 

"Saya kira dia herbivora ... Mari kita coba ini." Raja Iblis mengeluarkan wortel dari Item 
Folder miliknya. 

Kyon dan Momo telah memberinya setumpuk barang ketika dia meninggalkan desa. Dia 
telah diberitahu bahwa mereka sangat berharga di benua ini, tetapi dia masih 
menganggapnya sebagai sayuran biasa yang dapat dibeli dari supermarket tua mana pun. 

"Jika itu bukan wortel!" 

"Tidak seperti aku akan memakannya mentah-mentah. Mari kita lihat apakah dia mau." 
Segera setelah Raja Iblis mengangkat wortel ke wajah Toshimitsu, dia memakan sayuran 
itu, melahapnya sampai daun dan sebagainya. "Oh? Saya selalu membayangkan rusa 
bertahan hidup dengan kerupuk yang mereka berikan kepada turis di Nara, tetapi Anda 
makan sayuran ... Sampai ke batangnya, "kata Raja Iblis, terkesan dengan perilaku normal 
rusa, yang dia tidak tahu apa-apa. 

Rusa, pada kenyataannya, lebih suka makan daun dan biji, dan sangat menikmati sayuran 
seperti wortel dan kubis. 

"Baiklah, mari kita beri dia satu lagi." 

Toshimitsu mengunyah yang lain dengan suara gembira yang menyerupai sesuatu antara 
dengungan dan dentuman. 

"Komoditas yang sangat berharga... Anda adalah penguasa paling dermawan yang pernah 
hidup!" 

"Berhentilah membesar-besarkan hal itu..." Bagi Raja Iblis, wortel tetaplah wortel. Dia terus 
memberi makan Toshimitsu tanpa syarat, dan suasana hati rusa membaik dengan setiap 
wortel. Dia bahkan mulai menjilati jari Raja Iblis dan mengangkat moncongnya ke 
wajahnya. Raja Iblis menanggapi dengan mengelus lembut kepala dan leher Toshimitsu. 
"Bulumu lebih lembut dari yang kukira. Halus... Apa yang kamu katakan? Mengapa Anda 
tidak meninggalkan samurai mabuk itu dan menjadikan saya tuan baru Anda?" 

"S-Tuan Raja! Dan jangan pikirkan itu, Toshimitsu!" 

Lelucon party berhenti ketika mereka mencapai perbatasan. Begitu mereka melihat bau 
darah di udara, tubuh-tubuh yang berserakan mulai terlihat. 

"Sungguh cara yang mengerikan..." kata Mitsuhide. 

"Mereka dari ibu kota." 

Mereka semua adalah anggota Jack of All Trades, sangat cacat dan tertusuk lusinan tombak 
besar. Bahkan ada sekelompok dari mereka yang ditusuk dan dibakar sampai garing. 
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"Mereka dibunuh oleh suku Milk dari utara Euri. Mereka pasti meminta bantuan sebagai 
upaya terakhir... Tapi akhirnya memancing serigala." 

Sementara Mitsuhide dengan tenang menganalisis adegan itu, Raja Iblis ingat bagaimana 
Mikan telah memperingatkannya tentang mereka. 

"Kurasa kita tidak akan berbagi minuman dengan siapa pun..." kata Raja Iblis, menyalakan 
rokoknya dan melihat sekeliling dengan lebih baik. 

Dari setiap pohon tergantung tubuh, melukis pemandangan yang mengerikan. Jelas terlihat 
bahwa suku yang membantai orang-orang ini adalah biadab, tidak mengakui musuh 
mereka sebagai manusia. 

"Tuan Raja, kalau terus begini, Jack mungkin sudah mati." 

"Ini memperumit masalah..." 

Pada titik ini, pesta perjalanan Ajax Kong menyusul pasangan itu. Sementara rekan-
rekannya yang lain menunggang kuda, dia menunggangi seekor gorila besar dengan bulu 
hitam pekat, membuat pemandangan yang luar biasa. 

Pesta perjalanan mereka semua merengut akibat mengerikan dari pembantaian di depan 
mereka, kecuali Ajax, yang segera mengidentifikasi pelakunya. "Tungya. Jack jatuh jauh." 
Dia memiliki banyak pengalaman berurusan dengan suku Milk, karena dia sering menjaga 
karavan Gorgon yang melakukan perjalanan melalui wilayah mereka. Tatapannya beralih 
ke Raja Iblis. "Hei, Raja. Aku akan mengambil Jack sendiri jika kamu terlalu takut. " 

Yang aku takutkan adalah kamu! Kenapa gorila menunggangi gorila?! Alih-alih 
menyuarakan reaksinya, Raja Iblis menghirup kepulan asap dan berhasil menenangkan 
dirinya. Dia harus mendorong ke depan untuk mendapatkan koin suci itu. 

"Ayo pergi... Jika harus." 

Raja Iblis mengalihkan pandangannya dari penunggang gorila dan mulai menuju arsitektur 
seperti kastil di cakrawala. Mitsuhide dan Ajax Kong mengikuti, masing-masing 
menunggangi makhluk aneh mereka dan saling beradu dengan tatapan mereka. 

"Terlihat bodoh seperti biasanya. Darimana kau keluar, gadis kecil?" 

"Kaulah yang terlihat bodoh. Pejuang tak berotak sepertimu akan menjadi yang pertama 
dijatuhkan di Jipang. Apakah Anda yakin kera tidak seharusnya menunggangi Anda?" 

"Kamu pikir kamu bisa memotongku dengan tongkat kecilmu yang rapuh itu?" 

"Kamu meremehkan katana ? Anda harus tahu sedikit tentang dunia ini. " 
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Para wanita terus mengejek satu sama lain, bersemangat untuk setiap pembukaan untuk 
membuktikan diri mereka lebih unggul. 

Tentu saja, Raja Iblis sudah muak dengan itu. Duke it out in a ring, kenapa tidak?! 

Dengan suasana berbahaya di sekitar mereka, rombongan tiba di kastil yang 
mempertahankan perbatasan. Seperti yang diharapkan, lebih banyak mayat di tombak 
menghiasi tanah di depan dinding kastil, gundukan mayat menumpuk di sekitar mereka. 

Ajax mengejek tanpa gentar, dan Mitsuhide diam-diam menarik senapan korek apinya. 
Bendera berkibar di atas tembok, tapi itu milik Milk, bukan Euritheis. 

"Tunggu di sini," Raja Iblis hanya berkata dan berjalan menuju gerbang yang terbuka. Dia 
ingin menghindari menyebabkan masalah yang tidak perlu dengan menarik pasangan haus 
darah di belakangnya. 

Pengepungan... Milik saya tidak begitu mengerikan. Raja Iblis menatap bendera. 
Pemandangan mayat-mayat berserakan di mana-mana adalah salah satu bentuk 
kehancuran terendah. "Siapa pun yang melakukan ini tidak memiliki selera untuk 
dimusnahkan ..." gumam Raja Iblis. 

Pada saat yang sama, seorang pria muncul di atas tembok. Dia berpakaian ringan, tetapi 
mengenakan topi khas dan busur raksasa di punggungnya. Dia menatap ke bawah dengan 
tatapan dingin, kekejamannya terlihat dari ekspresinya. 

Aku pernah melihat seseorang dengan tampang itu sebelumnya... Itu benar. Mongol yang 
menginvasi Jepang. Pria itu mirip dengan prajurit mongol yang pernah dibaca Raja Iblis di 
buku teks, dan memang, dia terlihat nomaden. Dia berasal dari suku Tungya, salah satu 
suku yang paling kejam dan biadab, bahkan menurut standar Milk. 

Dia memperhatikan setelan aneh Raja Iblis dan berbicara dengan malas, "Pakaian yang 
menyempit itu... Kamu dari Negara Kota. Apa yang kamu inginkan?" 

"Kudengar aku bisa menemukan Jack di sini." 

"Kami menangkapnya, Suit. Bawa makanan dan koin jika Anda menginginkannya. Tumpuk 
koin Negara Kota sampai mencapai saya, "pria itu terkekeh. Tanpa niat untuk bernegosiasi, 
dia melepaskan panah dalam satu gerakan lancar, yang mengenai beberapa inci dari kaki 
Raja Iblis. "Jas selalu menghitung uang mereka. Pergilah ke bosmu, "ludahnya dengan 
kebencian yang terdengar. Mungkin anggota suku Milk yang hidup dengan alam tidak akan 
pernah bisa bergaul dengan pria berjas. 

Raja Iblis menghela nafas dan bekerja keras untuk merespon. "Saya lebih suka 
menyelesaikan ini dengan damai." 

"Ini tipnya, Gugatan. Kami mengambil apa yang kami inginkan dengan paksa, tidak seperti 
Anda orang lemah yang menghitung koin. Mungkin aku akan memotong lidahmu yang 
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sombong itu." Dia tertawa, menarik kalungnya untuk mengungkapkannya. Itu adalah rantai 
sederhana pada pandangan pertama, tetapi setiap tautan menembus beberapa lidah, 
menjadikannya aksesori yang sangat menjijikkan. "Kami memotong lidah orang-orang yang 
memohon untuk hidup mereka untuk mencegah kami dari kepengecutan. Kata-kata Anda 
tidak akan melindungi Anda. Diam dan susun koin-koin itu, Suit yang menyedihkan." 

"Ini bukan waktu yang menyenangkan... jika sukumu memutuskan untuk mengunjungi 
desa Rabbi." Raja Iblis menjentikkan rokok dari jari-jarinya, dan rokok itu mengenai pria 
itu tepat di antara matanya. 

"Agh! Anda ingin mata Anda tertembak ?! " Dia menarik busurnya, membidik wajah Raja 
Iblis. 

Detik berikutnya, kepala pria itu meledak dari Api Sodom, terlempar lebih cepat daripada 
yang bisa diikuti mata dan lebih cepat daripada yang bisa dikenali pria itu kematiannya 
yang sudah dekat. Tubuhnya yang tanpa kepala tetap berdiri untuk beberapa saat... Sampai 
jatuh seperti kayu, menyebabkan keributan di dinding kastil. 

"A-Apa itu?!" 

"Sebuah serangan! Musuh di depan!" 

"Hah? Kami membunuh semua bajingan itu dari Euri..." 

Tentara berbondong-bondong ke dinding saat Mitsuhide mengejar Raja Iblis, tampak 
gembira karena suatu alasan. "Tuan Raja! Izinkan saya untuk memimpin pasukan ke..." 
Kegembiraan Mitsuhide menyusut saat dia menyadari bagaimana Raja Iblis telah berubah, 
matanya sekarang sangat dingin. Mitsuhide tahu tatapan itu: Raja Iblis melihat musuh-
musuhnya di dinding hanya sebagai angka. 

"Kau bilang ingin melayaniku, Mitsuhide, tapi aku hanya punya delapan penasihat." 

"Y-Ya, Tuan Raja ..." 

"Namun, yang sangat mengejutkanku, Ren menyukaimu. Saya akan menganggap Anda 
pelayan Ren ... Atau pengawal. " Raja Iblis menyentakkan dagunya ke kerumunan tentara di 
atas dinding. Instruksinya jelas. "Jika kamu benar-benar ingin melayani gadis itu, tunjukkan 
padaku bahwa kamu memiliki apa yang diperlukan." 

"Ya pak...!" Mitsuhide mencabut busurnya dan mengeluarkan panah, menuangkan ke 
dalamnya kekuatan yang luar biasa: sihir, yang mereka sebut hojutsu di Jipang. 

" Namu-hachiman-daibosatsu... " Kagutsuchi. 

Sebuah panah api terbang ke langit di mana ia membengkak menjadi bola api raksasa. Bola 
meledak dengan percikan api, menghujani kastil dengan hujan merah. 
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"B-Api! Hujan api!" 

"Hai! Seseorang ambil beberapa wat--- Aghh! " 

"Sial, ada apa dengan ini?! Air tidak bisa memadamkannya!" 

Membakar para pria, dinding kastil, dan bahkan baja, hujan merah merembes ke seluruh 
benteng. Tampaknya membakar daging dan tulang dengan gembira dan tanpa prasangka. 

Mitsuhide menyerbu masuk melalui gerbang yang terbuka sendirian. Di dalam, semuanya 
kacau balau, dengan orang-orang yang mencoba memadamkan api atau lari darinya. 
Namun api tidak bisa dipadamkan. Api Mitsuhide adalah elemen aneh yang menolak untuk 
padam di bawah air atau tanah. 

Kastil itu segera diselimuti asap hitam, seolah-olah seribu panah api telah dilemparkan ke 
tanah sekaligus. 

"Lihatlah dengan sekuat tenaga! Saya Akechi Jyube Mitsuhide!" serunya dan mengayunkan 
pedangnya dari atas Toshimitsu. Siapapun yang menghalangi jalannya akan tertusuk oleh 
tanduk Toshimitsu, dan siapapun yang mencoba menghindar akan dipenggal oleh pedang 
Mitsuhide. 

Merasakan deru pertempuran, Toshimitsu berlari dengan kecepatan sangat tinggi, 
menikam prajurit mana pun dalam jangkauan dan melemparkan mereka ke udara. 

Bahkan Tungya yang sangat biadab tidak pernah mengalami pertempuran seperti ini; 
mereka dicabik-cabik. 

Melihat para prajurit berhamburan ke angin, Mitsuhide terkekeh. "Apakah tidak ada satu 
pria sejati di antara kamu ?!" 

Saat dia memanggil, tanduk Toshimitsu memancarkan cahaya terang sebelum dia 
mengayunkan kepalanya ke udara. 

Kamaitachi. 

Setara dengan mantra Angin kelas empat menyerbu darinya, mencabik-cabik prajurit yang 
tersisa. 

"Siapa yang berikutnya?!" teriak Mitsuhide, menembakkan Kagutsuchi lain ke gudang-
gudang di dalam pekarangan kastil. 

Raja Iblis hanya bisa menertawakan serangan besarnya. Well, well... Sesuai dengan sejarah, 
dia pandai membakar tempat. Raja Iblis juga telah membakar empat penjuru benua, jadi 
dia tidak punya ruang untuk berbicara. 
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Akhirnya, seorang jenderal muncul dari relung kastil dengan batalion di belakangnya, siap 
untuk mengakhiri serangan. Tidak seperti anak buahnya, sang jenderal mengenakan baju 
besi baja berat dan memancarkan aura pejuang berpengalaman. 

"Seorang gadis kecil...? Malu pada Anda, laki-laki, "kata jenderal itu dan menghunus 
pedangnya yang berat. 

Para prajurit yang ketakutan mendapatkan kembali semangat mereka dengan melihat 
jenderal mereka dan mulai bersorak seketika. 

"Jenderal gerilya! Ia datang!" 

"Ha! Pelacur kecil itu sudah selesai!" 

Melihat bagian umum jalan melalui anak buahnya, Mitsuhide turun. Pertarungan mereka 
mungkin mirip antara seorang penyerbu Mongolia dan seorang samurai. 

"Aku akan merobek kepalamu dan barang-barang di kotoran babi." 

"Bahkan pernyataanmu tidak beradab." Mitsuhide menyeringai, memegang pedangnya 
rendah. 

Jenderal gerilya itu memekik seperti burung raksasa dan menyerang, mengayunkan 
pedangnya ke bawah. Saat mereka bentrok, Mitsuhide menangkis pedang dengan mudah. 
Pedangnya berkelebat. 

" Kurika-rago , Kamui !" 
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Siluet pria itu terbelah menjadi dua. Bilah Mitsuhide mengirisnya dari helm logam hingga 
anusnya. Dengan pemimpin mereka benar-benar ditebas menjadi dua, anak buahnya mulai 
melarikan diri tanpa sepatah kata pun. Satu-satunya alternatif mereka adalah kematian. 

Setelah menyaksikan pertempuran sampai titik ini, Ajax Kong melangkah ke sisi Raja Iblis. 

"Itu salah satu ksatria buas yang kamu dapatkan, Raja. Gadis itu menginginkan darah ." 

Dan kamu tidak?! 

Ajax tampak seolah-olah dia adalah penguasa hutan, mengendarai gorila yang sangat besar. 
Tidak menyadari pikiran Raja Iblis, Ajax melengkungkan bibirnya. "Dia punya wajah yang 
cantik, tapi dia sama denganku di dalam." 

"Sama?" 

"Dia akan menerima pembunuhan dan bau darah di atas apa saja." Ajax Kong dengan 
berani berjalan ke halaman kastil. 

Seolah ingin menggantikannya, Mitsuhide kembali dengan gembira. "S-Tuan Raja! Apa 
pendapatmu tentang pertarunganku ?! " 

"Menakjubkan..." 

"D-Apakah itu berarti aku sudah lulus ujianmu?!" 

Raja Iblis terkekeh sejenak melihat mata anak anjingnya, tapi hanya mengangguk. Dia tidak 
punya alasan untuk menolaknya setelah apa yang dia lihat. 

Selain itu, Ren seperti dia, dia tidak pernah punya teman kecuali Akane... Itu mungkin 
alasan yang lebih besar daripada yang Raja Iblis mau akui. Meskipun dia mempertahankan 
fasad profesional di hadapan Ren, dia memperhatikan kebahagiaannya. Di penghujung hari, 
Raja Iblis memiliki perawatan setinggi Mitsuhide. 

Pasangan itu berjalan ke kastil, melewati gerbang tempat Ajax dan krunya telah 
mendominasi. Mereka melanjutkan menuju aula utama di mana pegulat buas itu 
berhadapan dengan seseorang yang tampak seperti pemimpin suku yang memegang 
tombak bekas. 

Raja Iblis menyaksikan dengan penuh minat. Bagaimana dia akan bertarung? Dia tidak bisa 
menggunakan gerakan WWE di medan perang... 

Pemimpin suku dengan sombongnya menyeringai pada Ajax yang telanjang dan 
menusukkan tombaknya ke arahnya, tapi terlalu lambat. Ajax terjun ke dalam jangkauan 
dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya yang besar, mengangkat 
pemimpin suku sebelum membantingnya ke dalam brainbuster. 
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Tabrakan itu menciptakan suara dan getaran yang luar biasa, mengubur bagian atas 
pemimpin itu ke dalam tanah. Kakinya yang menonjol sama mengerikannya dengan tubuh 
di tombak. 

Dia melakukanya! Raja Iblis tidak bisa tidak berpikir. Apa ini, adegan dari Klan Inugami ? 

Tungya membeku pada pergantian peristiwa yang tak terduga sementara Ajax Kong 
menjadi tak terbendung. "Bawa masuk!" dia berteriak. 

"A-Aye aye!" 

Sepuluh pria kekar menarik sesuatu yang menyerupai kaleng logam raksasa. Ajax meraih 
benda itu dengan satu tangan dan membantingnya ke seorang pria Tungya yang masih 
terdiam; kepalanya meledak sebelum tubuhnya mengikuti nasib yang sama, seolah-olah dia 
telah mengambil rudal tank dari jarak dekat. 5-Gallon Can adalah senjata kelas berat super 
yang memusnahkan korbannya seperti truk. Paling tidak, itu bukan senjata yang bisa 
dengan mudah diayunkan oleh siapa pun yang diklasifikasikan sebagai manusia. Dengan 
senjata favoritnya di tangan, Ajax tertawa terbahak-bahak. Dia mengayunkan kaleng tanpa 
banyak berpikir, merobek tubuh pria lain yang berdiri di lintasannya. Dia menyerbu ke 
dalam kelompok anggota suku, memutar kaleng ke segala arah. Tidak ada yang berani 
mendekati tornado berjalan saat bagian tubuh menumpuk lebih tinggi setiap detik. 

Bahkan Raja Iblis mulai kehilangan warna di wajahnya. "Apa yang...? Itu bahkan tidak akan 
terbang dalam gulat pro Jepang!" 

"Satu-satunya cara untuk menghilangkan hal seperti itu adalah dengan tembakan," kata 
Mitsuhide. 

"Saya membayangkannya menertawakan seratus peluru ..." 

"Atau mungkin menjaga jarak dan menggunakan tombak." 

Tungya tampaknya mencapai kesimpulan yang sama dan mengepung Ajax, tombak mereka 
mengarah padanya. Dia meletakkan tangannya ke bibirnya sebelum memuntahkan api dari 
mulutnya seperti penyembur api. Dua puluh atau lebih pria dalam jangkauan dilalap api. 

"Wah, wah, wah! Itu menyemburkan api ! Aku seperti sedang menonton Godzilla !" 

"Hmm... aku tidak memikirkan itu! Kecemerlangan taktis seperti itu!" 

"Kecemerlangan taktis?! Benda itu adalah kaiju langsung!" 

Sementara kedua penonton mengobrol, Tungya akhirnya melakukan serangan balik: 
seorang pria pegunungan berdiri di depan Ajax Kong, mengangkat kapak yang cukup besar 
untuk memenggal seekor banteng. "Aku akan memecahkan kepalamu dan 
menempatkanmu di tempatmu, dasar monster!" 
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"Beri aku bidikan terbaikmu... Tubuh Berlian ." 

Kapak itu diayunkan langsung ke kepala Ajax, dan begitu mengenai dahinya, kapak itu 
hancur berkeping-keping. Pria itu berdiri di sana, mulut ternganga dengan hanya pecahan 
gagang kapak di tangannya. Ajax mengayunkan lengannya yang seperti kayu ek untuk 
melakukan lariat. Dengan raungan yang mengerikan, dia merobek pria itu, mengirim 
kepalanya terbang melintasi ruangan dan mengubah tubuhnya menjadi geyser darah, 
melukis Ajax merah dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

"Kamu tidak berpikir kamu benar-benar bisa membunuhku dengan mainan kecil itu, kan?" 

Dia berbelok ke mana pun dia pergi ke cincin deathmatch berlumuran darah. 

Raja Iblis menyaksikan dengan ternganga, sementara Mitsuhide berteriak dengan takjub. " 
Tubuh Berlian yang luar biasa ! Sungguh tampilan bushido yang spektakuler!" 

"Itu pasti terminator..." jawab Raja Iblis. 

Mayat-mayat terus menumpuk tinggi ke setiap arah Ajax berbelok, mengikis sisa-sisa 
prajurit suku itu. Dengan jenderal mereka yang telah dibunuh oleh Mitsuhide, Tungya 
segera membuang senjata mereka dan menyerah. 

Ajax melihat ini dan kembali ke Raja Iblis, wajahnya berkilauan dengan darah seperti dia 
adalah utusan dari neraka. "Menyerah, ya? Apa panggilanmu, Raja? Mengubur mereka 
hidup-hidup? Melihat mereka menjadi dua? Rebus mereka?" 

"Tidak satu pun di atas, saya harus mengatakan..." 

"Kau pria quartering, ya? Ternyata kamu adalah pria yang memiliki selera." 

Mengapa itu satu-satunya pilihan lain?! Tinggalkan aku dari ini! Raja Iblis terdiam saat 
sepasang pria ditarik keluar dari dalam kastil, diikat dengan rantai. Mereka adalah Klub 
dan Berlian, dua dari Empat Setelan Jack of All Trades, masing-masing dengan pisau di 
leher mereka. 

"Jatuhkan senjatamu atau mereka akan mendapatkannya!" 

"Jangan gerakkan otot jika kamu ingin petinggi tetap hidup!" 

