
Chapter 61 
"Eh... apa maksudmu?" 

"Seperti yang saya katakan. Duke Frey Raon Starlight, mulai hari ini, Anda telah ditunjuk 
sebagai Kepala Eksekutif Tentara Raja Iblis---" 

Itu adalah pernyataan yang sangat tidak masuk akal sehingga aku menanyakannya lagi 
tanpa menyadarinya, dan 'Perintah Kedua' dari Tentara Raja Iblis menjawab saat senyum 
tipis muncul di sudut mulutnya. 

"Tunggu, tunggu, tunggu!" 

Aku, yang diam-diam mendengarkan kata-katanya, buru-buru memotongnya. 

"Oh, jika kamu khawatir, aku telah menggunakan sihir spasial untuk memblokir suara 
percakapan kita." 

Karena dia tampak yakin bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, saya tidak punya 
pilihan selain menganggukkan kepala, merasakan segudang emosi. 

"Kalau begitu, ayo pergi. Semua orang menunggumu, Tuan Frey." 

"T-Tunggu sebentar. Biarkan aku pergi ke kereta itu dulu." 

Saat dia meraih lenganku dan mencoba mengucapkan mantra, aku buru-buru mundur 
darinya, dan mulai berlari ke gerobak. 

"Tuan Muda, apa yang sedang terjadi?" 

"F-Frey! Apa kamu baik baik saja?" 

Wajah Kania dan Irina pucat saat aku membuka pintu kereta. 

Mereka sepertinya mengingat pengalaman mengerikan mereka saat berurusan dengannya 
dari garis waktu sebelumnya. 

"Teman-teman, aku akan kembali sebentar lagi." 

Aku tidak ingin membuat mereka khawatir lagi, jadi aku mencoba mengabaikannya dengan 
cepat, tapi Kania buru-buru meraih lenganku dan berkata. 

"Katakan padaku apa yang terjadi. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi." 

"Uh... A-Aku juga." 
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Kemudian Irina, yang berada di sampingku, dengan takut-takut juga meraih lenganku. Aku 
menghela napas dalam-dalam dan bergumam. 

"...Aku telah menjadi Chief Executive Officer dari Pasukan Raja Iblis." 

Karena itu, aku meninggalkan Kania, yang memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan Irina, 
yang juga menatapku dengan kaget, di kereta, lalu kembali ke ajudan Raja Iblis. 

"Apakah mereka kenalanmu?" 

Akhirnya, ketika kereta yang berangkat bergetar dan menghilang ke kejauhan, ajudan di 
depanku memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. 

"Eh, baiklah tuan... Anda bisa mengatakan itu." 

"Lord Frey, Anda tidak perlu berbicara secara formal dengan saya. Lord Frey sekarang 
adalah perwira tertinggi dari Pasukan Raja Iblis." 

Alisku berkerut saat aku berbicara dengan ekspresi tercengang di wajahku. 

"Eh... Tapi itu..." 

"Tidak apa-apa. Anda adalah Kepala Eksekutif oleh Raja Iblis sendiri. Jika Anda hanya 
memperhitungkan posisi Anda di Pasukan Raja Iblis, Anda sudah memiliki peringkat yang 
sama dengan saya. Anda dipersilakan untuk berbicara dengan saya secara informal. " 

Namun, mendengar kata-kata yang keluar dari mulut ajudan, saya tidak dapat melanjutkan 
pemikiran saya dan bergumam dengan ekspresi kosong di wajah saya. 

"Tuan, saya memiliki ... peringkat yang sama dengan Anda?" 

"Sepertinya kamu lebih nyaman dengan pidato formal daripada informal. Lalu, tidak ada 
yang bisa saya lakukan untuk itu. Tentu saja, Anda dapat menggunakan pidato informal jika 
Anda mau. " 

"Aku mengerti itu, tapi kenapa aku, seorang pelayan Raja Iblis, memiliki kedudukan yang 
sama denganmu di Pasukan Raja Iblis? Apakah ada semacam kesalahpahaman? " 

Aku dengan tulus berharap kemungkinan hal konyol seperti itu terjadi karena 
kesalahpahaman besar-besaran di dalam jajaran Tentara Raja Iblis. Namun, ajudan itu 
menatapku dan berbicara dengan nada tenang. 

"Kamu cukup rendah hati." 

"Hah?" 

"Tapi, terlalu banyak kerendahan hati itu merugikan." 
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Sambil mengatakan itu, ekspresi ajudan itu mengeras, saat aku akhirnya menghela nafas 
panjang dan bergumam. 

"Yah, aku akan memikirkan apa yang terjadi nanti... Sekarang aku punya pekerjaan yang 
harus dilakukan..." 

"Ayo pergi." 

Segera setelah itu, ajudan itu menghentikan saya lagi, lalu menjentikkan jarinya, dan pada 
saat berikutnya saya menemukan diri saya di sudut gang belakang. 

'... Ini membuatku gila.' 

Jelas, saya percaya bahwa saya dapat mengendalikan situasi bahkan jika ada variabel atau 
keadaan tak terduga yang muncul, tetapi bukankah ini terlalu berlebihan? 

Untuk menjadi Kepala Eksekutif Tentara Raja Iblis dalam satu hari, belum lagi fakta bahwa 
Pahlawan memiliki pangkat yang sama dengan Komandan Kedua Tentara Raja Iblis... 

'Apakah itu jebakan...?' 

Saya pikir ini mungkin jebakan Raja Iblis, yang mungkin telah menyadari bahwa saya 
adalah Pahlawan, tetapi tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, ide itu 
sepertinya tidak mungkin. 

Jika dia ingin membunuhku, dia hanya perlu mengirimkan perintah kepada bawahannya. 
Mengapa dia mengirim ajudan terdekatnya dan memerintahkannya untuk memperlakukan 
saya dengan sangat hormat? 

Tentu saja, dia bisa saja mencoba membunuhku dengan hati-hati. Namun, bukti yang 
menentukan muncul di depan mataku di jendela sistem. 

[ Emosi Dmir Khan Saat Ini: Tegang  Rasa Hormat  Pengakuan  Persahabatan  Kepastian] 

Jika ini memang semacam plot, tentu saja, ajudan terdekat Raja Iblis yang datang sendiri 
untuk menjemputku tidak bisa mengabaikannya. 

Dari caranya yang ramah dalam memperlakukanku... apa yang dikatakan ajudan itu sangat 
mungkin benar. 

Jika demikian, mengapa Raja Iblis membuat keputusan gila seperti itu? 

'Aku tidak tahu apa yang dilakukan Raja Iblis, tapi sesuatu yang aneh pasti sedang terjadi.' 

"Kami di sini, Tuan Frey." 

"Ah iya." 
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Saya tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama, tetapi setelah mendengar panggilan 
ajudan, saya dengan cepat bergerak dan mengajukan pertanyaan. 

"Ngomong-ngomong... dimana tempat ini?" 

"Ini adalah ruangan yang diciptakan oleh kemampuan spasialku. Itu terletak di gang 
belakang, tetapi Anda tidak bisa masuk ke dalam dengan cara biasa. " 

Mendengar kata-kata itu, aku mulai berjalan menyusuri gang dengan tenang, mulutku 
ternganga saat dia menjelaskan kemampuannya yang luar biasa. 

"Masuk ke dalam." 

"Apakah ini ... sebuah kedai?" 

Akhirnya, kami tiba di sebuah kedai lusuh. Aku mengerutkan kening, bertanya-tanya 
apakah itu semacam tes, tetapi ajudan itu hanya tersenyum dan berkata. 

"Apakah kamu masih melihat tempat ini sebagai kedai?" 

Begitu dia selesai berbicara, sebuah lorong bawah tanah yang besar muncul di depanku. 

"... Ini adalah ruang yang terisolasi, jadi mengapa kamu begitu berhati-hati?" 

"Semakin teliti pertahanan, semakin baik. Akan menjadi bencana jika Pahlawan berhasil 
melewati penghalang spasial." 

Melihat lorong bawah tanah, saya mengajukan pertanyaan kepada ajudan karena 
penasaran, dan dia menjawab dengan ekspresi serius. 

"Pahlawan...?" 

"Ya. Pahlawan telah muncul." 

Ketika saya mendengar jawabannya, saya menjadi gugup dan mengajukan pertanyaan 
tanpa menyadarinya ketika bantuan itu menjawab saya sekali lagi dengan ekspresi serius 
di wajahnya. 

"Pertempuran dari 1000 tahun yang lalu akan segera dimulai lagi. Tentu saja, kali ini, 
hasilnya akan berbeda." 

"Eh... ya?" 

"Ya, Raja Iblis yang muncul lagi di dunia setelah satu milenium... adalah yang terkuat." 

"Yang terkuat? Sulit untuk menggambarkan kekuatan mereka hanya dari kata-kata." 

Saat dia menyebutkan kekuatan Raja Iblis, aku mulai bertanya dengan ekspresi penasaran. 
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"Seberapa kuat Raja Iblis?" 

"Apakah kamu berbicara tentang kekuatan Raja Iblis saat ini?" 

Khan, yang berpikir sejenak, bergumam dengan suara rendah. 

"Mereka menghapus seranganku dengan jentikan jarinya. Itulah betapa hebatnya sosok 
mereka. " 

"Masa depan Tentara Raja Iblis cukup cerah." 

Setelah mendengar kata-katanya, meskipun saya memuji nasib baik tentara, saya 
meludahkan kutukan di dalam. 

Pangkat Komandan Kedua di Pasukan Raja Iblis ditentukan berdasarkan kekuatan. Dengan 
kata lain, pria di sebelahku saat ini benar-benar orang terkuat kedua di Pasukan Raja Iblis. 

Tapi untuk menetralisir serangan orang seperti itu dengan jentikan jari... Aku mulai 
bertanya-tanya apa yang Raja Iblis makan akhir-akhir ini untuk mencapai kekuatan seperti 
itu. 

"Ayo selesaikan obrolan kita sekarang dan masuk ke dalam. Semua Eksekutif sedang 
menunggumu, Tuan Frey." 

"Ya, tentu saja." 

Sementara saya asyik dengan pikiran seperti itu, ajudan itu membuka pintu dan mendesak 
untuk masuk ke dalam. 

'...Haruskah saya meluncurkan serangan segera setelah saya masuk?' 

Aku memainkan pedangku saat aku berjalan melewati lorong yang gelap, bertanya-tanya 
apakah situasinya akan lebih baik jika aku membantai semua perwira pasukan Raja Iblis di 
sini, tapi aku segera membuang pikiran itu. 

Anggota yang berspesialisasi dalam pertempuran juga akan dikumpulkan di sini. 

Bahkan jika mereka adalah eksekutif biasa, mustahil bagi saya untuk membunuh semua 
orang sebelum ajudan dan eksekutif khusus tempur menyadari sesuatu yang tidak biasa 
tentang perilaku saya, memicu hukuman. 

"Srieeeeek!" 

"Baaaark!!" Saat aku mengatur pikiranku seperti itu, aku mulai mendengar suara-suara 
mengerikan yang berasal dari suatu tempat saat berjalan menuruni tangga bersama 
Second-in-Command. 
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"Apa ini?" 

"Ini adalah monster tingkat atas. Mereka menjaga pintu masuk." 

Mengatakan itu, Khan tersenyum, dan mulai membelai seekor gargoyle hitam dan seekor 
Cerberus di depan kami. 

"Bukankah mereka sangat manis? Cobalah membelai mereka." 

"Ah... aku baik-baik saja." 

Aku menatap kosong pada monster-monster mengerikan yang dapat menyebabkan 
pergolakan di Kekaisaran saat mereka diusap perut oleh Khan. 

-- jilat jilat jilat... 

"Ugh..." 

Kemudian Cerberus hitam, yang matanya berbinar, tiba-tiba melompat ke arahku dan 
mulai menjilati wajahku. 

"Itu mengejutkan." 

Sementara aku tanpa sadar membelai kepalanya, Khan menyaksikan adegan itu dengan 
penuh minat dari samping dan berbicara dengan suara rendah. 

"Ini pertama kalinya Cerberus tidak menggigit wajah seseorang." 

"Eh... permisi?" 

Setelah mendengar ucapannya, saya bertanya, bingung, ketika ajudan itu menatap saya 
dalam diam, mengucapkan beberapa patah kata lagi sebelum menuruni tangga lagi. 

"Kurasa dia cukup menyukaimu." 

Mendengar itu, aku menatap Cerberus, yang terus menjilatiku dengan tatapan sedikit 
ketakutan. "Celana ... Celana ..." 

"Yah, kurasa aku berhasil menipunya." 

Aku menjentikkan kepala Cerberus sekuat yang aku bisa dan mulai menghemat mana 
sebanyak mungkin. 

Mata ajaib Cerberus mengkhususkan diri dalam mendeteksi mana murni. 

Itu tidak dapat diterima untuk ditugasi menjaga pintu masuk ke tempat jahat untuk 
memungkinkan mana murni masuk. 
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Karena itu, Cerberus seharusnya menyerangku. 

Namun, saya memiliki Batu Dominasi yang saya bawa di saku saya sejak insiden penculikan 
evaluasi kinerja. 

Jadi memanipulasi dia untuk menyukaiku adalah hal yang mudah. 

Mungkin Khan melihat Cerberus dengan hangat menyambut saya dan menilai saya sebagai 
orang yang benar-benar jahat. 

"Anak baik, tapi berhenti menjilatiku dan berdiri di sana." 

"Kaki, Bark!" 

Setelah menyelesaikan penipuan saya, saya mengirim Cerberus, yang telah menjilati wajah 
saya sampai saat itu, kembali ke gargoyle, dan mulai mengikuti Khan. 

"Saat kita membuka pintu ini, rapat akan dimulai. Apakah kamu siap?" 

Setelah berjalan jauh, kami berdua tiba di depan sebuah pintu dengan penghalang sihir 
yang cukup rumit. 

"Eh, tunggu sebentar." 

Aku tahu ada eksekutif yang menunggu di balik pintu, jadi aku menarik napas dalam-dalam 
dan mulai mengedarkan mana di tubuhku. 

Aku biasanya bisa mengumpulkan mana yang cukup sampai bisa mengeluarkan kekuatan 
ledakan, tapi ketika mempertimbangkan eksekutif di Pasukan Raja Iblis... jika mereka 
semua berspesialisasi dalam pertempuran, ceritanya akan agak berbeda. 

Saya tidak tahu apakah atau kapan orang-orang ini akan mencoba menusuk saya dari 
belakang, jadi saya harus ekstra siap. 

"Baiklah, aku siap. Ayo masuk ke dalam." 

Setelah mengedarkan mana untuk beberapa waktu, saya memberi tahu ajudan bahwa saya 
sudah siap. 

"Tolong panggil aku 'Dmir Khan' saat kita berada di dalam, Lord Frey." 

Kemudian ajudan, yang perlahan mendekati pintu, membuka kunci penghalang dan 
berbicara kepada saya dengan suara rendah. 

Tentu saja, aku tahu namanya, tapi aku menganggukkan kepalaku dan berpura-pura tidak 
tahu. Penghalang menghilang dalam sekejap dan pintu mulai terbuka perlahan. 
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"Semuanya, saya harap Anda menyambutnya dengan tepuk tangan meriah. Ini Frey Raon 
Starlight, yang telah ditunjuk sebagai Kepala Eksekutif Pasukan Raja Iblis mulai hari ini." 

Ketika pintu terbuka penuh, Dmir Khan menyatakan dengan sopan, dan setelah beberapa 
saat, tepuk tangan bergema dari dalam. 

'... Meskipun aku sudah hidup begitu lama, aku tidak pernah berpikir hari ini akan datang.' 

Saat aku memasuki ruangan, wajah-wajah yang familiar mulai memasuki bidang 
pandangku. 

Tentu saja, saya berusaha terlihat tenang karena saya seharusnya tidak mengetahui 
identitas mereka, tetapi Dmir Khan mulai membawa saya ke ujung meja. 

"Aku bisa duduk di tempat kosong di sana." 

Terlalu berat untuk duduk di ujung meja, tetapi ketika saya menunjuk ke kursi kosong di 
ujung, Dmir Khan menjawab dengan cemberut. 

"Raja Iblis menghormati orang mati dengan tidak membiarkan siapa pun duduk di tempat 
eksekutif yang jatuh." 

"O, kalau begitu..." 

"Awalnya, kursi itu milik Ratu Succubus." 

Sebuah kilas balik cepat terlintas di benakku saat aku mengingat adegan ketika aku 
memenggal kepalanya dengan pedangku, dan kemudian diam-diam mengikuti Dmir Khan 
ke kepala meja. 

"Baiklah kalau begitu... Sekarang setelah semua orang berkumpul, mari kita mulai rapat..." 

"Sebentar." 

Setelah beberapa saat, saya duduk di ujung meja sambil masih merasakan banyak tekanan. 
Dmir Khan kemudian mencoba memulai pertemuan, tetapi seseorang menghentikannya 
dengan suara dingin. 

"Menurutmu apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Itu mudah. Aku tidak bisa menerima anak itu." 

Dan ketika pernyataan itu terdengar, aula konferensi membeku. 

"Sekarang, apa maksudmu kamu menantang keputusan Raja Iblis?" 

Dalam suasana seperti itu, ketika Dmir Khan bertanya dengan tatapan tajam, orang yang 
menjadi penyebab perselisihan ini berdiri dan berbicara dengan percaya diri. 
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"Ya." 

Kemudian, para eksekutif yang berkumpul di aula konferensi mulai bergumam. 

'...Orang itu, dialah yang melakukan semua pekerjaan kotor untuk Pasukan Raja Iblis.' 

Di tengah kebingungan seperti itu, saya mulai mengingat informasi pribadinya sambil 
melihat kembali ingatan saya tentang timeline sebelumnya. 

Orang ini adalah hibrida dari iblis dan orc. Dia membanggakan kekuatan penghancur yang 
menakutkan bahkan dibandingkan dengan eksekutif tempur lainnya. 

Kecuali Ferloche dan Raja Iblis, mungkin tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya 
dengan kekuatan semata. 

Tentu saja, dia sama bodohnya dengan dia yang kuat, jadi nilai pertarungannya yang 
sebenarnya cukup rendah. 

"Aku bertahan bahkan ketika Raja Iblis menolak untuk mengungkapkan identitas mereka. 
Saya bersabar bahkan ketika mereka menyatakan bahwa Pahlawan telah muncul, tetapi 
memilih untuk tidak mengungkapkan identitas mereka. Dan aku bahkan bertahan 
mendengarkan perintahmu, ajudan, bukannya Raja Iblis." 

Dan saat ini, pria seperti itu sedang berjalan ke arahku, dengan amarah yang meluap-luap. 
Apa yang harus saya lakukan? 

"Tapi, seorang manusia... aku tidak tahan dengan orang lemah yang menyuruhku 
berkeliling." 

Pria itu berdiri di depanku saat dia mendengus dari lubang hidungnya yang besar dan 
mulai berbicara. 

"Jadi, aku, Lihir, keturunan orc agung dan orang yang memiliki darah iblis, ingin kamu ... 
mengangkat pedangmu." 

"Hah?" 

"Saya akan menilai sendiri apakah Anda orang yang tepat untuk posisi itu atau tidak." 

Saya terkejut setelah mendengar itu, dan kemudian saya perlahan menoleh untuk melihat 
Dmir Khan dan berkata, 

"Bukankah ini... pengkhianatan?" 

Kemudian Dmir Khan menyeringai dan mulai berbisik pelan di telingaku. 
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"Eksekutif Raja Iblis beroperasi pada sistem hierarki yang ketat. Jadi, dia bisa menantang 
atasan yang menurutnya lebih lemah darinya kapan saja." 

"Ah..." 

"Yah, bukankah ini kesempatan yang bagus? Ada banyak eksekutif yang tidak puas dengan 
keputusan Raja Iblis. Jadi ... ambil kesempatan ini untuk menunjukkan keahlian Anda dan 
selesaikan protes apa pun. " 

Setelah Dmir Khan selesai mengucapkan kata-kata itu, dia bertepuk tangan, saat ruang 
ruang konferensi berubah dan meluas dalam sekejap. 

"Kita sedang rapat, kan?" 

"Bisakah kita mengadakan pertemuan dalam situasi seperti itu?" 

Saya mencoba untuk menghindari pertempuran entah bagaimana, tetapi setelah 
mendengar kata-kata Dmir Khan, saya melihat sekeliling dan melihat bahwa para eksekutif 
mengawasi setiap gerakan saya dengan intrik. 

"... Apakah pasukan Raja Iblis selalu seperti ini?" 

"Selalu." 

Saya bertanya-tanya apakah ini benar-benar orang-orang yang mendatangkan malapetaka 
di seluruh dunia, jadi saya bertanya dengan tatapan bingung, tetapi Dmir Khan menjawab 
dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa tidak ada yang luar biasa. 

"Kamu juga akan terbiasa." 

"Tidak, tapi ini..." 

"Kalau begitu, ayo kita temui penantangnya." 

Aku diseret tanpa daya oleh Dmir Khan saat dia meraih lenganku. Aku menghela nafas, 
berpikir bahwa aku harus menahan diri sedikit dan menghemat kekuatanku... 

"Oh, dan jika kamu tidak memberikan segalanya, lawanmu berikutnya adalah aku." 

"Apa maksudmu?" 

Dmir Khan, yang telah membawaku ke depan orc, memiliki ekspresi dingin di wajahnya 
saat dia dengan dingin mengatakan itu. Aku tersentak mendengar pernyataannya. 

"... Sekarang kamu memiliki peringkat yang sama denganku, jika kamu menahan diri, 
penantang akan terus maju. Jika itu terjadi... rapat mungkin tidak akan dimulai selama 
seminggu." 
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Ekspresi wajah saya terdistorsi keheranan ketika saya diberitahu bahwa pertemuan itu 
mungkin tidak akan dimulai bahkan setelah seminggu. 

"Berkat menahan diri, saya terus mendapatkan tantangan selama sebulan." 

"Apa?" 

"Saya berbicara dari pengalaman." 

Setelah mengatakan itu, Dmir Khan menepuk pundakku dan kembali ke tempat duduknya. 

"Apakah kamu siap? Manusia yang lemah?" 

"Ha ha ha..." 

Menghadapi dilema abadi ini , saya akhirnya tertawa terbahak-bahak seolah-olah saya 
dibebaskan. 

"Hahahaha...haha..." 

Semuanya menjengkelkan. 

Kenapa Raja Iblis sialan itu menunjukku sebagai Kepala Eksekutif... Apa dia tahu siapa aku? 

Mengapa ramalan itu salah, mengapa ingatanku ada di mana-mana, dan mengapa sistem 
terus menggangguku... 

Tidak peduli seberapa cermat dan teliti saya mempersiapkan, semuanya terus berjalan 
salah. Berkat itu, stres terus menumpuk, membuatku gila. 

saya lebih suka... 

"...Mendesah." 

"...?" 

Tiba-tiba, aku membuka mataku, ketika orc di depanku memiringkan kepalanya dengan 
bingung. 

Mengabaikan orc, saya merenungkan satu pertanyaan tertentu yang terlintas di benak saya 
tepat ketika saya akan benar-benar kehilangannya. 

"Aku akan menanyakan satu hal padamu." 

"Apa itu?" 

"Benarkah Raja Iblis belum mengungkapkan identitas mereka kepada siapa pun?" 
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Ketika saya selesai mengatur pikiran saya, saya mengajukan pertanyaan itu kepada orc 
yang tampak bodoh yang berdiri di depan saya. 

'Aku bosan hidup di bawah pengaruh variabel.' 

"Ya, aku belum pernah melihat Raja Iblis sebelumnya." 

"Terima kasih atas jawaban Anda." 

Saya lelah hidup di bawah pengaruh variabel yang tidak terkendali dan terpengaruh oleh 
sistem sambil mengambil kerugian yang tidak dapat diubah. 

Jadi... 

"Kalau begitu, mari kita mulai." 

"Hei, kenapa kamu begitu sombong? Jika kamu menyadari kesalahanmu dan mundur, aku 
akan...." 

"Diam dan bertarunglah." 

Saat aku mengatakan itu pada orc di depanku, aku mengumpulkan kekuatan dari dalam 
tubuhku. 

"Eh, tunggu..." 

"Apa yang kamu lakukan ... cepat dan datang padaku." 

Saya mengaktifkan mana bintang yang tersembunyi di dalam tubuh saya dan 

meningkatkan output dari Hero's Power❱ secara maksimal. 

Setiap otot saya menjadi tegang, dan saat saya menghembuskan napas, mereka menyebar 
ke seluruh tubuh saya. 

"Itu..." 

"Karena kamu hanya berdiri diam, aku akan mendatangimu." 

Aku mulai mendekati Orc, yang gemetar ketakutan, saat aku memancarkan aura dingin ke 
seluruh ruangan yang telah berubah menjadi arena. 

"Saya menyerah! Saya menyerah!" 

Kemudian, pria di depanku buru-buru berlutut dan mulai memohon. 

Lagi pula, tidak mungkin seorang budak di ujung terendah dari spektrum pertempuran bisa 
menjadi tandinganku. 
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Kemungkinan, bahkan sebelum pertarungan, dia pasti sudah tahu bahwa dia akan kalah. 

"Apakah ada penantang lain?" 

Aku menatap orc yang kehilangan keinginan untuk bertarung dan bertanya kepada para 
eksekutif yang menatap kosong ke tempat kejadian. 

""........"" 

Tentu saja, tidak ada yang menanggapi. 

Para eksekutif tempur pasti sudah membayangkan hasil pertempuran di benak mereka 
ketika aku mengumpulkan semua kekuatanku. 

Sangat kuat melawan yang lemah, sangat lemah melawan yang kuat. 

Itulah cara Tentara Raja Iblis. Mereka selalu menunjukkan pola pikir parasit survival. 

"Bagus, Tuan Frey." 

Ketika situasinya sudah beres, Dmir Khan mulai berbicara dengan senyum puas di 
wajahnya. 

"Saya tidak berpikir siapa pun akan mempertanyakan kualifikasi Lord Frey sekarang, kan?" 

Ketika para eksekutif menanggapi dengan keheningan yang berat, Dmir Khan mulai 
berbicara dengan lembut kepada saya, yang diam-diam berdiri di arena. 

"Sepertinya kamu sudah beradaptasi dengan baik dengan Pasukan Raja Iblis, Tuan Frey. 
Nah, sekarang kita harus segera memulai rapat, mari kembali ke tempat duduk kita..." 

"Saya masih bisa menggunakan hak saya, bukan?" 

"Maaf?" 

Aku membidiknya dengan pedangku dan mulai berbicara. 

"Aku menantangmu, Dmir Khan." 

Dan segera setelah pidato saya berakhir, angin sepoi-sepoi mulai bertiup di ruang 
konferensi. 

"Apa maksudmu?" 

"Agak merepotkan memiliki dua orang dengan pangkat yang sama sebagai Komandan 
Kedua di Pasukan Raja Iblis, bukan...?" 
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Ketika saya dengan tenang menjawab Dmir Khan, yang bertanya dengan rasa ingin tahu, 
dia diam-diam bangkit dari tempat duduknya. 

"Ya ampun, sepertinya kamu sudah beradaptasi terlalu baik." 

Senyum tipis muncul di sudut bibirku saat aku menatapnya, dan aku menggumamkan 
pikiran yang terlintas di pikiranku sebelumnya. 

"... Tidak ada alasan kenapa aku tidak bisa mencoba." 

Sekarang giliranku untuk menjadi variabel, bukan sistem, atau Raja Iblis. 
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Chapter 62 
Bab 62 -- Kesalahpahaman yang Luar Biasa 

Itu adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Frey, keturunan Pahlawan, 
telah menantang Dmir Khan, Komandan Kedua Tentara Raja Iblis yang sudah lama berdiri. 

"Kalian... Menurutmu siapa yang akan menang?" 

Sementara semua orang terguncang dari keterkejutan dan kegembiraan dari peristiwa 
besar yang akan dicatat dalam sejarah, salah satu eksekutif tempur Tentara Raja Iblis 
menggumamkan pertanyaan kepada rekan-rekannya. 

"Yah... aku tidak tahu." 

Pria berkepala ular, yang duduk di sebelah kiri, menjawab dengan suara rendah. 

"Mereka belum menunjukkan apa-apa ... Jadi bagaimana Anda tahu hasilnya?" 

Mengatakan demikian, pria itu menjulurkan lidahnya saat wanita bertanduk domba di 
sebelahnya menghela nafas dan berkata. 

"Bukankah kamu bodoh? Tentu saja, anak manusia itu akan menang." 

"Hah? Bagaimana kamu bisa begitu yakin?" 

Kemudian, seorang wanita dengan mata imut di sebelahnya menyela pembicaraan saat dia 
meneteskan air liur sambil melongo ke arah Frey. 

"Dia tampan." 

"Itu benar... Ini adalah klise umum bahwa anak laki-laki yang lemah dan tampan biasanya 
menyembunyikan kekuatan mereka... Pasti..." 

Tak lama, bahkan wanita bertelinga kelinci yang berdiri di seberangnya menimpali sambil 
tersipu. Melihat adegan ini, pria berkepala ular itu menghela nafas dan bergumam. 

"... Pelacur tak berotak." 

Saat obrolan tidak masuk akal berlanjut, pria di tepi meja diam-diam membuka mulutnya. 

"Jika aku melawan bocah itu, duel akan diputuskan dalam satu menit." 

Pada ucapan itu, para eksekutif tempur, yang telah mengobrol sebentar, semua 
mengalihkan pandangan mereka ke arah pria itu. 

"Komandan ... apakah itu benar?" 
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"Betulkah? Benarkah? Kapten akan menang?" 

"Apa... Lalu dia lebih lemah dari yang kukira..." 

"Dia masih imut, jadi jika dia kalah, haruskah aku membesarkannya?" 

"Aku ingin melahapnya." 

Akhirnya, eksekutif tempur lainnya menyadari bahwa pemilik suara itu adalah Komandan 
eksekutif tempur dan atasan langsung mereka, jadi mereka mulai memelototi Frey dan 
bergumam satu sama lain... 

"Saya akan kalah." 

Ketika pria yang memiliki banyak bekas luka mengucapkan kata-kata itu dengan singkat, 
semua orang mulai menatapnya dengan tatapan kosong. 

"... Lalu haruskah aku memintanya untuk membesarkanku?" 

"... Kurasa dia yang akan melahapku." 

Segera, wanita bertelinga kelinci dan wanita dengan mata menawan, dengan ekspresi 
kosong di wajah mereka, memecah kesunyian dan bergumam. 

"Uh ... Komandan, apakah Anda pernah menantang Dmir Khan?" 

"Ya." 

Orc, yang telah menyerah kepada Frey sebelumnya dan kembali ke tempat duduknya, 
dengan takut-takut bertanya. Komandan menganggukkan kepalanya. 

"Lalu ... duel dengan Dmir Khan ..." 

Orc kemudian mencoba bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi para wanita yang 
bergumam menghentikannya untuk berbicara. 

"Apakah kamu ingin dipukul sampai mati? Bahkan tulangmu tidak akan tersisa." 

"Kamu kurang ajar karena kamu seorang pemula ... dan bagus untuk memiliki ambisi 
semacam itu, tetapi tidakkah kamu tahu tempatmu?" 

"A-aku minta maaf...!" 

Ketika kedua wanita itu mulai memancarkan niat membunuh, orc itu dengan cepat 
menundukkan kepalanya. Dia kemudian dengan cepat mulai meminta maaf. Ketika 
Komandan memperhatikan ini, dia membuka mulutnya lagi. 

"Aku dikalahkan dalam waktu kurang dari satu detik." 
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Semua orang mulai melihat Komandan dengan mulut ternganga ketika mereka mendengar 
kata-kata itu. 

"B-Bagaimana mungkin? Kamu sangat kuat..." 

"Apakah kamu lengah? Atau apakah Anda dalam kondisi yang buruk? Atau-" 

"Duel diputuskan hanya dengan satu pukulan." 

Komandan akhirnya membuka matanya dan menghentikan para wanita yang mengajukan 
pertanyaan. Secara bersamaan, dia melihat ke arah Frey, yang telah menghunus pedangnya 
dan bergumam dengan sungguh-sungguh. 

"...Bocah itu, kita akan lihat berapa lama anak itu akan bertahan." 

. 

. 

. 

. 

. 

"Aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan menantangku." 

"Aku juga tidak bisa membayangkan dipromosikan menjadi Kepala Eksekutif Tentara Raja 
Iblis." 

Aku menatap Dmir Khan, Komandan Kedua Tentara Raja Iblis, yang berdiri di tengah arena. 

"Yah, seperti yang kamu katakan, memiliki dua orang dengan pangkat Second-in-Command 
cukup bermasalah karena berbagai alasan ... seperti kemungkinan pesanan tercampur, dan 
nilai yang berbeda." 

Dia melakukan pemanasan dengan ekspresi santai di wajahnya, meskipun aku 
memancarkan manaku dengan kekuatan penuh. 

"Ngomong-ngomong... aku telah memperhatikan sisi manajemen Pasukan Raja Iblis, jadi 
akhir-akhir ini aku tidak bertarung apapun." 

"Apa yang kamu coba katakan?" 

Aku bertanya, dengan bingung memiringkan kepalaku, dan dia menjawab, matanya 
menjadi dingin. 

"Saya minta maaf, tapi saya pikir mungkin agak sulit untuk mengontrol kekuatan saya." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Segera setelah dia mengucapkan kata-kata itu, ruang terdistorsi dan ruangan mulai 
berkembang dengan cepat. 

"...Akankah duel kita terjadi di ruang terisolasi ini?" 

"Ya." 

Saya sudah bisa menebak niatnya dengan melihatnya mendistorsi ruang. Sementara itu, 
Dmir Khan mengangguk dan mulai tersenyum. 

"Baiklah, itu yang aku inginkan juga." 

"Bagus kalau kita sepakat." 

Saya juga menanggapi dengan senyum dan menggunakan keterampilan Inspeksi❱ saya 
sambil melihat Dmir Khan, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya. 

[Statistik] Nama: Dmir Khan Kekuatan: 7 Mana: 9,8 Intelijen: 8 Kekuatan Mental: 9,1 Status 
Pasif: Tidak Ada Disposisi: Komandan Kedua Tentara Raja Iblis Status Kebaikan : -90 

'... Seperti yang diharapkan, statistiknya sangat terfokus pada sihir.' 

Pada kenyataannya, kekuatan Dmir Khan berada pada tingkat yang tidak signifikan. Tentu 
saja, nilai kekuatan 7 cukup tinggi dalam keadaan normal, tetapi orang-orang dengan 
statistik kekuatan tinggi sangat banyak di Pasukan Raja Iblis. 

Namun, alasan mengapa dia adalah iblis paling kuat kedua dan sosok paling kuat di 
Pasukan Raja Iblis adalah karena kemampuan magisnya yang luar biasa. 

Sihir spasialnya 'mengatur' ruang yang ditentukan itu sendiri daripada mengendalikannya. 
Itu adalah puncak dari sihir... yang membantai banyak pahlawan pemberani. 