Keluarga Tungya memutuskan bahwa Raja Iblis juga mengincar anggota kompi lainnya. 
Mereka akan benar jika mereka berurusan dengan orang lain, tetapi siapa pun dari Jack of 
All Trades adalah musuh Raja Iblis. Ajax dan Mitsuhide menoleh padanya untuk konfirmasi, 
dan dia hanya menyentakkan dagunya. Mitsuhide mengangkat korek apinya sementara 
Ajax mengayunkan kalengnya. 

Orang-orang yang menahan sandera berteriak panik. 
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"D-Apakah kamu tidak mengerti?! Ini dari Jack---" 

"S-Berhenti! Jangan lempar benda itu---" 

Mitsuhide telah menembak melalui sandera dan penculiknya, dan Ajax mengubah 
pasangan lainnya menjadi daging giling. 

Raja Iblis menyalakan sebatang rokok. "Saya pikir Anda berjuang melawan kepengecutan. 
Anda membantai orang lain, tetapi tidak mengharapkan nasib yang sama untuk diri Anda 
sendiri? " 

Para Tungya berhamburan ke segala arah, berteriak menyelamatkan diri, dikejar oleh geng 
Ajax. 

Raja Iblis, bagaimanapun, tampaknya telah kehilangan minat pada mereka. "Mari kita pergi 
menemui sahabat kita, Jack..." 

Mereka memasuki ruang singgasana untuk menemukan Jack yang terluka parah duduk di 
singgasana, nyaris tidak sadar. Dia sepertinya tidak menyadari gangguan itu sama sekali. 

"Jangan bilang dia sudah mati..." gumam Raja Iblis saat seorang pria muncul dari balik 
takhta. Dia berdiri berjaga-jaga, mengenali pakaian pria itu: itu menyerupai pakaian setan. 

"Senang bertemu denganmu, Pemilik Sayap Hitam..." kata Utopia, iblis tingkat tinggi yang 
memimpin para pemuja setan. Di permukaan, dia menampilkan keanggunan menjadi 
bangsawan agung. 

"Setan, kamu dipanggil? Anda telah melakukan perjalanan jauh." 

"Memang. Saya Utopia, pemimpin para Satanis. Senang berkenalan dengan Anda, "dia 
menyapa Raja Iblis dengan lambaian tangannya. 

Mitsuhide dan Ajax menyiapkan senjata mereka, hanya untuk Raja Iblis untuk 
menghentikan mereka. Dia punya pertanyaan untuk Utopia. "Pemimpin, ya ...? Apa yang 
kalian inginkan, sih?" 

"Kekacauan dan kehancuran di dunia..." 

"Apa?" Raja Iblis mengerutkan kening pada frasa yang sudah dikenalnya. Cincin yang 
diberikan oleh Still Angel padanya menginginkan hal yang sama. 

Utopia tertawa, tampaknya mengetahui informasi itu. "Cukup lucu, kami dan Still Angel 
yang keji memiliki tujuan yang sama. Sungguh ironis bahwa malaikat dan iblis adalah 
pasangan yang sempurna." 

"Ini lebih buruk daripada buku saku sepeser pun. Apa pun yang Anda miliki, Anda pasti 
tidak memiliki selera humor." 
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"Di mana rasa penemuan Anda ? Pergi dengan saya akan menjadi perubahan kecepatan 
dari orang-orang seperti Kale dan Allit. Saya telah disebut Master Wayang, dan saya cukup 
bangga dengan keahlian saya." Utopia menjentikkan jarinya dan lingkaran sihir besar 
muncul di lantai, memancarkan cahaya ungu. "Kau tidak akan menghalangi jalanku kali ini, 
Appropriator..." Dia menjambak rambut Jack dan menghilang ke cermin di dekat 
singgasana. 

Getaran menakutkan mencegah Raja Iblis untuk mengejar, dan monster jahat dipanggil ke 
dalam lingkaran sihir: seorang Hellknight, Hellion tingkat tinggi dari spesies yang sama 
dengan yang melayani Count Impaler, yang menyebabkan kekacauan besar bagi kera-
hibrida. . Utopia, bagaimanapun, telah membuat pemanggilannya terlihat mudah. 

Mitsuhide memegang pedangnya dengan waspada, sementara Ajax mengernyit. 

"Ini bukan musuh yang mudah, Tuan Raja...!" 

"Itu mantra yang menjengkelkan. Raja! Ada lebih banyak dari mereka yang datang!" 

Saat Ajax menilai dengan benar, lingkaran sihir menunjukkan mantra Pemanggilan 
Gelombang yang menyihir banyak monster dalam gelombang, hampir seperti Invasi skala 
kecil. 

Raja Iblis hanya mengerang. "Aku tidak punya waktu untuk ini..." Saat dia menyelesaikan 
kalimatnya, Hellknight mengayunkan sabit raksasanya ke arah Raja Iblis, yang segera 
dihentikan oleh Assault Queller miliknya. "Untuk memperjelas, kamu tidak punya hak 
untuk berdiri di hadapanku... Jangan curang." 

Komentar itu mungkin terdengar aneh bagi Mitsuhide dan Ajax. Itu adalah aturan yang 
tidak dilanggar dalam Game bahwa hanya pahlawan yang membatasi level mereka, belum 
lagi dalam situasi di mana hal itu hanya merugikan, yang berhak menghadapi bos terakhir. 
Dia memegang keyakinan kuat bahwa hanya pahlawan terbaik yang bisa bertarung satu 
lawan satu melawan Raja Iblis. Dia juga menuntut, sebagaimana seorang seniman 
menuntut kesempurnaan, agar para pahlawan mencurahkan latihan, persiapan, ketepatan 
tertinggi, dan keberanian mereka untuk menghadapinya. Itu menuntut, tetapi dia 
menganggap adil untuk berharap sebanyak itu dari pemain yang akan mengalahkan bos 
terakhir dan mengubah dunia. 

Dengan frustrasi, dia menendang Hellknight di sisinya. "Kamu tolol yang tidak berguna ... 
Tidak ada pemain yang menyedihkan seperti kamu!" Dia meludah dan melemparkan Api 
Sodom, menghancurkan Ksatria Neraka. Mitsuhide dan Ajax menyaksikan, terdiam, saat 
Raja Iblis melanjutkan. "Aku akan menghancurkan seluruh tempat ini. Keluar." 

"Hah?" kata keduanya serempak. 

Raja Iblis melemparkan mereka keluar dari ruang tahta dan melemparkan Api Sodom ke 
tanah. "Aku tidak punya waktu untuk omong kosong ini... Pergilah. Supersonik ." 
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Keterampilan Ketiga yang kuat ditembakkan dari Sodom's Fire, percikan api membutakan 
di lantai, dinding, dan langit-langit ruang singgasana. Guntur menggelegar dan lingkaran 
sihir runtuh bersama dengan lantai, segera diikuti oleh langit-langit yang menabraknya. 
"Terbaik untuk menghancurkan benda-benda yang mengganggu." Raja Iblis berjalan keluar 
dari kastil seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Mitsuhide dan Ajax mengikutinya seperti mereka sedang berjalan dalam tidur, masih tidak 
yakin dengan apa yang sebenarnya terjadi. 

Ketika Raja Iblis mencapai halaman dan menyalakan sebatang rokok, kastil mulai runtuh 
dengan gemuruh yang memekakkan telinga. Dia telah menimpa bencana Utopia dengan 
yang lebih besar. Brute force yang terbaik. 

Setelah menyaksikan kastil jatuh, Ajax tertawa terbahak-bahak. "Tidak buruk, Raja! 
Meledakkan seluruh kastil, lingkaran sihir, dan semuanya! Kita harus berbagi minuman 
kapan-kapan!" Dia menampar punggung Raja Iblis, menganggapnya sebagai roh yang sama. 

"Sungguh perasaan yang luar biasa untuk membuat sebuah kastil jatuh, Tuan Raja! Mari 
kita rayakan!" Mitsuhide dengan gembira mengipasi dirinya sendiri. 

Tak satu pun dari mereka tampaknya peduli dengan gundukan tubuh yang berserakan di 
sekitar mereka. Minum dengan kaiju yang bernafas api dan pemabuk yang menyebalkan... 
Apa yang telah kulakukan untuk mendapatkan ini? Toshimitsu dan gorila literal bergabung 
dalam keributan, tampaknya sangat menginginkan alkohol sama seperti tuan mereka. 

"Apa ini, sirkus?!" 

Terlepas dari gangguan Utopia, perusakan Raja Iblis akan meninggalkan Bangsa Utara 
untuk sementara waktu, pindah ke Negara Kota yang mengatur ekonomi benua. 

 

Newbie 

Ras: Manusia --- Usia: 20 

 

Level: 3 --- Statistik: Tidak diketahui 

Keterampilan: 

Firasat 

Indera keenam yang samar-samar merasakan bahaya. Ketika Level Keterampilannya 
meningkat, itu berkembang menjadi Prognostik. 
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Peringatan Kuning 

Alarm halus yang memberi tahu pengguna tentang orang yang berbahaya. Dengan latihan, 
peringatan juga bisa berubah menjadi merah. Hanya aktif jika pengguna menganggap 
target berbahaya. 

Mata Kematian 

Sebuah pemahaman indrawi pada kematian dari semua jenis. Akhirnya, pengguna akan 
berhalusinasi sabit kematian di mana ia akan segera jatuh. 

 

Seorang rekrutan baru masih mengembangkan keterampilannya. Dia mungkin terbawa 
suasana, tetapi dia jujur dan baik hati, yang merupakan bentuk harta di dalam dan dari diri 
mereka sendiri. Dalam waktu dekat, ia dapat mengatasi berbagai kendala. 
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Volume 8 Chapter 8 

KTT 
------Markas Besar Perusahaan Gorgon, Negara Kota. 

Beberapa hari kemudian, bencana berkepanjangan akhirnya akan berakhir. Pria yang telah 
mengawasi Raja selama kekacauan akhirnya akan menjadi pusat perhatian. 

"Apakah begitu...? Jack telah diambil oleh para pemuja setan... Yah, Neraka," kata Gorgon 
tentang laporan Ajax Kong di kantornya yang mewah. Saat dagunya bertumpu pada buku-
buku jarinya, ekspresinya menunjukkan sedikit kesedihan atas akhir dari musuh 
bebuyutannya. "Sungguh ironis bahwa seni iblis yang sama yang memikatnya akan 
mengakhirinya." Gorgon, melalui jaringan pengintaiannya yang teliti, mengetahui bahwa 
Jack sebagian adalah Hellion, dan juga bahwa Hellion memimpin para Satanis. Ini adalah 
bukti yang cukup untuk mempertimbangkan seluruh urusan selesai. Diculik oleh Hellion 
dan sekarang tanpa anjingnya, Jack tidak menjadi perhatiannya. "Bagaimanapun, saya tidak 
berharap untuk melihat hari ketika dia mendapatkan kembali kekuasaannya di Euritheis." 
Pikiran Gorgon sudah memikirkan hal-hal yang lebih penting: baik Jack maupun Euritheis 
tidak penting baginya. Pikirannya terpaku pada Blackstones. 

"Ya, Don! Saya diberitahu untuk memberi tahu Anda seperti itu. " 

"Kamu sudah mengalahkan dirimu sendiri ... Rilla, beri Ajax hadiahnya." 

Rilla adalah tumpukan otot yang hampir keluar dari seragam kepala pelayannya. Dia lebih 
tua dari lima puluh, namun tampak dalam kondisi fisiknya yang prima. 

Tak lama, Rilla membawa sebuah kotak penuh permata. Ajax bisa menjualnya dengan 
harga yang lebih rendah dari nilai pasar mereka dan masih membangun rumah mewah 
untuk dirinya sendiri. Perlakukan berkilauan yang digunakan Gorgon untuk menghargai 
pekerjaan yang baik adalah salah satu alasan kaki tangan Gorgon menjanjikan kesetiaan 
mereka yang tak tergoyahkan kepadanya. 

Bahkan Ajax Kong terguncang di kotak permata yang menyilaukan. "J-Don...Aku belum 
mendapatkan hadiah seperti itu..." 

"Kamu punya. Saya mendengar Anda memasang tampilan yang luar biasa untuknya. Saya 
menghargai pengabdian Anda yang tak kenal takut dan kekerasan yang merusak." 

"I-Ini suatu kehormatan, Don!" Ajax membungkuk dan menjauh dari kantor. 

Dia benar-benar telah memasang tampilan sedemikian rupa sehingga Raja Iblis benar-
benar terkejut dengan kebrutalannya. 
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Melihat kepergian Ajax yang sangat besar, Rilla diam-diam menasihati Gorgon. 
"Mengenakan. Apakah Anda memiliki pemikiran tentang pernikahan? " 

"Pernikahan?" Gorgon mencibir. "Aku punya Catherine." 

Rilla, yang telah lama melayani keluarga Gorgon, masih menunjukkan kekhawatiran. 
Terlepas dari perasaan Gorgon untuknya, Catherine tidak lagi dalam usia subur. "Dia tidak 
akan bisa memberimu ahli waris." 

"Bagaimana jika dia tidak bisa? Cintaku tidak akan goyah sedikit pun karena masalah 
sepele seperti itu. " 

"Ajax mungkin agak kasar... Tapi dia bisa memberikan anak-anak yang kuat." 

"Aku yakin dia akan menjadi wanita cantik... Dalam empat puluh tahun atau lebih." 

Rilla menahan gerutuan pada respon keras kepala Gorgon. 

Dalam pembelaan Gorgon, dia memang punya alasan bagus untuk preferensinya. Tradisi 
memilih yang paling mampu dari klannya sebagai pemimpin berikutnya telah 
menghancurkan hidupnya. Dia hidup dalam ketakutan terus-menerus terhadap saudara 
dan sepupunya atau pendukung mereka yang membunuhnya, yang berdampak pada 
kondisi mentalnya. Dia tidak menghabiskan waktu, bahkan ketika dia sedang tidur atau 
mandi, tanpa kewaspadaannya. Secara alami, makanannya diracuni setiap hari. Orang-
orang yang dia anggap paling dekat dengannya telah dibeli dan dengan demikian 
mengkhianatinya berkali-kali. Melalui masa mudanya yang melelahkan dan masa dewasa 
mudanya, Catherine adalah wanita yang selalu berada di sisinya dan melindunginya. 
Kepercayaannya pada Catherine telah berkembang menjadi cinta kemudian pemujaan. 
Gorgon mengkhianati klannya bukan untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi untuk 
melindungi Catherine... Dalam pembantaian bersejarah semua orang yang terkait 
dengannya. 

Rilla, yang mengetahui pendidikan Gorgon, memiliki perasaan campur aduk tentang 
masalah ini. Dia tidak ingin memaksa tangan Gorgon, tetapi masalah serius bahwa don nya 
tidak memiliki ahli waris tetap ada. Kematian Gorgon adalah kematian garis keturunannya. 

"Tolong lihat ini, setidaknya, Don." 

"Lebih banyak potret calon pengantin...? Rilla, Anda adalah penasihat tertua saya di sebelah 
Catherine, tetapi saya tidak memberi Anda wewenang untuk merusak keputusan saya." 

"Garis keturunan Gorgon yang bangga tidak bisa berakhir denganmu, Don. Mohon 
dipertimbangkan," pinta Rilla. 

Gorgon mengalah dan mengambil potretnya, masing-masing menggambarkan seorang 
wanita muda cantik berusia enam belas hingga dua puluh lima tahun dari keluarga 
bangsawan. "Rilla... Apa yang harus kulakukan dengan bayi-bayi ini ?" 
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"A-Bayi, Don? Mereka semua masih muda dan sehat---" 

"Saya tidak punya fetish untuk anak-anak. Berapa kali saya harus memberitahu Anda 
bahwa kecantikan seorang wanita hanya bersinar setelah enam puluh tahun hidup? 
Kebenaran sederhana seperti itu luput dari pikiranmu..." Gorgon membuang potret-potret 
itu, seolah-olah keberadaan mereka saja akan mengotori tangannya. 

Banyak pria dan wanita muda yang mendekatinya adalah pembunuh. Sekarang Gorgon 
merasakan keengganan fisik terhadap mereka yang lebih muda dari usia tertentu. Rilla 
mengemasi lukisan-lukisan itu, menghela napas. 

Gorgon harus menunggu pertemuannya dengan Yu untuk sembuh dari fiksasinya. 

Demon Lord yang terkenal pemarah akhirnya tiba di City States. Ahli strategi jenius Gorgon 
akan menemui tandingannya dalam penipu yang tak tertandingi ini. 

------Hari puncak. 

Raja Iblis dan Gorgon saling berhadapan di wisma yang mewah. Mitsuhide berdiri dengan 
angkuh di belakang Raja Iblis sementara Catherine sibuk memenuhi meja rapat dengan 
piring dan cangkir teh. Meja kelas atas ini dihiasi dengan hidangan mewah, buah, dan 
anggur dari berbagai jenis. Semua seremonial, tentu saja, karena kedua belah pihak tampak 
terlalu sibuk untuk menikmati salah satu dari persembahan ini. 

Jadi ini Raja... Gorgon membungkam gerutuan saat dia menghadap pria yang duduk 
nyaman di sofa di seberangnya, yang menyambutnya dengan tatapan tajam. Jack adalah 
pria gila dalam dirinya sendiri, tetapi pria di depannya berada di level lain. Selain itu, setiap 
gerakannya sama halusnya dengan delegasi dari negara adidaya global. Dia memancarkan 
aura kekerasan...yang berpadu sempurna dengan keanggunannya. Gorgon telah bertemu 
orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat, tetapi tidak satu pun dari mereka yang 
begitu aneh. Dia tidak merasa nyaman dengan kehadiran pria ini, yang tampaknya terlalu 
penting untuk menjadi pemimpin geng tentara bayaran belaka. "Senang akhirnya bertemu 
denganmu," Gorgon memulai. 

Raja Iblis hanya menyesap dari cangkirnya. Gerakan itu sendiri berhasil menanamkan rasa 
kekalahan yang tak dapat dijelaskan di Gorgon. Dia telah dibuat untuk memberi salam 
terlebih dahulu, sementara Raja Iblis masih tetap diam, minum dengan santai untuk 
menunjukkan dominasi. Dia terlalu percaya diri... Tidak, kurasa dia di bawah perintah siapa 
pun yang ada di belakangnya. Yang memiliki pasokan Blackstones. 

Banyak yang telah mencoba untuk menunjukkan diri mereka dari posisi yang lebih tinggi 
dalam negosiasi mereka dengan Gorgon di masa lalu, tapi dia selalu berhasil membuat 
mereka membayar untuk ancaman kosong mereka. Dengan perusahaannya yang kuat 
mendukung setiap kata-katanya, banyak orang yang bernegosiasi dengannya menggali 
kuburan mereka sendiri melalui kata-kata ceroboh mereka. 
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"Pertama, Raja, saya ingin---" 

"Saya perlu menjernihkan ini... Saya tidak tahu 'Raja' yang Anda bicarakan ini. Bahkan tidak 
pernah melihatnya." 

"Apakah itu seharusnya menjadi lelucon ...? Tidak terlalu efektif." 

"Tidak tahu siapa atau apa 'Heaven's Ward' itu." Raja Iblis mengeluarkan sebatang rokok 
dari sakunya, dan Mitsuhide menyalakannya untuknya. Dia akhirnya muak dengan kasus 
kesalahan identitas yang memalukan ini. 

Gorgon, di sisi lain, tidak tertarik. Dia tidak tahu apakah Raja Iblis berbicara karena 
bercanda, dengan maksud tersembunyi, atau bahkan karena delirium yang disebabkan oleh 
obat-obatan. 

"Maafkan pertanyaan saya, Raja. Apakah Anda sedang Trans?" 

Beberapa tentara bayaran, dalam upaya untuk meredam ketakutan mereka selama 
pertempuran atau dalam kegembiraan pasca-pertempuran, menggunakan Trance secara 
teratur. Bahkan ada juga yang menggunakannya sebagai obat penghilang rasa sakit. 
Dengan dosis dan aplikasi yang tepat, obat tersebut dapat digunakan secara medis. 

Raja Iblis menolak gagasan itu. "Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, karena kalian 
semua tampaknya mengalami kesalahpahaman yang besar." 

"Yah... aku tidak yakin harus mulai dari mana, sekarang," kata Gorgon, tatapan kejamnya 
terlindung di balik kacamatanya. 

Masalah dengan pecandu dan pemabuk adalah bahwa mereka menganggap diri mereka 
sadar. 

"Sebagai catatan, saya membenci barang-barang itu. Narkoba itu bisa merusak 
masyarakat." 

"Rasa moralitas jarang ditemukan pada tentara bayaran. Haruskah saya memberi Anda 
tepuk tangan? " Frustrasi mendidih di bawah topeng pepatahnya, Gorgon 
mempertimbangkan apa yang diinginkan Raja. Apakah dia akan melanjutkan obrolan 
ringan ini sampai dia memaksa Gorgon menyebutkan Batu Hitam? Apakah dia benar-benar 
dibius? Meski tahu bahwa memulai diskusi akan memberinya kerugian, Gorgon mengalah. 
"Sangat baik. Biarkan aku berterus terang. Majikan Anda ingin menjual Batu Hitam mereka 
kepada kami, bukan?" 

"Hm..." 

"Kamu mengekstrak daerah kumuh dari Euri untuk membuat orang-orangnya menjadi 
penambang, dan bosmu membutuhkan Koin Suci untuk membayar mata yang buta. 
Holylight masih tergila-gila dengan Koin Suci." 
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"Oh..." 

"Sebagai tanda terima kasih karena telah menyingkirkan Jack yang menyebalkan, aku akan 
membayarmu Koin Suci yang kamu minta. Itu salah satu tujuan dari daftar periksa Anda. 
Pengembalian yang bagus untuk majikan Anda, yang sejauh ini tidak mengundang risiko 
apa pun." 

"Begitu..." Raja Iblis mengakui dengan berat, seolah-olah dia dengan hati-hati 
mempertimbangkan setiap kata Gorgon, baik mencari celah dalam tanggapan Gorgon dan 
untuk hiburan semata. Wataknya sangat tidak sopan, paling banter. 

"Jadi, Raja? Berapa banyak Koin Suci yang diberikan majikanmu---" 

"Sebelum saya menjawab itu, bagaimana jika saya memberi tahu Anda bahwa saya adalah 
majikan saya sendiri?" 

"Hah?" Gorgon membeku. Wajahnya menunjukkan kecurigaannya yang semakin 
mengerikan bahwa Raja Iblis melompat ke Trans. Pertama-tama, Gorgon menganggap 
topik utama percakapan mereka adalah Batu Hitam. Dia menganggap masalah dengan Koin 
Suci sebagai kesepakatan yang sudah selesai: dia menawarkan untuk membayar, jadi satu-
satunya pertanyaan yang tersisa adalah berapa banyak. Dia terlalu bersemangat untuk 
mengakhiri diskusi ini dan beralih ke topik yang jauh lebih besar: harga, kuantitas, metode 
transportasi, dan lebih banyak lagi tentang Blackstones. 

Emosinya semakin menguasai dirinya, Gorgon akhirnya berkata, "Maafkan saya, Raja. Saya 
ingin berbicara dengan atasan Anda secara langsung. " 

"Saya adalah atasan saya sendiri." 

"Maukah kau---" Gorgon berhenti. Meski terdengar konyol, pikiran itu terlintas di benaknya 
bahwa Raja Iblis mungkin mengatakan yang sebenarnya. " Kau adalah pria yang menyebut 
dirinya Raja Iblis di Holylight?" 

"Itulah yang saya katakan." 

"Saya tidak paham. Lalu mengapa kamu berkeliling menyebut dirimu Raja--- Oh!" Gorgon 
berseru saat bola lampu berkedip di atas kepalanya. Deskripsi langsung dari Raja Iblis 
tentang fakta telah terdistorsi oleh kecemerlangan Gorgon menjadi kesimpulan yang 
sangat tidak akurat. Jika dia adalah Raja Iblis yang pernah kudengar, dia akan menyamar 
sebagai Raja karena... Pikiran pertama Gorgon adalah dia ingin menangkis kesalahan. Jack 
of All Trades dibongkar, tetapi ada banyak anggota yang masih hidup tersebar di seluruh 
negeri, termasuk para pejuang gerilya yang masih aktif di City States. Gorgon segera 
meninggalkan ide ini, menolak untuk percaya bahwa Raja Iblis akan takut pada beberapa 
anggota Jack of All Trades yang tersebar. 
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Tidak...! Dia tidak berpura -pura menjadi Raja! Ketika Gorgon mencapai kesimpulan baru, 
keringat dingin menetes di punggungnya. Dia merasakan sakit di perutnya ketika dia 
melihat bagaimana prasangkanya telah membutakannya terhadap lebih banyak 
kemungkinan. Dengan tangan di dahinya, Gorgon menatap langit-langit. "Kau mengincar 
Euritheis sendiri. Ini agak bundaran, tetapi memungkinkan takhta untuk datang kepada 
Anda. " 

Raja Iblis membalas senyum tipis. Seringai jahat sudah cukup untuk meyakinkan Gorgon 
bahwa kesimpulannya akurat, meskipun Raja Iblis telah memutuskan untuk hanya 
tersenyum pada omong kosong yang sedang dibicarakan Gorgon. 

"Itu bukan penyamaran... Kamu menciptakan kembali pahlawan yang diinginkan orang-
orang. Pantas saja kau mengaku belum pernah melihatnya," lanjut Gorgon. 

Mata Raja Iblis mengembara di balik kepulan asap, kepalanya cukup lengket. Apa yang dia 
lakukan?! Aku mulai berpikir dia pecandu narkoba! 

Sementara itu, Gorgon tertawa geli. Ahli strategi yang brilian melanjutkan dengan fasih 
menggambarkan apa yang akan datang. "Seperti yang Anda maksudkan, hilangnya Jack 
akan menyebabkan kebingungan di dalam dan di luar Euri, membuatnya sangat mungkin 
untuk diserang. Orang-orang mabuk dengan rasa kebebasan untuk saat ini, tetapi mereka 
akan segera menyadari kenyataan mereka." Gorgon benar. Dengan Jack dan tangan besinya 
hilang, kehadiran ekonomi dan militer Euritheis akan hancur. Tidak ada kekuatan atau 
pengaruh yang tersisa dalam diri raja yang telah lama berada di bawah jempol Jack. Orang-
orang tidak lagi memandangnya. "Pahlawan yang mengalahkan Jack the Unreachable. Siapa 
yang akan dimintai bantuan orang ketika mereka kembali ke kenyataan? Bahkan raja ingin 
pahlawan mereka kembali." 

"Hm..." 

"Akan sedikit canggung jika pahlawan mereka adalah Raja Iblis yang menyebabkan 
kekacauan di Holylight. Orang-orang dan raja hanya akan melihatnya sebagai Jack lain, dan 
menolaknya mentah-mentah. Yang harus Anda lakukan ... adalah membuat pahlawan. " 

"Aku mengerti ..." Raja Iblis mengangguk, diam-diam terkesan. Dia bermaksud untuk 
mengungkapkan kesalahpahaman yang rumit untuk mengakhiri mereka yang 
memanggilnya Raja, tetapi Gorgon menggambarkan seorang pria yang sangat licik. Raja 
Iblis mengambil catatan mental untuk menggunakan penjelasan ini ketika Tahara 
berikutnya membutuhkannya. Seperti binatang tertentu di kulit singa, Raja Iblis 
memutuskan untuk menggunakan kembali dan menyalahgunakan kebijaksanaan orang 
lain untuk keuntungannya sendiri. Benar-benar raja douchebaggery yang tak terbantahkan. 

"Kamu bahkan mengambil sebagian dari kastil di perbatasan? Kamu sangat teliti," Gorgon 
terkekeh. 
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Itu praktis merupakan undangan terbuka bagi Milk untuk menyerang, dan prediksi Gorgon 
akurat; Susu tidak akan melewatkan kesempatan emas seperti itu. 

"Jack meniup dan meniup sampai wajahnya merah, tetapi yang harus Anda lakukan 
hanyalah menyalakan api dan menunggu." 

"Hm..." 

"'Lingkungan Raja Surga.' Langkah brilian lainnya. Seorang yang lebih tinggi di bintang 
yang sedang naik daun di dunia tentara bayaran... Baik Jack dan aku dimainkan seperti 
sepasang biola." 

"Yah..." Raja Iblis berpura-pura rendah hati saat dia mencoba mengingat analisis Gorgon. 
Dia tidak mengerti sebagian besar dari apa yang Gorgon katakan, tapi dia pikir itu akan 
berguna entah bagaimana. 

Dengan mengangkat bahu dramatis, Raja Iblis memasang nada keengganan. "Jenius 
strategis Anda melampaui reputasi Anda. Don yang brilian dari City States..." 

"Itu hanya terdengar sinis ketika Anda telah mengungguli saya." 

Itu sama sekali tidak mendekati niat Raja Iblis, tapi dia memberikan pengakuan tertutup 
seolah-olah untuk memuji Gorgon atas wawasannya. Di dalam, dia menyeringai pada 
inspirasi yang baru ditemukan ini. 

Gorgon juga tampak puas karena telah membaca lawannya seperti buku. "Saya mendengar 
menteri bahkan mengawasi transportasi penduduk kumuh." 

"Berita menyebar dengan cepat kepadamu, Don." 

Gorgon diyakinkan bahwa Raja Iblis telah menghitung segalanya sebelum datang ke Euri. 
Dia bahkan sudah mengambil kendali penuh atas pemerintah. Sementara Gorgon diam-
diam memuji Raja Iblis atas kepastian rencananya, siapa pun, bahkan seorang anak, dapat 
membuat rencana di atas kertas. Gorgon terguncang karena Raja Iblis telah menjalankan 
rencananya sampai akhir tanpa hambatan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. 
Terutama ketika Raja Iblis telah menyerang raja Euri, orang-orangnya, Jack of All Trades, 
dan Perusahaan Gorgon semuanya dalam satu gerakan. Sebelum ada yang tahu, dia telah 
memanipulasi semua kekuatan untuk melakukan apa yang dia inginkan. 

Perbatasan Euri akan segera runtuh, menghancurkan kehidupan orang-orang... Di masa 
perang ini, negara yang lemah tidak akan dibiarkan begitu saja. Ladang mereka akan 
dijarah, barang-barang mereka dijarah, wanita ditiduri, dan pria diperbudak. Setelah 
tersentak bangun dari mimpi pembebasan mereka, orang-orang akan menyambut 
pahlawan ilusi yang mereka ciptakan dengan tepuk tangan meriah. 

Dalam sejarah, apa yang paling sering mengikuti pencopotan tahta seorang tiran yang kuat 
adalah kebingungan, bukan pembebasan. Dalam beberapa tahun terakhir, kematian 
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Saddam Hussein diikuti oleh era perayaan yang singkat, tetapi kekacauan yang terjadi 
setelahnya masih melanda Timur Tengah hingga saat ini. 

Sungguh monster... Tidak heran dia menyebut dirinya Raja Iblis. Gorgon yakin bahwa Raja 
Iblis yang mengambil alih Holylight adalah soal kapan, bukan jika. Pria yang menakutkan 
ini akan merebut semua yang ditawarkan bangsa ini: bangsawan bodoh yang 
mengendalikan kekayaan dan boneka Gadis Suci mereka. Gorgon juga menduga bahwa 
dasar dari tugas Raja Iblis adalah Koin Suci. Seseorang seperti Gorgon lebih menyukai 
stabilitas daripada kekacauan: lebih mudah melakukan bisnis seperti itu. 

Dia mempertimbangkan untuk membayar sejumlah besar Koin Suci. "Kalau begitu, Raja... 
Tidak, Raja Iblis. Mari kita bahas Koin Suci itu, lalu Batu Hitam." 

"Saya meminta dua puluh satu Koin Suci." Raja Iblis diam-diam mengerang. Dengan apa 
yang ada di depan, dia curiga harga Koin Suci akan meroket. Penggulingan pemimpin 
Euritheis membuat harganya lebih murah, tapi Gorgon tahu Raja Iblis memiliki kekuasaan 
Euritheis di depan matanya, yang membuat kematian Jack tidak berharga. 

Raja Iblis, bagaimanapun, memiliki tawaran yang mengejutkan. "Sebagai gantinya ... aku 
akan menguncimu untuk sepuluh medali emas untuk setiap ton batu bara untuk tahun 
depan." 

"Apa?! Bagaimana Anda mampu untuk--- M-Maafkan saya. " 

Raja Iblis telah menegaskan kembali bahwa batu bara sangat berharga di dunia ini. Sebagai 
permulaan, Raja Iblis berencana untuk mengatur Tambang Terbengkalai dengan lima ratus 
pekerja di awal. Dia memperkirakan hasil maksimal sekitar dua kilogram per pekerja per 
hari. Pernah ada pesta pemain unik bernama The Gunkanjima Fan Club, dan bahkan 
mereka hanya bisa menghasilkan 10 kilo sehari. Itu berarti total hasil harian Raja Iblis akan 
setara dengan sekitar satu ton. Itu tidak banyak dibandingkan dengan Gunkanjima di 
Jepang, yang telah menghasilkan lebih dari 2.000 ton pada masa jayanya. 

Meski begitu, tawaran itu tampak seperti lelucon bagi Gorgon, yang akan mendapatkan 
setumpuk harta karun yang hilang hanya dengan sepuluh medali emas. 

Raja Iblis juga dengan cepat menghitung jumlah itu untuk menghindari kehilangan uang 
dalam usaha itu. Ini pekerjaan berat di tambang... Paling tidak yang bisa saya lakukan 
adalah membayar mereka dengan baik... Bahkan jika dia membayar setiap pekerja dua koin 
perak sehari, dia akan mendapatkan keuntungan yang sehat. Sehari menjalankan tambang 
akan menjaringnya sekitar sepuluh ribu dolar sehari. 

Tentu saja, sumber daya yang dihasilkan Tambang Terbengkalai tidak akan pernah kering... 
Itu wajar saja untuk area yang dimaksudkan sebagai tempat pemberhentian bahan bakar 
bagi para pemain. 
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Raja Iblis juga mengharapkan para pekerja menjadi terbiasa dengan pekerjaan mereka 
setelah satu tahun. Ini seperti aku menjalankan pusat pekerjaan, tapi itu adalah sesuatu 
yang dinanti-nantikan... Raja Iblis menganggap tenaga kerja di Jepang modern. Karena 
tidak ada sistem akreditasi di dunia ini, para pekerja membutuhkan pengalaman mentah; 
ini adalah pekerjaan yang bagus untuk melatih para pekerjanya, karena para pekerja dapat 
menggunakan keterampilan yang mereka peroleh baik di Tambang maupun di Tambang. 
Dia mendambakan ahli yang bisa menggali segala macam sumber daya dan bertindak 
sebagai pengangkut profesional. 

Sementara itu, Gorgon gemetar, hampir diliputi kegembiraan. Tidak mungkin baginya pada 
kesempatan lain untuk menunjukkan emosi seperti itu selama negosiasi. "Tawaran yang 
cukup murah hati. Saya kira Koin Suci membuatnya layak untuk Anda. " Harganya hampir 
tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan bagi Gorgon, tetapi dia berasumsi bahwa 
Raja Iblis menginginkan Koin Suci, dan cepat. Kesimpulan alaminya adalah bahwa koin 
akan digunakan sebagai suap untuk memperluas pengaruhnya di Holylight. 

Raja Iblis, yang tampaknya lelah karena pertemuan yang panjang, diam-diam memberi 
isyarat kepada Mitsuhide. "Kenapa kita tidak istirahat sejenak? Kudengar kau pria yang 
tahu semangatnya, Don." 

"Sangat baik. Aku sudah menyiapkan anggur langka...?!" Gorgon memutar akhir kalimatnya, 
melihat bahwa Mitsuhide telah mengeluarkan sebotol roh api. Gorgon terdiam. Kurcaci 
yang terkenal membenci manusia tidak akan pernah berpisah dengan sebotol roh api, 
setidaknya tidak mudah. Apa dia membelinya dari bangsawan Holylight dengan harga 
selangit...? Gorgon memikirkan hutan yang dalam. Perusahaannya memang memiliki 
hubungan dengan sekelompok kurcaci yang memperdagangkan sejumlah kecil barang 
mereka dengan mereka setahun sekali. Dengan kata lain, setiap roh api dalam masyarakat 
manusia berasal dari kesepakatan Gorgon. Pikiran itu membuat Gorgon merasa nyaman, 
tapi itu tidak berlangsung lama; Mitsuhide kemudian mengeluarkan botol yang dia kenali 
sebagai air petir. 

"Mustahil...! Apa kabar...?!" 

Air guntur adalah roh yang bahkan Gorgon sulit dapatkan. Para kurcaci dengan keras 
kepala menolak bahkan memikirkan untuk menjual satu padanya. Dia menganggap barang-
barang itu tidak mungkin didapat tanpa merampok para kurcaci dengan paksa. 

Raja Iblis dengan dingin menuangkan segelas minuman keras. "Saya mendapat teman yang 
tahu cara minum yang enak. Minuman kerasnya adalah salah satu yang terbaik yang 
pernah saya makan." 

Dia membanggakan hubungan pribadinya dengan para kurcaci...?! Gorgon meratap. 

Raja Iblis tidak bermaksud jahat. Faktanya, dia telah menyajikan minuman terbaiknya 
untuk membuat transaksi selanjutnya dengan Gorgon lebih lancar. 
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Gorgon, di sisi lain, menganggapnya sebagai permainan kekuatan bahwa Raja Iblis 
menuangkan segelas penuh minuman yang bahkan dia berjuang untuk mendapatkannya. 

Catherine mengambil gelas Gorgon dari Raja Iblis dan menggunakan keterampilan Sendok 
Malaikatnya untuk memastikan minuman itu tidak beracun. "Aman, Don." 

"Terima kasih..." Gorgon hanya makan dan minum yang menurut Catherine aman untuk 
dilakukan. Ada beberapa kali di masa mudanya ketika dia, karena hati yang memberontak, 
menolak nasihat Catherine dan berakhir setengah mati. 

Gorgon diam-diam memiringkan gelasnya, dan Raja Iblis mengikutinya. Air guntur pertama 
yang dia cicipi selama bertahun-tahun membuat senyum di wajah Gorgon saat sensasi 
menggetarkan memenuhi mulutnya. 

Lega melihat senyum di wajah don nya, Catherine bertanya, "Bagaimana rasanya?" 

"Para kurcaci mungkin memiliki kompleks superioritas, tetapi minuman ini adalah sesuatu 
yang lain. Kuharap kita minum ini sendirian di malam bersalju..." 

Raja Iblis dengan canggung mengalihkan pandangannya dari mereka. Sambil menyalakan 
sebatang rokok, dia bertanya-tanya siapa wanita tua itu. Mereka terlalu dekat baginya 
untuk menjadi pelayan atau sekretaris... Aku mengerti! Itu neneknya! Raja Iblis 
menyimpulkan. Tentu saja, tidak banyak orang yang bisa menebak secara akurat Gorgon 
dan Catherine akan menjadi pasangan. Dia adalah seorang pemuda yang mencintai 
neneknya... Anda tidak melihat banyak dari mereka akhir-akhir ini. Dia tidak begitu buruk. 
Raja Iblis, terpengaruh oleh budaya Jepang modern di mana ikatan keluarga telah 
berkurang, meningkatkan pendapatnya tentang Gorgon. 

"Botol air petir ini milikmu, Don. Nikmati bersama." 

"Apa kamu yakin...? Ini tentu kejutan." 

Gorgon telah menerima banyak hadiah dan suap sebelumnya dari orang-orang yang 
memohon bantuan. Tak satu pun dari suap itu telah menggerakkan Gorgon---
bagaimanapun, dia adalah pemimpin salah satu perusahaan perdagangan terbaik di benua 
itu. Hampir tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan sendiri. Air guntur dan batu bara, 
bagaimanapun, adalah dua hal yang Gorgon tidak akan pernah dapatkan sendiri. Dia 
berdiri dengan tekad tertentu. 

"Raja Iblis, saya ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa ... Harta terbesar saya." 

"Saya tertarik." 

Mereka meninggalkan wisma dan berjalan ke pelabuhan tempat kapal uap raksasa 
berlabuh. 
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Raja Iblis memasang ekspresi terkejut sebelum sesuatu muncul di benaknya, dan dia mulai 
mengamati perahu itu dari atas ke bawah. Teknologi prasejarah... Ini adalah bukti bahwa 
ada teknologi yang lebih maju di masa lalu. Kapal uap itu kuno menurut standar Raja Iblis, 
dengan roda dayung besar di kedua sisinya: kapal uap dayung. Sementara sebagian besar 
kapal uap di zaman modern menggunakan baling-baling sekrup, dayung digunakan untuk 
beberapa kapal wisata. 

Rahang Mitsuhide ternganga sampai dia menyadari bahwa mereka berada di tengah-
tengah kesepakatan bisnis, setelah itu dia menutupnya dan mengenakan topeng semilir. 

Raja Iblis diingatkan akan pabrik modern di Bastille Dungeon yang tampaknya merupakan 
lini produksi monster yang dapat diperbarui. Dia terus menilai kapal uap. "Tidak heran 
kamu menginginkan batu bara ... Batu hitam." 

"Yah, ya..." Gorgon agak kecewa dengan reaksi Raja Iblis, yang hampir tidak ada setelah 
melihat Fragmen Kuno miliknya. 

Kapal Gorgon telah dijuluki tidak berguna dan tidak bergerak, "peti mati mengambang" 
oleh orang lain yang dia pilih untuk berbagi rahasianya. Jika Raja Iblis menertawakannya, 
dia telah merencanakan untuk tertawa kembali di wajahnya. 

"Berapa banyak yang kamu punya, Don?" tanya Raja Iblis. 

"Hanya tiga sekarang... Tapi kudengar yang lain disembunyikan di Roses, di barat. Saya 
bermaksud untuk mengumpulkan setiap yang tersisa di dunia. " Gorgon mengelus bahu 
Catherine untuk menghibur dirinya sendiri; Raja Iblis itu toleran, tapi rekan mudanya 
membuatnya gelisah. Dia lebih suka menendang Mitsuhide ke laut. 

Raja Iblis tersenyum saat dia melihat. Dia masih merawat neneknya... Untuk seorang pria 
muda, dia punya perspektif yang bagus. Dia melihat ke samping dan memutuskan untuk 
menarik kuncir kuda Mitsuhide. Dia memberinya tatapan bingung, tapi Raja Iblis 
melanjutkan. 

Gorgon sekarang tampak memberontak, mengasihani Raja Iblis karena fetishnya yang tidak 
normal. "Raja Iblis, kamu tahu kapal ini ditenagai oleh batu bara." 

"Memang." 

"Kau berhasil..." Gorgon tiba-tiba merentangkan tangannya lebar-lebar dan mulai berteriak, 
seperti anak kecil yang menyombongkan koleksi mainannya. "Aku ingin berkeliaran bebas 
di seluruh benua dengan Fragmen Kuno ini! Baik kakek saya maupun ayah saya, yang 
menghancurkan klan saya dengan kegilaan, tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Saya 
akan membayar Anda apa pun untuk mencapai tujuan itu. Namun! Saya tidak mentolerir 
pengkhianatan." Gorgon dengan dingin menatap Raja Iblis, cukup untuk membuat 
Mitsuhide meningkatkan kewaspadaannya. 
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Raja Iblis tampaknya tidak terpengaruh. "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tambang 
saya tidak akan pernah kering. Anda akan memiliki cukup batu bara untuk membawa 
perahu ini ke mana pun Anda mau. Begitu saya mendirikan Roundhouse, kereta mesin uap 
juga ada di gambar. " Visi Raja Iblis untuk masa depan mungkin sangat merugikan 
kesehatan mental Tahara. 

Gorgon, di sisi lain, tampak bingung dengan kosakata yang tidak dikenalnya. "Kamu tahu 
sesuatu tentang Fragmen Kuno." 

"Itu mungkin benar." 

Jawaban yang tidak jelas itu membuat Gorgon kesal, tapi Raja Iblis telah berbicara dengan 
jujur. Dia tahu tentang kapal uap, misalnya, tetapi "Kuno" di dunia ini menunjukkan begitu 
banyak hal yang hilang dari sejarah. Dia tidak tahu apa-apa tentang Malaikat, misalnya. 

"Apakah perahu tidak akan bekerja untuk membakar kayu?" 

"Kau pikir aku belum mencoba...? Jelas, tidak." 

"Saya mengerti." Raja Iblis menganggap ini aneh. Kapal uap di Bumi bisa saja didorong 
dengan membakar kayu dan juga batu bara. Dia mendapat perasaan bahwa pembatasan itu 
hampir tampak dibuat-buat, seperti aturan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Bagi Gorgon, pertanyaannya muncul sebagai pengingat bahwa dia sangat membutuhkan 
Batu Hitam Raja Iblis. Dia mengertakkan gigi demi akhirnya memobilisasi perahunya. 

"Hanya untuk memastikan, Raja Iblis, aku satu-satunya pembeli Blackstonemu?" 

"Tentu saja. Saya tidak bermaksud menjual kepada orang lain," jawab Raja Iblis terus 
terang. Dia tidak bisa diganggu untuk pergi melalui negosiasi panjang lainnya. 

Gorgon, dari pengalamannya dalam berdagang, mendengar kebenaran dalam jawaban Raja 
Iblis. "Kalau begitu... aku akan memaafkan semuanya. Air di bawah jembatan. Anda 
mendapatkan Koin Suci dan pembayaran Anda, saya mendapatkan Batu Hitam. " 

"Betul sekali. Saya menantikan perahu ini berpacu melintasi laut lepas. Ada sesuatu yang 
romantis tentang itu. " 

"B-Romantis...? Ini adalah pekerjaan hidup saya." 

Gorgon dan Raja Iblis berjabat tangan untuk meresmikan kesepakatan mereka: ekspor 
eksklusif Blackstone. Bagi Raja Iblis, ini adalah kesempatan pelatihan untuk tenaga kerja 
yang dia butuhkan di masa depan. Bagi Gorgon, ini adalah bagian dari obsesi seumur 
hidupnya untuk akhirnya mengalahkan ayah dan kakeknya, yang telah menghancurkan 
klannya. Ketika kapal uap akhirnya bergerak, itu akan mengguncang benua. Orang-orang 
akan memperhatikan Gorgon dengan cara yang berbeda, dan ketenarannya akan 
mempengaruhi bisnisnya. Orang-orang akan berduyun-duyun ke pelabuhan mana pun 
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kapal uap berlabuh, berteriak-teriak untuk membeli produk yang dibawa olehnya. Secara 
alami, ini mengarah pada hasrat Gorgon yang lain: penciptaan peralatan Tingkat Atas 
hanya dengan tangan manusia. Ketika dia mencapai itu, namanya akan terukir selamanya 
dalam sejarah. 