"Apakah kamu siap?" 

"Aku masih mempersiapkan." 

Dmir Khan mengumpulkan kekuatannya untuk melepaskan sihir spasial paling kuat 
padaku. 

'Gaya bertarungnya tidak berubah sama sekali.' 

Seperti yang diharapkan, pola serangan Dmir Khan tampaknya sama seperti yang 
disebutkan dalam buku kenabian dan ingatan dari garis waktu sebelumnya. 

Dmir Khan biasanya serius dan tenang, tetapi ketika dia bertarung, dia akan berubah total. 
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Sebagai bukti dari fakta itu, dia memutuskan untuk melepaskan jurusnya yang paling 
mematikan, Spatial Influx, yang mendistorsi ruang ke segala arah sekaligus dan dengan 
paksa membengkok, lalu menghancurkan lawan. 

-- Retak! Retakan! 

Di belakang Dmir Khan, daerah sekitarnya semakin terpelintir. 

Dia kemungkinan besar akan memfokuskan semua kekuatannya ke serangan pertama. 

Itu karena dia sangat membenci pertarungan panjang sehingga dia rela mengerahkan 
seluruh kekuatannya ke dalam satu serangan hanya untuk menang dengan cepat. 

Namun, saya juga sama. 

Itu karena Stellar Mana❱ berspesialisasi dalam menghasilkan kekuatan ledakan seketika 
yang mirip dengan supernova. 

Akibatnya, saya dirugikan dalam pertarungan panjang, tapi saya merasa percaya diri dalam 
duel singkat mengandalkan kekuatan ledakan... 

"Saya siap. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk bersiap-siap?" 

Dengan pemikiran itu, aku mulai mengumpulkan mana di tubuhku saat Dmir Khan 
mengajukan pertanyaan sambil tersenyum. 

"Mengapa? Akankah kamu menungguku?" 

"Tentu saja. Saat Anda siap, Anda dapat langsung menyerang, dan Anda tidak perlu 
memberi tahu saya saat Anda siap." 

Ketika saya menanyakan pertanyaan itu sambil tersenyum, sama seperti dia, dia menjawab 
dengan merendahkan. 

'...Yah, kalau orang itu, dia cukup kuat untuk melontarkan kata-kata sombong seperti itu.' 

Jika itu dikatakan oleh orang biasa, saya akan menertawakannya sebagai gertakan, tetapi 
ceritanya berbeda dalam kasus Dmir Khan. 

Dmir Khan tidak pernah kalah dalam satu pertempuran pun. 

Rahasia pencapaian mengerikan ini terletak pada sihirnya, Sihir Dominasi Spasial❱. 

Karena sihir yang dia gunakan mengatur 'ruang' itu sendiri, sebagian besar serangan 
diblokir oleh sihirnya dan menghilang saat bersentuhan. 
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Di timeline sebelumnya, satu-satunya individu yang saya kenal yang telah menembus 
sihirnya adalah Irina dan Master of the Magic Tower. 

Tentu saja, saya akan segera ditambahkan ke daftar itu. 

"Saya siap." 

"Kamu tampaknya cukup percaya diri." 

"Yah, jika kamu mati bahkan sebelum kamu bisa bereaksi... itu akan menyebabkan banyak 
kerusakan pada Pasukan Raja Iblis." 

Ketika saya menjawab dengan seringai, alisnya berkedut sebentar. Bahkan jika dia 
berpura-pura sopan, dia tidak bisa menyembunyikan sifat jahatnya. 

"Kalau begitu ... mari kita mulai." 

"Baik." 

Setelah mengambil napas dalam-dalam dan melotot satu sama lain untuk sementara waktu, 
kami melepaskan serangan kami secara bersamaan. 

"...Hah!" 

Lengan Dmir Khan terentang ke depan dengan keras. 

-- Retak! 

Ruang yang terdistorsi hancur ketika retakan mulai terbentuk di mana-mana. 

-- KERUSAKAN!!! 

Ruang, yang telah dikompresi hingga terdistorsi dan robek, tiba-tiba meluas dan meledak 
dengan keras. 

'...Dia menembak ruang itu sendiri.' 

Menggunakan prinsip yang sama seperti tebasan pedang yang mendorong udara ke segala 
arah dengan kecepatan tinggi, atau misil ajaib yang mendorong air atau api dengan 
kecepatan tinggi untuk menghasilkan peluru. Jurus spesial Dmir Khan akhirnya dilepaskan. 

"Heup...!" 

Pada saat yang sama, saya mencengkeram pedang saya dengan kuat dan mengambil napas 
dalam-dalam. 

Dengan nafas itu, aku mengumpulkan mana bintang yang terkandung di setiap sudut 
tubuhku sekaligus dan menyalurkan semuanya ke pedangku. 
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"AHHHHHHHHHHH!!!" 

Serangan luar angkasa menghantamku saat aku dengan paksa menyalurkan mana bintang 
ke senjataku. Saya kemudian memangkas dengan semua yang saya miliki. 

Itu hanya satu tebasan. 

Tebasan pedang yang sangat ganas, dipenuhi dengan mana bintang, bertabrakan dengan 
serangan luar angkasa Dmir Khan pada saat berikutnya. 

-- RAK!!! 

Raungan yang memekakkan telinga memenuhi aula konferensi yang ditelan. 

"...Ha." 

Dan pada saat itu, Dmir Khan mengeluarkan seruan singkat. 

Serangan luar angkasanya melahap tebasan pedangku. 

"Saya minta maaf, Tuan Frey. Saya tidak berpikir akan ada pemenang. " 

Namun, pada saat yang sama, tebasan pedangku juga menelan serangan luar angkasanya. 

Dengan kata lain, serangan kami melahap dan mengancam untuk saling memusnahkan. 

'... Dia licik.' 

Baru pada saat itulah saya mengerti niatnya. 

Dia sepertinya ingin aku tetap sebagai 'Joint Second-in-Command'. Dengan kata lain, dia 
membenci gagasan untuk turun ke posisi ketiga, tetapi dia tidak suka menjadi satu-satunya 
Komandan Kedua. 

Lagi pula, dia menyembunyikan kekuatannya karena dia benci diganggu, dan setelah 
serangkaian tantangan, dia naik ke posisi kedua. Namun, kesetiaannya kepada Raja Iblis 
lebih unggul dari siapapun. 

Mungkin rencananya berkisar pada fakta bahwa jika serangan kami membatalkan satu 
sama lain, dia bisa menyatakan hasil imbang dan menggunakan aturan untuk berbagi posisi 
Second-in-Command di antara kami berdua. 

Kemudian dia bisa tetap berhubungan dekat dengan Raja Iblis yang setia kepadanya, dan 
bisa terus mempertahankan posisinya sebagai Komandan Kedua tanpa khawatir diganggu 
oleh orang lain. Dia juga bisa menggunakan saya untuk mengurangi tanggung jawabnya 
sendiri dan mengatasi gangguan. 
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Sungguh, dia adalah Dmir Khan, Komandan Kedua Tentara Raja Iblis. Orang yang disebut 
'Penjelmaan Jahat yang Licik.' 

'Tapi, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi.' 

-- Bersinar...! 

"...Apa?!" 

Saat aku sedikit mengangkat sudut mulutku dengan pemikiran itu, suara menyegarkan 
bergema dari tempat di mana serangan kami saling bertabrakan. 

-- Bersinar!! 

"Bagus." 

Setelah beberapa saat, suara berkelap-kelip memenuhi aula konferensi dengan cahaya yang 
bersinar, saat aku menatap Dmir Khan dengan senyum kemenangan. 

"........" 

Dia hanya menatap pemandangan di depannya dengan takjub. Faktanya, pemandangan 
yang terbentang tepat di depan matanya sangat aneh sehingga dia pasti ketakutan. 

-- Pop!!! 

Pada saat itu, tebasan pedangku dan serangan luar angkasa Dmir Khan, yang saling 
memakan, benar-benar lenyap, dan kilatan cahaya yang menyilaukan muncul dari debu 
dan terbang menuju Dmir Khan. 

"Ugh." 

Kemudian, Dmir Khan buru-buru mendistorsi ruang di sekitarnya dan mencoba memblokir 
kilatan bintang, tetapi dia hanya bisa menghentikan sebagian darinya. 

Dia sudah mendistorsi begitu banyak ruang di sekitarnya dengan serangan awalnya 
sehingga bahkan jika dia mencoba mempengaruhi ruang di sekitarnya sekarang, dia hanya 
bisa mendistorsi begitu banyak. 

"Lagi pula, kupikir ini akan berhasil." 

Tentu saja, ini didasarkan pada kelemahan obsesi Dmir Khan untuk mengakhiri 
pertempurannya dalam satu serangan menggunakan sihir spasialnya. 

Saya, yang menyadari celah sebelumnya dengan melihat kembali pengaturan sihir spasial 
yang disebutkan dalam buku kenabian dan melalui ingatan saya tentang regresi 
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sebelumnya, dengan sengaja menunda persiapan serangan saya dan menunggu ruang di 
sekitarnya menjadi cukup terdistorsi. 

Dan akibatnya, ruang di sekitarnya secara berlebihan dikompresi dan terdistorsi. 

"...Batuk!" 

Pada akhirnya, Dmir Khan berlutut, ditusuk oleh kilatan cahaya yang bersinar, melahirkan 
keheningan dingin yang segera turun ke aula. 

"Batuk... Batuk... Aku punya pertanyaan." 

Segera Dmir Khan, yang menatap kosong ke arahku dengan darah yang menetes dari sudut 
bibirnya, memecah keheningan yang bertahan untuk sementara waktu. 

"Bagaimana kamu menghancurkan ruangku hanya dengan tebasan pedangmu?" 

Dia bertanya seperti itu, dengan wajah pucat dan kuyu, saat aku menjawabnya dengan acuh 
tak acuh. 

"Aku mengayunkan pedangku dengan sangat keras." 

Kemudian para eksekutif di belakang mulai bergumam. 

'...Yah, aku tidak berbohong.' 

Alasan tebasan pedangku mampu menembus sihir spasialnya adalah karena Kekuatan 

Pahlawan❱ yang aku warisi dari Pahlawan Pertama. 

Sebagai ganti kekuatan hidup, mungkin bagiku untuk mengeluarkan kekuatan 
transendental. Kekuatannya cukup kuat untuk menembus ruangnya. 

Tentu saja, saya hampir mati karena saya menggunakan hampir semua kekuatan hidup 

yang tersisa untuk menggunakan Kekuatan Pahlawan❱. 

Akibatnya, saya batuk darah puluhan kali, tetapi saya menelan semuanya dan menahan 
rasa sakit yang parah dengan bergantung pada kekuatan mental saya. 

Haruskah saya menderita sebanyak itu bahkan jika dampaknya cukup kuat untuk 
menembus ruang? 

"Katakanlah bagian itu masuk akal... Lalu, apa kilatan cahaya itu?" 

Saat saya terus menelan darah yang akan saya batuk, Dmir Khan mengajukan pertanyaan 
dengan suara gemetar. 

"Aku memasukkan mana ke dalam tebasan pedangku." 
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Sepertinya darah akan keluar dari mulutku jika aku berbicara terlalu lama, jadi aku 
memberikan jawaban singkat lagi ketika para eksekutif yang berdengung di belakangku 
terdiam. 

"Itu tidak mungkin." 

Sementara itu, setelah mendengar itu, Dmir Khan tampak tercengang. 

'...Yah, itu cukup mengejutkan.' 

Dengan skill yang sebelumnya aku dapatkan dari hutan dekat kediaman Duke, aku bisa 
mengeluarkan 'stellar magic'. 

Itu saja sudah luar biasa, tetapi menggabungkan sihir dengan tebasan pedang tidak pernah 
terdengar di benua itu. 

Itu karena, sampai sekarang, belum ada yang bisa menggabungkan 'aura pedang' dan 
'mana'. 

Dengan kata lain, aku adalah satu-satunya 'Pendekar Pedang Ajaib' di dunia. 

Seni pedang saya menggunakan Kekuatan Pahlawan❱, dan sihir yang saya gunakan adalah 

Stellar Mana❱ yang sebelumnya digunakan oleh ibu saya, penyihir bintang terkuat dalam 
sejarah. 

Jadi kesimpulannya, menurut istilah yang lebih disukai nenek moyang saya, saya sekarang 
adalah 'penipu sialan.' 

"Mulai sekarang, aku adalah Komandan Kedua dari Pasukan Raja Iblis. Mereka yang tidak 
puas, jangan ragu untuk maju dan melawan saya." 

Berpikir seperti itu, aku menelan darah yang terkumpul di mulutku. Dan segera setelah 
saya tenang, saya berbicara dengan dingin kepada para eksekutif di belakang saya. 

'Tolong jangan keluar ... Tolong ...' 

Tentu saja, dalam hati saya berdoa agar tidak ada yang keluar. 

Dalam keadaan setengah mati saya, siapa pun di sini dapat dengan mudah mengalahkan 
saya. 

Misalnya, jika orang orc yang mengkonfrontasiku sebelumnya memutuskan untuk 
menantangku lagi, dia akan dengan mudah menjatuhkanku dan mengambil posisi Second-
in-Command. 

""........"" 
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Tapi untungnya, mereka semua mengalihkan pandangan mereka, berusaha untuk tidak 
melakukan kontak mata denganku dan tetap diam. 

"Baik-baik saja maka..." 

Ketika saya melihat mereka berperilaku seperti itu, saya menghela nafas lega dan berusaha 
untuk pergi dengan tenang ke tempat duduk saya ... 

"Satu pertanyaan lagi ... hanya satu pertanyaan lagi." 

"...Apa?" 

Dmir Khan, yang terengah-engah, mengajukan pertanyaan lain dengan kerutan di 
wajahnya. 

"Kamu... kamu..." 

Dmir Khan terus berbicara dengan nada bergetar. Rupanya, karena tidak pernah terkena 
serangan, tubuhnya tampak sangat lemah... 

"... Apakah kamu Raja Iblis?" 

"Apa?" 

Dia menyemburkan sesuatu yang gila dari mulutnya saat aku mendengar orang-orang 
dengan cepat mengambil napas dalam-dalam dari belakangku. 

"Eh... itu..." 

Memikirkan arti kata-kata itu, aku membeku tanpa menyadarinya. 

"...Sehat?" 

Hanya keheningan yang tersisa di aula konferensi. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Um... Kania. Frey akan baik-baik saja..." 

"Tuan Muda akan baik-baik saja. Jadi jangan khawatir tentang apa pun. " 
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"Tidak... bukan itu. Aku hanya mencoba menghiburmu... menghela napas..." 

Irina mencoba menghibur Kania, yang tampak cemas saat dia terus membuka dan menutup 
tutup pulpennya sambil mengunyah kukunya. Dia melihat ke luar jendela setelah 
mendengar Kania terus bergumam bahwa Frey akan baik-baik saja dengan suara gemetar. 

"Kania..." 

"Seperti yang sudah saya katakan berulang kali, Tuan Muda akan baik-baik saja. Jadi..." 

"...Kita sudah sampai." 

"Ah." 

Menyadari bahwa kereta telah tiba di depan rumah Duke, Irina memberi tahu Kania, yang 
benar-benar berada di luar zona, dan turun dari kereta. Dia kemudian mengajukan 
pertanyaan padanya. 

"Uh... Apakah kamu ingat apa yang Frey perintahkan untuk kita lakukan?" 

"Tuan Muda akan aman. Jadi berhenti..." 

"Tidak, apakah kamu ingat apa yang Frey minta sebelumnya? Dasar 'Tuan Muda' yang 
gagap!" 

Akhirnya, ketika Irina berteriak padanya, Kania tersentak dari linglungnya, dan dengan 
cepat mengubah ekspresinya menjadi seorang kepala pelayan Duke, dan melangkah keluar 
dari kereta. 

"... Aku mengingatnya dengan sempurna." 

Setelah pernyataan itu, dia menuju ke gerbang utama rumah Starlight. Ketika dia memasuki 
kediaman Duke bersama dengan rakyat jelata yang ragu-ragu di depan gerbang. 

"Semua pelayan, tolong berkumpul di depanku." 

Setelah beberapa saat, Kania, yang telah memanggil semua pelayan dalam barisan, 
menyatakan dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"Mulai hari ini, kalian semua dipecat." 

Kania, yang melihat sekeliling dengan hati-hati, menambahkan beberapa kata lagi dengan 
nada pelan sementara para pelayan terguncang kaget mendengar kata-kata itu. 

"... sampai liburan selesai." 
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Kemudian, para pelayan menjadi bingung, mencoba memahami arti kata-katanya. 
Sementara itu, rakyat jelata, yang melihat pemandangan itu dengan bingung, menyadari 
bahwa Kania sekarang sedang menatap mereka. 

"Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan keluarga Starlight." 

Setelah mendengar kata-kata Kania, para siswa mulai meragukan telinga mereka. 

"Semua wanita akan memakai pakaian pelayan, dan semua pria akan bekerja sebagai 
pelayan, juru masak, dan tukang kebun." 

Kania, yang sekali lagi mengingatkan rakyat jelata tentang situasi mereka, menyatakan 
dengan ekspresi tenang di wajahnya. 

"Ini adalah perintah Tuan Muda." 
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Chapter 63 
Suasana dingin berlama-lama di ruang konferensi. 

"... Mari kita mulai rapatnya." 

Dalam suasana itu, aku menyatakan dimulainya pertemuan Tentara Raja Iblis dengan nada 
tegas. 

"Tentu saja, karena aku baru bergabung dengan Pasukan Raja Iblis, aku tidak tahu agenda 
pertemuan kita. Jadi, saya harus meminta Dmir Khan untuk mengarahkan pertemuan hari 
ini." 

Ketika saya selesai berbicara, Dmir Khan, yang telah memperhatikan saya untuk sementara 
waktu, diam-diam membuka mulutnya. 

"Ya, tolong serahkan semuanya padaku." 

Tidak seperti sebelumnya, sikapnya menjadi sangat sopan. 

""........"" 

Bukan hanya itu, tetapi sebagian besar eksekutif ragu-ragu dan menatapku. Berkat tatapan 
mereka, aku berjuang untuk mempertahankan ekspresi tenang. 

'Untuk saat ini, semuanya berjalan dengan baik.' 

Sebelumnya, ketika Dmir Khan bertanya kepada saya apakah saya adalah Raja Iblis, saya 
menghindari pertanyaannya dan menolak memberikan jawaban yang konkret. 

Karena itu, para eksekutif tidak dapat memastikan identitas asli saya, dan tidak dapat 
menentukan apakah saya adalah Raja Iblis, atau hanya individu kuat lainnya. 

Jika mereka melayani saya sebagai Raja Iblis ketika saya tidak, itu akan tidak menghormati 
Raja Iblis yang sebenarnya. Namun, itu juga akan menjadi masalah jika mereka 
memperlakukanku dengan tidak hormat jika aku benar-benar menjadi Raja Iblis. 

Tentu saja, itulah yang saya inginkan. 

Karena Dmir Khan salah mengira aku sebagai Raja Iblis, aku ingin mengambil peran itu dan 
menggunakannya untuk melemahkan Pasukan Raja Iblis, tapi dia punya cara untuk 
menghubungi Raja Iblis. 

Jadi, jika saya secara terbuka berpura-pura menjadi Raja Iblis, saya akan segera terungkap. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Namun, jika saya memberikan sedikit petunjuk sementara tidak benar-benar 
mengkonfirmasi apa pun, mereka akan membuat skenario itu sendiri. 

Tentu saja, karena mereka tidak dapat mengkonfirmasi apa pun, mereka akan menjadi gila 
mencoba memverifikasinya, tetapi itu bukan urusan saya. 

"Lalu, untuk topik pertama dalam agenda kita..." 

Sementara saya asyik dengan pemikiran seperti itu, Dmir Khan berdeham dan 
mengumumkan topik pertama pertemuan itu. 

"Keberadaan Pahlawan, yang baru-baru ini muncul di dunia lagi, masih belum diketahui. 
Apakah ada di antara Anda para eksekutif yang menemukan sesuatu sehubungan dengan 
ini? " 

Para eksekutif mulai saling memandang. 

"Sepertinya tidak ada yang tahu. Lalu... Aku akan bertanya kepada mereka yang saat ini 
telah menyusup ke Gereja dan Keluarga Kekaisaran. Bagaimana investigasinya?" 

Dmir Khan bertanya sambil sedikit mengernyit. Kemudian seorang wanita dengan label 
nama 'Eksekutif Intelijen' berdiri dan mulai melaporkan temuannya. 

"Gereja Dewa Matahari sama tidak kompetennya seperti biasanya. Para paladin dan 
pendeta berkeliling Ibukota dan provinsi setiap hari untuk bertanya-tanya, tetapi alih-alih 
mencoba menemukan Pahlawan, mereka hanya mengambil uang." 

"Yah, pertama-tama, Paus ada di pihak kita, jadi mereka tidak punya pilihan selain menjadi 
tidak kompeten." 

Paus tampaknya sudah menjadi anggota Tentara Raja Iblis pada saat itu, berdasarkan apa 
yang Dmir Khan gumamkan. Masa depan Kekaisaran tampak cukup cerah, melihat bahwa 
pemimpin denominasi terbesar, yang memberikan pengaruh tidak hanya di Kekaisaran 
Matahari Terbit tetapi juga di beberapa benua lain, mendukung Raja Iblis. 

"Namun, ada variabel, Saintess. Apa pendapatnya tentang Pahlawan?" 

Dmir Khan, yang menyeringai sebelumnya, mengajukan pertanyaan dengan nada serius. 
Pertanyaan yang sama yang saya renungkan juga. 

Seperti yang diharapkan, keberadaan 'Saintess' tetap menjadi trauma besar bagi Pasukan 
Raja Iblis, berkat legenda First Saintess dari milenium yang lalu. 

"Orang Suci berkata bahwa dia akan melakukan perjalanan untuk menemukan Pahlawan 
itu sendiri. Tentu saja, cukup diragukan apakah 'Orang Suci Putih Murni' akan membuat 
perbedaan dalam pencarian saja, tapi dia pasti berusaha." 
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"Sepertinya dia agak terburu-buru." 

Dengan beberapa kata terakhir itu, wanita itu menyimpulkan laporannya dan duduk. Pria 
yang duduk di sebelahnya kemudian bangkit. 

"Keluarga Kekaisaran sedang berjuang sedikit. Mereka menghabiskan sepertiga dari dana 
Imperial Knight untuk pencarian Pahlawan, dan mereka menjanjikan hadiah besar bagi 
mereka yang berhasil menemukannya. Mereka juga berhubungan dengan beberapa guild 
dari Dunia Bawah." 

Setelah mendengar itu, Dmir Khan bertanya dengan ekspresi mengejek di wajahnya. 

"Yah, bukankah mereka sedang terburu-buru?" 

"Yah, jika Raja Iblis muncul, dan Kekaisaran runtuh, kekuatan absolut yang mereka nikmati 
sampai sekarang akan menjadi tidak berarti. Keluarga Kekaisaran melakukan yang terbaik 
... ketika menyangkut hal-hal yang mengancam otoritas mereka. " Saya benar-benar setuju 
dengan kata-kata pria itu bahwa saya menganggukkan kepala tanpa sadar. Kemudian Dmir 
Khan mengajukan satu pertanyaan lagi dengan tegas, 

"Lalu bagaimana kemungkinan mereka menemukan Pahlawan terlebih dahulu?" 

"Itu tidak terlalu tinggi. Keluarga Kekaisaran lebih aktif daripada Gereja, tetapi mereka 
kebanyakan tidak kompeten. Namun, kita harus waspada terhadap 'Ksatria Kekaisaran' 
dan 'Putri Kekaisaran Ketiga'." 

Setelah laporan selesai, pria itu duduk ketika Dmir Khan mengalihkan pandangannya ke 
arahku. Dia kemudian dengan hati-hati bertanya. 

"Uh... Apakah Anda punya saran untuk kami, Tuan Frey?" 

"... Nasihat?" 

Dmir Khan, yang tiba-tiba meminta nasihat kepadaku, menggelengkan kepalanya dan mulai 
menjelaskan lebih lanjut. 

"Bukankah keluargamu adalah 'Keturunan Pahlawan'?" 

Setelah mengatakan itu, Dmir Khan dan para eksekutif lainnya semua menoleh ke arahku 
dengan ekspresi sedikit berharap di wajah mereka. 

"Yah... aku benar-benar tidak tahu..." 

Namun, saya tidak dapat mengungkapkan kebenaran di sini, jadi saya mencoba mengubah 
topik pembicaraan, tetapi tiba-tiba, sebuah ide bagus terlintas di benak saya. 
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Tentu saja, saya tidak yakin apakah ini akan berhasil, namun, saya memutuskan untuk 
mencobanya. Dan setelah jeda, saya mulai berbicara dengan ekspresi serius di wajah saya. 

"... Oh, kalau dipikir-pikir, ada ungkapan yang diturunkan dari generasi ke generasi kepada 
setiap Kepala Keluarga Cahaya Bintang." 

"Sebuah ungkapan yang diturunkan dari generasi ke generasi?" 

Ketika Dmir Khan mendengar itu, matanya berbinar ketika saya mulai menambahkan 
beberapa detail pada cerita, berpikir bahwa jika saya membuatnya realistis, saya dapat 
dengan mudah menipu mereka. 

"Ya, aku baru mengetahuinya beberapa bulan yang lalu, segera setelah aku menjadi 
Penguasa Sementara Keluarga." 

"Jadi, kalimat apa itu?" 

Tepat ketika Dmir Khan mulai mendesakku, aku memberi perintah kepada pria yang duduk 
di tepi meja dengan ekspresi tegas di wajahku. 

"Kau disana. Bawakan aku pena dan kertas." 

Seketika, angin sepoi-sepoi mulai bertiup di ruang konferensi. 

"Komandan. Jangan marah." 

"Ya, jika kamu marah di sini, kamu akan mati." 

Akhirnya, ketika para eksekutif yang duduk di sampingnya memintanya untuk berhenti, 
saya mulai merasa aneh dan mengajukan pertanyaan kepada Dmir Khan. 

"...Siapa dia?" 

"Dia adalah Komandan Eksekutif Tempur. Tidak hanya dia salah satu eksekutif puncak di 
Pasukan Raja Iblis, tapi dia juga pernah menjadi Komandan Ketiga kita." 

Berkat ini, saya berpikir untuk meminta maaf sejenak, tetapi jika Komandan Kedua dari 
Tentara Raja Iblis memutuskan untuk meminta maaf kepada Komandan Keempat yang 
sekarang, itu mungkin muncul sebagai tanda kelemahan. Jadi, saya memutuskan untuk 
menggandakan sebagai gantinya. 

"Tidak bisakah kamu mendengarku? Bukankah aku sudah menyuruhmu membawa pena 
dan kertas?" 

Dengan statusku sekarang hanya di bawah Raja Iblis, aku memerintahkannya dengan nada 
arogan. Setelah mendengar itu, pria yang penuh dengan bekas luka mengepalkan tinjunya. 
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"Dipahami." 

Setelah beberapa saat, pria itu menjawab dengan suara gemetar, lalu perlahan bangkit dari 
tempat duduknya. Setelah mengambil secarik kertas dan pena, dia mendekatiku. 

"Ini pena bulu yang murah. Persiapkan sesuatu yang lebih baik lain kali." 

Aku mengambil pena dan kertas darinya, dan bahkan tanpa meliriknya, aku memberi 
isyarat padanya untuk kembali ke tempat duduknya dan memerintahkan Dmir Khan. 

"...Huff." 

Komandan Eksekutif Tempur, yang telah menggertakkan giginya untuk sementara waktu, 
kembali ke tempat duduknya, saat dia menghembuskan napas yang mengerikan. 

"Apakah kamu pernah melihat teks ini?" 

"Hei, bukankah ini...!" 

Mengabaikan kejenakaan Komandan Keempat, aku menulis beberapa surat di atas kertas 
dan menunjukkannya kepada Dmir Khan. Saat dia melihat surat itu, matanya melebar 
keheranan saat dia bergumam. 

"Bukankah itu huruf yang digunakan oleh Pahlawan dari 1000 tahun yang lalu...?" 

"Ya, teks ini telah diturunkan melalui keluarga kami dari generasi ke generasi." 

"Lalu apakah kamu tahu arti dari kalimat ini?" 

Saat saya berbicara dengan serius, Dmir Khan mengajukan pertanyaan kepada saya dengan 
ekspresi yang sangat diantisipasi di wajahnya. 

"Tentu saja saya tahu. Meski hanya sedikit." 

Setelah saya menyelesaikan persiapan saya untuk menipu dia, saya terbatuk dan mulai 
berbicara. 

"Seribu tahun kemudian, dunia harus menemukan seorang wanita yatim piatu. Dan..." 

"Lalu?" 

Ketika saya mengucapkan kata-kata itu, Dmir Khan bergegas saya saat keringat dingin 
mengalir di punggungnya. Aku menatapnya dan menggelengkan kepalaku dengan sedih 
sebagai jawaban. 

"Maaf, tapi teksnya terputus dari sini." 

"Ah..." 
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Dmir Khan menghela nafas menyedihkan. 

"Kesalahannya ada pada nenek moyang saya, yang membatasi teks untuk berjaga-jaga. Tapi 
saya tahu bagaimana menemukan teks yang tersisa." 

"Benarkah itu!?" 

Ketika saya mengucapkan kata-kata penuh harapan itu kepadanya, mata Dmir Khan mulai 
berbinar sekali lagi. Dan pada saat itu, saya merasakan keberhasilan rencana saya dan 
mulai berbicara sambil tersenyum. 

"Temukan semua prasasti di 'Reruntuhan Pahlawan' yang ada di Benua Barat. Itulah kunci 
untuk mengungkap kebenaran." 

"Dipahami." 

Dmir Khan, yang menundukkan kepalanya pada kata-kata itu, menyatakan kepada para 
eksekutif yang tercengang. 

"Akhirnya, kami akhirnya menemukan petunjuk dalam pencarian kami untuk Pahlawan. 
Tentu saja, itu membutuhkan kerja sama Anda. " 

Karena itu, Dmir Khan menarik napas dalam-dalam dan membuka peta di atas meja saat 
dia memulai rencananya... 

"Mulai sekarang, kita akan lebih aktif di Benua Barat..." 

"Tunggu." 

Seorang wanita yang memiliki ciri khas iblis, yang diam-diam mendengarkan percakapan 
kami, tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan memotongnya. 

"Lemerno, tunggu..." 

"Kamu siapa?" 

Dmir Khan mencoba menghentikannya, tetapi saya menyela dan mengajukan pertanyaan 
kepadanya dengan suara dingin. 

"Saya Lemerno, iblis berdarah murni yang bertanggung jawab atas strategi dan taktik yang 
digunakan oleh Tentara Raja Iblis." 

"... Ho." 

Setelah mendengar perkenalannya, aku memfokuskan mataku dan menggunakan skill 

Inspect❱ku padanya. 
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[Statistik] Nama: Lemerno Kekuatan: 6 Mana: 6 Intelijen: 9.2 Kekuatan Mental: 5 Status 
Pasif: Tidak Ada Disposisi: Strategist Goodness Stat: -80 

'...Dia adalah orang yang dihancurkan oleh Serena.' 

Setelah melihat informasinya, saya ingat bahwa dia adalah ahli strategi yang bertarung 
head-to-head dengan Serena di timeline sebelumnya. 

'Yah, dia lebih merupakan mainan daripada lawan bagi Serena.' 

Tentu saja, pertarungan itu seharusnya menjadi pertarungan satu lawan satu, tapi tidak 
berlebihan untuk mengatakan bahwa dia dihancurkan secara sepihak oleh otak Serena. 

Menurut kata-kata Pahlawan Pertama yang tercatat dalam 'Buku Nabi', hubungan mereka 
mirip dengan hubungan antara 'Zhuge Liang' dan 'Sima Yi'. 

Bahkan fakta bahwa Kekaisaran Matahari Terbit yang diperintah oleh Serena akhirnya 
dihancurkan juga serupa. 

Aku tidak yakin, tapi aku percaya bahwa ada seseorang seperti Serena di dunia di mana 
leluhurku, Pahlawan Pertama, dulu tinggal. 

"Ini mungkin terdengar tidak sopan, tapi saya rasa saya tidak bisa mempercayai informasi 
yang Anda berikan kepada saya." 

Tentu saja, Lemerno tidak kompeten. Melihatnya sekarang, bukankah dia satu-satunya 
yang memprotes klaim saya? 

Satu-satunya alasan dia kalah begitu mengerikan dari Serena di masa lalu adalah karena 
Serena adalah 'Karakter Curang'. 

"Mengapa Anda tidak bisa mempercayai informasi saya?" 

Berkat dia, aku merasa sedikit gelisah, dan dengan suara rendah, aku mengajukan 
pertanyaan padanya. 

"Kalau begitu izinkan aku bertanya padamu. Lord Frey, bisakah Anda berbagi dengan kami 
cara memecahkan kode teks itu? " 

Kemudian dia menatap lurus ke arahku dan mengatakan itu. 

"Ini sulit. Hanya keturunan langsung yang dapat menguraikan huruf-huruf yang 
ditinggalkan oleh generasi sebelumnya." 

"Mengapa?" 
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"Ada sihir kuno yang dilemparkan ke Keluarga Cahaya Bintang. Ini adalah sihir yang mirip 
dengan 'Kutukan Ketaatan' Keluarga Moonlight atau 'Sumpah' Keluarga Sunrise." 

Ketika saya dengan tenang menanggapi pertanyaan yang tidak terduga seperti itu, 
Lemerno bertanya sambil sedikit mengernyit. 

"Kalau begitu, tolong beri tahu kami mengapa 'kunci' mengetahui karakter spesifik ini di 
reruntuhan Benua Barat." 

"Itu... kau tidak perlu mengkhawatirkan dirimu sendiri. Anda hanya perlu mengikuti aturan 
dasar 'militer', dan ikuti perintah saya." 

Saya mencoba membuat alasan sekali lagi, tetapi ketika saya melihat Lemerno, yang 
menatapku dengan mata menyipit, saya mengubah strategi saya dan memilih strategi tidak 
tahu malu. 

Karena itu adalah tujuannya. 

Sengaja mengajukan dan mengulangi pertanyaan yang sulit dijawab, akhirnya 
menjerumuskan saya ke dalam jaringan kebohongan dan alasan. 

Pada akhirnya, sebuah cacat pasti akan tercipta dalam ceritaku, dan Lemerno, yang 
mengincar momen itu, akan segera menangkap kekurangan itu dan menghancurkan 
kebohonganku. 

Jadi, agar tidak terjebak dalam skemanya, saya membutuhkan alibi yang sempurna atau 
sikap kurang ajar yang sombong. 

Tentu saja, dalam situasi saat ini di mana saya hanya bisa berimprovisasi, akan lebih baik 
untuk mengambil keuntungan dari kekuatan yang datang dari posisi saya saat ini dan 
memaksanya untuk membatalkan masalah ini. 

"Itulah sebabnya aku tidak bisa mempercayai informasimu." 

Namun, dia menolak untuk mundur dan menjawab dengan suara dingin. 

"Sampai sekarang, anggota kami terus mengandalkan informasi yang tidak pasti." 

"Informasi yang tidak pasti?" 

"Ya, saya hanya melakukan perintah yang tidak diketahui dan ambigu ini yang diyakini 
dikeluarkan oleh Raja Iblis, yang identitasnya belum terungkap. Berkat itu, moral Tentara 
Raja Iblis terus menurun." 

Mendengar kata-kata Lemerno, para eksekutif lain mulai menganggukkan kepala dengan 
tenang. Rupanya, pasti ada cukup banyak kegelisahan karena Raja Iblis. 
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"Tapi karena Anda juga memberikan informasi yang tidak dapat diandalkan, akan terjadi 
'ketidakseimbangan informasi'. Dan itu pada akhirnya akan membuat Pasukan Raja Iblis 
tidak stabil. Jadi-" 

"Apakah kamu mengatakan kamu tidak bisa mempercayainya?" 

Saat dia melanjutkan ceritanya, Dmir Khan, yang diam-diam mendengarkan, menyela 
pembicaraan kami. 

"Apakah kamu mengatakan bahwa kamu tidak bisa mempercayai Lord Frey, eksekutif 
berpangkat tertinggi di Pasukan Raja Iblis dan Komandan Kedua saat ini?" 

"... Keluarga Starlight adalah Keluarga Pahlawan yang menerangi kegelapan." 

Ketika dia mengucapkan kata-kata itu, suasana mulai tidak terkendali ... 

"Lalu, apa yang harus saya lakukan?" 

"Hah?" 

Aku diam-diam mengangkat tanganku untuk menghentikan percakapan di antara mereka 
berdua dan berbicara dengan Lemerno dengan nada serius. 

"Bisakah saya mendapatkan kepercayaan Anda jika saya menunjukkan 'bukti' yang benar?" 

"Ya, dengan bukti yang tepat... Semua orang akan diyakinkan." 

Saat dia menjawab dan melihat sekeliling, semua eksekutif mulai menatapku. 

Sebuah kecurigaan yang jelas tinggal di mata mereka. 

'...Mereka pasti berusaha keras.' 

Sebagai upaya terakhir, dia tampaknya telah memilih strategi untuk menanamkan 
keraguan pada para eksekutif sambil berpura-pura melakukan hal yang benar dan tetap 
pada tempatnya. 

Jika saya tidak mengatasinya, benih keraguan pada akhirnya akan mulai tumbuh dan 
membahayakan otoritas saya. 

Keraguan adalah perasaan yang lebih kuat dari yang lain. Perasaan yang tak terhindarkan 
muncul tanpa akhir kecuali benar-benar dihancurkan. 

Jadi, saya harus menghilangkan benih keraguan itu. 

Menggunakan emosi yang jauh lebih kuat daripada perasaan ragu. 

"Bukankah aku sudah menunjukkan buktinya padamu?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Apa maksudmu?" 

Setelah mendengar kata-kataku, Lemerno sedikit mengernyit dan bertanya. 

Mungkin dia sudah secara naluriah merasakan bahwa rencananya untuk menanamkan 
kecurigaan pada para eksekutif menjadi salah. 

Tentu saja, bahkan jika mereka merasakannya, tidak ada yang akan berubah. 

"Dmir Khan, beri tahu semua orang apa buktinya." 

Dengan pemikiran itu, saya memberi perintah kepada Dmir Khan, yang diam-diam 
menundukkan kepalanya di sebelah saya. 

Dia adalah orang yang licik dan oportunistik, tetapi pada saat yang sama, dia menunjukkan 
kesetiaan buta kepada 'Raja Iblis', jadi dia seharusnya sudah mengerti apa yang saya 
maksud dengan 'bukti'. 

"... Fakta bahwa kita masih hidup adalah bukti yang cukup." 

Ketika Dmir Khan berbicara, semua orang yang hadir di ruang konferensi membeku pada 
saat yang sama. Kemudian saya memberi mereka senyum berseri-seri dan menanyai pria 
yang memberi saya pena dan kertas sebelumnya. 

"Di sana, kamu, apa peringkatmu?" 

"... Aku salah satu dari eksekutif puncak dan Komandan Eksekutif Tempur dari Pasukan 
Raja Iblis." 

"Baiklah, jadi jika kamu melawanku... menurutmu berapa lama kamu akan bertahan?" 

Mendengar kata-kata itu, pria itu merenung sejenak dan kemudian menjawab dengan 
suara rendah. 

"Awalnya, saya berharap untuk bertahan 3 sampai 5 menit ... tapi setelah menyaksikan duel 
Anda, saya ragu bahwa saya dapat menahan satu serangan." 

Saat aku melihat wajah para eksekutif menjadi pucat karena terkejut, aku melontarkan 
pernyataan dengan acuh tak acuh, bertindak seolah-olah itu bukan hal yang istimewa. 

"Aku bisa memenggal kalian semua dengan satu ayunan pedangku sekarang." 

Tentu saja, itu bohong. 

Sebelum aku bisa mengayunkan pedangku dan membunuh mereka semua, kekuatan 
hidupku akan habis. 

"Apakah kamu ingin itu terjadi?" 
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Para eksekutif, yang jelas-jelas tidak menginginkan hal itu terjadi, mulai terlihat ketakutan. 

Tentu saja, mereka pasti menyadari bahwa aku sudah mengotak-atik pedangku saat aku 
membalutnya dengan mana bintang. 

"Aku sangat sadar bahwa kamu curiga padaku. Dalam satu hari, seorang manusia menjadi 
Komandan Kedua dari Pasukan Raja Iblis... belum lagi, dia adalah keturunan dari Pahlawan 
Pertama." 

Melihat mereka bergumam, saya mulai berbicara dengan suara yang lebih dalam. 

"Mungkin kamu bahkan curiga bahwa akulah Pahlawannya." 

Tentu saja, mereka pasti mencurigaiku sebagai mata-mata daripada pahlawan. Namun, bagi 
mereka yang kehilangan kemampuan untuk menilai situasi karena ketakutan mereka, apa 
yang saya katakan sekarang akan terukir sebagai kebenaran. 

"Tapi jika aku adalah pahlawan yang sebenarnya, aku pasti sudah membunuhmu dengan 
mengayunkan pedangku sekali... Kenapa aku harus repot-repot menjadi Komandan Kedua 
dari Pasukan Raja Iblis?" 

Karena itu, aku melihat ke semua orang saat para eksekutif mulai menghindari tatapanku. 

"Jadi kurangi keraguanmu yang tidak perlu. Jika Anda terus berdebat bahkan setelah ini, 
maka saya akan menganggapnya sebagai tantangan bagi peringkat saya. " 

Ketika saya menyimpulkan deklarasi saya dengan nada dingin, semua eksekutif 
menundukkan kepala mereka di depan saya. 

".......Ugh." 

Sekarang, di antara para eksekutif, Lemerno sendiri yang memasang ekspresi dingin di 
wajahnya. 

Sebagian besar eksekutif ditekan oleh rasa takut, tetapi Lemerno tampaknya tidak senang 
lagi dengan saya. 

'Yah, dia masih berguna, jadi aku akan menggunakannya sampai dia menjadi penghalang 
yang terlalu besar... Jika dia terus menghalangi, aku akan membunuhnya.' 

Setelah mengambil keputusan, saya tersenyum bangga dan menggumamkan pikiran yang 
tiba-tiba terlintas di benak saya. 

'...Untuk beberapa alasan, bekerja di Pasukan Raja Iblis cukup cocok untukku, bukan?' 

Sementara saya asyik dengan pikiran absurd seperti itu, Dmir Khan, yang berada di sebelah 
saya, berpura-pura batuk dan melanjutkan pertemuan. 
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"Lalu, topik selanjutnya." 

Melihat gambar yang Dmir Khan tunjukkan kepada semua orang, saya mulai tersenyum 
pelan. 

"Di pasar budak yang akan segera dibuka, kami akan mengamankan budak untuk Pasukan 
Raja Iblis." 

'... Sepertinya aku akan membiarkan itu terjadi.' 

Aku masih tidak tahu apa niat Raja Iblis untuk menjadi Kepala Eksekutif, tapi aku tidak 
berniat untuk terpengaruh oleh sistem, variabel, atau Raja Iblis. 

Jadi, mulai sekarang, aku akan mengacaukan rencana Tentara Raja Iblis sebanyak mungkin. 

Itu adalah hal yang baik untuk dilakukan, dan itu juga menghilangkan beberapa stres saya. 

. 

. 

. 

. 

. 

Tak lama setelah pertemuan, sebagian besar eksekutif meninggalkan aula. 

"... Tuan Dmir Khan. Bisakah kamu meluangkan sedikit waktumu untukku?" 

Lemerno, yang tetap berada di ruang konferensi sampai akhir, berbicara dengan Dmir 
Khan, yang juga tinggal di belakang. 

"Aku tahu apa yang ingin kamu katakan." 

Dmir Khan, yang sedang menatap meja dengan tatapan tajam, menjawab dengan suara 
dingin. 

"Aku tidak bisa mempercayai Frey. Dia bersembunyi begitu banyak---" 

"Bagaimana jika dia adalah Raja Iblis kita? Lalu apa yang akan kamu lakukan?" 

Lemerno mencoba membujuknya dengan mendesak, tetapi Dmir Khan memotongnya dan 
mulai berbicara. 

"Raja Iblis yang kutemui sejauh ini selalu menyembunyikan identitas mereka. Penampilan, 
status, dan bahkan suara mereka sendiri." 
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Lemerno tidak bisa berkata apa-apa karena tidak seorang pun kecuali Dmir Khan yang 
pernah bertemu langsung dengan Raja Iblis. Jadi, dia berhenti berbicara sejenak dan mulai 
mendengarkan kata-katanya. 

"Yang aku tahu adalah orang itu memiliki tinggi dan tubuh yang sama dengan Frey... dan 
menggunakan nada arogan yang sama dengannya." 

Lemerno, yang mengerutkan kening pada kata-kata itu, berkata dengan ekspresi tidak 
masuk akal di wajahnya. 

"Apakah Anda mencoba meyakinkan diri sendiri dengan bukti tidak langsung yang begitu 
lemah? Sejak awal, hal seperti itu bisa dengan mudah---" 

"Frey adalah 'Pendekar Pedang Ajaib' pertama yang muncul dalam sejarah." 

Tetapi setelah mendengar kata-kata berikut, Lemerno diam-diam menutup mulutnya. 

"Baik keterampilan pedang dan kekuatan magisnya secara bersamaan berada di puncak." 

"Tapi, terakhir kali, kamu bilang Raja Iblis menghapus seranganmu hanya dengan jentikan 
jari." 

Setelah mendengar pernyataan Dmir Khan, Lemerno menggelengkan kepalanya dan 
mencoba membantahnya. 

"Sementara pertempuran Frey hari ini benar-benar mitos, butuh lebih dari sekadar 
mengangkat satu jari untuk menghapus seranganmu. Jadi-" 

"Aku punya sesuatu untuk memberitahumu tentang itu." 

Namun, setelah memotong kata-katanya sekali lagi, Dmir Khan mulai berbicara dengan 
ekspresi serius di wajahnya. 

"Raja Iblis memiliki 'pembatasan'." 

"Pembatasan?" 

"Aku tidak tahu batasan macam apa itu... Melihat bagaimana Raja Iblis terus 
menyembunyikan identitas mereka, fakta bahwa mereka tidak berbagi identitas Pahlawan, 
dan berbagai tindakan lainnya, jelas bahwa kekuatan tak dikenal sedang menempatkan 
semacam 'pembatasan' pada tindakan Raja Iblis. " 

Karena itu, Dmir Khan menyelesaikan pidatonya dengan nada percaya diri. 

"Dan... Sama halnya dengan Lord Frey." 

"Apa?" 
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"Apakah kamu tidak merasakannya juga? Ketika Frey berbicara tentang identitas Pahlawan 
sebelumnya, dia sengaja menghindari topik itu." 

"... Ummm." 

Mendengar kata-kata itu, Lemerno melihat kembali ingatannya dan berpikir keras. 

"Yah, masih terlalu dini untuk memastikan... Tapi jika tebakanku benar..." 

Melihat Lemerno, Dmir Khan tersenyum dan berbisik lembut. 

"...Akhirnya, Raja Iblis muncul kembali di dunia." 

Sungguh, itu adalah saat ketika kesalahpahaman yang belum pernah terjadi sebelumnya 
lahir. 
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Chapter 64 
'Di masa lalu, aku bahkan tidak bisa membayangkan menjadi Komandan Kedua dari 
Pasukan Raja Iblis.' 

Saya tiba di depan rumah Duke dalam sekejap karena kemampuan Dmir Khan untuk 
mengendalikan ruang, dan mengambil napas dalam-dalam sebelum berjalan menuju 
gerbang. 

"" Kami-Selamat datang. 

Ketika gerbang dibuka, rakyat jelata Kelas A semua berbaris dengan ekspresi malu di wajah 
mereka. Mereka menundukkan kepala dan menyapaku. 

Anak laki-laki berseragam dan pakaian kerja baik-baik saja, tetapi gadis-gadis dengan 
pakaian pelayan... Jika ada yang melihatku, mereka pasti akan mengutukku. 

"Aku akan masuk kalau begitu." 

Tentu saja, saya memasuki rumah Duke dengan senyum jahat. 

""........"" 

Melihat gadis-gadis itu memelototiku dengan rasa jijik yang tak terselubung, kupikir aku 
membuat pilihan yang tepat. 

"...Saudaraku, apa yang kamu lakukan?" 

Saya memasuki mansion, sambil melihat rakyat jelata seolah-olah mereka adalah serangga. 
Tapi segera, Aria menghentikanku. 

"Ah, Aria. Bawa Kadia dan pergi dari sini." 

"Apa!?" 

Saat aku berbicara dengan Aria dengan tenang, dia menggeram dan berkata. 

"Saudaraku, berhenti melakukan hal-hal konyol ini dan minta maaf kepada anak-anak itu 
..." 

"Tetap keluar dari rumahku sampai liburan ini berakhir." 

Aku memotongnya dengan dingin, tetapi Aria hanya menghela nafas dan mulai mendekati 
rakyat jelata di belakangku. 

"Saya minta maaf." 
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Ketika dia membungkuk dalam-dalam dan meminta maaf, siswa biasa melebarkan mata 
mereka dan mulai panik. 

Apakah mereka pikir dia juga penjahat hanya karena dia adalah adik perempuan dari pria 
'jahat' Kekaisaran yang terkenal? Aku merasa kasihan pada Aria. 

"Kakakku menyebabkan masalah. Aku akan mengurusnya, jadi kamu bisa pergi---Ah!" 

Tapi saat dia mencoba mengirim rakyat jelata kembali ke rumah, aku dengan paksa meraih 
lengannya dan mulai menyeretnya menaiki tangga. 

"Ah! Saudara, apa yang Anda pikir Anda lakukan? Biarkan aku pergi! BERANGKAT!!" 

"Diam dan ikuti aku." 

Saat dia terus berjuang, Aria segera mulai menyalurkan mana bintang, tetapi dia melirik 
rakyat jelata yang mengawasi kami dari bawah, dan kemudian berbicara dengan tergesa-
gesa. 

"Apakah kamu ingin bertarung dengan mana bintang di depan teman sekelasmu? Jika kamu 
tidak melepaskannya, aku akan menyerangmu di depan---" 

"Diam sebelum aku mengusirmu dari keluarga." 

Saya dalam kondisi lemah karena kekuatan hidup yang harus saya gunakan untuk 
mengalahkan Dmir Khan, jadi jika Aria memukul saya dengan mana bintang, dia memang 
akan membunuh saya dan menjadi seorang pembunuh. 

Jadi aku dengan kasar memotongnya sekali lagi sebelum dia menggunakan sihir padaku, 
saat dia mulai bergumam dengan ekspresi terkejut di wajahnya. 

"Maksudmu... kamu serius, Kakak?" 

"........" 

"Apakah kamu serius?" 

"... Ya." 

Ketika aku menjawab dengan ekspresi kesal di wajahku, dia membuka mulutnya lagi 
sambil memelototiku. 

"Kak, mulai sekarang... kyaa! " 

Namun, saya mendorong Aria ke kamar Kadia, di mana dia sudah menunggu. 

"Tuan Muda Frey ...?" 
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Kakak Kania, yang sedang bermain boneka, menatapku dengan mata terbuka lebar. 

"Kemasi tasmu sekarang juga dan tinggalkan rumah kami, dan jangan kembali sampai 
liburan berakhir. Jika kamu tidak pergi sekarang, Aria, kamu akan dikeluarkan dari 
keluarga, dan Kadia, kamu akan diusir ke jalanan." 

"U-Uh, bagaimana dengan adikku...?" 

Mendengar kata-kata itu, Kadia mulai menangis dan mengajukan pertanyaan. Melihatnya 
seperti itu, aku mengangkat sudut bibirku dan menjawab. 

"Tentu saja aku akan menjaga adikmu. Lagipula dia milikku." 

"Wa-Wahh..." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kadia hampir menangis, dan Aria, yang mengatupkan 
giginya di sebelahnya, berteriak padaku. 

"Mengapa?! Kenapa kamu melakukan ini, bajingan! " 

"Tidak bisakah kamu melihat bahwa aku membawa rakyat jelata itu?" 

Aku memberinya senyum licik dan mulai menceritakan alasannya, yang aku rencanakan 
sebelumnya. 

"Akan ada pesta gila. Alkohol, narkoba, dan---heuk." 

"... Cukup." 

Namun, saya ditinju di perut oleh Aria tanpa bisa menyelesaikan kalimat saya. 

"Kadia, ayo pergi." 

"Y-Ya? Tetapi..." 

"Tidak apa-apa jika kita kembali saat liburan selesai, kan? Aku akan pergi malam ini. 
Selamat berlibur." 

Setelah mengatakan itu, Aria meraih lengan Kadia, dan menatapku dengan ekspresi jijik, 
lalu meninggalkan ruangan bersamanya. 

"... Batuk." 

Aku bersandar ke dinding saat aku menyeka darah yang menetes dari sudut mulutku. Itu 
karena aku ditinju oleh adik perempuanku, yang memiliki stat kekuatan 4. 

'Saya harus diam-diam menyewa tentara bayaran untuk melindungi tempat tinggal 
mereka.' 
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Alasan saya mengusir mereka sederhana. 

Jika mereka berdua tinggal di mansion ini selama liburan, mereka pasti dalam bahaya. 

Saat ini, saya adalah target pembunuhan oleh Clana dan Keluarga Moonlight. 

Dan ujian yang belum pernah terjadi sebelumnya mungkin adalah jebakan yang diatur oleh 
Clana. 

Jadi, pada akhirnya, ketika tim Clana menyerbu rumah Duke, ada kemungkinan besar 
bahwa pembunuh, alat penyadapan, atau bom akan dibawa masuk. 

Oleh karena itu, perlu untuk mengevakuasi Aria dan Kadia setidaknya sampai akhir ujian. 

Tentu saja, saya ingin orang biasa berlindung di suatu tempat, tapi ... saya tidak bisa 
membantu mereka karena aturan ujian. 

Dan untuk berbagai alasan, saya ingin melakukan hal yang baik untuk mereka yang 
menderita kemiskinan, jadi kali ini... 

"Oh itu benar. Tentang kejadian terakhir... Hah?" 

Sementara saya asyik dengan pemikiran seperti itu, Aria tiba-tiba membuka pintu dan 
mengajukan pertanyaan kepada saya sebelum membeku di tempat. 

Saya bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, jadi saya menatap Aria dengan linglung, lalu 
menyentuh bibir saya, dan memperhatikan bahwa jari saya basah oleh darah yang menetes 
dari bibir saya. 

"Eh, jadi ini...!" 

"K-Kakak. Mengapa? Di mana kamu terluka? " 

Saya mencoba terhuyung-huyung sambil menyeka darah, tetapi kaki saya gemetar karena 
saya telah menggunakan terlalu banyak energi, dan saya jatuh kembali. 

Aria, yang menatapku kosong, mulai menggertakkan giginya. 

"Hei, apa yang telah kamu lakukan?" 

"Kamu tidak perlu tahu." 

"Ya, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Aku benar-benar muak dengan ini sekarang." 

Mengatakan demikian, Aria mengambil sesuatu dari sakunya, melemparkannya ke kakinya 
sendiri, dan mulai menginjak-injaknya. 

"Aku bahkan tidak akan berbicara denganmu mulai sekarang." 
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Setelah mengatakan itu, Aria meninggalkan ruangan dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"... Apa ini?" 

Ketika saya melihat bahwa dia telah meninggalkan kamarnya, saya ingin memeriksa apa 
yang telah dia injak, jadi saya menjulurkan kepala dan melihat ke bawah ke lantai. 

'Kunci ... terbuat dari sihir ringan?' 

Aku menatap kunci yang penyok sejenak, lalu diam-diam menutupi kunci itu dengan 
telapak tanganku dan memejamkan mata. 

"... Selesai." 

Akhirnya, saat aku mengeluarkan sihir cahaya, aku memunculkan cahaya berkelap-kelip di 
tanganku, dan tersenyum ketika aku melihat kuncinya secara bertahap kembali ke keadaan 
semula. 

-- Bersinar... 

"... Ohh." 

Namun, kunci yang saya pegang di tangan saya tiba-tiba hancur menjadi partikel berkilau 
dan tersebar di udara. 

'Sial, itu karena aku menggunakan terlalu banyak mana bintang.' 

Saya senang dengan keterampilan mana saya yang baru ditingkatkan, tetapi pada saat yang 
sama, saya merasakan ketidaknyamanan karena tidak tahu di mana kunci Aria seharusnya 
digunakan. Aku kemudian menghela nafas dan meninggalkan ruangan. 

"Oh, uh... Tuan Frey. Makan malam sudah siap." 

Kemudian, seorang siswi yang tampak malu-malu mendekati saya untuk melapor, sambil 
tersipu. 

"Sejak kapan kamu mulai mempersiapkannya?" 

"Kami mulai segera setelah Anda tiba." 

"Betulkah?" 

Sementara dia menganggukkan kepalanya, saya mulai mendekatinya, tetapi dia tiba-tiba 
menutup matanya dan mulai gemetar. 

"Apa masalahnya?" 

"Maaf, maafkan aku... aku tidak terbiasa berbicara dengan orang..." 
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Kemudian, ketika saya mengajukan pertanyaan, dia mulai berbicara dengan suara gemetar, 
saat wajahnya benar-benar merah. 

"...Kamu cukup imut." 

"Aduh...!!" 

Saat aku menyentuh dagunya dan berbicara, gadis yang tampak pemalu itu membeku 
seperti patung. 

"Siapa namamu?" 

Ketika saya menanyakan namanya, untuk beberapa alasan, saya merasa seperti pernah 
melihatnya sebelumnya. Dia menggerakkan bibirnya sedikit dan menjawab dengan nada 
pelan. 

"Ini Lu..." 

"... Ah." 

Lalu aku ingat siapa dia, dan aku berhenti menyiksanya dan mundur selangkah. 

"Tidak kusangka aku akan bertemu dengannya di sini." 

Saat aku mengingat namanya dari timeline sebelumnya, aku melewatinya dan berbicara 
dengan suara rendah. 

"Mulai sekarang, jangan lakukan pekerjaan rumah tangga dan tetaplah bersamaku." 

"Y-Ya?" 

"Aku ingin kau tetap di sisiku." 

Kemudian Lulu, yang sesaat menatapku dengan ekspresi bingung, buru-buru 
menundukkan kepalanya dan berkata. 

"Ah... aku mengerti! Aku akan melakukan yang terbaik!" 

Saat aku turun, mendengarkan suaranya yang serak terdengar di belakangku, aku berhenti 
berjalan dan menghela napas pelan. 

'... Ini menjengkelkan.' 

Setiap kali saya kembali ke rumah, untuk beberapa alasan, sesuatu yang mengganggu selalu 
terjadi. 

. 
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Ada berbagai masakan di meja makan tempat makan malam disajikan. 

"... Apa ini?" 

"Uh... Ini kentang rebus favorit keluargaku." 

"Wortel tumis yang sering aku buat untuk adikku." 

"Saya membuat tempura terong. Apakah kamu tidak menyukainya?" 

Tentu saja, ketika datang ke sayuran hijau. 

"Pasti ada banyak bahan berkualitas tinggi di dapur makanan... Tapi kamu menciptakan 
bencana ini?" 

Tentu saja, hidangan sayuran para gadis memiliki kualitas yang cukup tinggi, jadi saya 
yakin bahwa mereka pasti mewah, tetapi sebaliknya saya mulai membuat masalah dengan 
para gadis, yang memperhatikan saya dengan cemas. 

'... Apakah mereka terlalu terbebani?' 

Saya cukup bersemangat untuk mengisi perut rakyat jelata dengan bahan-bahan mahal 
dari keluarga Starlight selama liburan ini, tetapi kalau dipikir-pikir, bahkan saya tidak akan 
menyentuh bahan-bahan mahal karena saya mungkin membuat marah pemiliknya dengan 
menggunakan bahan-bahan mahal seperti itu. 

Nah, mulai sekarang, saya hanya akan memesan mereka untuk memasak dengan bahan-
bahan mahal ... 

"Kami belum pernah menyentuh bahan-bahan mahal." 

"...Ah." 

Siswa biasa menatapku dengan tenang. 

Sementara itu, Ferloche, yang mengenakan seragam maid pendek dan memiliki banyak 
perban melilit jari-jarinya, juga menatapku. 
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"Karena Saintess telah makan makanan berkualitas tinggi beberapa kali sebelumnya, dia 
mencoba mengingat resepnya dan memasaknya... Seperti yang kamu lihat, dia hampir 
memasak jari-jarinya alih-alih bahan-bahannya." 

Di antara anak-anak ini, seorang gadis berpenampilan tegas yang mewakili rakyat jelata 
mulai berbicara sambil memelototiku. 

"Jadi, kami tidak punya pilihan selain memasak dengan bahan-bahan yang bahkan belum 
pernah kami sentuh. Saya minta maaf karena menjadi miskin. " 

Setelah perwakilan selesai berbicara dengan suara serak, dia menundukkan kepalanya. 
Segera, siswa biasa lainnya juga mengikuti dan membungkuk juga. 

"... Apakah kamu mengatakan bahwa namamu adalah Alice?" 

"Ya itu betul." 

Setelah menatap kosong pada mereka sejenak, saya ingat nama perwakilan rakyat jelata 
dan tenggelam dalam pemikiran yang mendalam sejenak. 

'Gadis itu awalnya adalah siswa yang memimpin protes yang terjadi setelah Serangan di 
Asrama Rakyat Biasa』...' 

Dia, yang memimpin protes rakyat jelata di timeline sebelumnya, akhirnya menjadi salah 
satu pemimpin revolusi di masa depan. 

Karena sifatnya, tampaknya kebenciannya terhadapku beberapa kali lebih besar daripada 
orang biasa lainnya. 

"Maafkan saya karena menyarankan sesuatu sebagai orang biasa. Bagaimana kalau 
menyewa koki profesional daripada kita, yang miskin dan bahkan tidak bisa menggunakan 
bahan-bahan berkualitas tinggi dengan benar?" 

"... Mendesah." 

Aku menatapnya dengan tenang saat dia berbicara dengan nada kasar, dan kemudian aku 
menghela nafas dan berkata. 

"Jadi, tidak ada gunanya sampah sepertimu... begitu... kalau begitu aku akan mengurusnya." 

"Terima kasih banyak telah mempertimbangkan posisi kami, Tuan Frey Raon Starlight." 

Setelah mendengar kata-kataku, Alice melebarkan matanya dan mencoba mengatakan 
sesuatu, tapi Arianne, yang berdiri di sampingnya, dengan cepat melangkah di depan Alice 
dan membungkuk padaku, dengan cepat menjawab sebelum Alice bisa membalas. 
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"Ahhh... Kalau begitu buang semuanya, atau kalian makan saja. Terserah kamu. Saya tidak 
bisa menerima hal-hal menjijikkan ini. " 

Setelah menatapnya sejenak, aku bangkit dari meja dan meninggalkan mereka dengan 
kata-kata itu saat aku mulai menuju ke atas ke kamarku. 

"I-Anak itu dari---" 

"Ali...! Tunggu! Lawanmu adalah Frey!" 

"Ya, bahkan jika itu menyedihkan... Aku tidak punya pilihan selain menerimanya." 

Saat aku dengan tenang menaiki tangga, aku memusatkan mana bintang di telingaku saat 
aku mendengar percakapan mereka di lantai bawah. Saya kemudian mengambil napas 
dalam-dalam dan berpikir keras. 

'... Haruskah saya menyewa koki?' 

Dalam hal ini, adalah kesalahanku karena mengabaikan fakta bahwa rakyat jelata tidak 
pernah menyentuh bahan-bahan berkualitas tinggi. 

Kurasa aku sudah terbiasa dengan Kania, orang biasa yang paling lama kukenal, dan 
seseorang yang sangat pandai memasak, jadi aku secara tidak sengaja bias. 

Saya tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa Kekaisaran Matahari Terbit dipermalukan 
karena pola pikir bangsawan yang bodoh, namun saya masih membuat kesalahan seperti 
itu. Saya sangat malu sehingga saya hampir tidak bisa mengangkat kepala saya tinggi-
tinggi. 

'Kalau dipikir-pikir, Kania dan Irina keluar sebentar. Lalu ... ketika mereka kembali, 
haruskah saya meminta mereka berdua untuk memasak?' 

Untuk waktu yang lama, di tempat di mana tidak ada yang bisa melihatku membenturkan 
kepalaku ke dinding, aku mulai memikirkan apakah akan mempercayakan masakannya 
kepada Kania dan Irina. 

'Tidak, mereka berdua saja tidak cukup.' 

Lalu aku menggelengkan kepalaku dan menghela nafas. 

Tentu saja, kemampuan memasak Kania dan Irina adalah yang terbaik, tapi... Aku yakin jika 
mereka terus menyiapkan makanan untuk rakyat jelata sampai akhir liburan, kesehatan 
mereka akan memburuk. 

Namun, tidak mungkin untuk memanggil kembali para pelayan yang saya usir. 
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Aku harus menggunakan uang dari 'Kebijakan Ketenagakerjaan Pelayan' ayahku, yang akan 
kuterima di akhir liburan, tapi... jika aku membawa para pelayan kembali sekarang, itu 
akan menjadi bencana. 

Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah menyewa koki, tapi itu juga tidak ideal, karena 
rumah ini akan segera diganggu oleh banyak penyusup dan pembunuh. 

"Ah, aku tidak tahu." 

Pada akhirnya, aku terhuyung-huyung ke kamarku sambil memegang kepalaku, yang mulai 
berdenyut akibat tindakanku sebelumnya. 

Kurasa aku harus tidur sebentar. 

"Eh?" 

Namun, ketika saya berbaring di tempat tidur untuk tidur, sesuatu menyentuh punggung 
saya. 

"Apa ini?" 

Ketika saya memiringkan kepala saya dengan bingung dan mengambil benda yang 
menyentuh punggung saya, saya menemukan sebuah kotak. 

'... Sebuah lubang kunci.' 

Akhirnya, saya menemukan lubang kunci kecil di dalam kotak, dan saya tahu bahwa itu 
adalah ruang untuk kunci yang telah diinjak-injak Aria sebelumnya. 

"Maafkan aku ... Aria." 

Aku hendak membuka kotak itu dengan paksa, tetapi dengan ekspresi muram di wajahku, 
aku meletakkan kotak itu di atas meja di samping tempat tidur dan mulai memejamkan 
mata. 

Untuk beberapa alasan, hari ini, saya merindukan mimpi kucing yang saya miliki. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan muda? Tuan muda!!" 
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"Ummm... Kania?" 

Saya bermimpi bahwa seekor burung hantu raksasa sedang membebani saya alih-alih 
seekor kucing, dan saya terbangun dengan keringat dingin setelah mendengar panggilan 
Kania. 

"Kamu aman!" 

Kania mulai memelukku dengan senyum cerah yang belum pernah dia tunjukkan 
sebelumnya. 

"Karena itu Tuan Muda, saya yakin Anda akan kembali dengan selamat. Betulkah." 

"K-Kania... aku tidak bisa bernapas." 

Saat aku kesulitan bernapas karena dia memelukku begitu erat, aku berbicara dengan 
cepat, dan Kania, yang dengan cepat mundur dariku, mengatur ekspresinya seolah-olah 
tidak ada yang terjadi. 

"Irina? Kenapa kamu terlihat seperti itu?" 

Melihat Kania seperti itu, aku tersenyum pahit, tapi aku menyadari bahwa Irina memiliki 
ekspresi kuyu di wajahnya, dan aku memiringkan kepalaku dengan bingung. 

"Kania... sepanjang hari..." 

"Ngomong-ngomong, Tuan Muda, Nona Aria merindukanmu." 

Saat Irina mulai menjawab dengan ekspresi bingung, Kania dengan cepat memotongnya 
dan mulai berbicara. 

"...Mengapa?" 

Aku bertanya dengan nada muram karena aku sedikit cemberut karena dia membawa 
kotak mencurigakan ke kamarku dan menginjak-injak kunci untuk membukanya. Kania 
lalu mengangkat bahunya dan berkata. 

"Dia bilang dia punya sesuatu untuk memberitahumu sebelum dia pergi." 

Setelah mendengar kata-kata itu, aku terdiam. Kania bertanya dengan ekspresi sedikit 
khawatir. 

"... Nona Aria tidak mengkhawatirkan Tuan Muda, kan?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Saya pikir kali ini, dia telah kehilangan sedikit simpati terakhir yang 
dia miliki untuk saya ... Saya hanya perlu satu insiden lagi terjadi. 

Saat aku mengatakannya, ekspresi Kania dan Irina mengeras pada saat yang sama. 
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"Jika saya tidak berbicara dengannya hari ini, saya tidak akan bisa bertemu dengannya 
sepanjang musim panas...saya akan menemuinya. Jam berapa?" 

"Ini jam satu pagi." 

Aku dengan tenang bertanya dan bangkit dari tempat tidurku sebelum berjalan menuju 
pintu. 

"Kania dan Irina. Kalian bawa Aria dan Kadia ke tempat yang aman. Silahkan." 

"Serahkan saja pada kami." 

"... Kami akan kembali besok pagi, jadi istirahatlah." 

Setelah berbicara dengan mereka berdua, aku mulai menuju gerbang utama mansion Duke. 

"... Saudara laki-laki." 

Akhirnya, saya menemukan Aria berdiri di depan gerbang, jadi saya menghela nafas dan 
mulai berbicara dengannya. 

"Jika kamu berniat untuk berbicara omong kosong lagi ..." 

"... Kejadian terakhir itu. Kaulah yang menyelamatkanku, bukan?" 

Tapi setelah mendengar kata-kata Aria, aku berdiri diam dan menegang. 

""..... Heup."" 

Dan itu sama untuk Kania dan Irina juga, karena mereka berdua tersentak dan menatapku 
tanpa menyadarinya. 