Raja Iblis mulai melihat Gorgon sebagai seorang anak setelah melihat dia merawat 
neneknya dan dengan lantang menyatakan bahwa dia ingin perahu spesialnya bergerak. 
"Perjalanan keliling dunia..." 

"Apa katamu?" 

"Dengan perahu ini, kamu bisa memberinya hadiah seperti itu." 

"Di seluruh dunia... Dengan kapal ini...?" Gorgon terdiam. 

"Sampai kita bertemu lagi, Don," Raja Iblis menawarinya. 

"Y-Ya ..." 

Dengan niat mereka yang sedikit tidak selaras, konflik di utara mencapai kesimpulannya. 

Sementara itu, Ren mendekati pertemuannya dengan Paladin, orang-orang kumuh di 
belakangnya. 

------Dalam perjalanan ke Rookie, Northern Nations. 

Aku yakin begitulah yang terjadi sekarang, Tahara Berkomunikasi dengan Ren seolah-olah 
mereka telah menyaksikan interaksi antara Raja Iblis dan pertemuan Gorgon dengan mata 
kepala sendiri. 

Memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan. Tampilan lain dari belas kasih 
Guru, jawab Ren. 

Ya, ya. 

Ren sedang dalam perjalanan ke Rookie dengan penduduk daerah kumuh di belakangnya. 

Secara alami, Tahara dan Ren masing-masing menafsirkan pertemuan Raja Iblis dengan 
cara yang sangat berbeda. Tahara telah menarik kesimpulan dari pembangunan Tambang 
Terbengkalai, nilai batu bara di dunia ini, dan niat Raja Iblis untuk menyebut dirinya 'Raja.' 
Raja Iblis telah membunuh empat burung dengan satu batu: raja Euri, rakyatnya, Jack of All 
Trades, dan Perusahaan Gorgon. Apa yang dimulai dengan dia hanya menyebut dirinya 
Raja telah menghasilkan hadiah yang begitu spektakuler. Terlebih lagi, Raja Iblis telah 
menyerap para pengungsi dari daerah kumuh ke dalam tenaga kerja desa, dan akan 
menggunakannya sebagai umpan untuk menarik keluar Paladin. Dia tentu saja memeras 
strategi ini hingga tetes terakhirnya. 
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Tahara setuju dengan Gorgon ketika menyangkut masa depan Euritheis, bahwa negara 
akan berubah menjadi kekacauan cepat atau lambat setelah jatuhnya tiran mereka, 
mendarat di pangkuan mereka seperti buah yang matang. Dia membayangkan lapis demi 
lapis skema bosnya, yang bahkan memperhitungkan hasil alami Euritheis. 

Untung kita punya waktu untuk bernafas sebelum buahnya jatuh. Kalau saja Sekretaris bisa 
membuat kebiasaan melambat sehingga kita semua bisa menyusul. 

Saya percaya Guru mengambil pendekatan yang lebih lambat demi desa. 

Raja Iblis akan bingung dengan percakapan itu jika dia mendengar, tetapi konsepnya 
sendiri cukup biasa. Sebuah peristiwa yang sebanding dalam sejarah Jepang adalah ketika 
Oda Nobunaga mengalahkan klan Takeda dalam pertempuran Nagashino, tetapi mundur 
tanpa mengejar. Jika Nobunaga terus menaklukkan wilayah mereka, klan Takeda akan 
berjuang mati-matian untuk mempertahankan tanah air dan keluarga mereka. Akan tetapi, 
Nobunaga hampir mengabaikan wilayah Takeda setelah kemenangan besarnya, seolah-
olah dia telah meramalkan keruntuhan musuh-musuhnya. Beberapa tahun kemudian, 
wilayah itu menjadi milik Nobunaga dengan hampir tidak ada pertumpahan darah. 

Anda tidak pernah bisa benar-benar menaklukkan orang-orang patriotik... kata Tahara, 
memikirkan Kekaisaran. 

Saya setuju. Tidak ada aturan yang ketat tanpa rakyatnya menginginkan kita. 

Ya... Aku akan mengingatnya, Tahara terkekeh, menangkap peringatan Ren bahwa aturan 
mereka seharusnya cukup bermanfaat bagi orang-orang untuk memberikan kesetiaan 
mereka dengan sukarela. 

Tentang Batu Hitam, Tahara... 

Jangan berkeringat. Sekretaris berencana mendirikan Gedung Bundar, dan sudah 
menyisihkan tanah untuk meletakkan rel kereta api. Rute pertama dari desa ke Kota Suci. 
Dengan tenaga yang cukup, kita bisa pindah ke Freeway selanjutnya. 

Sebagian besar jalan yang dilalui tidak beraspal, yang membuat perjalanan ini lebih sulit 
dari yang diperlukan. 

Kami hampir tidak bisa memindahkan barang. Saya ingin memindahkan orang dan barang 
dengan kecepatan sepuluh kali lipat dari kecepatan mereka sekarang. 

Komunikasi mereka berlanjut, mereka berdua berusaha untuk membuat hiburan singkat 
Raja Iblis dalam prospek menjalankan kereta menjadi kenyataan. Yang memperburuk 
keadaan adalah bahwa Tahara dan Ren sebenarnya memiliki kemampuan untuk membuat 
kereta menjadi kenyataan. 

Menurut Anda berapa banyak yang diminta Guru untuk Batu Hitam? 
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Mengetahui Sekretaris, itu akan menjadi hampir terlalu murah untuk menjadi kenyataan. 

Saya setuju. 

Ini adalah fakta lain bahwa Tahara dan Ren tidak memiliki interpretasi yang sama. Ren 
mengira Raja Iblis menjual batu bara dengan harga murah untuk meningkatkan teknologi 
dan kualitas hidup rakyat jelata. Tahara, di sisi lain, mengharapkan Raja Iblis untuk sekali 
lagi mempopulerkan bahan bakar yang telah lama mengering di dunia ini dan 
mempersenjatai monopoli mereka. Memotong pasokan setelah batu bara dipopulerkan, 
misalnya, akan menghancurkan negara musuh mana pun. Embargo dan sanksi telah 
menjadi taktik yang efektif sepanjang sejarah. 

Manusia, sama egoisnya dengan mereka, berjuang untuk menurunkan standar mereka 
begitu mereka dibesarkan. Begitu mereka merasakan kapal uap dan kereta mesin uap, 
tidak ada yang mau pergi tanpa mereka. Popularitas Hot Springs Resort sebagian karena 
AC: hanya contoh lain untuk menyesuaikan diri dengan kenyamanan. 

Saya pikir kita harus mempopulerkan arang sama banyaknya. Itu akan membebaskan orang-
orang dari harga Batu Mantra yang menindas. 

Ya, ini akan menjadi salah satu rencana paling populer dari Sekretaris. 

Setiap manusia membutuhkan api dan air dalam hidupnya. Bahkan yang termiskin dari 
yang miskin membutuhkan akses ke masing-masing untuk bertahan hidup. Raja Iblis telah 
membebaskan desa Rabi dari kekurangan air, dan sepertinya dia sekarang akan melakukan 
hal yang sama untuk api. Jika kebijakannya mencapai setiap sudut Holylight, dukungannya 
akan dijamin seperti menemukan nyala api di bawah asap. 

Kalau begitu aku akan meninggalkanmu untuk berurusan dengan menteri... Dan yang dipilih 
Eyze ini dari kerumunan. 

Dipahami. 

Eyze dan mitra pemulanya telah bergabung dengan migrasi tanpa hambatan, Ren 
menerima kartu nama Raja Iblis dari mereka tanpa pertanyaan. Mereka telah ditugaskan 
untuk memilih tokoh-tokoh berbahaya dan melaporkannya. Sebagian besar penduduk 
daerah kumuh telah ditipu oleh Jack untuk berhutang, tetapi beberapa dari mereka adalah 
penjahat yang kejam. 

Setelah membedakan tipe yang paling buruk dari kerumunan, Eyze dengan malu-malu 
berbicara kepada Ren. Baginya, dia adalah seorang gadis yang jauh di luar pemahamannya. 
Dia tampak seperti malaikat tanpa cacat, dan pada saat yang sama, dia merasakan teror 
yang luar biasa dari dalam dirinya yang bahkan melampaui kengerian iblis tingkat tinggi. 

"Um, baiklah... Nona Ren... Kami mengumpulkan mereka menjadi satu kelompok." 

"Terima kasih." 
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Tatapan Ren membuat tulang belakang Eyze membeku. Auranya yang murni, keanggunan 
yang tak bisa didekati, dinginnya badai salju, dan kecantikan yang tak tertandingi---dia 
terlalu sempurna dan terlalu tak bisa dipahami. Dia akan lebih cepat percaya bahwa Ren 
adalah makhluk gaib. 

Dia pamit dari Ren secepat yang dia bisa, bergabung kembali dengan rekannya dan 
berkeringat peluru karena hanya berdiri di dekatnya. 

"Ini tidak adil, Tuan Eyze... Anda bisa membiarkan saya membuat laporan sesekali." 

"Kamu orang bodoh! Siapa yang tahu hal bodoh apa yang akan Anda katakan jika saya 
mengirim Anda ...? " Eyze bergidik membayangkan nasib mereka jika mereka memicu 
kemarahan Ren. Dia tidak bisa terlalu mempercayai mitra rookie-nya dengan tugas itu. 

"Dia sangat imut... Lihat dia, dia bahkan berpakaian imut!" 

"Pasti menyenangkan menjadi dirimu..." 

"Bukankah dia merasa seperti putri yang gagah, imut tapi tidak bisa didekati?" 

"Begitu kamu dewasa, kamu tidak akan bisa menatap matanya." 

Tombak di tangan Ren memberi Eyze penglihatan tentang neraka itu sendiri. Ren memang 
menggunakan Ningen Mukotsu untuk membunuh musuh tangguh yang tak terhitung 
jumlahnya. 

"Apa yang menteri pikirkan sih...?" 

"Ya, itu tidak adil! Itu penyalahgunaan kekuasaan!" 

Sang menteri saat ini menunjukkan senyum sayang untuk gadis yang membangkitkan rasa 
takut, seperti kepala pelayan generasi yang lahir untuk membela majikannya. 

"Sepertinya dia punya otak di bawah ikat pinggang, sepertimu." 

"Jangan tempatkan aku dalam kategori yang sama dengannya! Saya memiliki niat yang jauh 
lebih murni ... " 

"Ya, ya ..." Eyze menahan lidahnya dan melambaikan tangannya ke arah partnernya. Tetap 
saja, dia tidak bisa tidak mempertimbangkan kembali nilai karakter dan koneksi setelah 
menonton menteri. Lagipula, kesepakatan bisnis dan proyek nasional yang hebat telah 
diputuskan oleh hal-hal seperti itu. Jika majikan baru menteri berada di garis depan, 
bagaimanapun, dia tidak akan pernah mengadopsi disposisi seperti itu. Dia akan menjaga 
kewaspadaannya terhadap Raja Iblis, yang hanya akan tampak seperti Jack yang baru dan 
lebih baik. Dengan Ren sebagai penghubung, Eyze curiga bahwa dia akan membuat menteri 
terpesona pada saat migrasi selesai. 
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Memang, menteri dengan senang hati berbicara dengan Ren, naik di sampingnya. "Jadi dia 
sebenarnya tidak ada hubungannya dengan Heaven's Ward." 

"Tidak. Guru ditakuti oleh beberapa orang, tetapi dia adalah pria yang sangat baik." 

"Aku telah mendengar desas-desus tentang taktik agresifnya di Holylight..." 

"Jangan khawatir. Anda akan melihat dengan mata kepala sendiri dunia yang sedang 
dibangun oleh Guru. Saya dengan senang hati akan menjadi pemandu Anda. " 

"Mm, mm. Memang," menteri tertawa. Anehnya dia merasa gembira dengan kehadiran 
gadis itu, kegugupan di dalam dirinya menghilang seperti dia sepenuhnya diremajakan. 
Melihat pakaiannya saja membuatnya mengenang masa mudanya. Dia bahkan merasakan 
dorongan untuk berteriak, sama seperti dia berteriak di laut lepas yang dia hadapi di City 
States ketika dia masih muda. 

Mengagumi pakaian gaya pelaut Ren, dia berkata, "Pakaianmu selamanya mempesona." 

"Ini adalah milik saya yang berharga. Guru memberikannya kepada saya. " 

"Saya ingin mengimpornya ke negara kita..." 

"Saya mendengar ada perancang busana yang sangat baik di desa Rabbi. Anda juga dapat 
mempertimbangkan untuk mengobati keletihan Anda di Hot Springs Resort." 

"Saya akan menantikannya," menteri itu tertawa lagi, tidak mengerti apa itu "Resor 
Pemandian Air Panas". Dia sedang dalam mode liburan, diliputi oleh rasa kebebasan yang 
telah lama dia lupakan di bawah pemerintahan Jack. Menteri bertanya-tanya pria mana 
yang tidak akan senang dengan seorang gadis yang luar biasa cantik di sisinya. Dia 
menganggap ini sebagai hadiah yang layak untuk dekade pekerjaannya yang menyiksa. 

"Kita akan segera tiba di Rookie," menteri mengumumkan. Berkat perencanaan yang 
matang, karavan itu terus berjalan tanpa penundaan, dan baru saja tiba di kota Rookie. 
Sekarang menteri akan dimanfaatkan dengan baik: dia mengeluarkan surat lengkap dari 
raja Euri untuk mendapatkan izin masuk. Prosesnya mudah, berkat pihak yang 
mengumumkan kedatangan mereka sebelumnya. Terlebih lagi, dengan berita kejatuhan 
Jack, Republik Edogawa memfokuskan upaya mereka untuk tidak mengguncang perahu. 

Ren berbalik ke jalan-jalan Rookie, di mana dia diberitahu bahwa Paladin telah bekerja 
untuk memulihkan kota. Dia harus meyakinkan pahlawan terkenal itu untuk bergabung 
dengan emigrasi. 

Urin, gadis dari daerah kumuh, tersenyum pada Ren. " Ren ! Desa macam apa yang dimiliki 
Raja Mashter?" 

Ren menanggapi dengan ramah gadis yang dikenalnya. "Yang luar biasa, pasti..." 
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"Spleen...?" 

"Tempat yang sangat cantik. Orang-orang ini akan bekerja di cas--- Kuil Emas." 

"G-Kuil Emas?! Mashter King punya rumah emas ?! " 

"Tentu saja. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Guru." 

"Wow!" 

Kasino yang didirikan Raja Iblis dimodelkan setelah pendirian kehidupan nyata di Las 
Vegas. Kemewahannya benar-benar seperti dunia lain, interiornya memperkuat gelar Kuil 
Emasnya dengan tumpukan emas yang lewat di berbagai meja. Fasilitas mewujudkan niat 
ganda ini. 

"Seseorang datang, Mishtresh Ren!" 

"Dia pasti Paladin..." Bahkan dari jauh, Ren bisa melihat bahwa pria bertubuh kecil itu 
adalah ahli dalam keahliannya. Dengan tatapan dingin, dia menunggu pendekatan pria yang 
telah banyak dia dengar. 

------Kota Pemula, Bangsa Utara. 

Ini adalah kota petualang penuh harapan yang mencari nafkah melalui penjelajahan bawah 
tanah. Namun, saat ini, Bastille Dungeon dikunci setelah Invasi, memenuhi jalan-jalan 
dengan pria dan wanita yang kehilangan pekerjaan. Kota telah pulih dari kekacauan 
terburuknya di bawah kepemimpinan Paladin, tetapi pemandangan kota membuktikan 
bahwa masih perlu waktu sebelum kembali normal. 

Weeb telah bekerja siang dan malam melakukan restorasi, mengakhiri hari-harinya dengan 
membaca surat harian dari Hummer. 

"Tuan Daruma benar-benar orang yang jujur..." Gumam Weeb pelan, meskipun dia masih 
gagal mengingat nama Hummer. 

Hummer, orang yang rajin belajar, merinci hari-harinya dan mengirim surat kepada 
Rookie. Awalnya dia mengirimnya melalui kurir pos, tetapi mulai menggunakan elemen 
tinggi Angin yang disebut Garude setelah korespondensi Hummer yang rajin menjadi lebih 
mirip dengan halaman buku harian. 

Weeb terkekeh pada keterusterangan Hummer yang tak ada habisnya. "Aneh... Hariku tidak 
lengkap tanpa membaca suratnya." Isinya adalah kehidupan membosankan pria paruh 
baya yang tidak berbakat; itu adalah jenis surat yang tampaknya tidak sepadan dengan 
waktu seorang Paladin, tetapi Weeb datang untuk menantikan pos itu. 

Tentu saja, ada beberapa informasi yang menarik perhatian Weeb. "Rumah sakit tempat 
orang miskin berbaris berbondong-bondong..." 
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Desas-desus tentang Rumah Sakit Lapangan Yu telah mencapai bahkan Bangsa Utara, 
mengatakan bahwa setiap cedera atau penyakit disembuhkan di tempat. Sebagian besar 
menertawakan desas-desus yang tidak masuk akal, tetapi beberapa dengan serius 
merenungkan kisah itu. Mereka dengan kondisi kesehatan yang parah mungkin bersedia 
untuk mengambil sedotan. Surat itu terus menjelaskan bahwa Hummer merasa sedih 
karena seorang wanita muda telah menghinanya; dia menulis tentang wanita jalang yang 
menggodanya hari demi hari. 

"Saya pikir wanita ini memiliki perasaan untuk Anda, Mister Daruma ..." Weeb sendiri 
bukan pria romantis, tapi dia tidak bisa menahan senyum membaca tentang hari-hari 
Hummer yang membosankan namun penting. Dalam pertempuran sendirian tanpa akhir 
untuk menyelamatkan setiap orang di benua itu, Weeb telah menemukan semacam jeda 
dalam surat-surat ini. "Sungguh ironis... Menemukan kedamaian kehidupan biasa di desa 
Malaikat Jatuh..." 

Bangsa-bangsa Utara dipenuhi dengan perang, kemiskinan, wabah penyakit, dan orang-
orang terlantar. Mereka yang terlalu miskin untuk membeli obat jatuh seperti lalat, dan 
para pengungsi yang kelaparan bertahan hidup dengan kulit pohon yang direbus. 
Kehidupan yang damai tidak terbayangkan bagi mereka; kehidupan sehari-hari bagi 
mereka hanyalah siksaan neraka. 

Postingan tersebut membawa berita mengejutkan Weeb saat ini, menceritakan tentang 
jatuhnya Jack, penguasa de facto Euritheis. 

"Raja Bangsal Surga...?" Weeb telah mendengar nama itu, tetapi seorang tentara bayaran 
yang mengambil alih penguasa suatu negara sangatlah aneh. 

Setelah serangkaian tindak lanjut, dia dengan cerdik merasakan Raja Iblis di balik insiden 
itu. "Mantel hitam panjang, gadis yang memusnahkan Bintang Lima, kejatuhan Jack, dan 
penduduk daerah kumuh pindah ke Holylight...? Lalu Perusahaan Gorgon di Negara Kota..." 
Weeb hanya bisa membuat dugaan dari informasi sporadis; satu-satunya fakta yang 
dikonfirmasi adalah pencopotan tahta Jack. Weeb menyimpulkan bahwa Perusahaan 
Gorgon sangat menyambut baik perubahan kekuasaan. Skenario terburuk, Gorgon 
mungkin telah membuat kesepakatan dengan Malaikat Jatuh... Skenario terburuk Weeb 
adalah akurat. 

"Apa yang dia coba lakukan ...?" gumamnya lagi, bingung dengan gambar yang sedang 
dilukis oleh Raja Iblis. Membersihkan negara dari tirannya dan menghadapi orang-orang 
yang tertindas di daerah kumuh hampir tampak heroik. 

Saat Paladin bergulat dengan teka-teki, migrasi dengan cepat mendekat. 

Dia tidak dapat menemukan jawabannya sebelum hari yang menentukan: karavan dua ribu 
orang lebih telah tiba, berteriak-teriak di jalan-jalan Rookie. 

Trinary mengintai kedatangan itu dengan cemberut. "Tuan Weeb. Mereka memang..." 
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"Bendera Euritheis. Ya, mereka seharusnya adalah mantan penghuni daerah kumuh 
mereka," Weeb menilai dengan dingin. Pengangkutan itu akan terlihat seperti operasi 
perdagangan manusia besar-besaran jika bukan karena ketelitian para prajurit yang 
menjaga mereka. Sebuah tim pasokan khusus bahkan dapat ditemukan di barisan belakang, 
mengingatkan pada pawai militer. 

"Ini adalah kedua kalinya dia membawa populasi besar ke wilayahnya," Kaiya, pemimpin 
Trinary, mencatat. 

Altema mengelus kumisnya dan mengejek dengan sinis, "Konyol. Dia hanya bermaksud 
memperbudak mereka." 

"Raja Iblis keji itu... Dia harus segera ditaklukkan!" Jamur mengepalkan tinjunya. 

Saat Trinary menyuarakan pendapat mereka, pikiran Weeb sepenuhnya diambil oleh gadis 
dengan pakaian aneh dan aura beku. Dia dengan mudah menyimpulkan bahwa dialah yang 
bertanggung jawab untuk menjatuhkan Lima Bintang... Dan gadis ini balas menatapnya. 

"Betapa anehnya. Semua orang di grup terlihat sangat puas." 

"Kalau begitu mereka bukan budak...?" tanya Kai. 

Sekelompok orang yang diperbudak akan tampak jauh lebih sedih. Kafilah ini, 
bagaimanapun, dipenuhi dengan wajah-wajah penuh harapan. 

"Sepertinya mereka ingin berbicara denganku," kata Weeb dan mulai menuju pasangan 
yang mendekatinya. Salah satunya adalah menteri Euritheis yang dia kenal baik, dan yang 
lainnya adalah gadis secantik dan setajam obsidian. 

Menteri dengan riang memanggil, "Paladin! Sudah terlalu lama." 

"Memang, sudah..." Weeb masih memberikan semua perhatiannya pada gadis itu, 
rambutnya berdiri di hadapannya. 

Ren membalas tatapannya dengan perhatian yang sama, keduanya saling berhadapan 
untuk menganalisis setiap detail. 

"Mari kita simpan basa-basi kita untuk lain waktu, karena kita harus masuk di kantor kota," 
menteri mengumumkan. "Sampai saat itu, Paladin." 

"Aku akan menantikannya." 

Menteri menuju ke kota dengan semangat di langkahnya. Sementara upaya restorasi 
sedang berlangsung, puing-puing terbesar telah dibersihkan, sangat meningkatkan 
pemandangan jalan-jalan. 
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Setelah menteri pergi, Ren membungkuk formal, dan Weeb menjawab dengan tangannya 
sendiri, bertepuk tangan. 

"Namaku Ren. Kamu pastilah Master Paladin yang dibicarakan." 

"Aku dipanggil begitu... Dia yang mengatur ini?" 

"Ya. Dia akan menyediakan pekerjaan, gaji, dan tempat tinggal bagi orang-orang yang 
kelaparan." 