"Aku akan percaya begitu. Bahkan jika itu hanya mimpi... Aku akan tetap percaya pada 
mimpi itu." 

Namun, untungnya, jendela penalti tidak muncul. 

[ Emosi Aria Raon Starlight Saat Ini: Kekecewaan/Kelelahan/Pengunduran 
Diri/Benci/Khawatir] 

"Jadi tolong... jangan mengecewakanku lagi..." 

Akhirnya, melihat ke dalam emosi Aria, saya menyadari bahwa dia tidak menyadari 
kebenaran, tetapi dia menyangkal kenyataan. 

"Jika aku sedikit lebih kecewa, aku tidak bisa..." 
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Aria, yang berjuang untuk melanjutkan kata-katanya, akhirnya menyerah dan 
menundukkan kepalanya, dan mengulurkan tangannya kepadaku. 

"... Ini?" 

Aku mengulurkan tanganku tanpa sadar untuk menerima apa yang dia ulurkan, dan aku 
menemukan kunci yang dia injak sebelumnya. 

"Pamitan." 

Segera setelah Aria memberiku kunci, dia berbalik dan meninggalkan mansion. 

'Apakah ini halusinasi lagi?' 

Aku mendengar isakan dari suatu tempat, tapi aku mencoba mengabaikannya karena 
kupikir itu mungkin halusinasi yang kualami terakhir kali. 

"... Aria menangis, Tuan Muda Frey." 

Kata-kata Kadia, yang telah menatapku sambil membawa barang bawaannya sendiri, 
dengan jelas mengungkapkan kebenaran yang coba aku hindari. 

"Aku hanya berpikir aku harus memberitahumu." 

Setelah meninggalkan kata-kata itu, Kadia meninggalkan mansion bersama Kania, yang 
diam-diam menggigit bibirnya, dan Irina, yang menatapnya dengan sedih. 

"... Jadi, apa yang dia berikan padaku yang membuatnya bersikap seperti itu?" 

Setelah berdiri diam di sana untuk waktu yang lama, saya mulai pergi ke kamar saya sambil 
bersenandung dengan nada yang menyenangkan. 

"... Oh, cocok." 

Ketika saya akhirnya tiba di kamar saya, saya memasukkan kunci yang terbuat dari bintang 
ke dalam lubang kunci kotak yang saya simpan di meja dan memutarnya searah jarum jam. 

-- Klik! 

"Ini adalah?" 

Dan apa yang ada di dalam kotak terbuka itu sangat tidak terduga. 

-- Jangan batuk darah terus. Ini kotor. 

"...Ha ha ha." 

Di dalam kotak, sebuah sapu tangan bersulam kucing perak terlipat rapi. 
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"Itu bahkan disihir dengan sihir pembersih diri." 

Setelah melihat saputangan itu sebentar, aku tersenyum lembut dan mencoba melipat 
saputangan itu dengan kuat dan memasukkannya ke dalam sakuku... 

"... Jangan bergerak." 

Pada saat itu, saya merasakan sentuhan dingin di tengkuk saya, dan mendengar suara 
misterius yang keruh. 

'Menilai dari nada suaranya ... itu pasti seorang wanita. Bagaimana dia bisa berada di 
belakangku? Bagaimana dia bisa masuk ke sini? Masih harus ada pemain sihir pertahanan? 
Jadi apakah itu pembunuh Clana? Atau apakah itu pembunuh Keluarga Moonlight? Jika 
tidak... Mungkinkah Raja Iblis?' 

Sejak saat itu, aku mulai memeras otakku, dan buru-buru mulai menyalurkan mana bintang 
untuk menaklukkan lawan, tapi... 

"Tidak akan menyenangkan jika kamu menolak." 

Pada saat itu, orang tak dikenal di belakangku memberi tekanan lebih pada senjata yang 
diarahkan ke tengkukku, jadi aku tidak punya pilihan selain berhenti bergerak. 

"... Apa yang kamu inginkan?" 

Jika saya tahu ini akan terjadi, saya tidak akan menggunakan kekuatan hidup saya 
sebelumnya. Namun, saya tetap tenang dan mengajukan pertanyaan kepada orang lain. 

"Jika kamu memikirkan sesuatu yang bodoh, aku akan segera membunuhmu." 

Setelah mendengarkan kata-kata orang lain, saya merasa bahwa dia adalah seseorang yang 
tidak akan mendengarkan apa pun yang saya katakan, jadi saya menutup mata dengan erat 
dan mulai memikirkan pilihan terakhir saya. 

"... Mungkin?" 

Sampai aku mendengar kata dia menambahkan singkat di akhir. 

"... Serena?" 

Ketika saya bertanya dengan ekspresi penuh harapan di wajah saya, orang di belakang saya 
melepaskan pengubah vokal dan berbisik lembut di telinga saya. 

"Malam ini akan menjadi malam yang panjang, Frey." 

"Apa?" 

"... Jadi bersiaplah." 
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Sepertinya mimpi yang saya alami sebelumnya memang menandakan sesuatu. 
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Chapter 65 
"Serena? Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"... Ikuti aku." 

Aku sangat terkejut sehingga aku menjawab sambil basah kuyup oleh keringat dingin, tapi 
Serena hanya meraih lenganku dan menuju ke suatu tempat. 

"Kenapa jendela?" 

"Ketika kamu masih kecil, kamu selalu menyelinap keluar melalui jendela, tidakkah kamu 
ingat?" 

Serena akhirnya tiba di jendela, lalu duduk di ambang jendela dan mengulurkan tangannya 
kepadaku. 

"Pegang tanganku." 

"Tidak, apa yang terjadi..." 

"Buru-buru." 

Mengatakan demikian, Serena mendesakku untuk mengikutinya, tapi aku ragu sejenak, jadi 
dia menghela nafas dan meraih tanganku. 

Itu adalah pilihan yang tidak dapat dihindari, karena mana bulan, yang memancarkan 
racun yang akan membuatku koma setidaknya selama seminggu, memenuhi ruangan. 

-- Tergelincir! 

Saat aku meraih tangan Serena, dia melompat. 

Aku terkejut dengan ini, tapi aku ingat bahwa ini adalah salah satu lelucon yang sering 
dilakukan Serena, jadi aku dengan santai menutup mataku dan mempercayakan tubuhku 
padanya. 

"Apakah kamu bersenang-senang?" 

"Tidak." 

Mendarat di atas awan mana bulan yang lembut, yang mungkin telah diletakkan Serena di 
rumput sebelumnya, aku dengan blak-blakan menjawab Serena, yang mencekikku dengan 
tubuhnya, dan kemudian dengan cepat mendorongnya menjauh. 

"Aku tidak ingin bergaul denganmu sekarang, jadi..." 
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"Jika kamu tidak tinggal bersamaku, aku akan mengeluarkanmu dari ujian." 

Tetapi ketika dia menatapku dengan tatapan tajam dan mengatakan itu, aku menatapnya 
dengan cermat dan berpikir sejenak. 

'... Kenapa dia bertingkah berbeda?' 

Untuk menghilangkan cinta yang Serena miliki untukku, aku secara terbuka berselingkuh 
dengan Kania setiap kali aku punya kesempatan. 

Jadi, aku memiliki hubungan yang sangat canggung dengan Serena baru-baru ini... Namun, 
sikapnya sekarang tampaknya telah kembali seperti dulu. 

"Yah, silakan. Saya tidak akan rugi apa pun bahkan jika saya tersingkir. " 

Tentu saja, dia tidak bisa mengendalikanku semudah itu, jadi aku menjawabnya dengan 
blak-blakan, tapi Serena hanya menatapku dengan senyum lembut di wajahnya. 

"... Sentuh bagian belakang lehermu." 

Serena, yang telah lama menatapku, berkata dengan suara tenang. 

"Aduh, itu menyengat!" 

Ketika saya tanpa berpikir menyentuh tengkuk, jari saya ditusuk dan darah mulai menetes 
dari luka saya. 

"Kamu telah diracuni." 

"Apa?" 

"Jika kamu tidak meminum penawarnya di pagi hari... kamu akan mati." 

Serena tersenyum cerah saat dia mengatakan itu, dan baru saat itulah aku mengetahui apa 
yang telah dia lakukan pada tengkukku sebelumnya. 

"... Apa yang harus saya lakukan?" 

Tentu saja, dia memakai 'Sihir Ketaatan Mutlak', jadi yang harus kulakukan hanyalah 
memerintahkannya untuk memberiku penawarnya. 

Tapi aku penasaran mengapa dia tiba-tiba bertingkah seperti ini, jadi aku memutuskan 
untuk mengikuti kejenakaannya. 

"Malam ini, pergilah berkencan denganku." 

"Apa?" 
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Tetapi setelah mendengar kata-kata Serena, saya berkeringat dingin dan mulai berpikir 
apakah saya harus memerintahkannya untuk memberi saya penawarnya dan pergi. 

Rupanya, malam ini benar-benar akan lama. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Apakah kamu tahu di mana ini?" 

"Ini adalah..." 

Serena menyeretku ke kereta hitam, yang tiba di kafe makanan penutup regulernya. 

"Kamu dulu makan kue di sini setiap hari denganku dan punya gigi berlubang, ingat?" 

Tentu saja, saya mengingatnya dengan baik. Berkat kejadian itu, aku bahkan tidak melihat 
sesuatu yang manis untuk sementara waktu. 

Namun, berkat Serena yang menangis dan meminta maaf, kami kembali ke sini lagi, dan 
gigiku berlubang lagi... 

"Kamu tidak menentangku, kan?" 

Aku sedikit mengernyit saat mengingat kenangan itu, dan Serena mulai menatapku dengan 
ekspresi sedikit khawatir di wajahnya. 

"... Ayo pergi." 

Tentu saja, saya tidak menentangnya. Saya baru saja mengingat dengan jelas rasa sakit 
yang saya rasakan di gigi saya saat itu, tetapi saya sengaja memperlakukannya dengan 
dingin dan memasuki toko. 

"Selamat datang!" 

Sudah lama sejak saya berkunjung ke toko ini, tetapi sebagian besar sama seperti dalam 
ingatan saya. 

Dekorasi dan warna yang memberikan suasana cinta yang tidak perlu, perabotan kecil, 
karyawan yang tersenyum, dan fakta bahwa itu buka 24 jam sehari. 
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"Uh... tidak ada hewan peliharaan yang diperbolehkan!" 

Dengan pemikiran itu, saat aku akan bergerak, sebuah suara terdengar dari belakang. 

Aku meliriknya dan melihat burung hantu Serena bertengger di bahunya saat salah satu 
tongkat menghalangi jalannya. 

Faktanya, karena Serena adalah pembelanja reguler dan besar di toko ini, burung hantu 
peliharaannya diizinkan masuk tanpa masalah ... 

"Ini boneka." 

"Sebuah boneka?" 

"Ya, sentuh itu." 

Mendengar ini, staf mulai menyodok wajah burung hantu, tetapi burung hantu itu tetap 
tidak bergerak dan bersandar di bahu Serena tanpa mengedipkan mata. 

"Oh, itu benar-benar boneka. Saya minta maaf." 

Setelah menyodok burung hantu begitu lama, staf kemudian menundukkan kepalanya dan 
meminta maaf kepada Serena, yang kemudian berdiri di sampingku dengan seringai. 

"Tolong puji aku." 

"Kenapa, tiba-tiba?" 

Karena Serena tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang tidak masuk akal dengan mata 
berbinar, aku membuat ekspresi jijik dan bertanya mengapa dia melakukan ini, tapi dia 
menjawab dengan ekspresi muram di wajahnya. 

"Dulu, kamu selalu memujiku setiap kali aku menggunakan otakku, kan? Jadi, tolong puji 
saya." 

"Mengapa kau melakukan ini?" 

Tidak dapat memahami apa maksudnya, aku bertanya dengan ekspresi kesal di wajahku, 
dan Serena menjawab dengan senyum yang sedikit sedih di wajahnya. 

"... Karena aku ingin memperbaiki semuanya?" 

"Apa itu..." 

"Ayo masuk dan bicara." 
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Karena itu, Serena memasuki ruangan yang telah disiapkan sebelumnya, saat aku 
melihatnya dan menghela nafas panjang. Setelah beberapa saat, saya dengan enggan 
mengikutinya. 

"Wow, ruangan ini tidak berubah." 

Saat aku memasuki ruangan, pemandangan yang familiar muncul di hadapanku. 

"Lihat, grafiti yang kita buat saat kita masih kecil masih ada." 

Saat aku melihat sekeliling ruangan sejenak, tenggelam dalam ingatan, Serena membuka 
mulutnya dan menunjuk ke grafiti yang tertulis di sudut ruangan. 

Frey Serena 

"... Mendesah." 

Saya melirik grafiti yang saya tulis sendiri ketika saya masih kecil, lalu menghela nafas dan 
duduk. Saya kemudian mengajukan pertanyaan. 

"Sekarang beritahu saya. Apa yang sedang Anda coba lakukan?" 

Serena kemudian melihat burung hantu di bahunya dan membelai kepalanya. Dia 
membuka mulutnya sambil menatap tajam ke arahku. 

"Kenapa aku tidak perlu mengkhawatirkanmu?" 

".....!" 

Sesaat aku tercengang ketika mendengarnya. 

"Jangan khawatir, ini sudah malam." 

"... Apa?" 

Serena, yang menatapku seolah aku imut, menjulurkan dagunya dan berkata. 

"Aku akan mengkhawatirkanmu setelah malam tiba. Tapi aku tidak akan 
mengkhawatirkanmu di siang hari. Apakah kamu mengerti?" 

"... Ah." 

Saat saya mendengar kata-kata itu, saya bisa mengerti kira-kira apa yang sedang terjadi. 

"Maksudmu, kamu telah menghapus ingatanmu di siang hari dan memulihkannya di malam 
hari?" 

"Betul sekali." 
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"Mengapa?" 

Serena kemudian membuka matanya dengan tajam dan berkata. 

"Tindakan saya di siang hari dipantau oleh Dewa Matahari. Jadi, jika saya ingin 
mengacaukan Dewa Matahari, saya harus merencanakan sesuatu di malam hari. Itu 
sebabnya saya memisahkan saya di siang hari dan saya di malam hari. " 

"... Apa!?" 

"Apakah kamu tidak tahu? Sistem dan Dewa Matahari..." 

Aku mendengarkan dengan seksama Serena, yang tiba-tiba mulai menggumamkan 
informasi penting, tapi kemudian Serena berhenti berbicara dan menatap ke luar jendela. 

"Cahaya bulan yang telah redup menjadi terang kembali." 

Saat Serena mulai melihat-lihat ke mana-mana, aku menyebarkan mana bintang dan 
mendeteksi beberapa tanda tangan mana yang aneh. 

'Ini adalah regu pembunuh keluarga Moonlight.' 

Mempertimbangkan fakta bahwa Serena berani memanggil mereka cahaya bulan dan fakta 
bahwa dia buru-buru berhenti berbicara, ketika dia bahkan tidak pernah berkedip pada 
ancaman apa pun, identitas tanda tangan mana itu mungkin adalah regu pembunuh yang 
dikirim oleh keluarga Moonlight. 

Jika demikian, saya bisa mengerti mengapa Serena datang kepada saya. 

Dia pasti datang untuk menyelamatkanku, atau berpura-pura membunuhku karena 
tekanan keluarganya. 

"Jadi, berapa banyak kue yang akan kamu pesan?" 

"Lima? Tidak... Saya harus memesan sekitar tujuh." 

"Seberapa manis itu?" 

"Ini akan sangat manis." 

Dengan pemikiran itu, aku dengan tenang bertanya kepada Serena jumlah pembunuh dan 
skill mereka, lalu aku mengambil formulir pemesanan dan pena di sebelahnya dan berkata. 

"Apakah kamu akan memesan secara lisan? Atau apakah Anda akan menggunakan formulir 
pemesanan? " 

"Aku akan menggunakan formulir pemesanan." 
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Sementara Serena berbicara sambil tersenyum, aku membuka mulutku sambil menulis di 
formulir pemesanan dengan tenang. 

"Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan?" 

Apakah Anda diizinkan untuk menulis kepada saya? 

Setelah menulis itu, membalik kertas, Serena mulai berbicara dengan senyum lembut. 

"Yah, itu adalah hadiah rekonsiliasi atas namaku." 

Saya diizinkan sampai sekarang karena saya tidak menerima perintah apa pun untuk tidak 
menulis kepada Anda. Namun, saya rasa itu tidak mungkin lagi. 

Setelah dia selesai berbicara, saya melihat kertas yang dia serahkan dengan hati-hati dan 
menatap wajahnya dengan getir. 

"Rekonsiliasi? Jangan membuatku tertawa." 

Lalu apa? 

Pada saat yang sama, saat menulis di formulir pemesanan, Serena tersenyum. 

"Apakah kamu benar-benar akan menjadi seperti itu?" 

Tidak apa-apa. Ada cara aku bisa melindungimu. 

Akhirnya, ketika saya membaca isi formulir pemesanan yang dia berikan kepada saya, saya 
tertawa terbahak-bahak. 

Sudah lama sejak aku dilindungi oleh seseorang. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Kue yang kamu pesan sudah datang!" 

"... Apakah ini yang kita pesan?" 

"Ya! Betul sekali!" 
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Sebuah kue besar muncul di depanku. 

Bukan hanya kue yang besar, tapi kue yang sangat besar. 

-- Plop 

Setelah sejenak menatap kue dengan ekspresi kosong, Serena tiba-tiba membuka kipasnya. 

Pertanyaan Pertama: Apakah umur Anda diperpendek jika Anda ketahuan melakukan 
perbuatan baik? 

Secara tidak sengaja melihat ke kipas, saya mulai tertawa ketika saya melihat apa yang 
tertulis di sana. 

"Mengapa kamu tertawa?" 

"Tidak, hanya saja... kuenya terlalu besar." 

Ketika saya bertanya-tanya mengapa dia memesan kue yang begitu besar, saya pikir Serena 
mencoba membuat titik buta. 

Dia benar-benar jenius. 

'... Apakah tidak apa-apa untuk memberitahunya?' 

Saat aku hendak menjawab pertanyaannya, aku berhenti sejenak dan mulai menatap 
Serena. 

Menurut apa yang Serena katakan sebelumnya, ingatannya akan berbeda berdasarkan 
apakah itu siang atau malam. 

Jika begitu. Apakah Absolute Obedience Magic❱ dipertahankan bahkan di malam hari? 

"... Serena, tersenyumlah dengan cerah." 

"Hehe." 

Dengan pemikiran itu, saya memberinya perintah, dan Serena segera mulai tersenyum dan 
terkikik. 

Aku menghela nafas lega, menyadari bahwa sihir kepatuhan mutlak masih aktif karena itu 
adalah senyum tulus daripada senyum anggun atau halus seperti biasanya. 

Karena perintah yang aku berikan padanya, apapun yang aku katakan, Serena tidak akan 
pernah 'yakin' dengan tindakanku... jadi, aku tidak akan dihukum. 

"Itu..." 
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-- Berkibar! 

Aku membuka mulutku dengan pemikiran itu, tapi Serena, yang tersenyum dan mengamati 
ekspresiku, menyerahkan kipasnya tanpa repot mendengarkan jawabanku. 

"Untuk melanjutkan... Apakah kamu benar-benar menyukai Kania lebih dari aku?" 

Pertanyaan Kedua: Berapa tahun yang tersisa? 

Dilihat dari tindakannya, dia pasti sudah menemukan jawaban atas pertanyaannya hanya 
dengan memeriksa ekspresi wajahku. Aku menjawab dengan hati-hati membentuk '2' 
dengan tanganku. 

"Bukan hanya Kania. Masih banyak wanita yang lebih baik darimu." 

"... Ugh." 

Serena menggenggam tanganku saat telapak tangan kami saling bertautan dan mulai 
mengatupkan giginya. 

"... Frey." 

Serena mulai terlihat sangat sedih. 

Namun, ekspresi melankolisnya segera berubah menjadi kemarahan untuk menipu para 
pengamat di luar, dan setelah beberapa saat, bahkan keraguan mulai merembes sebagai 
akibat dari perintahku sebelumnya. 

Saat aku mengamatinya diam-diam, aku ingin membatalkan pesananku untuk tidak 'yakin' 
tentang tindakanku, tapi itu untuk Serena, yang telah bekerja keras untuk mengatur ini. Itu 
sebabnya saya memilih untuk tidak melakukannya. 

Pertanyaan Ketiga: Siapa sekutu Anda saat ini? 

"Berikan saya contoh. Siapa yang lebih baik dari saya? Bukan hanya wanita, tetapi jika ada 
pria..." 

Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Serena membuka kipasnya sekali lagi dan 
mengajukan pertanyaan. 

"Kamu sudah melihat Kania dan Irina berkeliaran di sekitarku akhir-akhir ini. Jadi, 
mengapa kamu tidak menerima kenyataan?" 

Ketika saya menjawab dengan suara dingin, dia memelototi saya dengan tatapan yang 
menyiratkan bahwa dia sudah memperkirakan jawaban saya. 
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"Oke, apakah ada alasan mengapa kamu begitu baik pada mereka? Sejak kapan kamu jatuh 
cinta pada mereka?" 

"Kania selama sekitar tiga bulan, Irina baru-baru ini. Dan, saya tidak jatuh cinta pada 
mereka, saya hanya bermain-main dengan mereka." 

"Kamu tidak tertahankan." 

Setelah secara kasar berbagi informasi dengannya dengan cara ini, aku menganggukkan 
kepalaku. Tapi sekali lagi, di bawah pengaruh perintahku, Serena memalingkan muka 
dariku dan membuang tatapan curiganya. 

'Itu terlihat enak.' 

Kemudian, kue lezat di depannya muncul di hadapanku. 

Karena Serena, saya menyukai hal-hal manis sejak saya masih muda, dan tanpa sadar saya 
akan mengambil sendok ... 

Bahaya! 

Setelah membaca kata-kata di bagian terakhir kipas Serena yang dibuka dengan tergesa-
gesa, aku berhenti bergerak. 

'... Sial.' 

Saat aku melirik ke luar jendela, mengutuk pembunuh sialan yang berani meracuni kue 
lezat itu, aku mengalihkan perhatianku ke suara kipas yang mengepak. 

Pertanyaan Keempat: Apakah ada perasaan tertentu yang saya atau orang lain tidak dapat 
miliki untuk Anda? 

"Apakah kamu benar-benar sangat membenciku? Frey?" 

Saat aku hendak menjawab pertanyaannya, Serena buru-buru membuka kipasnya sekali 
lagi. 

Apakah itu cinta? Jika itu masalahnya, trik memori yang saya gunakan saat ini tidak akan 
ada artinya. Karena cinta yang kumiliki untukmu tidak akan pernah bisa terhapus. 

"Jawab aku. Apa kau sangat membenciku?" 

Melihat Serena gemetar ketakutan seperti itu, aku membalasnya, karena aku merasa dia 
terlihat sangat imut. 

"Jangan terlalu khawatir. Jika saya bosan dengan mainan yang saya mainkan, saya akan 
kembali lagi kepada Anda." 
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Setelah mendengar kata-kata itu, Serena menghela nafas dan menjawab. 

"... Saya senang." 

Karena itu, Serena mengepakkan kipasnya dengan ekspresi ragu yang berangsur-angsur 
memudar sebagai akibat dari pesananku. 

Pertanyaan Terakhir: Apakah ada cara bagi Anda untuk dihidupkan kembali? 

"Apakah kamu benar-benar tidak akan meninggalkanku?" 

Aku hendak menanggapinya dengan senyuman, tapi aku ragu untuk menjawabnya karena 
pikiran yang melintas di benakku. 

Kesalahan terus-menerus dalam ramalan, ingatan aneh, perilaku sistem yang tidak 
diketahui, dan 'penyelesaian awal' yang tidak wajar dari cobaan baru-baru ini ... 

Hal-hal yang saya anggap benar atau biasa saja menjadi salah satu per satu. 

Jika itu masalahnya, keinginan yang seharusnya diberikan kepadaku oleh Dewa Matahari 
pada akhirnya...apakah itu benar? 

Tidak, pertama-tama, bisakah aku mempercayai Dewa Matahari? 

Pria tak dikenal, yang muncul di alam bawah sadarku dan 'matahari terbelah', ungkapan 
yang kulihat saat aku menyerbu ruang bawah tanah gereja dengan Ferloche, 'Dewa Iblis' 
yang dibicarakan Ferloche... 

Dan, menurut apa yang Serena katakan sebelumnya... Dia bekerja sambil menghindari 
tatapan waspada dari Dewa Matahari. 

Jika demikian, Dewa Matahari adalah ... 

"P-Frey?" 

Sementara aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, aku mendengar suara Serena, lalu 
dengan cepat kembali sadar dan menatapnya. 

"K-Kamu tidak akan meninggalkanku...? Benar...?" 

"Hah? U-Uh... aku tidak akan meninggalkanmu. Aku tidak akan melakukannya." 

Lagipula, memang benar menurut ramalan, ada cara untuk bangkit kembali, jadi aku 
mencoba menenangkannya dengan memberikan petunjuk bahwa ada harapan untuk 
kebangkitan, tapi... 

"Tunggu, kamu... Tidak mungkin... Benar-benar tidak ada cara bagimu untuk bertahan---" 
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"T-Tidak. Ada jalan." 

Serena, yang telah memperhatikan pikiranku yang bergejolak, sepertinya salah paham. 

"Serena, tenanglah. Aku tidak akan meninggalkanmu, dan pasti ada jalan." 

Terlambat, aku meraih tangan Serena dan mencoba memperbaiki situasi, tapi ekspresinya 
semakin pucat. 

"Baik? Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi, tenanglah untuk saat ini..." 

"Satu di dekat jendela kanan, dua di pintu kiri, dua dari langit-langit, satu dari lantai, dan 
satu lagi mengawasi." 

"Apa?" 

Pada saat itu, ketika aku mencoba menyemburkan apa saja untuk menenangkannya, 
Serena, yang wajahnya memucat, mengerutkan kening dan berkata. 

"Persiapkan dirimu." 

Mengatakan demikian, dia mulai memancarkan mana bulan dari tubuhnya. 

"... Sial." 

Tak lama, aku merasakan enam orang bergegas ke kamar kami, jadi aku membungkus 
tubuhku dengan mana bintang, menegangkan otot-ototku, dan bergumam pada diriku 
sendiri. 

'Boomer keluarga Moonlight terkutuk ini.' 

Tampaknya pada akhirnya, saya harus membayar para tetua Keluarga Cahaya Bulan atas 
kejutan ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, pada saat yang sama, di istana Kerajaan kecil di Benua Barat. 

"Apa maksudmu?" 
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"Seperti yang saya katakan, Putri. Kapal yang ditumpangi Putra Mahkota, Pangeran ke-2, 
dan Putri telah menghilang." 

"A-Apa maksudmu dengan itu?!" 

Putri Kerajaan, yang bersemangat memasuki Akademi Matahari Terbit tahun depan, mulai 
gemetar setelah mendengar berita mengejutkan dari pelayan itu. 

"Sekarang, Putri adalah satu-satunya pewaris takhta dan harapan Kerajaan kita." 

Setelah mendengar itu, sang Putri menjatuhkan diri dengan ekspresi panik di wajahnya. 

Awal dari quest utama Liberation of the Slave Market sudah di depan mata. 
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Chapter 66 
"Frey, masuk ke bawah meja." 

"Serena, tidak apa-apa. aku sebenarnya..." 

"Aku tahu kamu kuat, tapi tolong dengarkan aku." 

Mendengar suara tegas Serena, Frey mulai ragu. 

Serena, yang menatap Frey, meraih lengannya dan mendorongnya ke bawah meja. 

"Kamu dalam kondisi setengah mati sekarang. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu 
pasti akan terluka. " 

"Tidak tapi..." 

"Aku akan melindungimu. Jadi tetaplah di sana." 

Tetap saja, saat Frey tidak melepaskan pedangnya dari tangannya, Serena mengangkat 
matanya dan memukul tangannya dengan kipasnya. 

"Aduh." 

"Jangan khawatir. Aku sudah menghitung semuanya." 

Mendengar kata-kata itu, Frey menyilangkan tangannya dan menundukkan kepalanya 
dengan ekspresi cemberut. Serena menyeringai karena sosok Frey saat ini 
mengingatkannya pada dirinya yang lebih muda setiap kali dia mengerjainya. 

"Tiupan!!" 

Kemudian, saat burung hantunya, yang bertengger di bahunya, berteriak dan terbang 
keluar dari jendela yang sedikit terbuka, Serena, yang dari tadi mengamatinya, menutup 
matanya perlahan dan berpikir. 

'... Dalam 5 detik, jendelanya akan hancur dan seorang pria akan menerobos masuk. 
Senjatanya adalah belati, dan itu akan menargetkan bahu kiriku.' 

Dan saat berikutnya, jendela di sebelah kanan pecah dan seorang pria bertopeng masuk ke 
dalam ruangan. 

"Ha!!" 

Menyadari bahwa Serena sedang menatapnya, pria itu segera menyelesaikan penilaiannya 
dan mulai membidik bahu kiri Serena. 
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Itu adalah prediksi dingin dan menakutkan yang hanya bisa menjadi kenyataan karena 
Keluarga Moonlight telah melatihnya untuk menjadi mesin pembunuh seumur hidupnya 
oleh keluarga Moonlight. 

"Itu dalam prediksi saya." 

Serena memblokir serangan itu dengan kipasnya, lalu dengan cepat berbalik dan mulai 
mengamati pintu di sebelah kiri ruangan. 

'Merasakan aliran udara yang masuk dari luar pintu... ada satu orang di setiap sisi pintu. 
Melihat bentuk tubuh, tinggi, dan postur, keduanya berada dalam jarak untuk menyerang.' 

Serena tahu semua strategi dan taktik yang mereka gunakan, karena dia telah melihatnya 
berkali-kali sejak dia masih muda dan di timeline sebelumnya. 

Jadi Serena dapat dengan mudah memprediksi apa yang akan dilakukan para pembunuh 
jika dia berpikir secara logis. Seolah-olah dia memprediksi masa depan. 

'Jadi begitu pintu terbuka, kedua pria yang berdiri di tepi akan melompat ke arah kanan 
dan kiri, masing-masing, setelah menyerangku. Kemudian...' 

Setelah menyelesaikan penilaiannya, Serena menendang tulang kering pria yang 
kebingungan itu, lalu mencengkeram lehernya dan menariknya ke depan. 

-- Bum!! 

Dan pada saat itu, pintu terbuka dan dua pembunuh yang menerobos masuk menyerang 
Serena dan mundur ke ujung ruangan yang berlawanan. 

"Keuugh!!" 

Namun, belati mereka menembus pria yang Serena gunakan sebagai tameng. 

'Selanjutnya, dua orang akan turun dari langit-langit pada saat yang sama dan mencoba 
menusukku dengan pedang. Pada saat yang sama, orang-orang di ujung ruangan akan 
menyiapkan serangan susulan.' 

Dengan pemikiran itu, Serena memutar leher kaku pria itu, yang telah ditikam, dan 
menendang kursi ke kanannya. Dia kemudian meraih pria lemas itu, dan mulai berlari ke 
kiri. 

-- Hancur!! 

Dan pada saat itu, langit-langit runtuh, dan kedua pembunuh itu mendarat di lantai. 

Keduanya mencoba menusuk Serena, tapi tiba-tiba, mereka menemukan Serena jauh dan 
mulai memasukkan aura ke dalam pedang mereka. 
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"Ugh!" 

"Opo opo?" 

Namun, salah satu pembunuh yang sedang menanamkan aura tiba-tiba pingsan setelah 
kepalanya ditusuk dengan belati. 

Ini karena kursi yang tadi ditendang Serena mengenai pria yang melemparkan belati dari 
paling kanan. Akibatnya, belati mengubah lintasannya. 

"... Sial!" 

Pada saat yang sama, wanita yang hendak melempar tombak dari kirinya menyerah pada 
serangan jarak jauh karena perisai manusia Serena, dan malah mengeluarkan belatinya dan 
mulai bersiap untuk pertarungan tangan kosong. 

'Bukankah pria di bawah ini akan membidik kakiku? Dia selalu suka mengintervensi dan 
mengambil kejayaan untuk dirinya sendiri pada saat-saat genting.' 

Setelah menyelesaikan penilaiannya, Serena menjatuhkan mayat lemas dan naik ke 
atasnya. 

'Wanita di depanku tidak pandai dalam pertempuran jarak dekat. Jadi mungkin dia hanya 
akan menyerang dengan apa yang dia pelajari, dan bukan dengan sesuatu yang berasal dari 
pengalaman.' 

Akhirnya, setelah mengingat gaya bertarungnya, Serena tersenyum dan mulai 
mengayunkan kipasnya. 

Serena, yang telah memblokir jalan keluar dengan mana bulan, memutar tubuhnya dan 
mempersempit kemungkinan menyerang wanita di depannya. Dia kemudian berpikir 
sejenak. 

'Kalau begitu satu-satunya serangan yang bisa dia lakukan dengan belatinya adalah 
tusukan.' 

"Hahhhh!!" 

Tidak mengherankan, wanita itu melihat mana bulan yang mengelilinginya dengan 
bingung, dan segera menutup matanya dan mencoba menusuk Serena dengan belatinya, 
menggunakan seluruh kekuatannya. 

Serena kemudian meraih lengannya dan menggunakan kekuatan untuk melawannya saat 
dia menyeretnya ke arah dirinya sendiri. 

-- Percikan 
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Dan pada saat itu, pria itu dengan penuh semangat meluncurkan tebasan pedang. 

"Heup!" 

Serena kemudian menendang wanita yang dia tarik ke arah jalur tebasan pedang, dan 
mengayunkan kipasnya dengan gerakan lebar. 

"Aaaarghh!" 

Wanita yang terdorong di jalur tebasan pedang terbunuh seketika, dan ketika setengah dari 
pembunuh itu meninggal, keheningan sesaat turun ke ruangan itu. 

-- Schluuk!! 

Akhirnya, yang memecah kesunyian adalah tombak yang menembus daging pria tempat 
Serena berdiri. 

-- Gemetar 

Tapi Serena, yang telah membaca getaran halus yang dia rasakan dari pria yang diinjaknya, 
telah memprediksi dari mana tombak itu akan muncul. Dia kemudian dengan cepat 
mengangkat kakinya untuk menghindari tombak, dan kemudian buru-buru menendang 
ujung tombak. 

"Keugh!" 

Kemudian ujung tombak beracun itu putus dan terbang ke arah pria berpedang itu, yang 
sedang melihat pemandangan itu. Dia mengelak ke samping dengan ekspresi ketakutan. 

-- Tusuk! 

Namun, sebagai hasilnya, penembak jitu, yang tidak berdaya di belakangnya, jatuh ke lantai 
dengan ujung tombak beracun tertancap di matanya. 

"Batuk! Batuk!" 

Dan pada saat yang sama, si pembunuh, yang mengincar kesempatan di dasar lantai, tiba-
tiba menelan mana bulan yang merembes melalui lantai, dan jatuh berlutut sambil 
memuntahkan darah. 

"... Sial!" 

Pria dengan belati, yang menyaksikan adegan ini dengan ekspresi kaget, mulai berteriak 
dan berlari menuju jendela. 

"Hooot!!" 

"Kak!" 
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Tapi saat dia mendekat tepat di depan jendela, burung hantu Serena tiba-tiba muncul dan 
mencakar matanya dengan ganas dengan cakarnya. 

"L-Nyonya Se-Serena! Tolong bantu aku!" 

Akibatnya, si pembunuh, yang kehilangan penglihatannya, mulai panik. Dia buru-buru 
berlutut dan mulai memohon untuk hidupnya. 

"Itulah mengapa kamu seharusnya menyerah pada misimu ketika aku memberimu 
kesempatan." 

"T-Tolong! Silahkan..." 

"Apakah kamu benar-benar ingin membunuh suamiku?" 

Tapi Serena, yang menatap si pembunuh dengan dingin, tanpa henti mematahkan lehernya 
dan menuju ke jendela. 

'Saat saya menutup jendela, seorang pembunuh yang mengawasi situasi akan 
menembakkan penyengat racun. Jika saya menghindarinya dan melemparkan kipas ke 
lokasinya yang saya ingat...' 

Serena, yang akan melakukan tindakan terakhir yang telah dia hitung, pingsan, berteriak 
kesakitan yang tiba-tiba menjalari tubuhnya. 

"Aaargh...!" 

Lingkaran sihir yang rumit melayang di tubuhnya. 

-- Pop!! 

Dan ketika penyengat, yang ditembakkan tanpa melewatkan kesempatan itu, Serena 
tertawa hampa dan bergumam. 

"Aku sudah bilang untuk tetap bersembunyi di bawah meja." 

"Aduh!!" 

Pada saat itu, Frey melompat keluar dari bawah meja dan menyerang penyengat racun 
dengan pedangnya. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kabarku suamimu?" 

Setelah itu, Frey, yang diam-diam mengumpulkan mana bintang di tangannya, menatap 
Serena dan bertanya dengan suara rendah. 

"Aku tidak ingat pernah punya istri?" 
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Saat dia selesai berbicara, sinar perak dari jari Frey menembus pohon di kejauhan. 

"Aargh!" 

Kemudian, teriakan singkat terdengar dari suatu tempat, dan keheningan turun ke ruangan 
itu 

"... Tolong menikahlah denganku, Frey." 

Orang yang memecah keheningan singkat adalah Serena, yang sudah menangis. 

"Bahkan jika itu untuk waktu yang singkat... Mari kita menikah, pergi berbulan madu, 
punya bayi, dan hidup dengan damai." 

"Serena... sudah kubilang aku akan baik-baik saja?" 

"Jangan bohong! Saya sudah membaca pikiran Anda! Kamu bahkan tidak yakin kamu akan 
selamat!" 

Mengatakan itu, Serena bangkit dan mulai menangis tersedu-sedu di pelukan Frey. 

"Silahkan. Tolong nikahi aku sebelum terlambat. Silahkan." 

"Serena." 

"Saya tidak akan pernah menikah lagi. Aku akan menghabiskan sisa hidupku membesarkan 
anakmu. Jadi tolong..." 

"Anda idiot." 

Serena, yang sudah lama mengamuk, bertanya dengan ekspresi heran setelah mendengar 
kata-kata Frey. 

"Apa yang kamu katakan sekarang?" 

"Bodoh." 

Kemudian Frey berbicara lagi dengan ekspresi nakal di wajahnya, dan Serena mulai 
menatapnya dengan tatapan kosong. 

"Ini kedua kalinya dalam hidupku aku disebut idiot." 

"Betulkah?" 

"Ya, kamu juga orang pertama yang menyebutku idiot." 

Serena tersenyum malu-malu, dan Frey menghela nafas dan mengangkatnya. 
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"Pokoknya, aku tidak sekarat. Aku akan bertahan, apapun yang terjadi." 

Mendengar ini, ekspresi Serena menjadi gelap sesaat, lalu dia berjuang untuk mencerahkan 
suasana hatinya dan menganggukkan kepalanya. 

"Kalau begitu, akankah kita pergi kencan berikutnya?" 

"Tidak, itu tidak boleh terjadi." 

Namun, ketika Serena, yang tersenyum padanya, mengucapkan kata-kata menakutkan itu, 
Frey menggelengkan kepalanya dengan tegas dan mengamati sekelilingnya. 

"Kami baru saja melakukan pembunuhan di tengah Ibukota Kekaisaran. Bukan di gang 
belakang, tapi di kafe makanan penutup biasa." 

"Oh, benar." 

"Ya, jadi aku harus membersihkan kekacauan ini sekarang. Pertama-tama ... uang yang saya 
miliki sekarang ... " 

Frey melihat ke kamar berlumuran darah dengan ekspresi serius di wajahnya dan mulai 
memeriksa uang yang sekarang tersedia... 

-- Tepuk! Tepuk! 

Tiba-tiba, ketika Serena bertepuk tangan, Frey mulai menatapnya dengan ekspresi 
bingung. 

"... Bersihkan." 

""Ya."" 

Segera, staf kafe pencuci mulut membuka pintu setelah mendengar perintah Serena. 
Ekspresi mereka menjadi kaku setelah menyaksikan pembantaian itu, dan mereka mulai 
bergerak dalam persatuan. Frey, yang melihat pemandangan itu dengan takjub, 
mengajukan pertanyaan dengan nada lirih. 

"Bahkan ada anak yang mengatakan hewan peliharaan tidak diizinkan?" 

"Ada pepatah yang mengatakan bahwa untuk menipu musuh, kamu harus terlebih dahulu 
menipu sekutumu." 

"... Apakah tempat ini seperti ini dari awal?" 

"Tetap saja, makanan penutupnya enak, kan?" 
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Ketika Serena menyelesaikan kata-katanya dan tersenyum padanya, Frey, yang menatap 
kosong padanya, tiba-tiba berkeringat dingin saat dia melihat staf yang telah memasuki 
ruangan. 

"Tidak apa-apa, mereka memiliki penglihatan yang buruk sampai pada titik di mana 
mereka bahkan tidak bisa melihat wajah dengan baik tanpa kacamata. Tentu saja, mereka 
dapat membedakan garis besar dan warna secara keseluruhan..." 

"... Aku tersesat." 

Setelah itu, Frey memotong penjelasannya dengan ekspresi pasrah, lalu diam-diam 
mengikutinya dan berjalan keluar dari kafe pencuci mulut. 

Itu adalah malam bulan purnama yang sangat cerah. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Frey. Apakah kamu bersenang-senang hari ini?" 

"... Ya." 

Saya cukup kaget dengan kejadian horor kafe dessert, tapi untungnya, saya bisa bersenang-
senang setelah itu. 

Saya menonton drama dengannya untuk pertama kalinya dalam beberapa saat. Kami juga 
bersenang-senang berbelanja bersama di gang belakang, dan di bar aku menemukan 
kelemahan Serena adalah alkohol. 

Jika dia tidak sadar pada akhirnya dan menggunakan sihir detoks alkoholnya, situasinya 
akan menjadi sangat buruk. 

"Lihat ke sana. Bulan juga menyilaukan malam ini." 

"Sudah hampir pudar?" 

"... Dalam kasus seperti ini, katakan saja itu menyilaukan." 

Aku dan Serena, yang kehabisan waktu, berbaring di lantai taman bermain yang sering 
kami kunjungi dan menatap ke langit. 
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"Apakah kamu tidak akan ditegur untuk pembunuh yang meninggal hari ini?" 

"Aku bisa membuatnya tampak seperti kecelakaan." 

"Bukankah dewan tetua langsung mengeluarkan perintah?" 

"Aku sudah menanam mata-mata di barisan mereka, jadi jangan terlalu khawatir." 

Mendengar kata-kata itu, aku melihat ke arah Serena, yang melihat ke langit di sebelahku, 
dan berkata. 

"Siapa bajingan itu?" 

"Kenapa kamu menanyakan itu?" 

"Aku berencana untuk membantai seluruh dewan penatua, tapi aku tidak bisa membunuh 
mata-matamu." 

Mendengar kata-kata itu, Serena mulai tertawa terbahak-bahak. 

"Haha ... bagaimana kamu berencana melakukannya?" 

"Teman-teman yang baru-baru ini saya buat cukup berguna. Mereka akan dapat 
memusnahkan mereka dengan cepat. 

"Apakah aku bisa mempercayaimu?" 

"Jika kamu terus melakukan itu, aku akan memberimu perintah?" 

Saat mengatakan itu dengan sedikit cemberut, Serena menanggapinya dengan senyuman 
yang menyenangkan. 

"Mulai sekarang, kita akan berbicara di malam hari, melalui surat. Aku akan mengirimimu 
burung hantu setiap malam." 

"Uh... Mungkin agak sulit untuk menerima surat itu, kan?" 

"Terserah burung hantu saya untuk memutuskan. Dia sama pintarnya denganku." 

Aku menganggukkan kepalaku dan segera mengajukan pertanyaan dengan ekspresi 
penasaran di wajahku. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu tentang semua ini? Dan bagaimana Anda 
menghindari penalti sejak awal?" 

"Siapa tahu?" 

Kemudian dia mulai menggunakan kebiasaan lamanya berbicara untuk menggangguku. 
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"Saya minta maaf. Tapi aku tidak bisa memberitahumu sekarang." 

Saat aku terlihat kesal karena mengingat masa lalu saat harus menghadapi kejenakaan 
Serena, dia membuka mulutnya sambil tersenyum. 

"Jika semuanya sudah jelas, aku akan memberitahumu kalau begitu. Masih ada begitu 
banyak hal yang saya masih tidak yakin. " 

Mendengar kata-kata itu, aku mulai menatap Serena sejenak. 

"Mengapa? Apakah kamu kesal?" 

"Tidak, karena kamu terlihat cantik hari ini." 

Saat aku memberikan pujian untuk membalasnya karena telah melakukan yang terbaik 
malam ini, Serena tiba-tiba terlihat nakal. 

"Lebih dari Kania?" 

"Hah?" 

"Apakah Kania lebih berharga? Atau apakah aku lebih berharga bagimu?" 

Setelah mendengar kata-katanya, segudang pikiran membanjiri pikiranku dalam sekejap. 

Itu mungkin satu-satunya saat otak saya mengejar kecepatan komputasi Serena. 

"Kania sangat berharga sebagai pelayanku, sedangkan kamu sangat berharga sebagai 
tunanganku." 

Namun, bukan itu masalahnya. 

Alih-alih mengejarnya, dia akhirnya membaca pikiranku. 

"Lihat, kamu masih di telapak tanganku." 

"... Ha ha." 

Serena, yang meniru nada bicaraku, mengatakannya dengan senyum dingin. Melihatnya 
seperti itu, aku tersenyum dan mulai melihat ke langit lagi. 

"Saya mempunyai satu pertanyaan." 

"Ya?" 

Tapi Serena tiba-tiba mengerutkan kening padaku dan mengajukan pertanyaan. 

"... Siapa yang memberimu saputangan yang kamu pegang tadi?" 
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Mendengar kata-kata itu, aku mengeluarkan saputangan dari sakuku dan berkata. 

"Kakakku memberikannya kepadaku." 

Serena mendengarkan kata-kataku, dan dia langsung menatap mataku dan berkata sambil 
tersenyum. 

"Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya?" 

"Apa menurutmu aku cukup gila untuk membohongimu?" 

Mengatakan demikian, saat aku hendak memasukkan kembali saputangannya ke dalam 
sakuku, Serena tiba-tiba mengambil saputangan itu dariku. 

"Ini dia." 

"Ini..." 

Bulan kecil terukir di saputangan di tanganku. 

"Hei, ini hampir subuh." 

Aku diam-diam membelai saputangan, merasakan mana lembut yang tidak beracun seperti 
mana bulan. Sementara itu, Serena berbicara dengan tatapan muram. 

"Aku harus pergi sekarang." 

Mengatakan itu, Serena, yang hendak bangkit dari kursinya, menatapku seolah-olah dia 
tiba-tiba teringat sesuatu, dan mulai berbicara. 

"Princess Clana merancang tes ini bekerja sama dengan keluarga Moonlight." 

"Ya saya tahu." 

"Namun, ada yang tidak beres karena keputusan Profesor Isolet." 

"Apa?" 

Ketika saya mendengar itu, saya mengerutkan kening, dan Serena berbisik dengan suara 
rendah. 

"Keputusan Profesor Isolet untuk menukar komandan masing-masing tim memaksa 
rencana itu menjadi serba salah. Apa kau mengerti maksudku?" 

"... Ada pembunuh di antara siswa biasa." 

"Hati-hati, Fre." 
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Serena mengangguk pelan pada kata-kataku, dan saat berbicara, dia menatapku dengan 
ekspresi khawatir. 

"Jika ada lebih banyak informasi yang saya temukan di masa depan, saya akan 
membagikannya melalui burung hantu saya." 

"Tunggu, jangan pergi dulu. Serena." 

"Ya?" 

Serena memiringkan kepalanya setelah mendengar kata-kataku, jadi aku berbisik padanya 
dengan tenang. 

"Jika saya tidak minum penawarnya sebelum pagi, saya akan mati, bukan? Apakah Anda 
tidak perlu memberi saya penawarnya? " 

"Ah..." 

Ketika Serena mendengar kata-kata itu, dia diam-diam mengeluarkan botol dari sakunya. 

"Apakah kamu berbicara tentang ini?" 

"Apa, itu nyata?" 

Saya bertanya untuk berjaga-jaga, tetapi ketika dia benar-benar mengeluarkan 
penawarnya, saya sangat terkejut sehingga saya dengan cepat meraih botol obat yang dia 
pegang, tapi... 

-- Menyeruput. 

Dia melepas tutup botol dan mulai meminum penawarnya saat aku melihat pemandangan 
itu dengan bingung. 

"Apa yang sedang kamu lakukan...!" 

Aku hendak meneriakinya dengan ekspresi bingung di wajahku, tapi tiba-tiba Serena 
meraihku dan menjepitku ke lantai, membuatku terhempas oleh angin. 

"... Kamu mau minum?" 

Saat aku menatapnya dengan bingung, mata Serena tersenyum seolah membentuk pola 
bulan sabit, sementara mulutnya penuh dengan penawar. 

"... Ya." 

Saya tidak bisa mati seperti ini, jadi tidak ada yang bisa saya lakukan. 

. 
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Setelah sekian lama, Frey kembali ke rumah Duke. 

"Tiupan!" 

Burung hantunya, yang dia tinggalkan sendirian untuk waktu yang singkat, kembali ke 
bahu Serena, dan mulai menatapnya dengan malu-malu. 

"Anda disini." 

"Tiupan!" 

Kemudian Serena, yang dengan lembut mengelus burung hantu yang bertengger di atas 
bahunya, mulai bergumam dengan ekspresi muram yang benar-benar berbeda dari 
ekspresinya sebelumnya. 

"Itu benar sekali. Apa yang tertulis di sana memang benar. K-Lalu, kamu benar-benar..." 

Burung hantunya menatapnya dengan prihatin dan menepuknya dengan sayapnya. 

"Aku salah, Frey. Aku... aku salah... Jadi..." 

Serena mulai bergumam dengan suara gemetar, bahkan meneteskan air matanya. 

"... Tolong jangan pernah tinggalkan aku lagi." 

Segera, matahari mulai mengintip melalui langit yang gelap. 
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Chapter 67 
"Tuan Muda, dari mana saja kamu?" 

Tentu saja, saya berkencan dengan Serena sepanjang malam dan merasa sedikit lelah. 
Tetapi tanggal itu juga membantu menghilangkan stres saya dan menjernihkan pikiran 
saya. 

Berkat itu, saya secara alami dapat berbicara dengan ekspresi santai. 

"Jalan pagi." 

"Aku mengerti, kalau begitu..." 

Saat itu, Kania, yang menganggukkan kepalanya dan akan membiarkanku masuk, tiba-tiba 
berhenti. Saat aku memiringkan kepalaku dalam kebingungan, dia mulai mendekatiku 
dengan ekspresi tegas di wajahnya. 

"Apakah kamu benar-benar pergi jalan-jalan pagi?" 

"Ya, saya mendengar bahwa jalan pagi baik untuk tubuh saya. Bagaimanapun, saya harus 
mulai menjaga kesehatan saya. " 

Untuk beberapa alasan, melihatnya mendekatiku seperti itu, aku berkeringat dingin. Jadi, 
tanpa sadar, aku mulai melontarkan omong kosong saat Kania mulai menghubungiku. 

"Apakah kamu tersandung saat berjalan-jalan?" 

Kania memiliki ekspresi kosong di wajahnya, seolah-olah dia tidak mengerti pernyataanku. 
Sebaliknya, setelah mengatakan itu, dia mulai membelai punggungku. 

"Uh ... aku baru saja kehilangan pijakan." 

Saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak melepaskan semua rumput dan kotoran dari 
pakaian saya. Berkat itu, aku mulai membuat alasan dengan ekspresi malu-malu, tapi Kania 
menarik sesuatu dari pakaianku. 

"Aku mengerti, tapi apa ini?" 

Di telapak tangannya tersisa sehelai rambut ungu pucat Serena. 

"Dan apa ini?" 

"Itu saputangan yang diberikan kakakku..." 

"Tapi mengapa mana bulan terukir di atasnya?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Saya minta maaf. Mohon maafkan saya." 

Menghadapi interogasi Kania yang terus berlanjut, aku akhirnya menundukkan kepalaku 
dan mulai meminta maaf. Tentu saja, saya tidak melakukan kesalahan apa pun, tetapi entah 
bagaimana saya merasa seperti saya melakukannya. 

"... Kucing perak di saputangan itu terlihat kesepian." 

"Hah?" 

Sementara aku merenungkan bagaimana meredakan kemarahan Kania, Kania melihat 
saputangan itu dan bergumam. 

Saat aku memiringkan kepalaku untuk melihat apa yang dia bicarakan, Kania mulai 
memasukkan dark mana ke dalam saputangan. 

"Ambillah, Tuan Muda." 

"... Ini?" 

Saputangan yang sekarang dia ulurkan memiliki kucing hitam di sebelah yang asli 
berwarna perak. 

"Aku membuat teman untuk kucing itu." 

Kania, yang memiliki ekspresi puas, meninggalkan kata-kata itu dan masuk ke dalam 
rumah Duke. 

"Ini saputangan yang tidak ada duanya di dunia." 

Seekor kucing perak digambar dengan mana bintang Aria, seekor kucing hitam digambar 
dengan mana gelap Kania, dan bulan digambar dengan mana bulan Serena. 

Ketika saya melihat ke saputangan yang memancarkan semua jenis mana yang berbeda, 
saya tidak bisa menahan senyum. 

"Eh, halo." 

Setelah saya melipat sapu tangan dan memasukkannya ke dalam saku, saya berjalan ke 
rumah Duke, tetapi saya berbalik setelah mendengar suara yang tiba-tiba menjadi takut. Di 
sana, saya melihat seorang siswa berseragam maid dengan kepala tertunduk. 

"Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Eh, kemarin, Tuan Frey, k-kau menyuruhku menjadi pelayan pribadimu..." 

"Oh, benar." 
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Itu adalah Lulu, yang aku perintahkan untuk menjadi pelayan pribadiku kemarin. 

"A-Apa yang harus aku lakukan?" 

Seolah-olah tatapanku membuatnya tertekan, dia dengan malu-malu menundukkan 
kepalanya, sambil memainkan jari-jarinya. Setelah menatapnya sejenak, aku mulai berjalan 
dan menjawab. 

"Mulai sekarang, kamu akan mengikutiku berkeliling dan melakukan semua yang aku 
katakan." 

"Oh begitu! Aku akan melakukan yang terbaik!" 

Lulu, yang berdiri di sampingku dengan ekspresi bodoh di wajahnya, menutup matanya 
rapat-rapat, dan berteriak. Segera, dia mulai mengikuti saya. 

Saat aku melirik ke arahnya, aku mulai mengingat ingatannya dari garis waktu sebelumnya. 

'Ya, dia adalah Lulu ...' 

Menurut ramalan, dalam Dark Tale Fantasy Series』, sebuah game dengan banyak pilihan 

dan tingkat kebebasan yang tinggi, ada berbagai sub-pahlawan selain pahlawan utama. 

Dan bahkan di antara mereka, Lulu, yang mengikutiku saat ini, dianggap sebagai pahlawan 
wanita yang tidak biasa. 

Ini karena dia adalah Pahlawan Wanita yang hampir tidak mungkin digunakan di Dark Tale 
Fantasy 2』. 

Tentu saja, itu tidak terlalu penting bagiku, karena aku sedang berjalan di jalan yang sulit 
untuk menyelamatkan dunia. 

Namun, setelah mengetahui alasan mengapa hampir tidak mungkin memanfaatkannya, 
semua orang merasa canggung. 

'... Bisakah aku benar-benar menyelamatkannya?' 

Dia bunuh diri di hampir setiap rute. Dan alasannya bahkan tidak disebutkan dalam kitab 
kenabian. 

-- ...Meskipun akan menantang, pasti ada cara untuk menyelamatkan Heroine lainnya. 
Tidak seperti Kutukan Subordinasi Keluarga』 Serena, yang hanya ada sebagai 'kode 

tiruan' dalam program dan dapat dilewati melalui gameplay, tidak ada satu orang pun yang 
pernah berhasil menyelamatkan Lulu, yang terus bunuh diri berulang kali. 

Untuk menyelamatkan Lulu, banyak Pahlawan dari dunia leluhur saya mencoba 'tantangan' 
untuk menghentikannya melakukan bunuh diri, tetapi tidak satupun dari mereka berhasil. 
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-- ...Anak itu adalah satu-satunya Heroine yang tidak bisa aku selamatkan. Bahkan dalam 
game dengan tingkat kebebasan yang tinggi, ada tembok yang tidak bisa diatasi karena sifat 
sistem game yang terbatas. Namun, jika game ini menjadi kenyataan itu sendiri, tidak 
bisakah aku menyelamatkannya di dunia itu? 

Seperti yang dikatakan leluhurku, ada kemungkinan bagiku sekarang. 

-- Tentu saja, jika keadaan menjadi sangat sulit, Anda tidak perlu merawatnya. Dan saya 
akan mengatakannya lagi, tetapi Anda tidak harus mengikuti semua yang saya katakan. 
Andalah yang akan menderita di masa depan, bukan saya. 

Tujuan saya selalu memberikan dunia celaka ini 'Happy Ending.' Jadi bukankah terlalu 
kejam bagi Lulu untuk mati tanpa melihat akhir seperti itu? 

-- Jadi, nilai situasinya secara objektif, dan buat keputusan untuk menyelamatkannya 
sendiri. 

'Sekarang semuanya sudah sekacau ini ... apa bedanya jika menjadi sedikit lebih 
berantakan.' 

Keluarga Cahaya Bintang adalah bintang yang menyinari mereka yang tidak memiliki 
cahaya. 

Jadi, entah bagaimana aku akan menyelamatkan gadis itu. 

-- Menabrak!! 

"...A-Wah!" 

Saat aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, tiba-tiba aku mendengar suara keras di 
belakangku. Ketika saya berbalik dengan ekspresi terkejut di wajah saya, saya melihat 
salah satu vas berkualitas tinggi telah rusak. 

"U-Uh, berapa harganya?" 

"150 emas." 

"...... Ah." 

Ketika saya secara tidak sengaja memberi tahu Lulu harga vas itu, cahaya di matanya 
meredup. 

Sayangnya, saya baru saja memberinya motif bunuh diri tanpa sengaja. 

. 

. 
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Saat aku memasuki dapur bersama Lulu, aku melihat Kania dan Irina sedang sibuk 
memasak. 

"Kani? Irina? Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Kami sedang menyiapkan sarapan." 

Ketika saya bertanya seperti itu, Kania menjawab seolah-olah itu adalah pekerjaannya yang 
biasa. Setelah mendengar itu, aku buru-buru membuka mulutku sambil melihat Lulu, yang 
matanya sudah mati. 

"Pergi ke luar dan tunggu." 

"Ya." 

"Jangan kemana-mana. Tetap di dekat pintu." 

"Baik." 

Jadi, setelah menyuruh Lulu keluar dari dapur, aku melihat ke arah Kania dan Irina dan 
membuka mulutku. 

"Apakah kamu akan menyiapkan makanan untuk orang sebanyak itu sendirian?" 

"Tidak apa-apa karena kita hanya perlu membuat hal-hal sederhana untuk sarapan." 

"Masih... um..." 

Bahkan Irina keluar dan berkata tidak apa-apa, tapi hatiku sakit. Pada akhirnya, setelah 
menyiksa diriku secara mental, aku segera menyingsingkan lengan bajuku dan mulai 
meregangkan lenganku. 

"Tuan muda? Apa yang kamu lakukan sekarang?" 

"Membantu." 

Setelah menyelesaikan latihan lenganku, aku mengenakan celemek saat Kania dan Irina 
mulai menatapku. 

"Kamu ... Apakah kamu tahu cara memasak?" 
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Akhirnya, saat aku mengambil pisau dapurku dan melihat piring, Irina menatapku dengan 
ekspresi cemas dan mengajukan pertanyaan. 

"Um... Memasak itu tentang memotong dan mencampur bahan dengan pisau lalu 
menambahkan sausnya, kan? 

"Tuan Muda, itu tidak mudah." 

Saat aku berkata begitu percaya diri, Kania mendekatiku dengan ekspresi tegas di 
wajahnya. 

-- Tatatatatata!! 

"Bukankah mudah untuk melakukan ini? Saya sudah lama mengiris wortel secara merata." 

Segera setelah aku memotong 10 wortel di sebelahku menjadi potongan-potongan kecil, 
tatapan Kania berubah. 

"... Bisakah kamu melakukannya dengan bahan lain juga?" 

"Aku bahkan bisa memotong adamantium dan mithril seperti ini." 

Menanggapi kata-kata Kania selanjutnya, aku mulai memutar pisau dengan ekspresi puas 
di wajahku. 

"Tidak apa-apa... tapi bisakah kamu tidak memotong talenan?" 

"Kotoran." 

Pada saat itu, Irina melambaikan talenan yang compang-camping dan menjegalku. Berkat 
itu, aku jadi menggaruk-garuk kepalaku karena malu saat Kania menghela nafas dan 
menggenggam tanganku. 

"Pertama, izinkan saya mengajari Anda bagaimana Anda harus mengontrol kekuatan 
Anda." 

"Eh..." 

Karena itu, Kania dan saya mulai mengiris sayuran bersama, tangannya menggenggam 
tangan saya untuk sementara waktu. 

"... Tuan Muda, izinkan saya mengajukan pertanyaan." 

"Ya?" 

Saat aku memotong sayuran, aku merasa sudah membaik, jadi aku tersenyum bahagia, tapi 
Kania tiba-tiba bertanya padaku. 
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"Kapan cobaan kedua akan terjadi?" 

"Aduh!" 

Dan pada saat itu, Irina, yang diam-diam mengiris daging di sebelah kami, berteriak. 

"Irina!? Apakah kamu baik-baik saja? Apa yang terjadi?" 

Aku bergegas ke Irina saat darah menyembur dari jari-jarinya, dan dia menatapku dengan 
wajah pucat. 

"Oh, tidak ada... aku hanya membuat kesalahan." 

Irina, yang diam-diam menggigit bibirnya saat dia melihat ekspresi khawatirku, menjawab 
dengan tenang, mengalihkan pandangannya ke bawah. 

"Hati-hati, Irina. Pastikan untuk memasang perban nanti. " 

Aku sedikit khawatir padanya, tapi lukanya tidak terlalu dalam, jadi aku berbalik setelah 
mengatakan itu dan mulai menjawab pertanyaan Kania sebelumnya. 

"Apakah itu akan segera datang?" 

"... Bisakah Anda membagikan waktu dan durasi yang tepat? Kami juga harus bersiap." 

"Tidak, kamu tidak perlu khawatir. Cobaan kedua sebenarnya bukan masalah besar---" 

"Bagaimana itu tidak menjadi masalah besar?" 

Aku mencoba berbicara seolah-olah cobaan itu bukan apa-apa untuk meyakinkan mereka 
sebanyak mungkin, tetapi Irina meletakkan pisaunya di talenan lalu dengan tenang 
menundukkan kepalanya dan menyelaku. 

"Katakan, rasa sakit apa yang akan kamu derita kali ini?" 

"Tidak, itu tidak masalah. Itu mungkin akan hilang dalam beberapa bulan tanpa masalah..." 

"Berapa bulan yang dibutuhkan...?" 

Aku buru-buru mencoba membuat alasan, tapi wajah Irina hanya menjadi lebih pucat. 

"Irina, aku baik-baik saja. Jadi-" 

-- Ketuk! Ketukan! 

Aku tercengang oleh ekspresinya, jadi aku mengulurkan tangan untuk menghiburnya, tapi 
kami berdua membeku di tempat setelah mendengar ketukan yang tiba-tiba. 
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"Siapa ini?" 

Akhirnya, Kania bertanya dengan suara tenang, tapi kemudian suara yang tidak terduga 
datang dari luar pintu. 

"Kani...? Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Kakak perempuan Arianne mengajukan pertanyaan dengan suara bingung. 

"... Mengapa kamu di sini?" 

Dalam situasi yang begitu tiba-tiba, Kania mengerutkan kening, dan kakak perempuan 
Arianne mulai menjelaskan situasinya dengan suara bergetar. 

"Ya, um... karena aku yang bertanggung jawab di dapur. Saya melakukan perjalanan bisnis 
sebentar untuk mengumpulkan bahan-bahan. Tetapi ketika saya kembali, beberapa siswa 
sedang berkeliaran di sekitar mansion... " 

Aku menarik napas dalam-dalam, menyadari apa yang mungkin terjadi setelah mendengar 
kata-kata itu, dan Kania, yang menghela napas, mulai menjelaskan situasinya. 

"Ya-Ya? Lalu... aku---" 

"Kamu bisa pergi begitu saja sampai liburan berakhir. Kemasi tasmu dan---" 

"T-Tolong! Tolong biarkan aku tinggal!" 

Namun, ketika Kania selesai menjelaskan situasinya, aku mendengar kakak perempuan 
Arianne berlutut dan memohon dengan suara mendesak. 

"A-aku tidak punya tempat tinggal kecuali di sini... Selain itu, Arianne juga ada di sini, jadi 
tolong biarkan aku tinggal di sini..." 

"Apakah tidak ada tempat lain untuk tinggal?" 

"Sebenarnya, aku dan kakakku tidak punya tempat untuk disebut rumah... Jadi aku tinggal 
di Starlight Mansion, dan Arianne tinggal di asrama... Jika aku dikeluarkan dari sini...!" 

Kemudian, saat dia menceritakan kisahnya yang aneh, saya memegang kepala saya dan 
berpikir. 

'Tentu akan lebih nyaman jika saudara perempuan Arianne tinggal dan memasak 
makanan... tapi dia dalam bahaya di sini...' 

"Saya akan melakukan semua pekerjaan rumah dan memasak, jadi tolong jangan keluarkan 
saya! Aku akan tidur dengan Arianne...!" 

"... Apa yang harus saya lakukan, Tuan Muda?" 
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Aku memejamkan mata untuk waktu yang lama dan memikirkannya, tetapi ketika Kania 
berbisik kepadaku dengan suara rendah, aku membuka mata dan membuat keputusan. 

"... Suruh dia tidur dengan Arianne di malam hari, dan jika memungkinkan, hanya izinkan 
dia untuk tinggal di sini dengan syarat dia selalu berada di samping Arianne. Sihir 
pertahanan Arianne adalah level tertinggi, jadi jika dia tetap di sisinya, tidak akan ada 
masalah." 

"Baik. Aku akan menyebarkannya." 

Kania menyerahkan keputusan itu kepada saudara perempuan Arianne, yang berada di 
balik pintu, dan setelah beberapa saat, kami mulai mendengarnya menangis dan berulang 
kali mengungkapkan rasa terima kasihnya. 

"... Kalau begitu, aku akan pergi sekarang. Mungkin lebih baik menyerahkan hal-hal ini 
kepada seorang profesional." 

Setelah menyelesaikan masalah memasak, saya mulai memanjat keluar jendela di dapur. 

"F-Frey! Tunggu..." 

Irina segera menelepon saya kembali, tetapi saat itu saya sudah melewati jendela. 

"... Apa yang kamu lakukan disana?" 

"Eh... eh!" 

Setelah melihat ke langit sejenak dan menghela nafas, saya menemukan Lulu berjongkok di 
sebelah saya. 

"Hiks, Hiks... Maaf... Hiks." 

"... haa." 

Untuk beberapa alasan, dia menangis sedih. 

Biasanya, saya akan mengumpulkan poin jahat palsu dengan mengucapkan kata-kata kasar, 
tetapi saya takut gadis sensitif seperti dia akan bunuh diri. Jadi, saya hanya menatapnya 
sebentar dan kemudian mulai menuju ke halaman. 

"Hiik... hiks..." 

"Apa?" 

Kemudian, dia mulai menangis dan mengejar saya. 

"Pe-Pribadi. Pembantu pribadi... mengendus. 
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"Mendesah..." 

Saya menjadikannya pelayan pribadi untuk mengamati apa masalahnya, tetapi sepertinya 
ada terlalu banyak untuk dihitung. 

-- Murmur... 

Bahkan rakyat jelata di halaman mulai berbisik satu sama lain sambil menatapku dan Lulu. 
Mungkin, mereka mendapat kesan bahwa saya membuatnya menangis. 

[Statistik] Nama: Lulu Kekuatan: 1 Mana: ??? Kecerdasan: 5 Kekuatan Mental: 1 Status 
Pasif: Depresi  Kurang Kasih Sayang  Stigma Ketidakberuntungan Disposisi: Menhera 
Goodness Stat: 75 

'... Astaga.' 

Dengan pemikiran itu, aku membuka jendela statusnya, dan aku diliputi keterkejutan 

'... Inilah mengapa sangat sulit untuk membantunya.' 

Dia memiliki jendela status paling mengerikan yang pernah saya lihat. 

Aku bahkan tidak bisa bernapas karena aku sangat shock. Sementara itu, Lulu yang 
kulitnya menjadi pucat meraih lenganku dan mulai berteriak. 

"A-aku minta maaf...! Aku sangat menyesal! Saya benar-benar minta maaf... saya minta 
maaf!" 

"... Aku mengerti, jadi berhentilah." 

Saya mendesak Lulu untuk berhenti, tetapi cahaya di matanya redup lagi. 

"... Baik." 

Ketika dia akhirnya menjawab dengan suara kecewa, saya segera mengubah kata-kata 
saya. 

"Jika kamu mengerti, pergi dan bersihkan kamarku." 

"... Hah?" 

"Pergi dan bersihkan kamarku. Jika Anda adalah pelayan pribadi saya, itu dasar-dasarnya. " 

"Ya ya!" 

Kemudian dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan mulai berlari ke kamarku. 