"Saya tidak bermaksud kasar... Tapi saya tidak melihat bagaimana desa terpencil itu dapat 
mendukung populasi sebesar itu." Weeb hanya tahu pra---Rabi Iblis Raja, yang hampir 
tidak bisa mendukung populasinya sendiri, apalagi gelombang besar seperti itu. Sungguh 
konyol untuk berpura-pura bahwa itu bisa memberikan pekerjaan dan tempat tinggal bagi 
orang-orang ini. Bahkan jika mereka adalah budak, mereka akan membutuhkan air dan 
makanan untuk bertahan hidup, serta tugas-tugas penting untuk memanfaatkan tenaga 
kerja mereka dengan baik. Mengelola budak pekerja lebih mudah diucapkan daripada 
dilakukan. 

"Apa yang Anda harapkan saya lakukan ...?" Weeb bertanya dengan mencela diri sendiri. 
Dia telah menghabiskan separuh hidupnya untuk membantu orang miskin. Tragisnya, 
perang berkecamuk di seluruh benua, menghasilkan semakin banyak kemiskinan dan 
kemelaratan. Dia bisa bepergian dari satu negara ke negara lain untuk menyajikan 
makanan, tetapi yang terbaik yang bisa dia harapkan adalah bantuan sementara untuk rasa 
lapar beberapa orang. Itu seperti bekerja untuk memadamkan api hanya untuk 
menyalakan lebih banyak api di sekelilingnya. Tidak ada yang lebih terasa seperti usaha 
yang sia-sia. 

"Upaya Anda sejauh ini sangat terhormat," kata Ren. "Tetapi ada batasan untuk 
menyelamatkan orang melalui makanan saja. Guru memberikan keselamatan melalui bisnis 
dan pekerjaan, yang akan membawa keuntungan dan lebih banyak bisnis... Sampai dia 
membentuk kembali seluruh benua." 

"Membentuk kembali benua ...?" Weeb merasa pusing dengan proporsi yang sangat besar. 
Itu adalah perbuatan yang tidak bisa dilakukan manusia; itu adalah salah satu yang 
membutuhkan keajaiban untuk menciptakan langit dan bumi baru. "Dia berusaha keras 
untuk mengalahkan Jack, hanya untuk tenaga kerja?" 

"Yang bodoh dan tidak berdaya akan hancur di hadapan Guru." 

Weeb mendorong kacamatanya ke atas dan tertawa kecil. "Dia persuasif seperti biasa." 
Raja Iblis dengan begitu mudah mencapai suatu prestasi yang Weeb ragu-ragu untuk 
melakukannya karena takut akan dampak diplomatik. Raja Iblis tidak mengindahkan 
diplomasi dan hanya melanjutkan menuju tujuan akhirnya, meledakkan siapa pun yang 
menghalangi jalannya. "Mungkin semua makhluk yang lebih tinggi seperti ini ..." 
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Ren tidak setuju dengan Weeb. Tuannya adalah makhluk yang lebih tinggi yang menguasai 
dunia; itu jelas dengan sendirinya. "Guru ingin Anda menemani kami. Jika Anda mencari 
perubahan, ikut saya ke Rabi. " 

"Ubah ..." Weeb memikirkan Konklaf. Di Tzardom, anak laki-laki berusia enam belas tahun 
dikumpulkan untuk memilih Paladin berikutnya menggunakan Kotak Garb Suci. Hari itu, 
dia ingin mengubah dunia, dan bersumpah untuk menyelamatkan orang miskin. 

Sudah sepuluh tahun... Perang terus berputar, dan mereka yang berkuasa menggunakan 
segala cara yang diperlukan untuk memenuhi ambisi mereka. Di tengah kekeringan dan 
wabah penyakit, pria di masa jayanya direkrut untuk berperang, meninggalkan pertanian 
yang tak terhitung jumlahnya terdampar. Banyak desa dijarah sampai punah sama sekali. 

'Seseorang tertidur,' katanya...? Weeb memikirkan penghinaan yang pernah dilontarkan 
Raja Iblis padanya. 

Cahaya Agung...? Ini di luar mimpi pipa. Jika makhluk agung seperti itu ada, mengapa Anda 
melakukan pekerjaan apa pun? Biarkan 'Cahaya' ini menggunakan keajaibannya untuk 
menyelamatkan orang miskin hari ini! 

Kata-kata ini bergema menyakitkan di benak Weeb. Itu adalah pertanyaan yang sama yang 
telah mengganggunya sepanjang perjalanannya: mengapa Cahaya mengabaikan parodi 
seperti itu di seluruh benua? Mengapa itu tidak menjawab doa orang-orang dan 
menyelamatkan mereka? 

"Dia telah menunjukkan niatnya melalui tindakannya," kata Weeb, memperhatikan orang-
orang di daerah kumuh. Tidak terpikirkan oleh standar dunia ini bahwa Raja Iblis akan 
memberi mereka tempat tinggal dan pekerjaan, apalagi membayar mereka. "Aku 
mengerti... Aku ingin melihat dengan mataku sendiri bagaimana mereka akan 
diperlakukan." Setelah berkeliling ke berbagai negara, dia telah mengembangkan 
ketidakpercayaan yang kuat terhadap siapa pun yang memiliki kekuasaan. Janji telah 
dilanggar dalam semalam; dia memutuskan untuk melihat ini dengan matanya sendiri, 
terutama sekarang karena karavan orang kedua menuju Rabi. Dia dimainkan seperti biola, 
menolak untuk menutup mata. 

Setelah Weeb membuat keputusan dengan hati-hati, Ren berkata, "Saya pikir Anda akan 
terkejut ketika Anda menyaksikan dunia Guru... Dan menjadi sangat sibuk." 

Weeb balas menatap Ren dan ramalannya. Jika ada yang lain, Weeb pasti akan terkejut 
ketika dia bertemu dengan rumah sakit modern di mana di sana bekerja seorang dokter 
yang dapat menyembuhkan penyakit apa pun, belum lagi sumur tak berujung, air mancur, 
dan hutan dewa yang menyembuhkan orang dengan sendirinya. 

Desa Rabi sudah dipenuhi dengan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya di luar 
pemahaman dunia ini. Desa Rabi adalah dunia Akira Ono. Akan menarik untuk melihat 
mana yang merupakan dunia fantasi yang sebenarnya. 
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Volume 8 Chapter 9 

Pemeran di Sayap 
Seperti serangga yang bertebaran di angin, para bangsawan Holylight sangat kecewa saat 
Raja Iblis membuat dampaknya di utara. Dona, pemimpin bangsawan Tengah, telah 
menyerukan tindakan, dan segera dijawab oleh simpatisan. Mereka memicu perang 
saudara ketika netralitas bukanlah pilihan. Semua untuk melindungi keluarga mereka, para 
bangsawan bergegas mengumpulkan informasi yang mereka tukarkan pada pertemuan 
rahasia, mengajukan pertanyaan penting: pihak mana yang akan menang? Para bangsawan 
Tengah atau militeristik? Secara alami, banyak yang pada awalnya berpihak pada tujuan 
bangsawan Pusat, sebagian besar karena kekayaan, jumlah, dan status mereka. Namun, 
perdebatan itu tidak ada habisnya. Membuat pilihan yang salah sekarang akan menjamin 
jatuhnya rumah mereka. 

"Kalian semua melupakan satu faktor penting: Penjaga Gerbang." 

"Memang, benteng itu ..." 

"Kudengar itu menuntut tiga kali lipat pria untuk merebut tempat itu." 

Beberapa menampilkan pengetahuan setengah terpelajar dari catatan pertempuran 
sejarah. 

Mereka berteriak-teriak di setiap belokan perang, perdebatan mereka semakin 
berkembang. 

Pembuat keputusan pertama adalah Nyonya dan para bangsawan lainnya yang bergabung. 
Dia secara terbuka mengumumkan solidaritasnya dengan para bangsawan militeristik, 
mengecam Dona karena menaikkan harga Batu Mantra. Ini tidak terlalu mengejutkan 
daripada ketika saudara perempuannya bergabung. 

"Bahkan para bangsawan artistik..." 

"Apa yang sedang terjadi?!" 

"Menentang Nyonya Buttersauce akan merusak reputasimu di dunia seni..." 

"Tapi Sir Dona mengendalikan air . Kita tidak boleh melupakan ini." 

Dengan berita bala bantuan asing, otak mereka hampir meledak. Ksatria Salamander 
dikirim dari Tzardom of Light, dan bala bantuan tambahan datang dari Xenobia, kuda 
hitam dari Utara. Yang membuat keadaan menjadi lebih buruk adalah Suneo 
mengumumkan dukungan keuangan untuk sekutunya; banyak bangsawan mengirim 
utusan ke Suneo untuk mengungkap arti dari ini, dan kembali dengan kabar satu juta 
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medali emas, yakin dedikasi Suneo untuk konflik. Orang hanya bisa membayangkan 
kebingungan yang melanda para bangsawan yang belum selaras. Mereka tidak pernah 
mengharapkan konflik skala besar seperti itu. 

Pikiran yang bimbang, bagaimanapun, akhirnya dibuat untuk mereka dengan berita 
kekalahan telak para bangsawan militer. 

------Cahaya Suci Pusat. 

Sebuah batalion kecil bangsawan militer sedang berbaris, meminta air. 

Dona, yang memonopoli Batu Mantra Air, telah menaikkan harga mereka secara drastis. 
White mendirikan stasiun air di seluruh negeri untuk memerangi masalah ini, tetapi terlalu 
banyak yang terpengaruh; tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan seluruh penduduk 
yang gersang yang berkeliaran dan menunggu dalam antrean panjang di stasiun-stasiun ini. 

" Satu ember air?! Itu tidak cukup!" 

"Saya punya empat anak!" 

"Tunggu giliranmu, brengsek!" 

Penduduk yang marah berkumpul untuk mendapatkan air, memulai perkelahian karena 
frustrasi. Apakah ini menunjukkan kekurangan manusia, atau kekurangan Dona? 

Pasukan bangsawan Pusat mengejek mereka yang terkena dampak, menyerang stasiun air 
untuk bersantai. 

"Menyingkir dari pandangan kami... Cacing!" 

"Airnya terbuang untuk kotoran sepertimu!" 

"Sungguh merusak pemandangan. Mati saja karena kehausan." 

Mereka membantai orang banyak dengan tombak mereka seolah-olah mereka sedang 
menyembelih domba. Yang lain menembakkan panah ke kerumunan seolah-olah mereka 
sedang berburu rusa. 

"Berburu domba adalah olahraga, tapi lihatlah. Bukankah itu pasukan orang liar utara?" 

"Betapa pas..." 

"Kepala mereka akan menjadi suvenir yang bagus." 

Pasukan Pusat dengan baju besi yang berkilauan mengejar para prajurit militeristik, yang 
berhamburan saat melihat musuh-musuh mereka. 

"Lihat seberapa jauh para bangsawan militeristik telah jatuh!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mengapa orang-orang biadab itu tidak meminum air kencing kuda mereka?" 

Faksi militeristik menderita kekalahan demi kekalahan, berita yang menyebar melalui 
selentingan. Beberapa pertempuran besar menyusul, tetapi para bangsawan Tengah, 
dengan angin di layar mereka, merebut kemenangan mereka dengan mudah. Dengan 
perang yang hari demi hari menguntungkan faksi Pusat, banyak bangsawan yang duduk di 
pagar berbondong-bondong ke sisi Dona. 

Lebih buruk lagi, wilayah yang ragu-ragu untuk memilih pihak dihancurkan oleh perintah 
ksatria yang dikirim dari Tzardom: peringatan brutal terhadap siapa pun yang akan 
bergabung dengan bangsawan militeristik. Karena takut pada Ksatria Salamander dan 
kebiadaban mereka, banyak rumah bersumpah setia kepada Dona. 

Tentu saja, pihak lain dari konflik tidak menganggap ini sebagai kebohongan. Mereka terus 
menjalankan strategi mereka, tetapi tetap dikalahkan oleh para bangsawan Tengah. 
Misalnya, pasukan perbekalan telah dikirim dari wilayah Nyonya pada banyak kesempatan, 
tetapi batalyon Pusat telah mencegat dan menjarah mereka semua dalam perjalanan. 
Dengan kendalinya atas persediaan air sebagai senjata terhebatnya, Dona telah 
menetralisir para bangsawan militeristik sebelum perang secara resmi dimulai. 

Pada saat ini, para prajurit Xenobia telah bergabung dengan para ksatria Tzardom dalam 
menjarah pasukan suplai dan desa-desa di seluruh Holylight. Seluruh bangsa terasa seperti 
telah dikeringkan sampai ke tulang dan dibakar hidup-hidup. Mereka mungkin juga telah 
ditaklukkan oleh kekuatan asing. 

Tanah itu dipenuhi dengan tangisan ratapan saat perang tampaknya dimenangkan oleh 
para bangsawan Pusat. 

------Penjaga Gerbang, Cahaya Suci Utara. 

Di tengah berita kekalahan pahit di medan pertempuran, benteng itu menyala dengan 
kegembiraan; kekurangan air hanyalah tipuan. Bahkan sekarang, para bangsawan 
militeristik membawa air keluar dari Pemandian Umum dengan ember, mengirimkannya 
ke setiap rumah tangga. 

"Biarkan mereka datang! Airnya tidak pernah berhenti!" 

"Woo hoo! Ini tidak pernah menjadi tua!" 

"Berhentilah bersorak seperti anak laki-laki dan pergilah!" 

"Ha ha ha! Ayah dimarahi lagi!" 

Tentara, wanita, dan anak-anak bersama-sama ambil bagian dalam estafet air. Ada wanita 
lain yang memalu pedang panas atau memasang panah dengan bayi di punggung mereka. 
Banyak wanita yang mencuci pakaian, menggunakan banyak air. Berbeda dengan wanita 
bangsawan Tengah, wanita utara memiliki temperamen yang ganas. 
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"Kapan Sir Harts mengamankan sekutu seperti itu ...?" 

"Sepuluh ribu medali emas! Saya tidak bisa berhenti gemetar saat pertama kali 
melihatnya." 

"Dengan uang sebanyak itu, kita bisa mempertahankan benteng selama yang kita butuhkan. 
Aku tahu kita bisa mengandalkan pemimpin kita!" 

Kotak penuh dengan medali emas tersebut secara teatrikal menempati sebuah ruangan 
besar di benteng: hadiah dari Suneo, dikelilingi oleh perlengkapan tempur yang dikirim 
dari Republik. Dengan sejumlah besar barang yang disumbangkan oleh Nyonya yang masih 
aman di gudang mereka, benteng itu lebih baik dari sebelumnya, sangat kontras dengan 
persepsi publik. 

Di ruang komando benteng, Harts menyambut Sambo kembali setelah menyelesaikan 
berbagai misi di luar benteng. 

"Bagus, Sambo." 

"Bukan masalah. Hanya berjalan-jalan cepat di luar tembok. " 

"Tidak mudah memalsukan kekalahan sambil menekan korban. Pekerjaan yang brilian." 

"Mereka tampak seperti pemburu yang menembak untuk olahraga. Para bangsawan callow 
itu pasti mendapatkan dorongan kepercayaan yang sangat dibutuhkan dari pencurian kecil 
mereka. " 

Hart tersenyum. Setelah kinerja mereka melarikan diri ke seluruh negeri untuk mencari 
air, perwujudan arogansi para bangsawan Tengah semakin didorong oleh prospek 
kemenangan: mereka telah menjadi raksasa, seperti truk yang melaju kencang dengan tali 
remnya putus. Harts bisa menghadapi pasukan yang yakin akan kemenangan palsu lebih 
mudah daripada dia bisa mengambil permen dari bayi. Sambo telah melakukan kekalahan 
telak dengan meninggalkan bendera dan senjata, memastikan untuk memukul ego para 
prajurit Pusat. 

"Saya hanya bisa membayangkan rasa frustrasi Anda karena harus memunggungi orang-
orang bodoh itu ... Kami berutang permintaan maaf kepada semua orang." 

"Oh tolong, kami mulai menikmati balapan siapa yang bisa melesat paling cepat." Sambo 
dengan bangga memukul dadanya. Dia bersedia menanggung rasa malu jika itu 
berkontribusi pada kemenangan setiap hari. 

Para bangsawan Tengah, di sisi lain, akan menemukan strategi yang tidak terpikirkan. 
Mereka harus bertindak setangguh dan seanggun mungkin dalam kinerja abadi---itulah inti 
dari masyarakat kelas atas. 
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"Pemandian umum itu adalah tempat yang tepat..." Sambo mengulangi ketika dia melihat 
para prajurit mengirimkan ember demi ember air. Pembangunan fasilitas aneh telah benar-
benar mengubah kehidupan di dalam benteng. 

"Lihat, Tuan Harts! Para wanita mandi dan mencuci setiap hari sekarang!" 

"Kami menjadi jauh lebih higienis." 

Air dari pemandian umum berfungsi sebagai air minum dan memasak serta air untuk 
cucian. Sudah menjadi tren besar di dalam benteng untuk mengakhiri setiap hari dengan 
mandi. 

"Gatekeeper juga belum pernah melihat persediaan sebanyak ini..." 

"Tidak ada kredit yang menjadi hak saya. Itu semua di bawah arahannya , "kata Harts, 
gemetar memikirkannya sekali lagi. Sebelum dia menyadarinya, benteng telah dibanjiri 
dengan persediaan bantuan dari Kupu-Kupu, Suneo, dan Perusahaan Anak. Tak satu pun 
dari mereka yang benar-benar mudah untuk ditangani, dan mendapatkan bantuan dari 
ketiga pihak tampaknya sebanding dengan sihir. 

Sambo, yang tidak mengetahui prosedur rinci Raja Iblis, menimpali. "Uang, persediaan, dan 
air... Sulit dipercaya kami berjuang untuk menyediakan salah satu dari ketiganya belum 
lama ini." 

"Dia datang dan mengubah segalanya menjadi lebih baik." 

Ketika semuanya dikatakan dan dilakukan, benteng itu memang telah mengalami 
perubahan yang luar biasa. Sepertinya seumur hidup yang lalu mereka berjuang untuk 
mendapatkan garam. 

"Dia benar-benar telah kembali..." gumam Sambo. 

Harts tahu betul siapa yang dia bicarakan: Malaikat Jatuh Lucifer, penguasa malam. 

"Perban yang dia hasilkan langsung membawaku kembali dari ambang kematian." 

"Dan cahaya kembali ke mataku dalam waktu singkat ..." 

"Desa Rabbi dipenuhi dengan fasilitas yang aneh. Surga yang disebut Hot Springs Resort, 
air mancur ilahi yang tak berujung, hutan tempat penyembuhan luka hanya dengan 
berbaring di bawah pepohonan, kuil yang berkilauan dengan emas..." Harts merasa konyol. 
Bagaimana bisa sejumlah manusia membangun fasilitas seperti itu? Rasanya tidak ada 
keajaiban dari Cahaya Agung. 

"Maukah Anda melayani penguasa malam, Sir Harts?" 
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Harts menjawab dengan keheningan yang berkepanjangan. Dia telah kehilangan hitungan 
berapa kali dia merenungkan pertanyaan itu; kebangkitan Malaikat Jatuh Lucifer 
tampaknya menentang semua alasan. 

Ragu-ragu lebih lanjut, Harts mengartikulasikan, "Hidup kita telah berubah---secara 
drastis---dan begitu pula dunia tempat kita tinggal." 

"Memang. Berita tentang Anda dan Nyonya bergabung mengguncang negara. " 

"Bangsa kita juga telah berubah. Begitu juga para Gadis Suci. Orang-orang yang tetap 
stagnan adalah para bangsawan Pusat." 

"Banyak orang Holylight akan mati kehausan." 

"Jika saya harus memilih antara orang bodoh yang mengeringkan negara dan seseorang 
yang dengan bebas menyediakan air tanpa batas, saya akan selalu memihak yang terakhir, 
bahkan jika dia adalah malaikat yang jatuh." Harts menghela napas panjang. Dia bersedia 
untuk menaruh kepercayaannya pada Raja Iblis karena dia tidak kehilangan 
kepercayaannya pada para Malaikat. 

"Saya akan melakukan apa yang Anda katakan, Sir Harts." 

"Apa kamu yakin...?" 

"Saya tidak memahami seluk-beluk semua ini, tetapi saya berhutang banyak kepada dokter 
itu. Dan lihat mereka, Sir Harts. Mereka berseri-seri dengan kegembiraan. " 

Harts berdiri di samping Sambo untuk mengamati area terbuka, di mana para pria saling 
berlomba membawa ember berisi air dengan para wanita menampar punggung pria 
mereka. Di samping mereka, anak-anak tertawa dan bermain, saling berendam. 

"Saya lebih mementingkan diri sendiri daripada yang Anda berikan kepada saya," kata 
Sambo. "Saya dengan senang hati akan mengikuti siapa pun yang membawa tawa dan 
banyak hal ke tanah yang sederhana ini!" 

Harts terkekeh, tetapi mau tidak mau setuju. Dia berkewajiban untuk melindungi 
rakyatnya dan mata pencaharian mereka. 

"Dapatkah kita memulai?" tanya Sambo. 

"Ya. Mari tunjukkan pada mereka seperti apa perang yang sebenarnya." 

Pasangan itu keluar dari ruang komando, tertawa. 

Sementara itu, para bangsawan Tengah menikmati kemenangan mereka hari demi hari. 

------Penjaga Gerbang Malaikat Bijaksana, wilayah Dona. 
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Di benteng yang dibangun di atas begitu banyak darah tak berdosa ini, pesta perayaan 
diadakan setiap hari. Orang bisa mengatakan bahwa tugas bangsawan adalah menghadiri 
pesta sejak awal, tetapi dikombinasikan dengan berita kemenangan yang terus mengalir, 
para bangsawan Tengah berada di awan sembilan. 

"Lihat helm ini. Saya mengambilnya dari orang biadab utara. " 

"Faksi militeristik hampir tidak bisa memegang pedang di luar tembok Gatekeeper!" 

"Batalion saya mengambil bendera mereka." 

"Nyonya adalah wanita yang tidak tahu apa-apa tentang pertempuran." 

"Dengar dengar! Pasukan suplainya adalah yang membuat kita terus maju!" 

Mereka tampak terpikat dengan praktik memamerkan jarahan mereka dan merendahkan 
musuh mereka. 

"Sebuah langkah yang spektakuler. Saya mendengar pasokan dari Suneo telah diembargo 
oleh Bangsa Utara lainnya. " 

"Berburu binatang buas yang terpojok. Ini adalah jalan bangsawan sejati ! " 

Kegembiraan mereka, yang dipicu oleh rantai kemenangan mereka, selanjutnya didorong 
oleh anggur. Berbagai instrumen dimainkan di ruang dansa, pria dan wanita menari di 
tengah, dikelilingi oleh meja-meja yang dihias dengan hidangan mewah yang jauh dari 
jangkauan orang biasa. Dona, pemimpin bangsawan Tengah, dan keponakannya, Shrimp, 
berbagi satu meja seperti itu, pipi mereka memerah karena minuman. 

"Skemamu brilian, Udang." 

"Kekayaanmu adalah kekuatan pendorongnya, Paman. Saya hanya memberikan ide. " 

"Tapi sekarang tidak ada olahraga di dalamnya. Apakah kita melebih-lebihkan lawan kita? " 

"Manusia tidak bisa bertahan selama tiga hari tanpa air. Rupanya orang-orang biadab itu 
adalah manusia. " 

Dona tertawa terbahak-bahak. 