"... Itu mungkin bagus." 
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Aku sangat ingin menggunakan skill Mind Reading❱ku, tapi aku sudah menggunakannya 
pada Aria saat fajar, jadi aku tidak bisa melihat pikirannya hari ini. 

"Kalian, datang ke sini." 

"Y-Ya?" 

Dengan enggan, saya menelepon orang-orang yang berbicara dari jauh, dan memutuskan 
untuk bertanya tentang Lulu. 

"Ceritakan semua yang kamu ketahui tentang gadis yang baru saja melarikan diri itu." 

"Eh, dia..." 

Rakyat jelata yang saya ajukan pertanyaan itu saling memandang dan mulai 
menggelengkan kepala. 

"... Maaf! Kami benar-benar! Kami tidak tahu!" 

Ketika saya mengerutkan kening pada kata-kata itu, mereka buru-buru mulai membuat 
alasan. 

"Kita bukan teman dekat dengannya sejak awal? Jadi, sama saja tidak peduli siapa yang 
kamu tanya." 

"... Apakah itu intimidasi?" 

"Uh... Itu sedikit rumit. Ada intimidasi, tetapi dalam kasusnya itu lebih seperti intimidasi 
sukarela." 

"Apa maksudmu?" 

Saat aku memiringkan kepalaku pada kata-kata itu, aku mendengar seseorang 
memanggilku dari jauh. 

"F-Frey! Apa yang kamu lakukan di sana dengan rakyat jelata yang tidak bersalah ini! 

"Ferloche, kemarilah sebentar. Sisanya, enyahlah." 

Pada saat yang sama, orang yang paling ingin kutemui berjalan menghampiriku, jadi aku 
mengajukan pertanyaan kepada Ferloche setelah mengusir rakyat jelata yang tersisa. 

"Apakah kamu tahu sesuatu tentang Lulu?" 

"K-Kenapa kamu bertanya tentang dia?" 

Kemudian, dengan pandangan waspada, Ferloche balik bertanya kepada saya. Serius, 
meskipun sudah berapa kali aku mengkhianatinya... saatnya untuk memberinya pelajaran. 
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"Sebagai komandan, saya perlu mengenal semua siswa. Aku kehabisan waktu, jadi 
bicaralah." 

"Oh, itu... itu?" 

"Jika kamu tidak memberitahuku, aku akan menyerah begitu saja pada Clana. Katakan 
dengan cepat. Aku juga sibuk." 

"Umm..." 

Jadi, ketika aku memaksanya dengan sedikit lebih keras dari biasanya, Ferloche, yang telah 
menatapku selama beberapa saat, dengan termenung membuka mulutnya. 

"Tidak mungkin. Anda selalu menggunakan saya. Jika saya memberi tahu Anda tentang 
Lulu, Anda pasti akan menggunakannya untuk perbuatan jahat... " 

"Dia dibully, kan? Bisakah Orang Suci meninggalkan korban intimidasi sendirian? 

"Oh, bukan itu!" 

"Apa maksudmu 'bukan itu'?" 

Setelah menyadari bahwa kewaspadaannya telah mencapai puncaknya, saya mengubah 
strategi saya, dan Ferloche, yang mengambil umpan, mulai berbicara setelah menghela 
nafas panjang. 

"Lulu tidak dekat dengan orang lain sendirian." 

"Apa maksudmu?" 

"Dia hanya mendorong semua orang menjauh... bahkan jika rakyat jelata yang baik hati 
mendekati Lulu... tidak, bahkan ketika aku mendekatinya, karena aku tidak bisa melihat 
penderitaannya." 

Mendengar itu, aku mengerutkan kening dan berpikir keras. 

'Kurangnya kasih sayang dan kecenderungan untuk mendorong orang lain menjauh?' 

Aku memiringkan kepalaku pada perilakunya karena bertentangan dengan informasi di 
jendela status, tapi Ferloche terus berbicara karena sepertinya dia tiba-tiba teringat 
sesuatu. 

"Oh, kalau dipikir-pikir... Setiap kali dia mengusir kita, ada sesuatu yang selalu dia katakan." 

"... Apa?" 

"Aku akan membuat semua orang sengsara, jadi tolong jangan mendekatiku." 
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Karena itu, Ferloche menyilangkan tangannya dan mulai bergumam. 

"Ngomong-ngomong... tidak ada kutukan padanya. Aku bahkan sudah mencoba pemurnian, 
tapi tidak ada yang berubah..." 

Mendengar kata-kata itu, saya dapat memahami secara kasar apa Stigma Kemalangan』 di 

jendela informasi itu. 

"Pokoknya kamu! Jangan pernah berpikir untuk menggoda Lulu! Aku entah bagaimana 
akan memperlakukannya...!" 

'Ini bukan kutukan, ini Stigma』... itu menarik.' 

Kurasa aku harus membawanya bersamaku untuk sementara waktu dan menjaganya. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, di sebuah ruangan di dalam Starlight Mansion. 

"Baiklah... aku sudah menulis semuanya." 

Alice, wakil rakyat jelata, meletakkan penanya di atas meja dan mulai melipat surat itu 
dengan hati-hati. 

"Sang Putri mengatakan itu pasti akan datang kali ini ..." 

Kemudian, dengan langkah hati-hati, dia menuju ke jendela. Dia kemudian mengamati 
sekelilingnya dengan waspada dan bergumam dengan nada cemas. 

-- Berkibar! 

"Ah, ini dia!" 

Setelah berdiri di sekitar jendela sebentar, dia mulai tersenyum cerah saat mendengar 
suara kepakan sayap di luar jendelanya. 

-- Hoot! 

Seekor burung hantu putih terbang di dekat jendela. 
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Chapter 68 
"Tuan Muda, sudah waktunya untuk sarapan." 

"... Apakah kamu sudah selesai memasak?" 

"Ya, aku bisa menyelesaikannya dengan cepat karena yang lain juga terampil." 

Saat aku sedang duduk sendirian di teras merenungkan tentang Lulu, Kania 
mengumumkan bahwa sarapan sudah siap. 

"Baiklah, aku akan pergi ke kamarku kalau begitu..." 

"Tahukah Anda, Tuan Muda?" 

Aku menganggukkan kepalaku dan hendak memasuki mansion, tapi Kania meraih 
lenganku dan berkata. 

"Saat ini, Tuan Muda sudah setengah mati. Jika aku mau, aku bisa menggunakan sihir 
penahan untuk menahanmu di sini." 

"Kamu pandai bercanda." 

"Saya tidak bercanda. Jika Anda ingin pulih, Anda perlu makan sarapan yang sehat. Jadi..." 

Melihat omelan Kania yang terus menerus, aku tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. 

Orang-orang mengatakan omelan cukup menjengkelkan untuk didengar, tetapi saya tidak 
begitu mengerti. Lagi pula, mengomel adalah sesuatu yang Anda lakukan karena Anda 
mengkhawatirkan orang lain. Siapa pun yang dimarahi seharusnya merasa beruntung 
karena ada seseorang yang sangat peduli pada mereka. 

Dalam hal itu, saya kira saya suka diomeli. Tentu saja, melakukan sesuatu yang pantas 
diomeli adalah perilaku yang tidak pantas, tetapi ada juga sisi baiknya. 

"Tuan muda? Apakah Anda mendengarkan saya? 

"Oh ya. Saya mendengar mu." 

Namun, saya menjadi begitu sibuk dengan pikiran-pikiran ini sehingga saya kehilangan 
jejak gangguan Kania. Karena itu, saya mulai berkeringat, tetapi saya hanya memberinya 
anggukan kasar dan menjawab. 

"...Aku bahkan tidak berbicara barusan." 

Namun, ketika dia mengucapkan kata-kata itu sambil menatapku, aku menggaruk bagian 
belakang kepalaku sejenak dan membuka mulutku sebelum menuju ke dalam mansion. 
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"Maaf, aku punya sesuatu untuk dipikirkan sebentar. Bagaimanapun, saya akan makan, jadi 
kirim makanan ke kamar saya. " 

"Apakah kamu tidak makan di ruang makan?" 

"Jika saya makan di ruang makan, yang lain akan memperhatikan." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kania dengan tenang menganggukkan kepalanya dan 
berkata. 

"Baik. Saya harus mencuci piring, jadi saya akan mengirim seorang siswa ke atas. " 

"Ah, Kania. Apa kau tahu ini hari apa?" 

"...?" 

Saat Kania memiringkan kepalanya, aku membalasnya dengan seringai. 

"Aku perlu memasukkan kekuatan hidup ke dalam dirimu. Anda belum menerimanya 
untuk sementara waktu, jadi saya harus melakukannya hari ini. " 

"Haruskah hari ini? Tuan Muda adalah..." 

"Tidak apa-apa. Saya akan menjadi lebih baik setelah beberapa hari istirahat. Jangan 
seperti itu." 

Setelah meninggalkan kata-kata itu, aku segera menaiki tangga sebelum Kania sempat 
membantah kata-kataku. 

"Hiks, Sob..." 

"...Hah?" 

Setelah menuju lantai atas, saat aku sedang berjalan menyusuri lorong menuju kamarku, 
aku mendengar suara isakan dari suatu tempat. 

Tidak ada hantu yang berkeliaran di rumah Starlight Family yang mulia dan suci. Jadi, 
apakah ini halusinasi lain? 

"... Kenapa kamu menangis lagi?" 

Namun, itu tidak terjadi. Saat aku semakin dekat ke kamarku, isakan itu semakin keras; 
sepertinya Lulu mulai menangis lagi. 

"Aku menyuruhmu untuk membersihkan, tapi kenapa ..." 

Aku membuka pintu kamarku dengan ekspresi sedikit kesal, tapi rahangku ternganga saat 
melihat situasi yang terjadi di ruangan itu. 
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"...Saya minta maaf." 

Darah mengalir bebas dari tangannya. 

Tergenggam di tangannya adalah pecahan vas yang telah dia pecahkan sebelumnya. 

"Saya mencoba menyambungkannya kembali... tetapi tidak berhasil... Maaf, saya benar-
benar minta maaf." 

"...Mendesah." 

Ketika saya menemukan vas yang setengah dipulihkan di atas meja, saya menoleh ke 
arahnya dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajah saya. 

"M-Maaf!" 

-- Klak!! 

Ketika saya tiba tepat di sebelahnya, saya mengambil vas yang dengan susah payah dia 
coba rekatkan dan lemparkan dengan keras ke dinding. 

"Aku membawa sarapanmu..." 

Pada saat itu, Alice, yang masuk melalui pintu yang terbuka, menyaksikan kejadian itu dan 
membeku. 

"Apakah menurutmu menyatukan kembali pecahan-pecahan itu akan memperbaiki 
keadaan? Wanita yang menjijikkan." 

Tentu saja, bahkan tanpa melihat Alice, aku mulai dengan dingin menatap Lulu. 

"Begitu ornamen berkualitas tinggi ini rusak, nilainya akan sangat berkurang. Tidak peduli 
seberapa sempurna sihir pemulihan yang digunakan untuk memulihkannya, tidak ada yang 
akan berubah." 

"Ahhh..." 

"Mengapa? Apakah Anda pikir semuanya akan berakhir jika Anda menyatukannya 
kembali? Kamu orang rendahan..." 

"Lord Frey, aku membawa sarapanmu." 

Lulu bersujud di depanku saat cahaya di matanya mulai memudar lagi, sementara Alice, 
yang menonton adegan itu, menutup matanya dengan erat dan memotong kalimatku. 

"... Biarkan di sana dan pergi." 

"Tuan Frey, bolehkah saya mengatakan sesuatu?" 
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"Tidak. Kesal." 

Setelah beberapa saat, Alice mencoba mengatakan sesuatu dengan kemarahan di matanya, 
tapi aku memberinya perintah mutlak. 

Lalu, setelah menatapku dengan ekspresi dingin, Alice diam-diam meletakkan makanannya 
dan meninggalkan ruangan. 

"Bunuh aku." 

"Apa?" 

Dan pada saat itu, Lulu, yang menatapku dengan mata cekung, berbicara kepadaku dengan 
suara lelah. 

"Saya tidak memiliki kemampuan untuk membayar kembali 150 emas. Saya tidak memiliki 
kemampuan untuk hidup di masa depan. Jadi hanya..." 

"...Kamu memiliki tubuhmu, bukan?" 

"Hah?" 

Sebelum dia bahkan bisa selesai berbicara, aku menatapnya dengan iri dan berkata. 

"Bayar kembali 150 emas dengan tubuhmu." 

Saat aku berkata demikian, berbagai ekspresi mulai muncul di wajah Lulu. 

Jijik, lega, cemas, bahagia, takut, nyaman. 

Lulu, yang memiliki ekspresi aneh yang diciptakan oleh perpaduan berbagai emosi yang 
saling bertentangan, diam-diam mengajukan pertanyaan kepadaku. 

"Aku... Apakah kamu membutuhkanku? Apakah kamu menginginkanku? Jika itu 
masalahnya, maka aku--- " 

"Aku butuh hewan peliharaan." 

"Hewan peliharaan ... binatang?" 

Tapi begitu aku mengangkat sudut bibirku untuk berbicara, dia bertanya dengan ekspresi 
kosong di wajahnya. 

"Ya, akhir-akhir ini, saya mencoba untuk mendapatkan hewan peliharaan... Anjing dan 
kucing terlalu umum, sementara memelihara binatang buas itu berbahaya, dan binatang 
tidak cocok dengan baik." 

Melihatnya, aku mulai berbicara dengan suara tenang. 
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"Lalu saya tiba-tiba berpikir, bagaimana kalau membesarkan seseorang? Bukankah itu ide 
yang cukup bagus ketika Anda memikirkannya? 

"Ah... itu..." 

"Ngomong-ngomong, aku membutuhkan seseorang untuk menjadi peliharaanku. Kamu 
milikku mulai sekarang." 

Karena itu, saya melihat Lulu menundukkan kepalanya. 

'Jelas dia kurang kasih sayang, tapi dia juga mendorong orang lain menjauh? Jadi ... 
bagaimana dia akan bereaksi dalam situasi ini?' 

Saya memperhatikan Lulu dengan tenang sambil mencoba memprediksi hasilnya, dan 
setelah menundukkan kepalanya untuk waktu yang lama, dia perlahan membuka 
mulutnya. 

"Baik." 

"Apakah anjing berbicara?" 

"Guk guk." 

Saat aku melihatnya berbaring di lantai sambil menggonggong, aku menelan ludah dan 
berpikir keras. 

'...Kenapa dia tidak mendorongku?' 

Menilai dari ekspresinya, dia jelas muak denganku. Lalu kenapa dia tidak mendorongku? 

Agak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia menyerah pada kekuatanku. Menurut 
Ferloche, yang saya ganggu untuk sementara waktu, Lulu bahkan dengan keras menolak 
para bangsawan yang mendekat. 

Lulu tidak hanya menolak. Dia bahkan melukai dirinya sendiri dan bertindak kasar, jadi 
para bangsawan tidak punya pilihan selain mundur...lalu kenapa dia tidak bertindak seperti 
itu padaku? 

"Guk guk." 

Sementara pikiranku disibukkan dengan pikiran seperti itu, Lulu mulai menggosok pipinya 
ke kakiku dengan ekspresi mengerikan. 

Ekspresinya tidak senang atau sedih, tetapi hanya terlihat seperti kanvas kosong. Segera, 
saya tersenyum dan mulai menepuk kepalanya. 

"... Ugh." 
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Lulu menutup matanya dengan erat saat tubuhnya bergetar. 

'Apa-apaan?' 

Setelah melihat kelegaan dan rasa jijik di wajah Lulu, aku mengangkat tanganku dari 
kepalanya, merasa penasaran dengan kondisi mentalnya. 

"Ayo, makan." 

"Kulit pohon." 

"Bicaralah seperti manusia. Saya bosan mendengar anjing menggonggong ke arah saya." 

"Kenapa kau memberikan ini padaku?" 

Akhirnya, saya menyajikan sarapan untuknya dan menjawab pertanyaannya sambil 
menyeringai. 

"Apakah kamu tahu alasan orang memberi makan hewan peliharaan mereka? Itu karena 
mereka hanya hewan piaraan, jadi mereka memberi mereka makan. Tidak ada alasan lain." 

Tentu saja itu tidak benar. 

Aku hanya tidak tega melihat dirinya yang kurus dan kurang gizi. Saya bertanya-tanya 
apakah dia makan sesuatu, jadi saya menyajikan sarapan saya untuknya. 

"...Terima kasih." 

Lulu, yang sedang menatap sarapan yang aku sajikan, menundukkan kepalanya dan mulai 
memakan makanannya. 

"Betul sekali. Kerja yang baik." 

Aku membelai rambutnya sekali lagi, kali ini, ekspresi sedihnya hanya muncul sesaat. 

"Maaf, tapi aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." 

Saya juga tidak ingin melakukan ini pada Lulu yang cukup malang, tetapi perlu dilakukan. 

Menurut ramalan, jika Lulu tidak diberi 'kasih sayang' dan 'perhatian', dia pasti akan bunuh 
diri di semester kedua tahun pertamanya. 

Tentu saja, meskipun Anda memberinya kasih sayang dan perhatian yang cukup, tidak ada 
yang pasti setelah semester kedua karena tidak ada yang berhasil melewati semester 
pertama. 

"Saya sangat menikmati makanannya." 
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"Ya, bagus." 

Aku bangkit dari tempat dudukku dan membelai kepalanya saat dia mengucapkan terima 
kasih. Tapi tiba-tiba ekspresiku berubah dan aku mulai memukul dadaku. 

"Batuk! Batuk!!" 

Beberapa darah bocor dari antara bibirku. Saya menjadi sedikit lebih baik dibandingkan 
ketika saya pertama kali bangun setelah koma selama 3 bulan, tetapi kejadian sesekali di 
mana saya batuk darah tidak dapat dihindari. 

"Ugh..." 

Aku buru-buru mengeluarkan saputangan di sakuku dan mulai terbatuk-batuk saat aku 
melihat saputangan putih itu berangsur-angsur berlumuran darah. 

"Frey ... apakah itu darah?" 

Namun, Lulu, yang sedang menonton dengan mata terbuka lebar, buru-buru mengajukan 
pertanyaan. 

"Untuk hewan peliharaan belaka, kamu pasti punya banyak pertanyaan." 

"Tidak, bukan itu---" 

"Jangan terlalu banyak bertanya dan singkirkan sisa-sisa vas itu." 

Saya menolak pertanyaannya dan menginstruksikannya dengan suara yang dalam. 

"Dan hangatkan air mandinya. Kamu sekarang adalah pelayan dan hewan peliharaanku, 
jadi lakukan yang terbaik mulai sekarang." 

"...Ya." 

Mendengar suara malu-malu Lulu, aku menghela nafas dan meninggalkan ruangan saat 
pikiranku melayang jauh dalam pemikiran yang mendalam. 

"Aku akan bertanya pada Kania nanti." 

Saya pikir kita perlu menyingkirkan stigmanya sesegera mungkin. 

. 

. 

. 

. 
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Sementara itu, saat itu. 

"Apakah itu... darah?" 

Ditinggal sendirian di kamar Frey, Lulu mulai bergumam linglung. 

"Lagipula... kutukanku... lagi..." 

Lulu, yang menarik rambutnya dengan tatapan bersalah, segera mengubah ekspresinya 
saat dia mengangkat sudut bibirnya dengan susah payah. 

'Tidak, tidak ... Frey adalah penjahat, kan? Bahkan jika dia terluka, itu bagus..' 

Lulu, yang telah berhenti menarik rambutnya, tersenyum susah payah dan diam-diam 
bangkit. Dia kemudian bergumam pelan. 

'Tidak ada yang bisa kulakukan untuk mematahkan kutukan sialan ini. Frey adalah 
penjahat, jadi tidak masalah jika dia terlibat dalam kemalanganku.' 

Setelah berkeliaran di sekitar ruangan untuk sementara waktu, dia tiba-tiba merasakan 
sakit yang tajam di kakinya. Saat dia mengerutkan kening dan melihat ke bawah, dia 
melihat pecahan pot bunga tersangkut di kakinya. 

"... Serangkaian kemalangan sialan ini akan segera berakhir, kan?" 

. 

. 

. 

. 

. 

Waktu berlalu, dan malam tiba. 

"...Stigma?" 

"Ya, sebuah stigma." 

Seperti yang dijanjikan, saya pergi ke kamar Kania untuk menanamkan kekuatan hidup, 
dan saya bertanya apakah dia tahu sesuatu tentang 'stigma'. 

Saya tidak yakin, tetapi jika 'Stigma' ini adalah konsep yang mirip dengan kutukan, saya 
pikir 'Warlock' Kania mungkin tahu sesuatu tentang itu. 
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"Yah ... aku tidak mengetahui kutukan seperti itu." 

Tapi Kania menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Melihat itu, sepertinya 'Stigma' 
tidak berhubungan dengan ilmu hitam. 

"Maaf saya tidak bisa membantu, Tuan Muda." 

"Tidak, itu sangat membantu untuk mengetahui bahwa itu tidak berhubungan dengan ilmu 
hitam. Terima kasih karena selalu membantuku, Kania." 

Setelah mengatakan itu, Kania menatapku dengan tatapan kosong, lalu membuka mulutnya 
dengan rona merah di wajahnya. 

"... Lalu, aku akan melepasnya." 

"Hah? Oh...." 

Aku menjawab dengan terkejut, lalu diam-diam mengalihkan pandanganku ke samping 
saat Kania mulai menanggalkan pakaian. 

"Tuan Muda, saya bertanya hanya karena penasaran ... apakah Anda malu?" 

"Tidak, hanya saja tidak sopan melihat tanpa izin." 

"...Rasanya aneh mendengar wanita terburuk di Kekaisaran mengatakan hal seperti itu." 

Setelah bertukar lelucon tak berguna dengannya, aku menatap bulan yang melayang di luar 
jendela sejenak dan tenggelam dalam pemikiran yang dalam. 

'...Saat ini, Serena memulihkan ingatannya dan bekerja keras untuk sesuatu, kan?' 

Aku tidak tahu rencana macam apa yang dia miliki, tapi sebagai Pahlawan dengan tujuan 
menyelamatkan dunia, kupikir aku akan melakukan yang terbaik untuk membantunya. 

Jadi, mulai sekarang, aku harus membuat Pasukan Raja Iblis berlarian kemana-mana. 

"Tuan muda..." 

"Oh, kamu sudah siap ..." 

Aku begitu asyik dengan pikiran sehingga aku menoleh tanpa sadar setelah mendengar 
kata-kata Kania. Dan kemudian tatapanku bertemu matanya saat Kania selesai melepas 
pakaiannya. 

""........"' 

Keheningan bertahan untuk sementara waktu. 
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Kania terdiam beberapa saat sampai dia membalikkan tubuhnya dan berbaring. Dia 
kemudian berbicara dengan suara tenang. 

"...Saya siap, Tuan Muda." 

"Aku akan mulai kalau begitu." 

Sesaat kemudian, aku menarik napas dalam-dalam dan mengulurkan tangan ke Kania, yang 
sedang berbaring dengan punggung putih pucatnya yang terlihat. 

"Jika Anda memiliki gejala yang tidak normal, harap segera lepaskan tangan Anda. Jangan 
melakukan hal yang sama seperti yang Anda lakukan di masa lalu. Tuan Muda telah 
memotong kekuatan hidupnya menjadi tiga kali lipat sekarang ... " 

"...Baik. Jangan terlalu khawatir." 

Menanggapi suara khawatir Kania, aku segera meletakkan tanganku di punggungnya, tepat 
di atas jantungnya, dan mulai memasukkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. 

"... Hnngh!" 

Lalu, tiba-tiba, Kania mulai mengerang. 

"Ada apa Kania?" 

"Aduh, sakit..." 

"Itu menyakitkan?" 

Aku memiringkan kepalaku dengan bingung saat dia berbicara dengan suara bergetar, lalu 
menyadari bahwa mana bintang melayang di sekitar tanganku. 

"Sepertinya mana bintang yang aku serap di gua sulit dikendalikan saat menyuntikkan 
kekuatan hidup." 

Awalnya, ketika saya membagikan kekuatan hidup saya, saya juga memberikan mana 
bintang. Tentu saja, itu beracun bagi Kania, jadi aku sengaja mengendalikannya, tapi 
sepertinya saat ini aku dipenuhi dengan mana bintang karena apa yang terjadi terakhir 
kali, dan itulah akar masalahnya. 

"Maka tidak ada pilihan. Kita harus berhenti..." 

"Tidak, saya akan memasukkannya sepelan mungkin... Saya akan memfilternya." 

Tentu saja, setelah berurusan dengan mana bintang sepanjang hidupku, aku segera 
menemukan solusi dan mulai menyuntikkan kekuatan hidup lagi. 

"...Itu panas." 
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"Tetap saja, itu tidak menyakitkan, kan?" 

"...Ini bukan." 

Kania mengeluh karena kepanasan, tapi dia tidak merasakan sakit lagi, jadi aku 
memutuskan untuk melanjutkan infus kekuatan hidupku lebih cepat. 

"... Ugh." 

Saat saya terus menyuntikkan kekuatan hidup, saya mulai berkeringat deras. Kontrol mana 
yang diperlukan untuk menanamkan kekuatan hidup adalah tugas yang cukup rumit dan 
rumit, sehingga banyak energi yang dihabiskan selama prosedur ini. 

"I-Ini panas... Tuan Muda." 

Kania menanggalkan sisa pakaiannya dan melanjutkan prosedur infus sambil hanya 
mengenakan bajunya, tapi tubuhnya juga mulai berkeringat. 

Meskipun aku memfilter mana bintang di tubuhku sebanyak mungkin, sepertinya ada 
anomali yang disebabkan oleh sisa mana. 

"Tunggu sebentar ... itu akan segera berakhir ..." 

Saya memutuskan untuk mencoba dan menyelesaikan infus dengan cepat karena saya 
hampir selesai, jadi saya mulai memberikan lebih banyak kekuatan di tangan saya. 

"J-Hanya sedikit lagi ... hanya sedikit ..." 

"Tuan muda?" 

Tapi ada yang aneh. 

Saya tiba-tiba tidak punya kekuatan lagi di tangan saya. 

Tidak, bukan hanya tanganku, tapi seluruh tubuhku sepertinya tidak memiliki kekuatan 
lagi. 

"Sial ... sialan." 

Menyadari betapa vitalitasku telah menurun, aku mengumpat dan mencoba melepaskan 
tanganku dari punggungnya, tapi entah mengapa tanganku terasa begitu berat. 

"Ahhh..." 

Saya terus menanamkan kekuatan hidup, dan akhirnya, kesadaran saya mulai memudar. 

Mulai sekarang, saya tidak akan pernah berlebihan. 
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. 

. 
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. 

Frey kehilangan keseimbangan dan tersandung ke depan setelah kehilangan kesadarannya. 

-- Percikan! 

Tak lama kemudian, Frey jatuh di punggung Kania. Bajunya, yang bermandikan keringat 
dan punggungnya, yang sama-sama berkeringat, mengeluarkan cipratan saat bersentuhan. 

"Ah!?" 

Kania, yang berteriak kaget pada sensasi asing yang tiba-tiba, mulai gemetar saat 
menyadari bahwa Frey menempel padanya. 

-- Ketuk, ketuk! 

"Kani! Apa yang sedang terjadi!!" 

"....Ah!" 

Untuk sesaat, Kania bingung apa yang harus dilakukan, tetapi ketika Irina bergegas ke 
kamar mereka setelah mendengar teriakannya dan mulai mengetuk pintu, dia membeku. 

"Oh, tidak ada! Saya baik-baik saja!" 

"Oh ya? Bagus. Saya pikir kami diserang lagi." 

Kania, yang buru-buru berteriak pada Irina, disambut dengan napas lega. 

"Kalau begitu aku akan pergi? Jika sesuatu terjadi, pastikan untuk menelepon saya. " 

"Baik." 

Menanggapi kata-kata Irina, Kania mulai berbisik kepada Frey, yang telah berbaring 
telentang sampai saat itu. 

"... Tuan Muda, bangun." 

"uhhh..." 
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"Aku sudah menyuruhmu untuk melepaskan tanganmu begitu kamu merasakan sesuatu 
yang aneh... Ugh." 

Tetap saja, tidak ada tanda-tanda Frey bangun, jadi Kania berpaling darinya, tapi Frey yang 
tidak sadar tidak mau melepaskannya. 

"Kamu seharusnya tidak melakukan ini ..." 

Butuh waktu lama bagi Kania untuk memisahkannya dari dirinya sendiri. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Umm..." 

Saat aku membuka mataku, aku merasakan sentuhan yang familiar. 

"Sudah lama sejak aku melihat boneka kucing." 

Boneka kucing hitam berkedut di dalam pakaianku. 

"Meong..." 

Dengan lembut menyentuh dagunya dan menatap kosong ke langit-langit, aku bangkit dan 
mulai melihat sekeliling. 

"Pasti sulit bagi Kania." 

Saya tidak ingat apa pun yang terjadi saat saya selesai berbagi kekuatan hidup saya dengan 
Kania. Dan sekarang tiba-tiba aku mendapati diriku berbaring di tempat tidurku, 
sementara Kania sedang tidur di ranjang cadangan di sampingku. 

Melihat Kania bahkan telah mengganti pakaianku, sepertinya dia bekerja keras. 

"Aku harus memperlakukan Kania lebih baik..." 

Saya memiliki ekspresi cemberut di wajah saya karena saya pikir saya belum melakukan 
cukup untuknya. Tak lama kemudian, saya menyadari bahwa boneka kucing itu telah 
mencengkeram pakaian saya dan naik ke wajah saya. Ia kemudian menjulurkan kepalanya 
dan mulai menjilati saya. 
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"Hei, itu menggelitik!" 

Saya tersenyum dan mulai menjangkau boneka kucing itu, tetapi sesuatu yang tiba-tiba 
terjadi. 

"Tiupan!" 

"Meong!!" 

Tiba-tiba, sesuatu terbang tepat di depan saya dan mulai mematuk kepala boneka kucing 
itu, dan baru kemudian saya menyadari itu adalah burung hantu putih yang dikirim oleh 
Serena. 

"Meong! Meong!!" 

"Huuuu!" 

Burung hantu Serena mencengkeram boneka itu dengan cakarnya dan mulai mematuk 
kepala boneka itu dengan sekuat tenaga. 

Kemudian boneka kucing itu juga mengacungkan cakarnya dan mulai meronta, saat aku 
mencoba menghentikannya, tiba-tiba aku menyadari ada surat di depanku. 

"Ini adalah...?" 

Aku membuka amplop itu dengan hati-hati dan memeriksa isinya. Segera aku mengangkat 
sudut bibirku dan bergumam dengan dingin. 

"... Maukah kamu melihat ini?" 

Sepertinya saya telah menemukan identitas tikus yang bersembunyi di rumah saya. 
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Chapter 69 
00/04/XX 

Halo! Ini Ferloche. 

Hari ini adalah hari kedua sejak saya datang ke rumah Starlight Family dan hari pertama 
saya memutuskan untuk menulis buku harian! 

Ngomong-ngomong, buku harian ini adalah hadiah dari Yang Mulia Clana, dan di dalamnya 
ada sihir koreksi tata bahasa. Jadi saya bisa menuliskan isinya tanpa khawatir. 

Bagaimanapun, alasan saya menulis buku harian ini... adalah karena kekejaman Frey sudah 
keterlaluan! 

Untuk tidak pernah melupakan perbuatan jahat Frey! Dan untuk meninggalkan memoar 
kekejamannya untuk generasi mendatang! Itu sebabnya saya menulis buku harian ini. 

Ngomong-ngomong, hari ini, Frey melakukan sesuatu yang buruk pada Ms. Lulu! 
Bagaimana aku tahu? Itu karena aku mendengar percakapan dari kamar Frey! 

"Menjilat. Jilat dengan lidahmu dan bersihkan." 

"...Ya." 

Dalam kemarahan, saya membuka pintu dan mencoba berdebat dengan Frey, tetapi siswa 
biasa di sekitarnya menghentikan saya. 

Jadi saya gemetar karena marah, tetapi setelah beberapa saat, Frey keluar dari kamar 
dengan ekspresi sedih di wajahnya, jadi saya melihat sekeliling dan segera masuk ke 
kamar! 

"Hei, apakah kamu ..." 

"J-Jangan mendekatiku!!" 

"Lulus..." 

"Jangan datang!! Jangan datang!! Tidak peduli seberapa besar Saint Anda, hanya 
kemalangan yang akan menimpa Anda !! " 

Tapi sekali lagi, Lulu mendorongku menjauh dengan pernyataan yang tidak jelas. Ini sedikit 
mengecewakan... tapi saya tidak akan menyerah. 

Aku pasti akan menyelamatkan Lulu dari Frey dan berteman dengannya! 

Oh! Sesuatu yang aneh terjadi malam ini juga. 
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Sekitar subuh, saya mendengar jeritan, jadi saya bergegas ke lorong, dan melihat seseorang 
berdiri di sana! 

Saya pikir itu hantu untuk sesaat, jadi saya mencoba untuk mengucapkan mantra 
pemurnian, tetapi segera saya menemukan bahwa itu adalah Ms. Irina. 

"MS. Irina? Apa yang kamu lakukan disana?" 

Dengan jantung berdebar, aku mendekati Bu Irina dan mencoba bertanya apa yang dia 
lakukan di lorong saat subuh. 

"Apakah mereka ... Apakah mereka ... Tidak mungkin ..." 

Tapi Ms. Irina menggumamkan sesuatu yang aneh seolah-olah dia tidak bisa mendengarku, 
dan malah melihat sesuatu. 

"MS. Irina! Apa yang sedang terjadi!" 

Akhirnya, saya mengetahui bahwa Bu Irina sedang melirik ke arah kamar tempat Kania 
menginap, jadi saya buru-buru mendekatinya dan bertanya. 

Jika sesuatu terjadi pada Kania, kita perlu membantunya karena dia adalah rekan kita! 

"Hbh!" 

Tapi begitu Bu Irina mendengar pertanyaanku, dia menutup mulutku dengan tangannya. 
Dia kemudian perlahan menoleh dan mulai menatapku! 

"Apakah itu sesuatu yang serius? aku harus membantu..." 

"Oh tidak! Tidak apa! Jadi kembali saja!" 

Bu Irina dan Bu Kania pasti dalam kesulitan; Saya sangat khawatir sehingga saya 
mengepalkan tangan dan menuju pintu, tetapi Ms. Irina menghalangi jalan saya sambil 
tersipu. 

"Tapi, barusan..." 

"...Ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak diketahui oleh seorang Saint. Kembali." 

Untuk beberapa alasan, sepertinya suara aneh datang dari dalam ruangan, jadi aku menjadi 
cemas, tetapi Ms. Irina, yang telah menyipitkan mata ke arahku untuk sementara waktu, 
dengan putus asa menghalangi jalanku. Jadi, saya tidak punya pilihan selain berbalik. 

Apa itu? 

00/05/XX 
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Sayangnya , tidak ada yang lebih egois daripada orang yang tidak tahu malu. 

Frey, yang telah melecehkan Ms. Lulu, melecehkan para siswi, dan bahkan menyerang Ms. 
Alice karena membawakannya makanan, adalah salah satunya. 

"Alice! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"...Ya." 

Nona Alice, yang keluar dari kamar Frey dengan wajah lelah kemarin pagi, menjawab 
pertanyaanku dengan nada kecewa dan turun ke lantai satu. 

Dengan seluruh tubuhnya dipenuhi makanan, rambutnya acak-acakan, dan bekas tangan di 
pipinya, dia pasti dipukuli habis-habisan oleh Frey. 

"Frey! Apa yang kamu lakukan kali ini!" 

"Hmm?" 

Jadi, pada akhirnya, saya menolak ketidaksetujuan orang biasa dan pergi ke kamar Frey 
dan mulai berdebat! 

"Apa yang Alice lakukan padamu hingga membuatnya terlihat seperti itu!" 

"Dia terus berusaha menceramahiku meskipun dia orang biasa." 

Kata-kata Frey benar-benar menjijikkan. 

"Jadi saya mencoba mendorongnya ke tempat tidur dan menunjukkan tempatnya, tetapi 
dia menolak. Jadi saya hanya menuangkan makanan padanya dan baru setelah itu dia 
menjadi tenang." 

"Kamu ... apakah kamu bahkan manusia ..." 

Ekspresi wajahnya dan jawabannya yang kurang ajar begitu mengerikan sehingga aku 
bergumam keras tanpa menyadarinya, tetapi Frey mendatangiku dan berbisik dengan 
suara rendah. 

"Manusia? saya manusia. Tapi orang yang baru saja meninggalkan kamarku bukanlah 
manusia." 

"Hah?" 

"Alice, dan rakyat jelata yang mengintip secara diam-diam melalui celah di pintu sekarang, 
hanyalah mainan yang bisa aku nikmati atau hancurkan kapan pun aku mau." 

Setelah mengatakan itu, Frey bertepuk tangan, dan Lulu, yang gemetar di sudut ruangan, 
mulai merangkak ke arah Frey. 
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"Saya perlu bermain dengan hewan peliharaan saya. Bisakah kamu pergi?" 

Ya, ini adalah hal paling menjijikkan yang pernah dilakukan Frey hari ini. 

Setelah ini, dia melakukan lebih banyak hal menjijikkan, tetapi saya tidak akan 
menuliskannya karena itu merepotkan. 

00/06/XX 

Akhirnya ... Sekarang saya benar-benar tidak peduli. 

Saya tidak sabar menunggu anjing Frey segera mati. 

00/07/XX 

Kutukan iblis .. apakah seseorang mengutukku seperti itu? Saya akhirnya menulis kata-kata 
kotor di buku harian saya, kata-kata kotor yang dilarang keras oleh Gereja. 

Namun, tidak ada cara untuk mengatasi kemarahan saya jika saya tidak mengungkapkan 
setidaknya sebanyak itu. 

Apa yang telah terjadi kemarin? Itu adalah kenangan yang sangat buruk sehingga saya 
tidak ingin mengingat adegan itu lagi, tetapi saya tidak dapat melarikan diri... Saya akan 
menuliskannya selagi saya masih memiliki kesabaran. 

Itu dimulai kemarin malam, ketika untuk beberapa alasan, Frey, yang telah tinggal di 
kamarnya sepanjang hari, tiba-tiba muncul di ruang makan. 

"Ayo, hari ini ada pesta! Saya akan memberikan makanan kepada Anda orang rendahan, 
jadi nikmatilah dengan rasa terima kasih. 

Karena itu, Frey bertepuk tangan, dan aliran hidangan yang tak ada habisnya mulai 
mengalir masuk. 

Tentu saja, saya menduga bahwa Frey yang jahat dan kotor pasti telah melakukan sesuatu 
pada makanan itu. 

Tetapi ketika saya sadar, saya dengan panik melahap hidangan pesta lezat yang ada di 
depan saya! 

Frey yang jahat pasti menggunakan sihir untuk meningkatkan nafsu makanku! 

Namun, rakyat jelata lainnya juga perlahan makan, dan tidak ada yang istimewa terjadi, 
jadi saya memutuskan untuk terus makan. 

Aku selesai makan, tapi tiba-tiba mataku terkulai. Mengapa? 
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Saya pikir saya lelah karena makan dan bangun untuk mencuci muka, tetapi semua siswa 
lainnya pingsan dengan kepala di atas meja. 

'...I-Ini jebakan!' 

Kemudian, ketika saya melihat Frey, yang sedang duduk, tersenyum, saya menjadi yakin 
bahwa itu adalah jebakan. 

Apakah ini perasaan seekor ikan yang tidak bisa mengatasi instingnya untuk memakan 
umpan meskipun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya? 

"Eh, eh..." 

Saat aku masih sadar, aku mencoba merapalkan mantra pemurnian dengan tergesa-gesa, 
tapi aku tidak bisa mengatasi rasa kantuk yang menguasaiku dan akhirnya aku jatuh di atas 
meja. 

Ngomong-ngomong, pada saat terakhir, sepertinya aku entah bagaimana bisa merasakan 
mana gelap di belakangku... Mungkin karena suasana hatiku? 

"Ugh..." 

Setelah kehilangan kesadaran sebentar, saat aku membuka mataku, Frey sedang meraba-
raba Alice di depanku. 

Melihat semua siswi lain di sebelah mereka semua duduk di kursi mereka... Frey pasti... 

Saya minta maaf. Tiba-tiba, tanganku gemetar. Saya akan menulis lebih banyak nanti. 

Aku sudah kembali setelah sedikit tenang. 

Pokoknya, sambil melihat Frey yang meraba-raba tubuh Alice, aku tertidur lagi karena rasa 
kantuk yang tiba-tiba menguasai tubuhku lagi. 

Itu aneh. Biasanya, saya akan bertahan dengan perlawanan mental saya, tetapi mengapa? 

Apakah seseorang memukul saya di bagian belakang kepala setiap kali saya bangun? 

Bagaimanapun, tempat saya bangun setelah itu adalah asrama untuk siswa perempuan. 

"Nyonya Ferloche sudah bangun!" 

"Fiuh ... itu melegakan." 

Aku menatap kosong pada gadis-gadis di sekitarku, dan tiba-tiba mereka mulai bertanya 
padaku dengan suara bergetar. 

"Frey bilang kita semua mabuk..." 
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"Benarkah itu? Tidak peduli bagaimana Anda memikirkannya, itu agak aneh. " 

"Nyonya Ferloche memiliki kekuatan mental yang kuat, jadi apakah Anda tahu sesuatu 
tentang apa yang terjadi?" 

"Ah, itu..." 

Awalnya saya mencoba menyembunyikan kebenaran. Saya pikir gadis-gadis itu akan 
terkejut. 

"Tolong... katakan yang sebenarnya. Orang Suci." 

Tapi ketika Alice, yang telah diraba-raba, bertanya kepadaku dengan ekspresi tegas, aku 
tidak bisa menyembunyikan kebenarannya. 

"... Kalau begitu, aku akan memberitahumu." 

Karena itu, saat saya menulis entri ini di buku harian, suasana di sekitar dipenuhi dengan 
kemarahan yang dingin. 

Saya harap kemarahan dingin ini akan mencapai Frey. 

00/08/XX 

Tuhan , mengapa kau memberiku cobaan ini? 

. 

. 

. 

. 

. 

Pagi hari ke-6 liburan pun tiba. 

"...Irina, apakah penyelidikan terhadap 'Stigma' sudah selesai?" 

Aku terbangun dengan berjemur di bawah sinar matahari pagi yang cerah dan menyadari 
bahwa Irina berdiri di depanku dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jadi, saya 
mengajukan pertanyaan padanya. 

"Ah... yah, ya. Ini lengkap." 

Kemudian, dia sejenak tergagap, tetapi segera menanggapi dengan anggukan, dan 
menyajikan berbagai materi kepada saya. 
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"Ini...?" 

"Ini semacam sihir kuno. Itu disebutkan dalam kitab suci lama." 

"Sial, kenapa semuanya sihir kuno? Apa yang dilakukan orang-orang kuno itu?" 

Saya melihat-lihat materi yang dia berikan kepada saya, dan ketika saya mendengar kata-
kata 'Sihir Kuno', alis saya berkerut saat saya menghela nafas panjang. 

"Untuk saat ini, kamu bisa menganggap 'Stigma' sebagai kutukan. Tapi... itu memiliki tujuan 
yang berbeda dari kutukan umum dan ilmu hitam." 

"Tujuan yang berbeda?" 

"Kutukan dan ilmu hitam berasal dari keinginan untuk menghancurkan orang lain, bukan? 
Tapi stigma... berbeda dari itu." 

Saat aku memiringkan kepalaku pada kata-kata itu, Irina berkata dengan ekspresi serius di 
wajahnya. 

"Sebuah stigma ditempatkan pada seseorang untuk pembalasan." 

"Retribusi?" 

"Ya, sihir itu tidak lebih dari pembalasan bagi manusia." 

Sepertinya Irina merasa segalanya menjadi lebih serius daripada yang dia pikirkan saat 
ekspresinya mengeras. Dia kemudian duduk dan mulai berbicara. 

"Bagaimanapun, 'Stigma' berbeda dari 'Kutukan' dalam komposisi dan tujuannya, jadi 
metode penyembuhannya sangat berbeda." 

"Bagaimana bedanya?" 

"Sebagian besar kutukan memiliki metode penyembuhan yang kompleks atau tidak ada, 
karena mereka ingin orang yang dikutuk menderita sebanyak mungkin. Tapi stigma..." 

Irina, yang sepertinya kehilangan pemikirannya untuk sesaat, melanjutkan berbicara 
sambil meraih kertas di tanganku. 

"Metodenya jelas dan mudah. Dan itu dirancang untuk mengikuti hukum itu dan menuntun 
Anda untuk bertobat." 

"Kalau begitu aku senang. Bukankah lebih mudah menyembuhkan daripada kutukan?" 

Mendengar kata-kata ini, aku tersenyum dan bertanya, tapi Irina menggelengkan 
kepalanya sebagai jawaban dan menjawab, 
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"Tidak, itu masalah utamanya. Apakah Anda mengatakan bahwa stigma yang diberikan 
padanya adalah Stigma Kemalangan』?" 

"Ya jadi?" 

"Jika aku benar... Alasan dia mendorong orang menjauh adalah karena Stigma Kemalangan
』." 

Setelah mengatakan itu, Irina ragu sejenak, lalu bertanya padaku. 

"Frey, apa yang paling dia butuhkan?" 

"Um... perhatian dan kasih sayang? Dia menderita kekurangan kasih sayang yang parah." 

"Ya, saya pikir begitu." 

Setelah mendengar jawaban saya, dia menghela nafas dan mulai berbicara lagi. 

"Dia memiliki stigma yang membawa malapetaka, dan cara untuk menyembuhkan stigma 
itu adalah dengan mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang lain." 

"Aha... Jadi ciri-cirinya---" 

"Tapi masalahnya adalah efek dari stigma bertentangan dengan metode pemurnian." 

Mengatakan itu, Irina mengatupkan kedua tangannya, mengerutkan kening, dan terus 
berbicara. 

"Semua orang yang mencintai Lulu pasti terhanyut oleh kemalangannya. Kania melakukan 
pemeriksaan latar belakang orang tuanya, orang-orang di sekitarnya, dan teman-
temannya; tidak satupun dari mereka memiliki akhir yang bahagia." 

"Kemudian..." 

"Ya, dia selalu mendorong orang lain menjauh karena dia tidak ingin mereka menderita 
karena dia." 

Baru kemudian saya mengetahui mengapa dia bunuh diri, tidak peduli rute mana yang dia 
ambil. 

Lulu, yang tahu betul apa yang akan terjadi pada orang-orang yang mencintainya, bunuh 
diri untuk melindungi 'pemain' yang mencintainya dan mencoba 'menyelamatkan' dia 
sampai akhir tidak peduli seberapa keras dia mendorongnya. 

"Tunggu, tapi ada yang aneh..." 
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Setelah mengetahui kebenaran, saya terdiam sejenak, karena saya diliputi kesedihan dan 
keterkejutan. Namun, segera aku mulai mengajukan dua pertanyaan kepada Irina yang 
terlintas di pikiranku. 

"Pertama-tama, mengapa dia tidak mendorongku?" 

"Pasti karena dia pikir akan lebih baik jika kamu mati." 

"...Ah." 

Mendengar kata-kata itu, saya menyadari bahwa pada saat ini, saya diperlakukan sebagai 
penjahat jahat yang ingin mati oleh semua orang. 

"Mungkin dia telah didorong hingga batasnya oleh kemalangan yang terus-menerus, jadi 
dia berpikir untuk memurnikan stigmanya dengan menggunakan kamu dan perhatian serta 
kasih sayangmu yang bengkok." 

"Karena aku penjahat yang pantas disapu oleh kemalangannya?" 

"Ya... tunggu tidak. Kamu bukan penjahat." 

Mendengar itu, saya tersenyum dan mengajukan pertanyaan berikutnya. 

"Baiklah, kalau begitu semuanya beres... Pertanyaan selanjutnya. Mengapa efek stigma 
bertentangan dengan metode pemurnian?" 

Mendengar kata-kata itu, Irina tidak langsung menjawab dan mulai mengobrak-abrik 
dokumen. Aku menatapnya dan bertanya sekali lagi. 

"Kamu mengatakan bahwa stigmanya adalah untuk pembalasan. Belum lagi, Stigma 
Kemalangan』 dalam beberapa hal lebih buruk daripada kutukan?" 

"...Seseorang menyalahgunakan stigma." 

"Menyalahgunakan stigma?" 

Aku mengerutkan kening setelah mendengar jawaban Irina, jadi sebagai tanggapan, dia 
menghela nafas dan mengajukan pertanyaan. 

"Apakah Anda tahu bagaimana saya mendapatkan informasi yang begitu mendetail tentang 
'Stigma'?" 

"Um... karena kau penyihir jenius?" 

Aku tidak bisa memikirkan jawaban yang tepat, jadi aku memujinya, dan dia menjawab 
dengan rona merah di wajahnya. 
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"Tidak, tentu saja, itu bagian dari itu, tapi... ada alasan yang lebih besar." 

"Apa itu?" 

"Saya telah memeriksa gejala 'Stigma' yang saya perhatikan beberapa kali di timeline 
sebelumnya." "Hah!?" Saat aku membuka mataku lebar-lebar, Irina membuka mulutnya 
dengan tatapan muram. 

"Jujur, ketika saya pertama kali mendengarnya, saya skeptis... Tetapi ketika saya 
menelitinya, saya mengkonfirmasi gejalanya berdasarkan ingatan saya tentang timeline 
sebelumnya. Itulah mengapa saya dapat menemukannya dengan sangat cepat dan detail." 

"Apakah kamu ingat di mana kamu melihatnya?" 

Saya bertanya dengan hati-hati. Irina kemudian menelan ludah dan menjawab dengan nada 
berbisik. 

"Ketika kami menginvasi Kastil Iblis, kami menemukannya pada budak iblis dan penjahat 
di penjara." 

Setelah kata-kata itu, ada keheningan yang canggung di antara kami untuk sesaat. 

"...Ngomong-ngomong, jika aku ingin menyembuhkannya, aku hanya perlu terus 
menghujani Lulu dengan kasih sayang dan perhatian, kan?" 

Setelah memecah keheningan, ketika aku bertanya dengan tenang, Irina dengan tenang 
menganggukkan kepalanya. 

"Huh, aku sudah cukup banyak mengalami kemalangan... jadi aku akan baik-baik saja 
bahkan jika sedikit lagi kemalangan menimpaku." 

Aku menghela nafas karena aku sudah memulai satu-satunya jalan yang bisa 
menyelamatkan Lulu. Irina menatapku dan berkata dengan nada menghibur. 

"Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Menurut kitab suci kuno, Stigma Kemalangan』 

tidak berpengaruh pada orang yang lebih malang daripada mereka yang menanggung 
stigma. Jadi kamu... eh..." 

"...Apakah itu tidak akan berhasil?" 

Mendengar itu, aku tertawa dan bergumam. 

"Haha... Haruskah aku senang dengan ini... atau haruskah aku sedih..." 

"Frey..." 
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"Memang, aku harus bahagia. Sekarang saya bisa menyelamatkan Lulu tanpa beban 
apapun." 

Aku bangkit dari tempat dudukku dengan seringai dan mulai berbicara dengan Irina, yang 
bersiap untuk pergi. 

"Hari ini, Kania akan bermalam bersama Kadia dan Aria. Dia akan melakukan pemeriksaan 
keamanan dan mendapatkan perawatan dari Kadia. Dan aku akan pergi dari rumah untuk 
sementara waktu." 

"Kemana kamu pergi?" 

"Saya baru-baru ini membuat beberapa teman yang menarik. Saya akan mengobrol dengan 
mereka sebentar. " 

Karena itu, aku mulai bersiap untuk keluar, tapi Irina meraih lenganku. 

"Frey, aku ingin meminta sesuatu." 

"Hm?" 

Saat aku menatap Irina, yang memiliki ekspresi cukup serius di wajahnya, dia mengajukan 
pertanyaan dengan suara gemetar. 

"Tolong beri tahu saya apa cobaan kedua itu." 

"Itu lagi? Cobaan kedua sebenarnya bukan masalah besar. Jadi jangan terlalu khawatir..." 

"Tolong... Frey..." 

"Umm..." 

Aku mencoba menertawakan pertanyaan itu seperti biasa, tapi Irina menangis dan terus 
bertanya, jadi aku menghela nafas dan membuka mulutku. 

"Baiklah, aku akan memberitahumu." 

Irina kemudian menganggukkan kepalanya dengan wajah sedikit pucat, dan aku mulai 
menjelaskan cobaan kedua, memberinya penjelasan yang paling lembut. 

"Kalau begitu, aku akan kembali. Jaga rumah saat aku pergi, Irina." 

Setelah menyelesaikan penjelasan saya, saya dengan lembut menepuk pundaknya dan 
meninggalkan ruangan. 

'...Kenapa Irina memasang wajah seperti itu?' 
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Ketika saya terakhir melihatnya, wajahnya tampak putih bersih, seolah-olah semua 
darahnya telah terkuras dari wajahnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Kalau begitu, mari kita selesaikan rapat hari ini." 

"" Terima kasih, Tuan Frey. "" 

Setelah meninggalkan mansion dan memimpin rapat Pasukan Raja Iblis sampai larut 
malam, aku mengakhiri konferensi dan mulai keluar. 

"Hei... Bantu aku dengan latihanku." 

"Oh! Saya juga! Aku juga ingin berlatih!" 

"...Nanti." 

Aku melewati wanita bermata menawan dan wanita bertelinga kelinci yang selalu 
mengajakku berkelahi. Saya kemudian meminta Dmir Khan, yang sedang menunggu di 
pintu masuk, untuk menggunakan sihir teleportasinya. 

"Apakah kamu tidak akan membantu mereka dengan pelatihan mereka?" 

"Mereka eksekutif tempur. Mereka akan menjaga diri mereka sendiri." 

Setelah mendengar kata-kataku, Dmir Khan sedikit bersandar dan tersenyum. Dia lalu 
berbisik padaku. 

"Apakah kamu ingin menghancurkan bulan?" 

"...Semua kecuali yang paling terang." 

"Saya mengerti. Selamat tinggal, harapan Tentara Raja Iblis." 

Saat berikutnya, Starlight Dukedom muncul di depan mataku. 

"...Apakah kamu benar-benar salah mengira aku sebagai Raja Iblis?" 
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Aku merenung untuk waktu yang lama, tetapi tersentak begitu aku menyadari bahwa 
bagian depan mansion dalam kekacauan. 

Saat saya mendekati mansion dengan hati-hati, saya melihat beberapa siswa terhuyung-
huyung di halaman mansion dan muntah. 

"...Oh tidak." 

Setelah menyadari bahwa gas beracun yang diinfuskan dengan mana bulan bocor keluar 
dari mansion, kulitku menjadi pucat saat aku bergegas ke gerbang. 

Tampaknya Tetua Keluarga Cahaya Bulan akhirnya mengirim pembunuh mereka. 
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Chapter 70 
"Profesor Isolet, apa yang kamu lakukan?" 

Sekitar waktu regu pembunuh masuk ke mansion, Clana diam-diam menatap Isolet di 
ruangan gelap dan mengajukan pertanyaan. 

"...Aku hanya mengawasi ujian." 

Isolet menanggapi Clana dengan ekspresi tenang dan tetap diam. 

"Baik, saya mengerti. Tapi mengapa hanya tim kami?" 

"Terserah profesor untuk memutuskan tim mana yang akan menjadi fokus selama ujian." 

"Kalau begitu, bisakah kamu memberiku beberapa wawasan tentang mengapa kamu 
memutuskan untuk menggunakan kebijaksanaan seperti itu?" 

"Apakah itu pertanyaan sebagai siswa, atau apakah itu perintah yang diberikan sebagai 
Putri Kekaisaran Ketiga?" 

Clana, yang bosan dengan Isolet yang menghindari setiap pertanyaannya, akhirnya 
menutup matanya dan berkata begitu. 

"Katakanlah keduanya." 

Ekspresi Isolet langsung berubah dingin saat dia menatap Clana sebelum dia mulai 
berbicara. 

"Kesimpulannya, saya mencurigai Yang Mulia." 

"Apa maksudmu?" 

"Saya curiga dengan 'niat' Anda selama ujian khusus ini." 

Mendengar kata-kata itu, Clana mengambil cangkir teh dari mejanya tanpa menjawab. 
Isolet, yang terus mengamatinya, terus berbicara. 

"Meskipun ada banyak korupsi seputar ujian akhir ini, keputusan Keluarga Kekaisaran 
sangat tidak biasa. Sang Putri pasti sangat menyadari hal itu, kan?" 

"...Ya." 

"Saya ingin tahu tentang asal usul tatanan yang tidak biasa, jadi saya melakukan riset... dan 
menemukan beberapa hasil yang cukup menarik." 

Isolet menunjuk ke bulan yang mengambang di langit di luar jendela. 
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"Maksudmu Keluarga Cahaya Bulan ada di belakangnya?" 

"Putri, apakah kamu tahu bagaimana bulan bisa bersinar?" 

Ketika Clana menjawab dengan tatapan tidak mengerti, Isolet menyeringai dan 
mengajukan pertanyaan sebagai balasannya. 

"...Bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari." 

Ketika Clana tidak menjawab pertanyaan itu, Isolet sendiri yang menjawabnya saat dia 
duduk di seberang Clana sebelum bergumam dengan suara rendah. 

"Sudah lama sejak Keluarga Moonlight menerima cahaya dari Keluarga Kekaisaran, tapi 
mengingat keadaan---" 

"Jadi, apa yang ingin kamu katakan?" 

Clana menatap Isolet dalam diam sebelum akhirnya memotong kalimatnya. Isolet, yang 
mengetuk meja dengan jarinya, mengajukan pertanyaan dengan suara tenang. 

"...Apa yang kamu coba lakukan pada Frey?" 

"Pfft." 

Mendengar itu, Clana menanggapi dengan tawa mengejek. 

"Apakah itu alasan untuk semua investigasi latar belakang yang berisiko dari keputusan 
Keluarga Kekaisaran, pergantian komandan, dan fakta bahwa kamu mengawasiku dengan 
kedok mengawasi ujian?" 

"...Apa maksudmu?" 

Saat Isolet mengangkat bahunya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Clana mengajukan 
pertanyaan lain dengan suara dingin. 

"Dia mengerikan, jahat, kejam, dan keji... Apakah kamu melakukan semua ini untuk 
melindungi Frey, kanker Kekaisaran?" 

"Siapa tahu..." 

Menanggapi kemarahan Clana, Isolet menanggapi dengan nada tenang. 

"...Karena dia juga muridku." 

"Konyol." 

Clana memandang Isolet seolah-olah dia idiot sebelum berbicara lagi dengan cemberut di 
wajahnya. 
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"Apakah kamu tidak membencinya?" 

"Aku ingin membunuhnya." 

"Lalu mengapa!" 

Tapi saat Isolet menjawab sekali lagi dengan ekspresi tenang, Clana melompat dari 
kursinya dan mulai berteriak. 

"Kenapa kau menghentikanku!?" 

"Aku juga tidak tahu." 

"Hah?" 

Tapi setelah mendengar jawaban Isolet, Clana tercengang. 

"Apa...?" 

Melihat Clana dengan tenang, Isolet mengajukan pertanyaan dengan suara rendah. 

"Apakah kamu tahu mengapa aku memilih Akademi Matahari Terbit daripada Ksatria 
Kekaisaran?" 

"...Bukankah karena kamu muak dengan Keluarga Kekaisaran yang rusak?" 

Ketika Clana menjawab dengan ragu-ragu, Isolet dengan tenang menggelengkan kepalanya 
dan menjawab. 

"Itu karena pengalaman paling bahagia dan paling menyenangkan dalam hidup saya adalah 
ketika saya mengajar murid pertama saya, seorang anak laki-laki dengan rambut perak 
yang indah." 

"........" 

"Jadi, saya tidak tahu harus berbuat apa dengan anak laki-laki yang mengajari saya 
kegembiraan mengajar. Bagaimana saya bisa memperbaikinya? Dan apakah saya memiliki 
hak untuk melakukan itu sejak awal?" 

Setelah mengatakan itu, Isolet menghela nafas panjang dan segera bangkit dari tempat 
duduknya dan berkata. 

"Tapi, ada satu hal yang aku yakini." 

"...Dan apakah itu?" 

"Metodemu salah." 
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Setelah menyelesaikan kata-katanya, Isolet menyilangkan tangannya dan mulai mengamati 
Clana lagi. 

"Siiiiii..." 

Clana menatap kosong ke arah Isolet, lalu menundukkan kepalanya sambil menghela napas 
panjang. Tapi tiba-tiba, seekor burung hantu terbang melalui jendela, mengejutkannya. 

"Tiupan!" 

"K-Kenapa kamu datang ke sini sekarang! Saya yakin..." 

"Hooooot!!" 

"Ikeh ikeh!" 

Clana, yang panik saat mencoba mengirim burung hantu itu kembali, dahinya terus-
menerus dipatuk dan dipaksa untuk menerima surat itu, sambil melirik ke arah Isolet. 

".....!!!" 

Clana terlihat cemberut saat membuka surat itu, tapi segera darah mengalir dari wajahnya 
saat dia buru-buru menuju pintu keluar ruangan. 

"Kemana kamu pergi?" 

"Minggir! Aku tidak punya waktu!!" 

Clana mendorong Isolet yang tampak bingung ke samping dan mulai berlari dengan wajah 
pucat. 

Retakan mulai terbentuk dalam rencananya yang menurutnya sempurna.. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- wussss... 

"Batuk! Batuk!!" 
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Ketika saya membuka pintu, mana bulan mulai keluar. Karena itu, saya terpaksa mundur 
selangkah saat saya batuk. 

"Kotoran..." 

Untungnya, mana itu tidak mengancam jiwa. Namun, kebanyakan orang tidak dapat 
bertahan lama dan akan pingsan setelah paparan yang cukup. Melihat para siswa di 
halaman sudah pingsan, saya bergerak secepat mungkin. 

"Aduh...!" 

Aku menarik napas dalam-dalam dan mulai memusatkan mana bintang di tubuhku. Fakta 
bahwa saya memaksakan tubuh saya tidak terlalu penting. Yang penting adalah mana yang 
menciptakan keadaan di mana aku bisa menahan racun bulan untuk waktu yang lama. 

"Fuha... ha ha..." 

Setelah memusatkan mana bintang untuk sementara waktu, saya menyadari bahwa saya 
kehabisan waktu dan dengan cepat mengambil langkah maju. 

-- Percikan, Percikan! 

Kemudian mana bulan, yang telah menelan mansion, mulai menembus tubuhku. 

"Ugh!" 

Namun, saat saya memancarkan mana bintang yang telah saya kumpulkan di tubuh saya ke 
segala arah, mana bulan yang menyerang saya mulai perlahan didorong kembali. 

"Mereka ada di mana-mana." 

Mayat rakyat jelata yang pingsan yang kehilangan kesadaran ada di mana-mana. 

-- Percikan! 

"Aduh!!" 

Tentu saja, para pembunuh yang mencari mansion juga muncul di mana-mana. 

'...Aku senang mereka tidak menyentuh murid-muridnya.' 

Mencabut pedangku, aku dengan cepat membantai para pembunuh yang menemukanku 
dan mendekati rakyat jelata. Setelah memeriksa kondisi mereka, saya menghela nafas lega. 

"Aku tidak bisa melihat targetnya! Apa yang harus kita lakukan?" 

"Dia ada di sini di suatu tempat. Hari ini, kita akan menghancurkan bintang paling gelap 
dari Kekaisaran." 
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Setelah memusatkan mana bintang di telingaku, aku mendengar percakapan dari lantai 
atas, dan aku bergumam dengan kerutan di wajahku. 

"...Sialan, rencana kita bocor." 

Selama enam hari terakhir, saya berusaha menemukan identitas mata-mata yang 
bersembunyi di rumah saya. 

Identitas sebenarnya dari mata-mata itu adalah Alice, perwakilan rakyat jelata, yang 
bersikap kasar kepadaku dalam segala hal. 

Dan menurut surat yang Serena berikan kepadaku, ada beberapa siswa lain selain Alice 
yang merupakan mata-mata, jadi aku harus memikirkan sebuah trik. 

Saya menggunakan obat tidur yang kuat saat makan malam untuk membuat semua orang 
tertidur, dan kemudian memeriksa siswa dan kamar mereka untuk mencari petunjuk. 

Tentu saja, bagi Ferloche yang memiliki kekuatan mental tinggi, obat tidur tidak cukup, 
sehingga Kania harus terus membuatnya tertidur dengan ilmu hitam. 

Tentu saja, kekuatan suci yang dimiliki Ferloche masih lebih unggul, jadi pasti sulit untuk 
membuatnya tertidur lelap. 

Namun, melihat Ferloche tidak bangun sampai keesokan harinya, tampaknya Kania 
melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. 

Pokoknya, setelah menemukan semua mata-mata dan pembunuh yang tersembunyi, Kania, 
Irina, dan aku berencana untuk menetralisir mereka. 

Namun, sehari setelah menemukan semua mata-mata, mansion itu disergap. Tidak 
mungkin kebetulan. 

"Aku mendengar suara dari bawah." 

"Aku akan pergi." 

Saat aku sedang berpikir, aku mulai mendengar suara-suara dari atas tangga. 

-- Bam! 

Setelah satu pembunuh mendarat di lantai pertama, dia mengamati sekeliling dengan 
waspada dan mulai perlahan-lahan menuju lebih dalam ke mansion. 

"Keg? Ugh..." 

Aku diam-diam mengikutinya dan menjentikkan lehernya, sebelum mulai melepaskan 
pakaiannya. 
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"Saya pikir saya salah. Tidak ada seorang pun di lantai pertama." 

"... Buang-buang waktu." 

Saya telah mencuri pakaiannya dan diam-diam menyelinap kembali ke lantai dua, sebelum 
meniru suaranya menggunakan mana bintang. Pria yang tampaknya kapten hanya 
bergumam acuh. 

'Baiklah, aku menipunya.' 

Aku mengejeknya dalam hati. 

Sekarang mansion dipenuhi dengan asap yang terbuat dari mana bulan, cukup sulit bahkan 
bagi pembunuh yang terampil untuk membedakan orang dengan benar. 

Jadi kapten tidak tahu aku mencuri pakaian seorang pembunuh dengan tubuh yang mirip 
denganku. 

"Tunggu, berhenti. Aku merasakan aura aneh dari suatu tempat." 

Saya pikir saya telah berhasil menyusup, tetapi kapten mengangkat tangannya dan 
menghentikan saya dari bergerak dan mulai melihat sekeliling. 

'... Sial, apakah itu karena mana bintangku?' 

Karena seluruh area diselimuti mana bulan, kupikir mana bintangku pun akan 
disembunyikan, tetapi kapten regu pembunuh tampaknya cukup mampu. 

Jika demikian, tidak ada yang bisa saya lakukan. 

Saya tidak punya pilihan selain bertahan hanya dengan kekuatan mental saya, tanpa 
bantuan mana pun. 

"...Persiapkan dirimu. Ada yang aneh." 

Saat saya berhenti menggunakan mana bintang, saya melihat kapten memiringkan 
kepalanya dan mulai menatap pembunuh di sekitarnya satu per satu. 

"Ugh..." 

Di sisi lain, saya berdiri diam, tetapi harus mengatupkan gigi saya dan menahan kekuatan 
mana bulan melalui kekuatan kehendak semata. 

Saya ingin mengambil pedang saya dan membantai para pembunuh, tetapi itu akan 
menjadi masalah besar jika rakyat jelata yang tersebar disandera. 

Dan, karena aku harus mencari tahu kekuatan yang mendukung para pembunuh... Ini 
menyakitkan, tapi kurasa aku harus bertahan lebih lama lagi. 
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"Bergerak diam-diam. Waspada. Bahkan jika lawan kita adalah Frey yang tidak kompeten, 
kita harus selalu melakukan yang terbaik." 

Setelah saya menahan rasa sakit untuk waktu yang lama, kapten akhirnya memberi 
perintah untuk melanjutkan. 

Berkat itu, aku mulai menuju ke ruang makan sambil melirik para pembunuh yang mulai 
bubar. 

Ada beberapa dari mereka. 

-- Kreeeak... 

Ketika saya tiba di restoran dan membuka pintu, udara yang relatif segar menyambut saya. 

"Wah..." 

Saya duduk sebentar untuk mengatur napas, tetapi saya mendengar suara napas dari suatu 
tempat. 

Itu sangat sunyi sehingga orang normal tidak akan dapat mendengarnya, tetapi karena saya 
telah meningkatkan indera pendengaran saya dengan mana bintang, saya dapat 
mendengarnya dengan jelas. 

"... Ho." 

Ketika saya melihat ke bawah meja ke sumber nafas, saya melihat siswa perempuan sedang 
berjongkok di bawahnya. 

Rupanya, mereka telah menggunakan mana mereka sendiri untuk memblokir mana bulan 
yang mengelilingi sisa mansion. 

Tidak hanya di sini, tetapi melihat jejak mana di seluruh mansion, tampaknya banyak dari 
mereka yang berhasil melawan. Kekuatan yang cocok untuk siswa Kelas A. 

""...Heuup!"" 

Ketika para siswa, yang berjongkok di bawah meja dengan ekspresi kaget, mengetahui 
bahwa saya mengenakan pakaian para pembunuh, mereka mulai bergidik ketakutan. 

"Ssst...!" 

Aku diam-diam meletakkan jariku ke bibirku, dan memberi isyarat agar mereka merangkak 
keluar dari bawah meja. 

""Kamu siapa...?"" 
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Gadis-gadis, yang dengan bingung menatapku, berbisik dengan suara pelan ketika aku 
dengan putus asa mulai memberi isyarat kepada mereka untuk merangkak keluar. 

"Anda! Apakah Anda menemukan sesuatu?" 