Sementara faksi militeristik tidak perlu khawatir tentang kekeringan lagi berkat 
Pemandian Umum yang didirikan oleh Raja Iblis, sisa Holylight menderita; mereka 
memperebutkan sedikit air yang mereka miliki di beberapa daerah, dan perampok air 
merajalela. Setiap desa mengatur perlindungan mereka sendiri, tetapi keadaan tidak 
membaik, terutama sekarang dengan Xenobia dan Tzardom bergabung dalam keributan. 
Tentara Pusat biasanya mengusir faksi militeristik dan menyebutnya sebagai kemenangan, 
tetapi tidak dengan pasukan asing ini. Tentara Xenobia menjarah tanah apa pun yang 
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bukan milik bangsawan Tengah, sementara pasukan Tzardom membakar desa atau kota 
mana pun yang mereka temui dengan kedok memburu para pemuja setan. Tidak ada air, 
kota yang terbakar, dan bandit asing yang menghancurkan Holylight terus menerus. 

"Anjing-anjing Xenobia sedang mencabik-cabik daerah-daerah." 

"Saya selalu menikmati hasil karya mereka. Serangga yang sangat sedikit lupa bahwa 
mereka hanya hidup karena belas kasih kita yang besar jika mereka tidak diingatkan dari 
waktu ke waktu." Dona dan Shrimp sama-sama menganggap rakyat jelata tidak lebih dari 
binatang buas yang perlu dicambuk untuk mendapat pelajaran. 

"Tapi dia cerita lain." 

"Jenderal Leon... Rupanya ada alasan bagus baginya untuk tidak menyapamu, Paman." 
Shrimp mengamati pesta. Jenderal terkenal itu telah berpantang dari ruang dansa dan 
medan perang, tetap berada di kamarnya setiap saat. "Pahlawan cenderung agak 
eksentrik..." 

"Siapa yang butuh pahlawan di zaman sekarang ini? Tinggalkan jenderal di masa lalu 
berdebu di mana dia berada, bersama Harts! " Dona meludah dan diam-diam cemberut. 

Melihat ini, Shrimp mencondongkan tubuh untuk berbisik di telinganya, "Nah, sekarang, 
Paman ... aku punya kabar baik lagi." 

"Apa itu?" 

"Pemimpin Ordo Ksatria Suci, yang sangat diandalkan oleh Lady White, telah dibujuk untuk 
bergabung dengan tujuan kita." 

"Apa?!" 

Ordo Ksatria Suci adalah kelompok yang didedikasikan untuk pertahanan Kota Suci yang 
kadang-kadang bertugas di bawah komando Gadis Suci. Dari semua kandidat untuk 
menggandakan Holylight... 

"Butuh beberapa waktu, tapi dia sedang dalam perjalanan dengan tiga ribu ksatria di 
belakangnya." 

"Fantastis! Itu keponakanku!" Dona menampar Udang di punggungnya, menilai serangan 
psikologis pada Putih bahkan lebih dari penambahan tiga ribu tentara. 

Mata di ruangan itu tertuju pada Dona saat dia berdiri dari singgasananya yang dimuliakan. 
"Dengar ini, semuanya! Keponakanku tersayang telah menjadi pemimpin Ordo Ksatria Suci. 
Dia bergegas ke sini saat kita berbicara dengan tiga ribu orang," katanya penuh 
kemenangan. 
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Ballroom bergema dengan tepuk tangan. Mereka berpikir bahwa para ksatria telah cukup 
lama untuk melihat kenyataan. Ordo Ksatria Suci berjumlah sekitar delapan ribu, tetapi 
tanpa pemimpin mereka, mereka tidak memiliki konsekuensi nyata. 

"Dia pasti mengambil waktu ... Rupanya mereka hanya dilatih untuk mengayunkan pedang 
mereka dan mengosongkan pikiran mereka." 

"Apa yang bisa kamu harapkan dari orang biasa?" 

"Oh, diam. Dia ada di pihak kita sekarang. Selain itu, setiap bangsawan membutuhkan 
anjing penjaga. " 

Saat para bangsawan memuntahkan hak mereka, Dona mengambil kesempatan untuk 
menghidupkan kembali faksi secara teatrikal. "Bangsa kita telah lama dirusak oleh kotoran 
yang tidak berguna. Nenek moyang kita yang tak kenal takut, yang berjuang bersama 
Malaikat Bijaksana untuk mengalahkan Raja Iblis, berguling-guling di kuburan mereka! 
Sekarang adalah waktunya untuk membuat pendirian kita dan merebut kembali bangsa 
kita untuk garis keturunan kita yang mulia!" 

Kerumunan meraung, mabuk dengan anggur dan semangat. Itu adalah pidato yang efektif, 
menarik kebanggaan para bangsawan di pohon keluarga mereka. Tentu saja, Dona 
memiliki motif tersembunyi untuk menggulingkan lawan politiknya: lebih banyak 
kekayaan. 

Udang menjentikkan jarinya dengan penuh gaya. "Lalu, Paman. Anda dapat menyerahkan 
sisanya kepada saya ... Termasuk masalah yang telah kita diskusikan. 

"Ya..." 

Kerumunan wanita memasuki ruang dansa, yang mendorong Dona untuk membawa 
mereka pergi, lubang hidungnya melebar. Kelompok wanita yang seluruhnya cantik ini 
telah dikumpulkan secara paksa oleh Dona untuk melakukan seleksinya . Anak buahnya 
praktis telah menculik wanita dari empat penjuru wilayahnya dan mengirim mereka ke 
rumah Dona. Proses seleksi tanpa hambatan ini menimbulkan banyak tragedi, karena Dona 
tidak menganggap status perkawinan para wanita itu berharga. Anak-anak yang disebut 
Numbered dipilih dalam proses yang sama dari yang sangat miskin. Mereka berfungsi 
sebagai mainan yang tidak akan dilewatkan siapa pun jika rusak. 

Dengan awan wanita cantik di sekelilingnya, Dona menuju ke sebuah ruangan yang 
memancarkan panas yang menyesakkan melalui pintu. 

"Tunggu di sini sebentar," dia mengumumkan, dan para wanita membungkuk patuh. 

Dona membuka pintu ke sebuah ruangan kosong, kecuali sebuah kandang di tengahnya. 
Alat ini khusus dibuat untuk tujuan ini dari Batu Mantra Api. 
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Seekor makhluk kecil seputih salju yang menyerupai rubah fennec berbaring di dalam 
kandang. Makhluk itu tampak lemah, entah karena kesusahan atau kelaparan. 

"Kamu binatang yang keras kepala... Berikan aku Crystalnya, sudah!" 

Fennec salju, begitu makhluk itu dipanggil, adalah hewan langka yang ditemukan secara 
eksklusif di pegunungan yang tertutup salju. Spesies ini sekarang terancam punah karena 
perburuan berlebihan karena mereka menghasilkan Kristal Salju, juga dikenal sebagai es 
yang tidak pernah mencair. 

Yukikaze pernah menyelamatkan fennec salju dari penangkaran dan menerima Kristal 
Salju sebagai tanda terima kasih. Fennec, bagaimanapun, berada di ambang kematian, dan 
meninggal dalam pelukannya. 

"Tidak apa-apa," kata Dona. "Jika kamu tidak memperbaiki sikap kurang ajarmu, aku akan 
terus memburu jenismu." Dia melemparkan Batu Mantra Api melalui jeruji, dan fennec 
salju melompat sebaik mungkin untuk menghindari panas yang akan menyebabkan rasa 
sakit yang luar biasa. Dona terus melemparkan Batu Mantra ke makhluk itu dengan gila-
gilaan, sampai lemaknya menguasai dirinya dan dia kehilangan napas. "Binatang kotor... 
Beri aku Kristal! Ingat baik-baik, Anda tidak akan pernah bebas sampai Anda 
melakukannya!" Bahunya naik turun saat dia bernafas, Dona meninggalkan tungku sebuah 
ruangan. 

Benteng itu menampung tahanan lain. Jauh dari ballroom mewah, Leon berdiri di 
balkonnya menatap bintang-bintang dengan sedih. Apa yang saya lakukan disini...? 

Dia telah menghabiskan hari-harinya berjuang di garis depan untuk Xenobia, yang telah 
menghancurkan negara asalnya. Sekarang dia telah dikirim untuk berperang dalam perang 
saudara Holylight, sebuah negara di mana dia tidak memiliki koneksi, positif atau negatif. 

Zorm, mantan tangan kanannya, memanggilnya dari belakang. "Hari sibuk lainnya di 
tempat kerja. Banyak suvenir hari ini." 

"Apakah tugasmu merampok milik orang yang tidak bersalah?" 

"Dona yang menyuruhku memberi pelajaran pada orang-orang yang menggeliat. Saya tidak 
punya pilihan selain membantai para pria, memperkosa para wanita, dan menjarah rumah 
mereka hari demi hari." Zorm tertawa terbahak-bahak. Armornya dicat merah dengan 
darah musuh-musuhnya, dan beberapa kalung digantung di lehernya untuk menunjukkan 
penjarahannya. 

"Hentikan penggerebekan ini segera. Kamu lebih tercela daripada bandit kecil. " 

"Jangan sampai kamu lupa, kamu hanya salah satu prajurit sekarang." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Leon menggertakkan giginya. Zorm telah memimpin pasukan Xenobia di Holylight untuk 
menyembunyikan ketidakhadiran Leon dari Xenobia, yang juga merampas kekuatan 
komando jenderal itu. 

"Kami terkejut faksi-faksi militeristik sama ompongnya dengan mereka." 

"Ada alasan mengapa mereka berlari... Pasti ada." 

"Memotong air mereka adalah alasannya. Semua mengering bahkan sebelum perang 
dimulai. Mereka hampir tidak bisa berdiri." 

"Jangan meremehkan pemimpin mereka. Dia telah berjuang di garis depan sejak sebelum 
kita lahir." 

"Kamu hanya belum melihat mereka beraksi, terjebak di menara gadingmu," ejek Zorm, 
sebagai bentuk balasan karena harus mengikuti perintah Leon dalam keadaan normal. 

"Aku punya skor untuk diselesaikan dengan Xenobia, tapi aku tidak memaafkan kehilangan 
nyawa yang tidak perlu." 

"Saya kaptennya. Anda seorang tentara. Kapan itu akan melewati kepalamu yang tebal? " 

"Kalau begitu bawa aku keluar untuk berperang---" 

"Kamu tetap di tempatmu sekarang. Anda tidak akan menceramahi saya di tengah medan 
perang. Itu perintah. Mengerti?" 

Zorm melangkah keluar dari ruangan, dan Leon tidak bisa berbuat apa-apa. 

Mereka mencoba menurunkan kewaspadaan kita... pikirnya. Banyaknya retret, rangkaian 
pasukan suplai yang selalu dihadang, kekurangan air, dan keuntungan besar dari 
penjarahan... Ini paling berbahaya bagi pasukan ketika mereka berpuas diri dengan 
kemenangan... 

Kerajaan Parma sama ketika Leon menjabat. Setiap kali dia, pahlawan nasional mereka, 
mengamankan kemenangan, istana terus kehilangan rasa bahaya. Raja mengurangi 
pengeluaran militer, menolak untuk mendengarkan kata-kata peringatan dari garis depan. 
Pada akhirnya, skema Kongming telah memisahkan Leon dari negaranya. Kemenangan 
terus-menerus seperti obat yang merampok para jenius militer dari penalaran logis 
mereka. 

Bukan hal yang mudah untuk mengendalikan seorang jenderal yang terlalu percaya diri di 
medan perang mana pun... Harts adalah nama jenderal mereka, seingat saya. Seorang 
komandan berpengalaman dan bijaksana... Dia akan sulit dihadapi. 

Sesuai dengan kekhawatiran Leon, pasukan Zorm nantinya akan dihancurkan. Namun, 
keberuntungannya tidak akan habis untuk beberapa waktu. 
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Sementara itu, jenderal Tzardom sedang menikmati segelas anggur. Ini adalah Flay, 
komandan muda Ksatria Salamander. Ksatrianya mengenakan baju besi merah yang serasi 
yang melengkapi rambut merah Flay. Matanya menyala dengan percaya diri, menceritakan 
kebanggaannya yang luar biasa. Dia memiringkan gelasnya dengan penuh gaya dan 
mengambil kerang yang dikukus dengan anggur putih. Mejanya menyajikan pesta lezat 
pate daging rusa, sup kelinci dan anggur merah, belibis panggang, dan crepes yang dibuat 
dengan banyak telur dan gula. 

"Tidak buruk untuk negara kelas dua." 

Ada beberapa keluarga tua di Tzardom of Light, masing-masing dengan jutaan petani di 
bawah nama mereka. Flay adalah putra sulung dari satu keluarga seperti itu, dan telah 
menyerahkan segalanya kepadanya di atas piring perak sejak kelahirannya. Selain tanah, 
kekayaan, dan populasi mereka, keluarga yang sama ini berkumpul untuk memilih Paus, 
pemimpin Tzardom. Bahkan bagi Paus, tidak bijaksana untuk menentang dewan keluarga-
keluarga ini. Faktanya, dia berjalan di atas kulit telur di sekitar Flay, pewaris salah satu 
yang paling kuat di Tzardom, Rooksanburgs. 

Sekarang, pelayannya memberikan secarik kertas. "Tuan Flay, ini daftar selatan." 

"Hm... Lahan pertanian dan tambang yang subur di selatan..." 

"Saya ragu ada pemuja setan di daerah yang lebih kaya." 

Mereka telah dikirim dengan dalih untuk menemukan dan mengalahkan para pemuja 
setan, tetapi kenyataan penganiayaan mereka hanyalah perburuan penyihir. Mereka akan 
mencari di seluruh pemukiman dengan alasan apa pun yang bisa mereka buat dan akhirnya 
membakar seluruh tempat. Mereka bertindak berdasarkan filosofi liar membakar terlebih 
dahulu, mengajukan pertanyaan kemudian. 

Flay menggigit sepotong keju susu kambing yang lezat dan menyisir rambutnya ke 
belakang. "Selama negara ini terus menghasilkan pemuja setan, seluruh wilayahnya akan 
dibersihkan." 

Para ksatria ini telah meruntuhkan setiap tanah yang menentang Tzardom, menyebut 
pembantaian mereka "Api Pembersihan." MO mereka tidak berubah sejak kedatangan 
mereka di Holylight. 

"Utara adalah satu hal, tetapi banyak bangsawan Tengah memiliki wilayah mereka---" 

"Kita tidak boleh ragu jika kita berniat untuk mengalahkan semua kejahatan. Api kita akan 
membawa Cahaya dan kedamaian ke dunia ini," kata Flay. Sebagai catatan, dia tidak mabuk, 
tetapi dengan tulus percaya pada filosofi ini. Tidak ada jumlah penderitaan yang tidak 
bersalah yang akan mengubah pikirannya, apalagi korban dari negara terpencil ini. Flay 
tidak peduli. "Apakah kamu sudah menemukannya ?" 
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"Tidak pak. Sayangnya..." 

"Betapa tololnya uskup itu... Membiarkan elangku yang berharga pergi." Flay meletakkan 
gelasnya dengan ekspresi pahit. 

Ksatria Salamander adalah orang-orang yang telah memojokkan Elang, mengeksekusi 
warga sipil tak berdosa di sepanjang jalan. Karena penangkapan atau pembunuhan seorang 
demi-human mendapat pujian tinggi di Tzardom, orang-orangnya dengan gila-gilaan 
mencari kesempatan untuk melakukannya. 

Pelayan Flay memperingatkan tuannya agar tidak melakukan tindakan yang terlalu 
bersemangat. "Mengumpulkan elang harus menyenangkan Yang Mulia." 

"Itu tidak cukup..." 

"Apa maksudmu?" 

"Mendapatkan kembali apa yang telah saya hilangkan adalah zero-sum. Itu tidak akan 
mendukung namaku." 

"Menaklukkan para pemuja setan dan memulihkan elang pasti akan..." 

Paus telah menunjuk petugas yang tepat untuk mencoba dan mengekang kecerobohan 
Flay, tetapi ambisinya tidak mengenal batas. 

"Aku harus mengambil kembali Kotak Pakaian Suci dari pengkhianat itu..." 

"Tuan Flay, itu ..." Petugas itu terdiam. 

Flay percaya dirinya sebagai Paladin yang sempurna sejak usia muda, yang hanya didorong 
oleh orang-orang di sekitarnya. Siapa yang bisa menyalahkan bocah manja itu karena 
membiarkan hal itu terjadi di kepalanya? Tetapi Kotak Pakaian Suci, sebuah Fragmen Kuno, 
tidak tunduk pada nepotisme. Itu telah memilih seorang anak laki-laki tak dikenal yang 
lahir dalam kemiskinan daripada pewaris keluarga yang kuat. 

Sepuluh tahun telah berlalu sejak konklaf itu, dan keputusannya tampaknya telah 
membuahkan hasil. Weeb telah berjuang untuk rakyat dan melawan kekuasaan yang 
korup. Orang mungkin bergidik membayangkan masa depan benua jika Flay, perwujudan 
elitisme, telah dipilih sebagai gantinya. 

"Kotak Garb Suciku, masih memiliki barang berharga yang tidak berguna, tidak punya 
uang, dan jelek itu...!" Flay terus menggumamkan kutukan, tetapi bahkan dia tidak memiliki 
kekuatan untuk membatalkan hasil dari ritual suci. Bakatnya adalah membakar 
pemukiman tak berdosa, bukan menyusun strategi. Sekarang dia merasakan tekanan untuk 
membuat nama untuk dirinya sendiri. 
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Udang mendekati Flay. Bocah kaya yang manja ini memiliki beberapa kelicikan dalam 
dirinya. "Mendambakan kemenangan besar?" 

"Keponakan Dona... Apa yang kamu tahu?" 

"Cukup untuk melihat bahwa kamu ingin Paladin saat ini menyingkir." 

"Anda..." 

Shrimp melihat Flay tidak lebih dari seorang anak, yang tidak memiliki kekuatan tetapi 
status tinggi dan ambisi membara yang terlalu membakar untuk kebaikannya sendiri: 
seseorang yang dilahirkan untuk dimanfaatkan. 

"Aku berjuang untuk memahami ritual itu... Orang biasa yang dipilih sebagai Paladin, bukan 
seseorang dengan nama yang lebih cocok ." 

"Ya, tepatnya... Orang biasa itu pasti telah memainkan beberapa trik!" 

"Kotak itu harus dikembalikan ke tempat yang seharusnya. Pemiliknya yang sah. Sungguh 
memalukan bagi negara Anda memiliki kotoran yang menyebut dirinya Paladin. " 

Petugas itu memberinya tatapan peringatan. "Cukup, Tuan Udang. Kami tidak 
membutuhkan orang asing yang mengkritik ritual di---" 

"Tidak, dia benar. Tutup mulutmu." 

"Tuan Flay...!" 

Flay menyentakkan dagunya. Pelayan itu dengan enggan melangkah mundur. 

"Jadi? Apa yang kamu ingin aku lakukan?" tanya Fla. 

"Mencapai prestasi yang tak terbantahkan dalam pertempuran dan meminta Kotak Garb 
Suci sebagai balasannya." 

"Tidak buruk. Ada prestasi tertentu dalam pikiran?" 

"Jadilah bintang pertempuran terpenting dalam perang saudara ini: jatuhnya Kota Suci." 

"Kota Suci ...?" 

Ide itu tenggelam seperti bisikan ular. Menaklukkan ibu kota asing tentu akan menjadi 
pencapaian yang berharga, tetapi Paus tidak memberinya perintah selain melenyapkan 
para pemuja setan dan mereka yang dicurigai berafiliasi. Menyerang dan merebut Kota 
Suci jauh di luar yurisdiksinya. 

"Bagaimana menurutmu?" tanya udang. 
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"Jika saya mengambil Kota Suci... Yang Mulia pasti akan mengenali bakat saya..." 

"Maafkan saya, tetapi visi Paus kabur. Dia memberi bobot lebih pada proses seleksi yang 
tidak dapat dipahami atas hak Anda dengan darah. Di sini kamu, yang seharusnya menjadi 
Paladin sejati, terbuang sia-sia." 

Mata Flay melebar. 

"Paus harus membuka matanya," lanjut Udang. "Anda mungkin harus mempertaruhkan 
keselamatan Anda sendiri. Anda mungkin harus memberi tahu Paus apa yang tidak ingin 
dia dengar. Itu adalah peran yang hanya bisa dimainkan oleh Paladin sejati." 

"Kau benar sekali... Aku terlalu patuh terlalu lama..." Dengan lesu, Flay berjalan keluar dari 
ballroom. 

Pelayannya membuat untuk mengikutinya, tetapi tampaknya menyadari kesia-siaan dalam 
mengejarnya, dan menggonggong pada Udang. "Apa artinya ini, menetaskan Master Flay 
seperti itu?!" 

"Telur? Saya hanya membagikan pendapat jujur saya." 

"Apa yang kamu inginkan?! Menyerang Kota Suci bukanlah bagian dari misi kami!" 

"Sebenarnya, pamanku menolak." Udang mulai tertawa, melengkungkan punggungnya. 

Shrimp telah menyarankan untuk menaklukkan Kota Suci dan menggunakan Gadis Suci 
dan penduduk kota sebagai sandera, semuanya agar faksi militeristik akan menyerah. Dona 
ingin menghindari menyerang Kota Suci tempat White tinggal, meyakinkan dirinya sendiri 
bahwa jika dia melewati garis ini, White akan membencinya selamanya. 

Petugas itu marah mendengar penjelasan itu. "Kamu berani mencoba menggunakan kami 
untuk sesuatu yang sembrono seperti itu ?!" 

"Semua untuk romansa besar pamanku. Kami menghargai kerja sama Tzardom," Shrimp 
terkekeh dan meninggalkan pelayan itu. Flay dan Shrimp adalah roh yang sama. 

Sementara petugas mengejar Flay dengan gigi terkatup, dia tahu betul bahwa saran apa 
pun yang bisa dia berikan akan jatuh di telinga tuli. 

Sementara itu, jauh di bawah bola mewah itu, Azur membawa nampan berisi makanan 
menuju sel yang menampung anak-anak Bernomor. 

Sel itu dipenuhi bau karat, minyak ikan paus, daging busuk, dan kotoran. Berbeda dengan 
ballroom yang ramai, sel itu sunyi, seolah waktu berhenti. Tempat itu pernah menampung 
seratus anak laki-laki dan perempuan yang diculik untuk hiburan Dona. Para bangsawan 
Pusat telah melewati mereka dengan satu atau lain cara sampai kurang dari sepuluh dari 
mereka yang tersisa... Dan mereka semua berada di ambang kematian. 
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Tak satu pun dari mereka makan, karena mereka semua ingin mati sesegera mungkin. 
Beberapa anak telah melakukan bunuh diri dengan membenturkan kepala mereka ke 
dinding batu, tetapi kerah yang dirantai mencegah anak-anak yang tersisa untuk 
mengikutinya. 

"Benteng ini akan segera menjadi medan perang." 

Tidak ada yang menanggapi Azur. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya, 
tetapi beberapa dari mereka telah memecahkan gendang telinga karena pemukulan 
berulang-ulang. 

Suara Azur adalah satu-satunya suara yang bisa didengar. "Aku terus mencari tempat 
untuk mengevakuasimu, tapi aku gagal melakukannya." 

Mata anak-anak menoleh padanya. Ada seorang anak dengan satu kaki, seorang gadis yang 
salah satu matanya dicungkil, seorang anak laki-laki yang alat kelaminnya dicabut oleh 
seorang bangsawan dengan fetish yang tidak normal. Gadis yang separuh wajahnya 
dirobek dan diganti dengan wajah babi itu tidak bergerak sedikitpun. Kehidupan itu sendiri 
tidak ada lagi di sel ini. 

"Saya mungkin tidak terlihat seperti sekarang, tetapi saya dulu mencari nafkah dengan 
pembunuhan. Itu adalah kejadian sehari-hari bagi saya untuk mengambil nyawa orang." Itu 
adalah monolog yang tidak dia maksudkan untuk didengar siapa pun. Mungkin ini adalah 
pengakuan terakhirnya. "Saya pasti hancur oleh pengulangan itu. Aku tidak bisa lagi 
merasakan. Hidup terasa tidak berarti seperti daun yang tertiup angin. Pada akhirnya, 
warna terkuras dari duniaku." Tidak ada gunanya bagi Azur untuk mengatakan ini 
sekarang, dia berbicara dari hatinya. Masa lalu, sekarang, dan masa depannya semuanya 
kabur abu-abu. "Meskipun aku telah kehilangan hatiku...Aku merasakan sakit di dadaku 
ketika aku melihatmu. Aku merasakan hidupmu, kehangatanmu... menghilang." 

Azur mencengkeram dadanya, merasakan denyut nadinya. Itu adalah jantung tanpa emosi 
di ambang pembekuan, tetapi dia masih bisa merasakannya berdetak. 
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"Aku memohon pembebasanmu. Saya tidak tahu apakah saya akan berhasil, tetapi itu layak 
untuk mempertaruhkan hidup saya. Jaga diri kamu." 

Gadis bermata satu itu meneteskan air mata. Bahkan sekarang, ada seseorang yang masih 
peduli dengan mereka. 

Begitu Azur pergi, isak tangis bisa terdengar di dalam sel. Tidak ada yang tahu bagaimana 
perasaan anak-anak pada saat itu. 

Keesokan harinya, Ksatria Salamander akan menyerang, menyebabkan apa yang kemudian 
disebut insiden Renegade Light yang terkenal. 

Pada saat yang sama, seorang gadis yang memiliki sejarah dengan perintah ksatria ini akan 
membuat keputusan. 

------Rumah Sakit Lapangan, desa Rabbi. 

"Apa kamu yakin?" 

"Ya." 

Yu mengintip ke mata gadis itu untuk konfirmasi, dan dia memberikan anggukan penuh 
tekad. 

"Saya belum pernah menyembuhkan sayap sebelumnya..." kata Yu. 

"Terima kasih." 

Yu menyentuh apa yang tersisa dari sayap Elang, membayangkan seperti apa bentuknya 
dulu. Tidak peduli seberapa rusaknya mereka, Yu dapat memulihkannya tanpa masalah; 
dia telah menyembuhkan segalanya mulai dari anggota badan yang hilang dan organ yang 
pecah hingga kondisi genetik. 

Akira Ono telah memberi Yu kemampuan untuk menyembuhkan penyakit dan cedera apa 
pun, bersama dengan banyak sifat ilmuwan gila yang mendorong Yu untuk terus-menerus 
mengotak -atik tubuh dan pikiran manusia menggunakan keterampilan Sensornya. 

Jari-jari Yu berubah menjadi serangkaian peralatan medis. Begitu mereka menyentuh 
sayap Elang, prosedurnya selesai. 

"Sayap elang... Mereka cantik." Yu mengagumi bulu-bulu perak itu. 

Elang, di sisi lain, tidak menunjukkan tanda-tanda kegembiraan. "Terima kasih, Nona 
Kirino." 

Sesuatu diklik dalam Yu. "Kamu memiliki sejarah dengan para ksatria Tzardom." 
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"Ya..." 

"Apakah kamu ingin sayapmu kembali untuk melawan mereka? Saya ingin tahu apakah 
Sekretaris memberi Anda izin untuk melakukannya. " 

"Ini masalah pribadi..." Eagle siap mengakhiri masa lalunya. 

Itu adalah sumber kekhawatiran bagi Yu: akankah Eagle secara tidak sengaja mengacaukan 
rencana sempurna Sekretaris? Tentu saja, "rencana" Raja Iblis seluruhnya terdiri dari kunci 
pas. Sungguh ajaib seberapa jauh dia telah datang tanpa satu pun strategi yang dipikirkan 
matang-matang. 

Tahara masuk, baru saja menyelesaikan Komunikasinya dengan Raja Iblis. 

"Fakta bahwa kamu masuk sekarang berarti kita adalah bagian dari diagram alur, kurasa." 

"Jangan terlalu tegang tentang hal itu, kita selalu begitu." 

Eagle berdiri, entah bagaimana dengan senyum tenang di wajahnya yang hanya mungkin 
terjadi melalui tekad yang teguh. Tahara dan Yu diam-diam setuju bahwa mereka harus 
secara fisik mengikat Eagle jika mereka ingin menghentikannya pergi. 

Hampir dalam nyanyian, Elang membacakan apa yang Raja Iblis pernah katakan padanya. 

"Dia memberi tahu saya suatu kali ... Tidak peduli seberapa sulit hal-hal yang terjadi di 
tengah, dan tidak peduli berapa kali saya gagal, saya hanya perlu menang sekali pada 
akhirnya. Selama saya bertekad, saya akan mendapatkan banyak kesempatan untuk 
mengambil tantangan lagi." 

Yu dan Tahara sadar dengan kutipan ini. Tak satu pun dari mereka yang tak terkalahkan, 
dan keduanya pernah mengalami kekalahan, bahkan jatuhnya kerajaan mereka. 

Dengan emosi yang campur aduk, Tahara berkata, "Saya mendapat pesan yang bagus untuk 
Anda dari Sekretaris. Pergi menendang pantat mereka. Dia akan menutupi milikmu." 

"Terima kasih!" 

Eagle meninggalkan Rumah Sakit Lapangan untuk menemukan Luna di luar pintu depan, 
siap berangkat dengan keretanya. 

"Luna... Bagaimana kau...?" 

"Kau pikir aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan pelayanku?! Jika kamu akan bergumul 
dengan Tzardom, aku ikut denganmu, jadi berhati-hatilah!" 

"Ini berbahaya, Lun. Kita mungkin akan mati..." 
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"Tidak sepertimu, slowpoke, aku adalah Gadis Suci yang sangat kuat dan penting. Jangan 
khawatirkan aku." 

Eagle hanya bisa terkekeh melihat sikap Luna yang tidak berubah. Mempertimbangkan 
kekacauan yang ditimbulkan oleh para ksatria Tzardom di Holylight, Luna akan tetap pergi 
untuk menghadapi mereka. Para Gadis Suci dimaksudkan untuk membela dan 
membimbing orang-orang; namun, Holylight adalah negara yang luas, yang akan membuat 
rencana Luna lebih sulit untuk dilaksanakan. 

"Di mana mereka sebenarnya? Apakah Anda memiliki petunjuk?" dia bertanya. 

"Saya tahu perintah itu dengan baik. Mereka akan pergi ke Kota Suci." Mengingat Flay yang 
membesarkan diri, Eagle merengut. Dia bertanya-tanya berapa banyak nyawa yang diambil 
oleh perintah ksatria pemberontak dan pemurnian mereka. 

"Aku tidak akan membiarkan mereka menyerang Kota Suci... Ayo pergi, Elang!" 

"Ya!" 

Kereta mereka mulai menuju Kota Suci, meninggalkan awan debu di belakangnya. Perang 
terus berlanjut, begitu pula spiral negatif. Jaring kebencian dan kekerasan yang telah 
menjadi begitu kompleks dan menjerat semua pihak baru akan terpotong ketika dia masuk 
ke dalam gambar. 
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Volume 8 Chapter 10 

Malam Kebangkitan 
------Wilayah Nyonya, Cahaya Suci Selatan. 

Sesaat sebelum keberangkatan Eagle dan Luna, Holylight timur dan terutama selatan tetap 
tidak terpengaruh oleh efek perang yang berkembang. Tanah pertanian subur di selatan 
masih sangat indah. 

"Biarkan permainan tag dilanjutkan," perintah Tahara kepada karavan kereta kuda 
menggantikan Nyonya. "Jika Anda melihat musuh, Anda harus keluar dari sana. Mereka 
kemungkinan besar akan menyerang di sini," Tahara menunjuk ke sebuah titik di peta. 

Para kusir dan pekerja memperhatikan, tetapi menatap Tahara dengan rasa ingin tahu. 
Mengapa dia memerintahkan mereka untuk lari tanpa memperhatikan muatannya? 

Tahara telah mengirim pasukan pasokan ke rute yang hampir tidak menyentuh radar 
musuh sehingga mereka bisa dirampok dengan sengaja. Secara kebetulan, dia 
menggunakan strategi yang mirip dengan Harts. 

"M-Tuanku... Kita benar-benar bisa kabur? Anda tidak akan menghukum kami nanti...?" 

"Berteriaklah sekeras yang Anda bisa saat melakukannya. Daripada Anda, mereka akan 
mengejar jarahan yang bisa mereka banggakan. Begitulah para bangsawan di negara ini." 
Perintah Tahara sangat spesifik, sampai di mana tepatnya musuh akan menyerang. Dengan 
pengetahuan sebelumnya, tidak akan sulit bagi pengemudi karavan untuk melarikan diri 
dari serangan itu. "Timmu akan berhasil melewati gunung dengan cara ini..." Tahara 
melanjutkan memberikan serangkaian instruksi aneh ini, semuanya untuk mengatur 
kemenangan bagi lawan yang akan memukul ego mereka. 

Tahara tidak membuat operasi ini karena bercanda, tetapi karena beberapa alasan taktis. 
Pertama, musuh akan curiga jika Nyonya, yang sekarang memiliki aliansi dengan faksi 
militeristik, duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jadi, Tahara telah memberi perintah 
seolah-olah dia adalah seorang wanita yang tidak tahu apa-apa tentang peperangan. Sesuai 
dengan niatnya, para bangsawan Tengah menjadi terbawa oleh kemenangan berulang 
mereka: penjarahan, pembakaran, dan pembantaian yang dilakukan terhadap rakyat jelata. 
Harga Batu Mantra Air telah meningkat ke bulan. Warga Holylight merasa hidup mereka 
sedang dipermainkan. Seperti yang telah dihitung Tahara, faksi Sentral dan pasukan asing 
mengumpulkan banyak kebencian dari penduduk. 

Tahara berhenti merokok dan dengan santai menatap ke langit. Untung mereka bisa 
diprediksi. Sekarang orang-orang benar-benar memihak kita. Secara alami, penduduk 
menginginkan kemenangan pasukan Raja Iblis, mengetahui bahwa jika faksi Pusat menang, 
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tragedi ini bisa terulang. Mereka akan merangkul kekuatan baru apa pun, terlepas dari 
platform apa yang dibawa ke meja. Inilah yang diinginkan Tahara. 

Menghembuskan asap, Tahara meninjau benih yang ditanam Raja Iblis agar mereka 
mencapai titik ini. Umpan dari kotak musik, menyembuhkan Sambo, mengamankan 
saudara perempuan Kupu-kupu, bergandengan tangan dengan Harts... Menjinakkan Gadis 
Suci Luna dan White, menyebarkan niat baik di antara para pedagang dan pekerja melalui 
pembangunan kembali wilayah timur... Ada banyak lagi gerakan yang dia buat, semuanya 
diperhitungkan dengan sempurna untuk merebut kekuatan di Holylight. Selain itu, Raja 
Iblis telah mengatur lawan mereka. Dia telah berulang kali mengejek dan mempermalukan 
Dona sampai Dona terdorong untuk memanggilnya hampir karena putus asa, yang 
membuat Dona memusuhi orang-orang Holylight dan faksi lawan. Sekarang Holylight 
berada dalam kekacauan, orang-orang merampok harta benda, air, dan rumah mereka. 

Saya tahu apa yang Anda rencanakan, Chief. Orang-orang menginginkan, lebih dari apapun... 
Seorang pahlawan. 

Tentu saja, Raja Iblis tidak memiliki pemikiran seperti itu, tetapi Holylight mengikuti 
lintasan yang sama seperti yang dimiliki Euritheis. Dalam menghadapi kekacauan, 
kemiskinan, dan kejatuhan masyarakat, populasi biasanya mendambakan pahlawan yang 
nyaman untuk menyelamatkan hari. Mengetahui bahwa Euritheis akan segera jatuh ke 
dalam situasi yang sama seperti Holylight, Tahara dan Yu telah mendorong ini dengan 
rumor yang menyebar melalui Propaganda: Malaikat Jatuh akan bangkit kembali, memukul 
mereka yang menindas rakyat. 

Melihat bahwa Raja Iblis merasa malu dengan desas-desus bahwa dia adalah Malaikat 
Jatuh, kedua penasihatnya telah mengambil keuntungan dari kepercayaan Holylight pada 
Cahaya Agung dan Malaikat, yang tampaknya mengabaikan doa mereka karena kehidupan 
yang memburuk bagi rata-rata warga Holylight dan pembagian kelas hanya tumbuh. 

Dua ribu tahun telah berlalu sejak hilangnya Malaikat terakhir. Dua ribu tahun. Tak 
terhitung banyaknya doa yang dipanjatkan kepada mereka selama waktu itu. Cukup lucu, 
orang-orang mulai merasakan semacam penghormatan dan pemujaan terhadap makhluk 
yang telah berperang melawan Cahaya Agung, menciptakan ilusi makhluk seperti juara 
rakyat, mirip dengan bagaimana tokoh sejarah yang difitnah dievaluasi kembali setelah 
beberapa waktu. . 

Baiklah, bangsawan Tengah. Tetap bertani semua kebencian itu. Terkekeh, Tahara 
menembakkan Komunikasi kepada Raja Iblis. 

Pria yang dikabarkan akan membagikan pukulan suci baru saja bangun dari tidur siang. 

------Penginapan di Euritheis. 

Pertemuan itu sukses. Don adalah pria muda yang cukup terhormat. 
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Ha ha ha! Yang menakutkan tidak lebih dari anak yang baik, eh, Chief? Tahara bisa melihat 
Raja Iblis mengungguli don dalam hal kejahatan. 

Selama percakapan ini, Raja Iblis memastikan untuk menjiplak interpretasi Gorgon atas 
tindakannya untuk membenarkan dirinya sendiri, seperti seorang penipu menjalin tali 
kebohongan untuk berjalan di seberang. 

Saya benci mengatakannya, tetapi Anda memasukkan terlalu banyak skema ke dalam semua 
yang Anda lakukan dan katakan. Bayangkan menjadi orang yang mencoba mencari tahu 
setiap detail yang telah Anda perhitungkan untuk seratus langkah ke depan, Tahara 
Berkomunikasi. 

Akulah yang mencoba mencari tahu! Raja Iblis berpikir dalam hati, karena dia telah 
menyamarkan kecerdasan Gorgon sebagai miliknya. Dia hanya Berkomunikasi dengan 
gravitas, Perhatian Anda sedang dipertimbangkan. 

Dona boy tidak berubah, tapi kami memiliki Tzardom dan Xenobia yang mengetuk pintu 
kami untuk bermain di halaman kami. Semua penjarahan dan pembakaran pemukiman ini... 
Mereka adalah kelompok yang gaduh. 

Dengan berat hati, Raja Iblis menatap langit-langit. Perang telah dimulai secara nyata. Dia 
telah diberitahu tentang gerakan mencurigakan di antara para bangsawan Tengah (siapa 
pun mereka), tetapi itu tidak pernah tampak seperti ancaman nyata. Bagaimanapun juga, 
Raja Iblis belum pernah bertemu Dona, dan tidak memiliki pengetahuan tentang faksi 
Pusat. 

Dan teman Luna datang ke Yu untuk menyembuhkan sayapnya. 

Oh...? 

Rupanya dia punya banyak pikiran. Panggilan saya adalah bahwa dia akan berperang. Dia 
memiliki daging sapi dengan perintah ksatria yang dikirim Tzardom. 

Tahara menjelaskan masa lalu Elang, dan Raja Iblis merenung. Bahkan pada pertemuan 
pertama mereka, dia telah dilecehkan oleh pasukan Tzardom. Hidupnya telah menjadi 
siklus diburu oleh Ksatria Salamander, yang merampok segalanya dalam prosesnya. 

Diburu selama bertahun-tahun untuk dipukuli dan disalibkan pada akhirnya... Aku akan 
membentaknya, pikir Raja Iblis. Dia akan membalas kekerasan mereka seratus kali lipat. 
Dia mengasihani Eagle, mengingat ekspresi sedihnya yang terus-menerus menurun. Dia 
pasti merasakan sakit yang tidak bisa dipahami orang lain... Siapa yang bisa 
memberitahunya bagaimana menyelesaikan ini dengan para ksatria itu? 

Bahkan di zaman modern, ada banyak kejahatan yang menghindari keadilan, korbannya 
tidak berdaya. Raja Iblis tidak akan pernah menyangkal korban mengambil masalah 
keadilan ke tangan mereka sendiri. 
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Tzardom menginginkan pertarungan lagi, ya? Raja Iblis menyadari, rasa frustrasi mendidih 
di dadanya. Dia baru saja mendapatkan sebongkah logam aneh di tubuhnya tempo hari. 
Baiklah... Jika pertarungan adalah apa yang mereka inginkan, aku akan memberi mereka 
hal itu! 

Mata Raja Iblis berbinar saat dia memberi tahu Tahara, Katakan padanya untuk tidak 
menahan diri. Pergi menendang pantat mereka. Aku akan menutupi miliknya. 

Tahara bersiul. Itu cukup meyakinkan! Adapun Luna... 

Mengetahui dia, dia akan pergi dengan temannya. Biarkan dia. Raja Iblis terkekeh, 
mengingat terakhir kali. Dia tahu bahwa Luna bukan tipe orang yang mendengarkan kata-
kata pengekangan. 

Dan Yu menyelesaikan laporan untukmu. Aku melihat ke dalam benteng Dona. Dia punya 
sekitar empat puluh ribu. 

Cukup pestanya... Aku akan membahas laporan di Hot Springs Resort. 

Setelah menyelesaikan Komunikasinya, Raja Iblis menoleh ke Mitsuhide, yang dengan 
gembira memanggang lebih banyak mochi. Dia berniat meninggalkannya di sini. 

"Sesuatu muncul," katanya. "Buat dirimu di rumah di sini." 

"Berapa lama kamu akan pergi?" 

"Aku belum tahu... Lepaskan mantelku!" 

"Aku akan sangat kesepian sendirian." Dia pikir Raja Iblis adalah satu-satunya orang lain 
yang dia temui dari Jipang selama bertahun-tahun. 

Raja Iblis bisa memahami sentimen itu. "Ini agak rumit. Setelah semuanya selesai, saya 
akan mengundang Anda ke desa saya. " 

Mitsuhide mendengus enggan. 

Raja Iblis ragu-ragu untuk mengikat Mitsuhide ke dalam pertempuran berdarah setelah 
terakhir kali. Konfliknya dengan Dona tidak ada hubungannya dengan dia. 

"Tolong beri tahu saya harus menelepon apa sebelum Anda pergi," katanya. 

"Apa?" 

Setelah mencela nama Raja, Raja Iblis tidak yakin harus berkata apa. Dia tidak ingin 
menggunakan gelar Raja Iblis, dan dia takut dia akan salah memahami Kunai sebagai 
homonimnya dalam bahasa Jepang, yang akan menyindir hubungan kerajaan. 
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Mitsuhide dengan santai berkata, "Bagaimana dengan Shogun?" 

"Apakah aku terlihat seperti itu ?!" 

"Jadi, kamu memang memiliki ikatan dengan klan shogun ..." 

"Saya tidak! Terserah, panggil saja aku Raja!" Raja Iblis melarikan diri dengan Quick Travel. 
Ini akan semakin meyakinkan Mitsuhide bahwa dia adalah keturunan bangsawan. 

Sudah lama sejak saya terakhir di desa ... 

Dalam sekejap, Raja Iblis sudah berdiri di kantor Resor Sumber Air Panas, di mana Tahara 
dan Yu telah menyiapkan berbagai dokumen untuk menunggu kedatangannya. 

"Selamat datang kembali, Tuan Sekretaris," kata Yu. 

"Terbuat seperti bandit, bukan begitu, Chief?" 

Senyum tenang datang pada Raja Iblis saat Yu memberinya buket mawar hitam yang 
berkilau seolah-olah basah. Mawar hitam memiliki implikasi yang agak jahat dalam kasus 
ini, seperti "kamu selamanya milikku," "cinta yang tidak pernah berakhir," dll. Tidak 
mengetahui salah satu dari mereka, Raja Iblis dengan acuh tak acuh berkata, "Ini benar-
benar terasa seperti rumah ketika saya mendapatkan bunga dari Anda." 

"Terima kasih Pak." 

"Yang ungu itu cantik, tapi aku suka yang hitam. Saya menantikan batch berikutnya, Yu. " 

"Tuan Sekretaris ...!" 

Raja Iblis tampak sangat lega karena Yu telah melanjutkan hobi berkebunnya yang damai. 

Tahara, di sisi lain, tidak tahu harus berkata apa. Mawar hitam dibuahi oleh tubuh uskup 
yang membusuk. Dia berusaha untuk tidak memikirkannya. 

"Aku akan menerima laporan itu," kata Raja Iblis. Dia mengambilnya dan membolak-balik 
halamannya. Benteng Dona digambar ke dalam peta terperinci, disertai dengan deskripsi 
terperinci tentang pasukan Dona: jumlah dan jenis senjata mereka, jumlah makanan yang 
disimpan di benteng, dan bahkan karya seni yang terkenal. Raja Iblis merasa kewalahan 
dengan laporan yang setebal batu bata. Dia dengan cepat meninggalkan usahanya untuk 
memahami dokumen itu. 

"Benar-benar laporan yang menarik..." 

"Ya pak. Saya interro--- menelitinya secara menyeluruh. " 
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Raja Iblis membalik halaman dengan sungguh-sungguh, menggambarkan ekspresi 
konsentrasi yang dalam. Informasi masuk ke satu mata dan keluar dari mata yang lain, 
tetapi dia mencari satu detail khusus: jumlah Koin Suci yang dimiliki Dona dan lokasinya. 

"Bagaimana dengan Koin Suci, Yu?" 

"Saya minta maaf Pak. Tidak ada cukup... informasi." 

"Saya mengerti..." 

Yu hampir tergelincir, tetapi Raja Iblis mungkin tidak akan peduli jika dia mengetahui nasib 
uskup. Dia tidak bersimpati pada siapa pun yang menyakiti wanita atau anak-anak---
karakteristik yang ditunjukkan dengan jelas dalam alter ego bosozoku -nya. 

Ini... Raja Iblis berhenti di halaman tertentu yang menjelaskan wanita pilihan Dona yang 
dikumpulkan dari seluruh negeri. Beberapa raja atau kaisar di Bumi melakukan hal seperti 
ini... Benar-benar brengsek. Memang ada penguasa dalam sejarah yang memiliki kebiasaan 
serupa. Dia hanya terkekeh mendengarnya, tapi ekspresinya muram saat membaca 
paragraf berikutnya. Yang Bernomor... Apa-apaan ini...?! Ada cerita tentang anak-anak yang 
diculik, dipaksa untuk memuaskan kesenangan sadis para bangsawan Pusat. 

Akun itu didasarkan pada pengakuan rinci Milligan yang dia buat untuk dibebaskan dari 
rasa sakit yang tak tertahankan. Rincian kehidupan dan kematian si Numbered akan 
membuat sebagian besar sakit, tapi Yu telah menjelaskan setiap detail tanpa basa-basi. 

"Kenapa ..." Raja Iblis menghentikan dirinya untuk menyelesaikan pertanyaan: Mengapa 
kamu tidak memberitahuku? Tidaklah adil untuk menyalahkan Tahara dan Yu untuk itu. 
Dia telah menempatkan prioritasnya dalam mencari barang-barang yang melindunginya 
dari sihir, dan tidak terlalu memedulikan Dona. 

Tidak menyadari perasaan sebenarnya dari Raja Iblis, Tahara menggaruk kepalanya. "Para 
bangsawan Central menyerap semua kebencian dari seluruh negeri, yang merupakan 
berita bagus bagi kami. Jika mereka terus melakukannya, kami akan mengumpulkan lebih 
banyak dukungan tanpa mengangkat satu jari pun." 

Yu tertawa, geli karena ngengat tertarik ke api. "Sangat berguna dalam hal itu, bahkan jika 
otak mereka kosong." 

"Kau mengatakannya. Ketua, biarkan mereka pergi sebentar dan tunggu waktu yang tepat 
untuk masuk. " 

Tahara dan Yu telah merencanakan untuk membiarkan Dona mengumpulkan cemoohan 
sebanyak mungkin, hanya berdiri ketika orang-orang Holylight tidak tahan lagi. Mereka 
tidak meragukan bahwa visi Raja Iblis sejalan dengan rencana ini. 

"Tidak, kita akan pergi sekarang. Tahara. Bersiaplah untuk melakukan perjalanan ke Kastil 
Suci. Aku akan melihat Putih." 
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"Apa-?! Ketua, jika kita berangkat sepagi ini, kita akan ketinggalan---" 

"Yu, buat perubahan yang sama seperti yang kamu lakukan padaku terakhir kali." 

"T-Tapi, Tuan Sekretaris ..." 

"Apakah saya gagap?" Raja Iblis berbicara dengan frustrasi yang terdengar. 

Kata-kata itu sepertinya menyerang Tahara dan Yu seperti sambaran petir. Mereka 
gemetar atas perintah pencipta mereka. Sebelum mereka sempat berpikir, setiap sel di 
tubuh mereka bekerja untuk menyenangkan Raja Iblis. Begitu mereka meninggalkan 
ruangan, Malaikat Jatuh Lucifer muncul di kantor. 

Melihat ke cermin, Raja Iblis (sekarang Malaikat Jatuh) tertawa. "Apakah itu 'keajaiban' 
untuk melenyapkan sampah seperti dia?" 

Tepat saat dia berkata begitu, Tahara dan Yu masuk kembali, tampak malu-malu seperti 
anak-anak yang baru saja dimarahi oleh orang tua mereka. 

Dengan malu-malu, Tahara menawarkan proyeksinya. "Chief... Kita akan mengadakan 
pertunjukan besar bersama White, kan?" 

"Memang." 

Kali ini, niat Raja Iblis dan interpretasi Tahara selaras. Mereka berpikir bahwa 
melenyapkan musuh yang telah meneror negara akan menghasilkan efek yang diinginkan, 
terutama di hadapan White saat menyamar sebagai Malaikat Jatuh. 

Untuk jaga-jaga, Raja Iblis mengirim Komunikasi ke Kondo. Kita pergi ke barat sebentar. 
Jika ada orang yang mencurigakan mendekati desa, jagalah mereka. 

Y-Ya, Pak! 

Saat Kondo tergagap, ketiganya berpegangan tangan: Malaikat Jatuh Lucifer, penembak jitu 
jenius, dan iblis berjas lab. Mereka bertiga yang muncul di medan perang bersama-sama 
akan menjadi mimpi buruk bagi musuh mereka. Tidak peduli perang, mereka pasti akan 
mengakhirinya. 

"Ayo kita bawa babi jelek itu ke pasar..." 

Dengan itu, ketiganya menghilang dari kantor. 

Waktu bentrokan yang akan menentukan nasib Holylight (dan seluruh benua) semakin 
dekat. 

------Kastil Suci, Cahaya Suci. 
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Kastil Suci, pusat negara, berada dalam bahaya. Dona akhirnya menunjukkan ambisinya 
dan memanggil bangsawan terdekat untuk bertindak, mengumpulkan pasukannya di 
sebuah benteng di wilayahnya dalam skala yang cukup besar bagi siapa pun untuk 
melihatnya sebagai pemberontakan. Selain bangsawan barat, banyak dari tengah dan 
selatan negara bergabung dengan Dona, serta pemimpin Ordo Ksatria Suci dan tiga ribu 
anak buahnya. Akibatnya, Kastil Suci jatuh ke dalam kekacauan yang belum pernah terjadi 
sebelumnya. 

"Putih, Harts telah meninggalkan bentengnya dengan lima ribu tentara." 

"Sangat bagus...!" 

Jauh di dalam Kastil Suci, Gran dan White menunggu setiap berita dengan penuh harap. 
Yang sedang berkata, kabar baik sangat sedikit dan jarang terjadi. Sebagian besar 
pertahanan terakhir yang merupakan Ordo Ksatria Suci telah mengkhianati mereka. Lima 
ribu sisanya akan memiliki tangan penuh untuk membela Kota Suci. Terlebih lagi, kelas 
pekerja telah dikeringkan dengan embargo Batu Mantra Air. Orang kaya akan memiliki 
beberapa persediaan dari mereka, tetapi orang miskin terlihat semakin sering 
menggeledah orang kaya untuk mendapatkan persediaan mereka. 

"Dona keji itu... Hanya iblis yang akan merampok air dari manusia!" Gran menghentakkan 
kakinya, tongkat di udara, tapi kenyataan mereka tidak berubah. 

Mereka telah mendirikan stasiun air di seluruh negeri yang menggunakan cadangan 
kerajaan Batu Mantra, tetapi itu tidak melakukan apa pun untuk memadamkan histeris 
yang melanda negara itu. Dengan dibelinya makanan dari pasar, kekacauan mencapai 
puncaknya. 

"Kita harus menahan Tzardom dan Xenobia entah bagaimana..." 

Tentu saja, pasukan asing hanyalah tendangan di perut saat Tzardom membersihkan 
orang-orang yang mereka anggap sesat dan Xenobia menurunkan diri mereka ke bandit. 

Ratu memasuki keheningan ruangan yang berat dengan sikapnya yang biasa. "Lihat mug 
maafmu... Kami butuh minum." 

"Ini bukan waktunya untuk leluconmu, Ratu! Tidak sekarang!" 

"Hanya itu yang bisa kita lakukan... Setidaknya untuk saat ini..." Queen menghempaskan 
kakinya ke meja bundar seperti biasa dan bersandar di kursinya. Tatapannya tajam, 
menunjukkan bahwa dia tidak bercanda. 

White, yang mengenal Ratu lebih baik daripada siapa pun, mempertimbangkan kembali 
interpretasinya. Bahkan Gran, yang biasanya lebih suka menyela, menatap Queen dengan 
diam. 

"Apa yang kamu pikirkan, Ratu?" tanya Putih. 
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"Tampilan itu... Kamu sedang menunggu sesuatu," tambah Gran. 

"Kekuatan lima puluh ribu musuh. Perang tidak akan berakhir sampai kita menggorok 
leher Dona." 

Ratu memerintahkan 108 ksatria yang tak kenal takut. Mereka mungkin telah 
memenangkan konflik di sana-sini melakukan sebanyak yang mereka bisa, tetapi itu tidak 
akan mengubah gelombang perang. Geng Queen akan melemah dengan setiap pertarungan, 
tetapi musuh dapat mengisi kembali pejuang mereka tanpa batas dari kumpulan lima 
puluh ribu. Sebuah kekalahan telak sudah dekat. Satu-satunya waktu Dona akan 
meninggalkan benteng adalah untuk datang ke Kastil Suci ketika perang akhirnya berakhir 
dengan kemenangan bagi faksi Tengah. 

"Maksudmu membunuhnya ketika dia datang ke kastil setelah perang. Itu sudah 
terlambat," kata Gran. 

"Setidaknya aku akan mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri ..." 

Ruangan menjadi sunyi. Membunuh Dona setelah perang tidak akan membahas gambaran 
yang lebih besar. Udang kemungkinan besar akan mewarisi kendali dan melanjutkan rezim 
baru. Dalam variasi apa pun, Holylight tampak skakmat. 

Meskipun demikian, Gran akhirnya memutuskan untuk menyampaikan informasi tertentu 
kepada White. "Dona benar-benar tidak tahu malu... Dia memintamu." 

"Saya?" 

"Dia pasti berniat menikahimu untuk mengesahkan aturannya." 

"Apakah begitu...?" Putih mempertimbangkannya. Skema Dona bisa saja berhasil. Sebagai 
imbalan untuk mengakhiri perang, White mungkin telah mengorbankan dirinya untuk 
menyelamatkan rakyatnya. 

"Lupakan saja, Kak," sembur Ratu. "Tidak ada kebaikan yang akan datang dari Anda 
menjadi budak babi." 

Memang, babi itu akan segera pergi ... 

Bulu-bulu hitam menghujani ruangan yang sunyi itu. Para wanita melihat ke altar untuk 
menemukan seorang pria duduk di sana, satu kaki disilangkan di atas yang lain. White 
berseri-seri saat melihatnya, tapi Gran terkesiap pendek dan jatuh di belakangnya. Queen 
terdiam dan jatuh dengan kursinya ke lantai. Dia menatap sayap hitam itu, mulutnya 
mengepak tanpa suara. Dia merasakan aura gelap dari mereka, lebih dari yang dia rasakan 
sebelumnya. 

"Aku datang untuk mengundangmu ke pesta, meskipun akan sedikit sibuk..." 
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Kepastian mutlak kata-kata itu membawa White... Mendengar suaranya adalah satu-
satunya hal yang diperlukannya untuk melihat secercah harapan di lautan keputusasaan. 

"Tuan Lucifer...!" White tidak bisa menahan diri untuk tidak berlari dan memeluknya. 

Yu menatapnya dari samping Malaikat Jatuh, saat Tahara bersiul dan mengalihkan 
pandangannya ke semua sudut ruangan, menghindari keterlibatan dalam masalah ini 
bagaimanapun caranya. 

"Nona Gadis Suci...?" kata Yu. "Sekretaris sangat sibuk. Bersiaplah ... sekarang. " Yu merobek 
White dari Malaikat Jatuh dan memberinya tatapan maut. 

"Ah! A-A-Siapa kamu ?! " White tidak mengerti apa yang harus dia persiapkan. Pada titik 
ini, dia memperhatikan pria berotot di sisi lain Lucifer, dan merasa dirinya memerah 
mengetahui bahwa dia telah melihat pelukannya. 

Raja Iblis mengabaikan semua yang terjadi dan memberikan arahan dengan cepat. "Ratu, 
apakah itu...? Bersiaplah untuk bertarung di Kastil Suci sampai semuanya beres di barat. 
Putih, ikut aku. Aku akan membuang sampahnya." 

"A-Maksudmu Dona? Dia telah mengumpulkan puluhan ribu---" 

"Yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas." Raja Iblis menyentakkan dagunya dan 
para penasihatnya berpegangan tangan. 

Ingin meninggalkan ruangan, Tahara membayangkan benteng Dona dan Quick Traveled. 

Gran yang linglung dan Ratu yang bijaksana ditinggalkan di dalam ruangan. 

"Mustahil... Aura yang begitu gelap...?" 

Raja Iblis telah melengkapi item Sayap Malaikat Jatuh. Bahkan Ratu tidak bisa membuat 
lelucon tentang ini. 

Meski sudah pergi, Gran masih gemetaran. "Malaikat Jatuh...?! Dari zaman mitos..." 

"Tenang, Gran." 

"Diam! Bagaimana aku bisa tetap tenang saat---" Gran terserang batuk-batuk karena terlalu 
bersemangat. Dia masih bingung, tetapi beberapa keingintahuannya telah terpenuhi: siapa 
Raja Iblis sebenarnya, dan siapa yang telah memberikan Cincin Malaikat kepada Putih. 

Pikiran Ratu sepertinya berada di tempat yang sama. "Aku bertanya-tanya siapa yang 
berhasil mengambil saudara perempuan kita yang keras kepala itu... Tapi Malaikat Jatuh 
dari masa lalu? Nah, itulah yang saya sebut lucunya!" 

"Apa yang kamu tertawakan, Ratu ...? Ini adalah ancaman besar bagi bangsa kita." 
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"Negara kita sedang runtuh saat kita berbicara. Aku yakin keledai bodoh Luna juga jungkir 
balik untuknya." 

"Kesunyian! Gadis Suci apa yang akan jatuh cinta dengan perwujudan kejahatan ?! " teriak 
Gran, setelah benar-benar melupakan Dona. Tiga Malaikat yang disembah Holylight pernah 
melayani Cahaya Agung dan melawan iblis; para Gadis Suci adalah pelayan mereka. Bukan 
lelucon bahwa Gadis Suci itu telah jatuh cinta pada Malaikat Jatuh, dikatakan telah 
memberontak melawan Cahaya Agung dan menguasai malam. 

"Itu Lucifer, ya...? Apa pamer. Tidak seperti Tuan Zero." 

"Ini bukan waktunya! Malaikat Jatuh telah menyusup ke Kastil Suci!" Gran merasakan 
aliran dingin mengalir di punggungnya. 

Ratu berbagi realisasi. "Gran... Hellion tidak bisa masuk ke dalam Holy Castle. Bukankah itu 
benar?" 

Kenyataannya, hanya dengan mendekati Kastil Suci akan melemahkan Hellion atau 
monster mana pun, dan menyentuh pekarangannya akan membakar mereka hingga garing 
dari denyut Suci dan Cahayanya. Menyusup ke ruang altar di bagian terdalam dari Kastil 
Suci adalah hal yang mustahil. 

"I-Ini tidak benar... Malaikat Jatuh di Kastil Suci..." gumam Gran, di ambang kegilaan. 

Ratu, di sisi lain, secara mengejutkan tenang. Dia tahu bahwa tidak ada pria biasa yang bisa 
mengambil Luna Putih yang setia dan egois pada saat yang bersamaan. "Saya mengerti. 
Raja Iblis yang dibicarakan oleh si bodoh Luna. Dia Lucifer." 

Salah satu dari banyak nama samaran Lucifer adalah, memang, "Raja Iblis." 

Ratu merenungkan masalah ini. "Ada desas-desus bahwa Raja Iblis meledakkan Raja Iblis 
yang telah bangkit... Aku bisa melihat makhluk itu memukuli dewa." 

Queen telah merasakan kedalaman tak terukur dari kekuatan Malaikat Jatuh; itu jauh 
melampaui kekuatan iblis tingkat tinggi yang pernah dia hadapi di depan Kastil Suci. 

Ratu meninggalkan ruangan dan memanggil Fuji padanya. 

"Apakah ada yang salah, Ratuku?" 

"Bersiaplah untuk tawuran. Aku bisa menciumnya di udara." 

Fuji terbang untuk menyampaikan pesan itu kepada anak buahnya. Naluri Ratu tidak 
pernah mengkhianatinya dalam hal merasakan perkelahian. 

Orang-orang Ratu dan sisa anggota Ordo Ksatria Suci bergegas untuk mengamankan 
pertahanan ibukota. 
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Sementara itu, sekelompok empat orang muncul dari udara tipis di depan gerbang depan 
benteng besar Dona: Raja Iblis berpakaian sebagai Malaikat Jatuh, dua penasihatnya, dan 
Putih. Mencoba menyerang benteng seperti itu dengan empat pasukan akan menjadi 
lelucon...jika tim belum yakin akan kemenangan. 

Berdiri di depan gerbang dan tembok besar, Raja Iblis tertawa terbahak-bahak. "Aha ha ha! 
Inikah benteng orang paling kuat di Holylight? Mungkin juga istana pasir." Dia tidak 
berbicara karena keberanian atau provokasi; dia hanya bisa menertawakan benteng yang 
sangat kecil itu, membandingkannya dengan Kastil Tanpa Tidur yang dia buat. 

Setelah menilai lingkungan mereka, Tahara dengan santai menyalakan sebatang rokok. 
"Tidak ada jebakan atau apa pun, Chief. Saya tidak berpikir mereka mendapatkan memo 
itu." 

"Hm. Tidak ada jebakan, senapan mesin, Fire Wire, ranjau darat, atau medan gaya. Saya 
mengharapkan kapal perang di atas air, setidaknya. " 

Tahara tertawa terbahak-bahak. "Kapal perang! Anda punya harapan yang tinggi, Chief!" 

Raja Iblis hanya berjalan ke gerbang, dan para penjaga mengedipkan mata pada pria 
bersayap itu, bingung. 

"Hei, apa itu...? Apakah ada pesta topeng yang berlangsung hari ini?" 

"Mungkin salah satu tuan datang terlambat." 

"Tapi wanita di belakangnya ... Bukankah dia terlihat seperti Lady White?" 

"Oh ya. Dia datang untuk menyerah...yah, menikahlah dengan Tuan Dona." 

Para prajurit mengobrol dalam kegelapan di atas dinding. Sudah ada pengumuman bahwa 
Dona, pemimpin bangsawan Pusat dan raja Cahaya Suci berikutnya, akan menikahi Putih. 
Para prajurit tidak dapat disalahkan karena memercayai hal ini; tak seorang pun di daerah 
ini adalah warga sipil, dan semua personel diklasifikasikan, hingga ke setiap penjaga. 
Kesombongan menetes, seperti yang selalu terjadi. Karena itu, mereka tidak pernah 
meragukan kemenangan mereka. Mereka bertahan dengan pandangan bahwa semua orang 
kecuali bangsawan hanyalah rumput liar yang harus diinjak. 

"Lihat! Nona Putih datang untuk menyerah!" 

"Kemenangan adalah milik kita!" 

"Beri tahu Lord Dona segera. Malam ini, dia akan menyempurnakan persatuan mereka." 

"Selama tiga hari berturut-turut, lebih tepatnya. Seorang Gadis Suci tanpa pakaian hanyalah 
seorang wanita. " 
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Tawa bergema melalui dinding kastil. Raja Iblis berdiri di depan gerbang dan 
menendangnya. Gerbang, yang telah ditempa dari baja terbaik dan dibentengi dengan 
banyak mantra, runtuh seperti selembar tahu dan bergemuruh ke tanah. 

"Apaaaa?!" 

"A-Apa yang terjadi?!" 

Kekacauan terjadi di antara para prajurit yang ditempatkan di sekitar gerbang; mereka 
tidak mengerti apa yang telah terjadi, tetapi penghalang teguh mereka hancur berkeping-
keping. 

Pemecah gerbang itu melangkah ke halaman dan secara teatrikal mengumumkan dengan 
tangan terbuka lebar, "Kandang babi yang cocok untukmu bajingan. Izinkan saya untuk 
menawari Anda halo ... dan selamat tinggal. " 

Tahara mulai menampar lututnya dalam tawa, dan bahkan Yu tidak bisa menahan tawa. 
Mereka juga melihat benteng sebagai gubuk yang terbaik. 

Para penjaga meniup klakson mereka dan memanggil batalion, tetapi Raja Iblis dan para 
penasihatnya tampak tidak terpengaruh. Tahara diam-diam berdiri di sebelah kiri Raja 
Iblis, selangkah di depannya, dan menatap gerombolan itu dengan mata birunya yang 
dalam. Yu berdiri di seberang dan menatap mangsanya. 

"Lord Lucifer ..." White melingkarkan dirinya di sekitar lengan kiri Raja Iblis dan 
menatapnya, agak terkesima. 

Raja Iblis menjawab dengan mengayunkan tangan kanannya ke udara dan mengaktifkan 
skill yang mengerikan: skill yang sama yang dia aktifkan setiap kali Kastil Tanpa Tidur 
diserang selama Game. Kadang-kadang, keterampilan itu diaktifkan oleh pemain yang 
memilih untuk melayani kekaisaran. 

Raja Iblis dikejutkan dengan ingatan akan kekuatan apokaliptik, kegelapan yang melonjak, 
ekstasi... Pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di Kastil Tanpa Tidur. Senyum jahat 
tumbuh di wajahnya. "Kami adalah bintang jatuh, pemenang saat fajar...!" 

Duel Skill: Pedang untuk Mengakhiri Perang ! 

Saat Raja Iblis mengayunkan tangannya ke bawah, sebuah ledakan, denyut gelap meledak, 
menyebabkan embusan angin kencang. Keterampilan memperkuat pengguna dan sekutu 
mereka dalam pandangan potensi maksimal mereka; keterampilan duel sejati yang 
meningkatkan Serangan, Pertahanan, dan Ketangkasan setiap orang yang terkena masing-
masing sebesar 22 poin. 

Saat bulu-bulu yang lebih hitam dari pitch tenggelam di udara, Tahara dan Yu terbang. 

Bola gila, yang kemudian dikenal sebagai Malam Kebangkitan, telah dimulai. 
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Volume 8 Chapter 11 

Nota bene 
Terima kasih banyak telah mengambil Volume 8! Penulisnya, Kurone Kanzaki, di sini. 
Mohon maaf atas keterlambatan dalam mengeluarkan buku ini. Kehidupan pribadi saya, 
serta korona, membuat segalanya sedikit sibuk. Saya berharap untuk melepaskan volume 
lebih cepat, tetapi pikiran saya benar-benar terhapus sekarang. 

Aku harus menghabiskan waktu setahun untuk minum dan menjaga kesehatanku, atau 
apalah, sial... Corona sialan. menenggak bir 

Bagaimanapun, ini adalah volume di mana strategi licik Raja Iblis mulai berlaku penuh. 
Secara pribadi, saya tergerak oleh bagaimana dia bisa membuat badut lengkap dari semua 
karakter kuat yang dia hadapi. Siapa lagi yang bisa mencapai ketinggian konyol seperti itu 
hanya karena kesalahpahaman? Saya tidak bisa berhenti tertawa ketika saya menulis yang 
satu ini. Dia memiliki bakat sejati ... untuk komedi. 

Gorgon, yang bisa Anda sebut sebagai bos dari volume ini, sebenarnya membuat 
penampilan pertamanya di Volume 2. Ajax Kong juga memiliki penampilan yang halus. 
Anda mungkin melihat karakter lain muncul kembali secara mengejutkan di masa depan... 

Kurasa pahlawan wanita untuk volume ini adalah Mitsuhide kita tercinta... Raja Iblis yang 
malang. Ren mungkin juga memiliki tangannya penuh dengannya. 

Di volume berikutnya, kita akhirnya akan melihat dia menghadapi para bangsawan Tengah. 
Butuh waktu lama untuk sampai ke sini, dan saya pikir Anda akan melihat cerita dari 
banyak karakter berakhir. Sebagian besar volume harus berupa materi baru, jadi harap 
nantikan itu. 

Anda dapat mengharapkan volume baru dalam seri manga juga. Ikuti saya di Twitter! 
Sampai jumpa di Jilid 9! 
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