Tapi saat itu, seorang pembunuh menerobos pintu ke arah berlawanan dari ruang makan 
dan mulai berjalan ke arahku. 

"Oh ya! Lihat apa yang saya temukan!" 

"Apakah kamu menemukan bajingan yang tidak sadarkan diri? Itu---" 

"Itu jalan rahasia! Jalan rahasia!" 

"... Sebuah jalan rahasia?" 

Setelah mendengar kata-kata yang kukarang di tempat, si pembunuh, yang berjalan dengan 
ekspresi bosan di wajahnya sampai saat itu, mengangkat alisnya. 

"Ya! Ini adalah penemuan hebat! Kita harus melaporkannya kepada kapten!" 

"Hmm..." 

Ketika saya berseru seperti itu, pria yang menatap saya sebentar segera berbalik dan 
berkata. 

"Tetaplah disini. Aku akan melaporkannya sendiri---" 

-- Balok! 

"Hak..." 

Setelah memukul pria itu dengan laser perak saat dia membelakanginya, aku berbisik 
kepada para siswi, yang sedang menonton adegan itu dengan wajah pucat. 

"Cepat dan ikuti aku." 

Saya pikir saya perlu menyelamatkan siswa yang bisa bergerak lebih dulu. 

. 

. 

. 

. 

. 
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-- Ada perubahan pada operasi. Sekali lagi, ada perubahan pada operasi. 

"...Apa?" 

Saya membunuh para pembunuh yang berjalan sendirian, dan para siswa yang mampu 
melawan mana bulan telah menyelinap keluar dari mansion. 

-- Beberapa personel kami telah menghilang. Dan gerakan lain juga terdeteksi. Tampaknya 
siswa yang belum sepenuhnya dinetralkan menolak. 

"...Aku harus cepat." 

Mendengar isi radio, saya mengirim salah satu gadis gemetar keluar jendela dan 
mempercepat langkah saya. 

-- Dan saya baru saja mendapat telepon darurat dari kantor pusat. Saya tidak yakin, tetapi 
saya pikir para tetua telah diserang. 

"Hei, bukankah itu menyebalkan." 

Aku mulai tersenyum ketika menyadari bahwa operasi penyerangan terhadap para Tetua 
Keluarga Cahaya Bulan, yang telah aku rencanakan dengan para eksekutif Pasukan Raja 
Iblis, telah membuahkan hasil. 

-- Oleh karena itu, operasi ini dibatalkan. Dan, mulai sekarang, rencana cadangan... 

Sambil tersenyum, saya menuju ke tempat di mana siswa berikutnya berkumpul, tetapi 
memiringkan kepala saya dengan bingung ketika radio tiba-tiba terputus. 

'...Apa? Apakah mereka diserang oleh siswa?' 

Anehnya, para siswa juga sedikit melawan, jadi saya kira itu mungkin terjadi. Namun, 
segera saya mulai mendengar lebih banyak suara dari lantai atas. 

"Cara ini! Ayo cepat!" 

"Batuk! Batuk!!" 

Aku mendongak, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan melihat Irina dan Arianne 
menaklukkan seorang pembunuh dan memimpin siswa lain ke pintu keluar. 

"Anda! Bantu tangkap anak-anak yang melarikan diri di sana! " 

Setelah melihat mereka berjuang sebentar, aku mencoba menyelinap ke tempat lain, tapi 
pembunuh bayaran yang berlari di sebelahku berteriak minta tolong, dan Irina dan Arianne 
melihatku. 

"Irina, bersiaplah! Musuhnya adalah...!" 
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-- Schwing! 

"...Apa?" 

Aku tidak pernah ingin melawan Arianne dan Irina, jadi secara refleks, aku mencabut 
pedangku dan memenggal kepala pembunuh di sebelahku. 

"Kamu siapa?" 

Kemudian Arianne, yang memblokir mana bulan dengan sihir penghalangnya, 
mengerutkan kening dan bertanya padaku. 

"...Kamu tidak perlu tahu." 

Aku menjawab singkat dengan mengubah suaraku menggunakan mana bintang, lalu 
mengeluarkan belati dari lengan pembunuh yang lemas dan melemparkannya. 

"Kak!" 

Arianne mengerahkan penghalangnya dalam kebingungan, tetapi belati melewatinya dan 
menembus kepala seorang pembunuh yang menyelinap di belakangnya. 

"Aku bukan musuhmu." 

Karena itu, aku melewati Irina dan Arianne dengan gaya berjalan santai. 

"... Ayo ikuti dia, Irina." 

"Hah? Tapi bukankah kita harus menyelamatkan siswa terlebih dahulu? " 

"Oh ya." 

Karena kepekaan mana yang luar biasa, Irina memperhatikan mana bintang yang saya 
pancarkan dan dengan cepat membawa Arianne ke tempat lain; Aku menghela nafas dan 
mulai melihat sekeliling. 

'Ada orang yang terluka ... tapi tidak ada korban jiwa. Sebagian besar rakyat jelata 
melarikan diri. Sekarang saya hanya perlu menyelamatkan beberapa rakyat jelata yang ada 
di lantai dua.' 

Setelah membuat keputusan itu, saya dengan hati-hati mulai menuju lantai atas. 

"Aku benar-benar melihatnya dengan benar! Dia membantai rekan kita yang mengenakan 
pakaian yang sama---AH!" 

Akhirnya, saya naik ke lantai dua, dan menghabisi si pembunuh yang sedang berusaha 
memperingatkan rekan-rekannya tentang saya, dan kemudian saya mulai menuju ke 
tempat di mana saya mendeteksi adanya kehidupan. 
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"Untukku, untukku... Karena aku...!" 

"... um, permisi." 

"Heuk...! Saya membuat kesalahan! Aku tidak akan pernah dicintai oleh siapa pun lagi! 
Maafkan aku!" 

"Mendesah..." 

Segera setelah memukul bagian belakang kepala Lulu yang panik, saya mulai berjalan 
menyusuri lorong sambil menggendongnya. 

"K-Kamu! Kamu siapa!" 

Namun, Arianne tiba-tiba muncul dan menghentikanku. 

"Dibelakangmu!!" 

"....Eh!" 

Pada saat yang sama aku mendengar suaranya, aku memperingatkannya tentang seorang 
pembunuh yang bersembunyi di belakangnya. Namun, saya berharap dia sedikit terlambat 
dalam memasang penghalang, jadi saya dengan cepat melingkarkan tangan saya di 
sekelilingnya dan menanganinya. 

-- Melonjak! 

Setelah itu, saya tidak punya pilihan selain menggunakan mana bintang untuk menembak 
si pembunuh. Saya kemudian mengulurkan diri Lulu yang tidak sadar ke Arianne, yang 
memiliki ekspresi kosong di wajahnya. 

"... Keluarkan dia dari sini." 

"T-Tapi masih ada seseorang yang tersisa... Dan kau, darah..." 

"Aku akan mengeluarkan dua orang di kamar sebelah. Jadi, cepat dan keluar. " 

"... Aku tidak tahu siapa kamu, tapi terima kasih." 

Setelah ragu sejenak, Arianne mengangguk seolah berterima kasih padaku sebelum meraih 
Lulu dan berjalan keluar dari mansion. 

"Kamu adalah penyelamat kami." 

Setelah mendengar itu, saya merasakan sakit yang pahit saat saya menuju ke kamar 
sebelah. 

"Ini..." 
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"S-Lepaskan aku! Saya minta maaf!" 

Seorang gadis biasa di ruangan itu berteriak ketika ekspresi ketakutan melintas di 
wajahnya. 

"Aku tidak tahu siapa kamu, tapi tolong, bisakah kamu menyelamatkan hidupku? Silahkan." 

Aku hendak menjatuhkannya dan membawanya keluar, tapi Alice, yang berada di 
sebelahnya, buru-buru melompat ke depannya. 

"Bunuh aku. Aku orang yang tidak berguna. Lebih baik aku mati." 

"Mendesah..." 

"Jika kamu tidak ingin membunuhku, kamu dapat menggunakanku sesukamu. Jadi tolong, 
biarkan anak ini pergi." 

Setelah menyelesaikan kata-katanya, Alice bersujud di lantai. 

"...Silahkan." 

Aku menatap Alice sebentar, lalu menghela nafas dan mengangkatnya. Aku kemudian 
membuka mulutku. 

"Aku di sini untuk menyelamatkanmu." 

"Hah?" 

"Saya tidak punya waktu untuk ini. Ayo cepat pergi dari sini." 

Karena itu, aku mencengkeram lengan Alice dan siswi lainnya dan dengan cepat pergi 
keluar. 

"Batuk! Batuk!!" 

"...Tahan nafasmu. Kita hampir sampai di pintu masuk." 

Aku berlari menuju pintu masuk, mendorong gas beracun dengan mana bintang, ketika 
tiba-tiba belati terbang ke arahku dari samping. 

"AH!?" 

"Lari. Jangan berani-berani melihat ke belakang." 

Setelah menyadari bahwa pria yang melemparkan belati itu adalah kapten para pembunuh, 
aku mendorong gadis-gadis itu ke depan dan memblokir lorong. 

"Apakah itu kamu...? Orang yang merusak misi?" 
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"... Siapa yang ada di balik ini?" 

Saya mengajukan pertanyaan kepada kapten sebagai balasan saat dia mendekati saya 
dengan tatapan marah. Dia kemudian menjawab dengan dingin. 

"Aku hanya mengikuti perintah." 

"...Memalukan." 

Merasakan mana bulan semakin kuat, aku menyerangnya sambil menekan rasa sakitnya. 

Setidaknya untuk hari ini, aku sungguh-sungguh berdoa agar Tentara Raja Iblis menang. 

. 

. 

. 

. 

"Terkesiap ... ya ..." 

Aku menarik napas dalam-dalam dan bersandar di dinding. 

"Batuk! Batuk!" 

Saya telah menggunakan terlalu banyak kekuatan. 

Pada akhirnya, semua pembunuh yang tersisa bergegas masuk, jadi saya harus 
memaksakan diri. 

"Ugh... dasar pembunuh sialan." 

Aku menghela nafas dan melihat ke bawah ke tubuhku yang rusak. 

"... Frey!! Frey!!" 

"Irina." 

Saya tidak ingin melihat darah lagi, jadi saya memejamkan mata sejenak dan menarik 
napas dalam-dalam. Irina, yang tiba-tiba muncul di sampingku, memelukku dan mulai 
mengguncangku. 

"Jangan mati! Frey!! Maaf, jadi tolong!" 

"... Aku tidak akan mati, bodoh." 
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Meskipun mendengar kebenaran dari cobaanku dan aku terus-menerus mendorongnya 
menjauh, Irina masih berlari untuk mendukungku di saat yang berbahaya. Aku terhuyung-
huyung sambil merasa sangat berterima kasih padanya karena datang untuk menjemputku. 

"Frey... aku akan mendukungmu. Ayo..." 

"...Tunggu sebentar." 

Ada yang aneh. 

Saya pikir saya telah menyelamatkan semua anak, tetapi saya bisa merasakan kehadiran 
kehidupan yang lain. 

"Siapa yang ada di ruang bawah tanah?" 

"Ruang bawah tanah?" 

Karena itu, aku terhuyung-huyung menuju ruang bawah tanah, saat Irina mendukungku 
dengan ekspresi bersalah di wajahnya. 

"Frey, adakah cara agar aku bisa memberimu kekuatan hidup?" 

"Tidak ada cara seperti itu. Selain itu, sebagai Pahlawan, aku tidak akan pernah bermimpi 
melakukan hal seperti itu." 

"Lalu... organ-organku..." 

"Irina, aku tidak tahu kenapa kamu melakukan ini... Lagipula, kamu tahu itu akan segera 
menjadi sia-sia." 

Aku tersenyum pahit dan mengatakan itu pada Irina, yang terlalu mengkhawatirkanku, tapi 
dia hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. 

"Baik... beberapa siswa pintar pasti bersembunyi di sini." 

Sambil membelai kepalanya, saya membuka pintu ke ruang bawah tanah dan menemukan 
orang yang tak terduga tergeletak di lantai. 

"...Ferloche?" 

Orang Suci itu berbaring di lantai ruang bawah tanah. 

Saya bergegas ke dia panik, tetapi menemukan bahwa dia hanya tidak sadar. 

"Ada beberapa siswa lain di sini juga. Apakah Ferloche menyembunyikan semuanya?" 

"Sepertinya begitu..." 
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Sambil melihat banyak anak di sisinya, tiba-tiba aku mengambil buku harian yang 
tergeletak di sebelah Ferloche. 

"...Huh, itu tipikal Ferloche menyimpan sesuatu seperti ini." 

Setelah melihat isi buku harian itu sejenak, aku tertawa terbahak-bahak dan hendak 
meletakkan buku harian itu, tapi... 

Ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, ingat, 
ingat 

"...Hah?" 

Segera setelah melihat banyak kata berulang yang tertulis di halaman terakhir buku harian 
itu, saya mulai memeriksa isinya dengan ekspresi aneh di wajah saya. 

Kata pertama dari kalimat pertama setiap entri buku harian. 

"...Apa ini?" 

Setelah membaca isi yang tertulis di akhir buku harian, saya dengan hati-hati memeriksa 
kalimat pertama dari setiap entri buku harian... 

" Halo, ini Ferloche --- Astaga , tidak ada yang lebih egois daripada orang yang tidak tahu 
malu --- Akhirnya .. Aku benar-benar tidak peduli...." 

Saya segera merasa ngeri. 

" Kutukan setan ... apakah seseorang mengutukku... Tuhan , mengapa kau memberiku 
cobaan ini..." 

Saya pikir saya perlu mengobrol dengan Ferloche. 
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Chapter 71 
"Ferloche! Bangun!" 

"......" 

"Ferloche!" 

Aku telah menggoyang-goyangkannya untuk sementara waktu, tetapi tidak ada tanda-
tanda dia akan bangun. 

Karena itu, aku mulai berkeringat dengan gugup, tapi mendengar nafas kasar dari anak-
anak lain yang berbaring didekatku, aku bergumam dengan ekspresi khawatir. 

"Um... Haruskah aku memindahkan murid-muridnya terlebih dahulu?" 

"Kamu diam saja! Aku akan memindahkannya sendiri!" 

Irina, yang berada di sebelahku, buru-buru mendudukkanku di dinding dan mulai 
mengangkat anak-anak yang pingsan. 

"...Bicaralah padaku, Ferloche. Apa yang sedang terjadi?" 

Setelah menatapnya sejenak, aku mengalihkan pandanganku ke Ferloche lagi dan 
mengajukan pertanyaan dengan suara pelan. 

Namun, yang kembali bukanlah jawaban, melainkan hanya suara napasnya. 

"Aneh... sepertinya dia tertidur..." 

Saya memeriksa dengan ❰Hero's Power❱ untuk melihat apakah dia kekurangan kekuatan 
hidup, tapi bukan itu masalahnya. Jadi mengapa Ferloche tertidur lelap? 

'Ngomong-ngomong, aku yakin ada yang aneh pada dirinya.' 

Tidak dapat membuat penilaian lebih lanjut karena kurangnya pengetahuan medis saya, 
saya mengalihkan pikiran saya ke pesan yang dia tinggalkan. 

Melihat kata-kata 'ingat' yang tertulis di halaman terakhir buku harian itu, jelas bahwa dia 
sengaja meninggalkan pesan 'Half---Demon God'. 

Jika demikian, bagaimana Ferloche bisa meninggalkan pesan seperti itu? 

'Ini aneh. Aku tidak tahu tentang masa lalu, tapi dia... benar-benar idiot sekarang, bukan?' 
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Untuk sementara, saya berasumsi bahwa semua tindakannya dibuat-buat, tetapi ada terlalu 
banyak elemen alami yang terkait dengan tindakannya, jadi saya berasumsi dia tidak 
berpura-pura dan terus maju. 

'Selain itu, dengan pengalaman saya harus memakai persona begitu lama, tidak mungkin 
saya tidak melihat melalui akting orang lain. Jadi, pasti ada alasan lain.' 

Sementara saya merenungkan berulang kali, tiba-tiba, situasi yang mirip dengan yang 
sekarang terlintas di benak saya. 

'Kalau dipikir-pikir ... Di panti asuhan, Ferloche pernah menyebut 'Dewa Iblis.' 

Pada titik ini, tampaknya pasti. 

Ferloche pasti tahu sesuatu tentang 'Dewa Iblis'. 

Namun, dia hanya mengungkapkannya secara tidak sadar. 

Karena belum ada banyak informasi, saya hanya dapat menyimpulkan sebanyak ini, tetapi 
saya merasa seperti menemukan petunjuk yang mengarah ke rahasia dunia ini. 

"... Heup." 

Setelah mengobrak-abrik buku harian yang ditinggalkan oleh Ferloche sebentar, saya 
bangun setelah menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa saya temukan. 

"Frey. Kupikir aku sudah menyuruhmu untuk tetap diam." 

Kemudian Irina, yang telah membawa beberapa anak keluar, kembali ke ruang bawah 
tanah dan mulai memarahiku. 

"Kamu juga terluka, Irina." 

Saya menjawab singkat dan meninggalkan ruang bawah tanah sambil memegang Ferloche. 

"... Uh." 

Saat aku berjalan dengan susah payah keluar dari mansion sambil memancarkan mana 
bintang, aku mendengar rintihan samar di dekat kakiku. 

"Apa, apakah mereka tidak mati?" 

Saya melihat sekeliling untuk melihat apakah ada siswa yang belum diselamatkan, tetapi 
hanya kapten regu pembunuh yang terbaring di lantai sambil mengerang. 

"Kamu ... siapa kamu ..." 

Saat aku menatapnya, aku mengajukan pertanyaan dengan suara kuyu. 
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"Katakan padaku siapa yang memberimu perintah." 

"Hrrkk...!" 

Saat saya menginjak jarinya dan menginterogasinya sebagai tanggapan, dia mulai berdeguk 
dan tersedak, seolah darahnya mendidih. 

"...Bunuh diri, ya?" 

Pembunuh itu tiba-tiba mulai memuntahkan darah dan kemudian mati. Menilai dari itu, 
sepertinya dia telah menggigit pil racun yang dia sembunyikan di mulutnya. 

"Bajingan bodoh." 

Para pembunuh Keluarga Moonlight hanya mengikuti 'perintah', baik rasa keadilan 
maupun kewajiban mereka sendiri. 

Jadi, saat mereka menjalankan misi, mereka menjadi lebih bengis dan kejam dari orang 
lain. 

'Saya tidak tahu apa rencana cadangannya... tetapi jika itu diterapkan, itu akan menjadi 
bencana.' 

Mereka yang mengetahui wajah sebenarnya dari Keluarga Cahaya Bulan, yang telah 
membunuh selama ribuan tahun, terbatas pada beberapa keluarga bangsawan: 
Marquisates, Tiga Keluarga Adipati, dan Keluarga Kekaisaran. 

Tentu saja, ada alasan lain mereka memastikan kontrol atas informasi, tetapi alasan 
utamanya mungkin karena aturan Keluarga Moonlight sendiri yang tidak meninggalkan 
saksi untuk menyebarkan berita tentang pembunuhan tersebut. 

Mereka adalah keluarga yang sangat tidak berperasaan. Namun, yang mengejutkan, hingga 
saat ini, mereka dulunya cukup saleh. 

Selama bertahun-tahun, mereka telah dilatih untuk meminimalkan pembantaian yang tidak 
perlu, dan hanya membunuh mereka yang korup atau mengancam Kekaisaran. 

Oleh karena itu, aturan 'pemusnahan saksi' mereka sudah lama tidak aktif. 

Ini karena target dihilangkan dengan keterampilan luar biasa bahkan sebelum ada saksi 
yang muncul, dan bahkan jika mereka ketahuan, mereka menggunakan pengaruhnya untuk 
menipu publik. 

Namun, ketika Keluarga Kekaisaran menjadi rusak, seluruh organisasi menjadi bengkok. 
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Ini karena dukungan Keluarga Kekaisaran dalam menyembunyikan dan mengambil 
informasi atas nama Keluarga Cahaya Bulan terputus, jadi ada batasan informasi yang 
dapat dimanipulasi oleh Keluarga Cahaya Bulan sendiri. 

Namun demikian, ketika Keluarga Cahaya Bulan melewati badai sendirian, 'Tuan Rahasia' 
saat ini mengambil kendali dan mulai menegakkan 'aturan pemusnahan saksi', dan 
akhirnya para pembunuh mulai merajalela. 

Semua orang yang memperjuangkan cita-cita mereka dan demi keadilan disingkirkan, dan 
para pembunuh yang bekerja untuk keberhasilan misi juga disingkirkan. 

Pada akhirnya, Keluarga Moonlight saat ini menjadi pasukan penyerang pribadi 'Tuan 
Rahasia', dan semua pembunuh yang tersisa ingin menjadi eksekutif yang haus darah, atau 
sekadar psikopat yang hanya setia pada 'perintah'. 

Dan masalah terbesarnya adalah organisasi fanatik ini akan memobilisasi demi 
kepentingan pribadi dan kekuasaan 'Tuan Rahasia'. 

Namun, saat ini, ada 'Dewan Tetua', yang masih memegang kekuasaan, dan mereka 
menargetkan orang-orang korup... misalnya, orang-orang seperti saya. 

Namun, dalam beberapa tahun, Tuan Rahasia, yang akan mengambil kendali bahkan para 
tetua saat itu, akan menggunakan pembunuh keluarga untuk merebut kekuasaan demi 
impiannya. 

"Tapi itu berakhir hari ini." 

Rombongan langsung Serena dan pembunuh yang dia pilih... serta beberapa orang yang 
tersisa dengan hati nurani sekarang melarikan diri bersamanya. 

Jadi, jika operasi yang diberikan kepada Pasukan Raja Iblis hari ini berhasil... 

"Mereka disini!" 

"Nyonya Ferloche!!" 

Ketika saya meninggalkan gerbang sambil memikirkan masa depan Keluarga Moonlight, 
anak-anak mulai berlari ke arah saya dengan mendesak. 

"... Uh." 

Saya segera meletakkan Ferloche di lantai, dan buru-buru melangkah mundur ke dalam 
asap agar identitas saya tidak terungkap. 

"Hei... siapa pria itu?" 

"Pakaian hitam itu, bukankah itu yang dikenakan orang yang menyerang kita?" 
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Tiba-tiba, aku mendengar gumaman dari sekelilingku. Jadi, saya memusatkan mana bintang 
di telinga saya dan mendengarkan percakapan mereka, dan dapat mendengar percakapan 
yang cukup menarik. 

"Tidak, dialah yang menyelamatkan kita. Kami bersembunyi di bawah meja tadi." 

"Ya... kami dikejar oleh dua pembunuh, dan dia menghentikan mereka dan mengirim kami 
ke pintu keluar." 

"Dia batuk darah... dia tidak melakukan itu sebelumnya... Apakah dia baik-baik saja?" 

Setelah memastikan bahwa tidak ada yang memperhatikan identitas saya, saya menghela 
nafas lega dan berjalan kembali ke dalam. 

"Hah... heh heh..." 

"... Irina, kamu baik-baik saja?" 

"Ah, aku masih baik-baik saja... jika hanya sebanyak ini..." 

Akhirnya, saya menemukan Irina berjalan dengan susah payah sambil menggendong dua 
anak. Aku tersenyum dan bertanya. 

"Apakah kamu tidak berolahraga dengan benar?" 

"Ah, tidak... Ini... tidak sulit sama sekali..." 

"...Anda. Keluar. Aku akan mengurus tempat ini." 

Aku tertawa terbahak-bahak saat melihat Irina, yang berkeringat deras saat dia menjawab, 
saat seseorang berbicara kepadaku dari belakang. 

"Berbahaya di sini, jadi kamu ..." 

"Aku bisa menggunakan sihir pertahanan, jadi tidak masalah. Aku juga lebih kuat dari 
Irina." 

Terkejut, saya berbalik dan mencoba membuat Arianne pergi, tetapi dia tegas. 

"Kamu tampaknya terluka parah, dan kamu membutuhkan perhatian medis. Keluar dari 
sini." 

"Aku tidak membutuhkannya. Luka seperti ini..." 

Seperti yang dikatakan Arianne, luka saya serius, tetapi membawa anak satu per satu bisa 
dilakukan. Jadi... 

-- Dentang! 
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"Dapatkan perawatan. Jika tidak, kamu akan mati." 

Arianne, yang menghentikanku dengan penghalangnya, berbicara dengan ekspresi 
khawatir di wajahnya, jadi aku tidak punya pilihan selain mengangguk dan meninggalkan 
mansion. 

"Permisi, bisakah Anda memberi tahu kami siapa Anda?" 

"Apakah lukamu baik-baik saja?" 

Ketika saya meninggalkan mansion dan duduk di halaman, siswa mulai mengerumuni saya 
satu per satu. 

"Terima kasih telah membantu kami." 

""Terima kasih."" 

Saya memandang mereka dan tetap diam, tetapi para siswa mulai membungkuk dan 
berterima kasih kepada saya. 

'...Aku tidak layak menerima rasa terima kasih mereka.' 

Tapi tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku tidak pantas untuk berterima 
kasih kepada mereka. Lagipula, akulah alasan mereka terlibat dalam situasi ini sejak awal. 

"Batuk! Batuk!" 

Dengan mengingat hal itu, saya terhuyung-huyung dan berjalan dengan susah payah. 

"T-Tunggu!" 

Beberapa siswa berteriak dari belakang, tetapi saya tidak berhenti. 

"Hah..." 

Setelah berjalan lama, aku sampai di taman bermain tempat aku biasa duduk bersama 
Serena dan menghitung bintang. Aku duduk di ayunan dan menghela napas panjang. 

"... Cobaan kedua akan datang, ya?" 

Sambil bergumam dan menatap langit malam berbintang, tiba-tiba aku merasakan 
kehadiran di belakangku. 

"Frey." 

"Berengsek! Kamu mengagetkanku." 
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Berkat lompatan ketakutan itu, aku melompat dari kursi ayun dan menemukan Irina 
berdiri di belakangku dengan ekspresi kaku di wajahnya, jadi aku tersenyum. 

"Kenapa kamu datang kesini?" 

"Itu karena..." 

Irina ragu sejenak, lalu menjawab, dengan hati-hati duduk di sebelahku. 

"... Clana dan Isolet telah tiba." 

"Betulkah?" 

"Clana menjaga anak-anak... dan Isolet menjaga mansion... dia terlihat sangat marah." 

"Maka para Ksatria Kekaisaran akan segera datang." 

Karena itu, saya menghela nafas dan mulai berayun maju mundur. 

"Jangan lakukan apapun. Terlalu berbahaya untuk mencoba apa pun pada saat ini." 

"...Ah." 

Irina buru-buru meraih ayunan dan berbicara dengan suara khawatir. 

Aku bertanya-tanya mengapa dia begitu khawatir, tetapi setelah melihat rantai berlumuran 
darah, sepertinya aku tidak boleh memaksakan diri. 

"... Frey, menurutmu kapan cobaan kedua akan datang?" 

Selagi aku berpikir, Irina bertanya dengan suara gemetar. 

"Um ... setelah situasi ini mereda." 

"Saya mengerti." 

Saat aku menjawabnya dengan ekspresi tenang di wajahku, mata Irina mulai bergetar. 

"Yah, cobaan ini bukan masalah besar ..." 

"... Berhenti omong kosong!" 

Aku memasang ekspresi santai di wajahku untuk meyakinkannya karena dia terlalu 
khawatir dengan cobaan itu, tapi Irina meninggikan suaranya dan memotongku. 

"Kamu akan menderita melalui situasi yang tidak pernah ingin kamu lalui... kali ini bahkan 
lebih menyakitkan dan perlahan... Bagaimana itu bukan masalah besar?" 
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Tangannya gemetar saat dia berbicara. 

"Itu hanya ilusi belaka. Itu bukan kenyataan, jadi tidak ada masalah." 

Aku meraih tangannya dan berbicara dengan lembut, tapi Irina, yang tetap menundukkan 
kepalanya, perlahan mengangkat matanya dan mengunci pandangannya dengan mataku. 

"Frey, aku ingin meminta bantuanmu." 

"Apa?" 

"Biarkan aku berbagi rasa sakit dari cobaanmu." 

Mengatakan demikian, Irina meraih tanganku dengan erat. 

"Ini salahku bahwa kamu harus menderita melalui cobaan berat sejak awal. Jadi..." 

"Apa yang kamu bicarakan tentang Irina? Itu bukan salahmu." 

"...Frey." 

Akhirnya, ketika saya akhirnya memotong Irina, air mata mulai menetes dari matanya. 

"Maafkan aku... aku benar-benar minta maaf..." 

"Hei, kenapa kamu melakukan ini ..." 

Tidak peduli berapa banyak mana gelap yang dia miliki di tubuhnya, Irina masih 
mengalami kesulitan merapalkan sihir karena kondisi mana yang habis 

Namun demikian, dia melakukan yang terbaik untuk melindungi para siswa hari ini. 

Bukan salahnya jika regu pembunuh menyerbu mansion. 

Namun, dia tampaknya berusaha mengambil terlalu banyak tanggung jawab untuk 
semuanya. 

Apakah karena saya menyuruhnya untuk menjaga anak-anak dengan baik di pagi hari? 

Atau hanya karena dia memiliki hati yang baik? 

Aku tidak yakin, tapi sepertinya aku harus mencoba menghiburnya. 

"Irina, kamu benar-benar---" 

"Frey, aku harus membuat pengakuan." 
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Selagi aku memikirkan itu sambil menepuk lembut punggung Irina, yang menangis 
tersedu-sedu dengan wajah terkubur di dadaku, tiba-tiba berhenti menangis dan 
bergumam. 

"Pengakuan?" 

"... Ya, aku harus mengakui sesuatu padamu." 

Irina mengangkat kepalanya dan mulai berbicara dengan wajah penuh rasa bersalah yang 
berlinang air mata. 

"Jujur, aku terlalu takut untuk memberitahumu. Jadi... aku belum bisa berbicara denganmu 
dengan benar sampai sekarang." 

"...Betulkah?" 

"Ya. Tapi setelah mendengarkan pengakuanku, kamu mungkin membenciku." 

Setelah mendengar kata-katanya, saya bingung dan mencoba memikirkan apa yang telah 
dilakukan Irina kepada saya. 

"Eh... Irina? Apa pun yang Anda lakukan terhadap saya, itu pasti merupakan hal yang benar 
untuk dilakukan dari sudut pandang Anda. Saat itu, saya benar-benar orang yang pantas 
mati. Jadi tidak perlu merasa bersalah." 

"T-Tapi Frey..." 

Terlepas dari kata-kataku, Irina, yang menggigit bibir bawahnya, mengatakan sesuatu 
dengan wajah pucat tak berdaya. 

"... Akulah yang mengutukmu jam 12." 

Setelah menyelesaikan kata-katanya, Irina menjauh dari pelukanku dan dengan ketakutan 
menatap mataku. 

"Pffft!" 

"F-Frey?" 

Dia sangat imut sehingga aku tertawa tanpa sadar. Kemudian Irina, yang 
memperhatikanku, mulai terlihat semakin bingung. 

"Saya sudah tahu itu. Kamu pikir aku tidak tahu?" 

"A-Apa maksudnya itu...!?" 

Setelah mendengar kata-kataku, Irina bertanya lagi saat suaranya bergetar karena 
emosinya yang tertahan. 
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"Kamu mengutukku selama pesta penyambutan mahasiswa baru .." 

"Ahhh..." 

Kemudian, sebagai lelucon, saya sedikit mengernyit. Setelah melihat ekspresiku, Irina 
mulai gemetar. 

"F-Frey... aku... itu..." 

"Jadi, hanya itu yang harus kamu akui?" 

"... eh?" 

Saat aku menghentikannya dengan ekspresi tenang sementara dia terus gagap. Dia tampak 
bingung. 

"Pada hari-hari biasa, hidup saya terus-menerus diancam oleh berbagai upaya 
pembunuhan. Kutukanmu adalah satu kontribusi tambahan untuk hitungan itu." 

"Tetapi! Kutukan itu adalah...!" 

"Tentu saja, itu adalah kutukan dengan tingkat kematian 100%. Tapi aku berhasil 
menghentikan kutukan itu, dan berkatmu aku masih hidup... ah!" 

Saat aku memukul dadaku, aku mengerang singkat saat aku tidak sengaja menyentuh 
lukaku. 

"K-Kamu tahu bahwa aku melemparkannya ..." 

"Ahem, lagipula... aku masih hidup dan sehat, dan kamu dalam kondisi kehabisan mana 
karena mundur, jadi anggap saja genap." 

"Tapi Frey..." 

"Baiklah, mari kita berhenti membicarakannya. Jangan merasa bersalah karena itu lagi." 

Saat aku terus menghibur Irina, aku melihat makhluk familiar terbang dari jauh. Saya 
kemudian dengan tegas mengakhiri percakapan dan mengulurkan tangan saya. 

"Tiupan!" 

Burung hantu putih mendarat secara alami di tanganku. Kemudian memiringkan kepalanya 
dan mulai menatap Irina, yang berada di sebelahku. 

"Aduh! Aduh!" 

"Mari kita lihat... Surat macam apa kali ini..." 
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Aku melirik burung hantu putih yang mulai memburu Irina, lalu diam-diam mengalihkan 
perhatianku ke surat yang dia bawakan untukku. 

Tolong balas jika Anda masih hidup. Silahkan. 

"... Kamu pasti sangat khawatir." 

Tidak seperti biasanya Serena memiliki tulisan tangan yang ceroboh, dan bahkan lebih jelas 
lagi bahwa dia khawatir berdasarkan fakta bahwa surat itu bahkan tidak ada di dalam 
amplop. 

"... Hei, beri aku pulpen." 

"Hooooot!" 

"Berhenti menggertaknya dan beri aku pulpen." 

Setelah melihat surat itu dengan senyuman tipis sejenak, aku meraih burung hantu yang 
terus-menerus mematuk Irina, dan menarik pena dari kakinya. 

Saya aman. Saya melarikan diri dengan aman. 

Saya menulis balasan di belakang surat yang dikirim Serena, dan setelah berpikir sejenak, 
saya menulis tambahan singkat. 

Aku mencintaimu. 

Setelah menulis itu, saya tersenyum singkat. Saya kemudian menyerahkan surat itu kepada 
burung hantu, yang duduk di atas kepala saya sambil menatap surat itu dengan saksama. 

"Tiupan!" 

Lalu, dengan ekspresi puas di wajahnya, burung hantu itu mengelus kepalaku dengan 
sayapnya seolah bisa membaca isinya, lalu mengambil surat itu dan terbang menjauh ke 
langit. 

『Cobaan Kedua dari sistem telah dimulai!』 

"...Ini." 

Pada saat itu, sebuah jendela sistem muncul di depan mata saya. 

Rupanya, surat yang baru saja saya tulis adalah pemicu yang mengakhiri tahap ini. 

"Frey? Apa yang salah?" 

"... Sepertinya siksaan kedua akan dimulai." 
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".....!" 

Mendengar kata-kataku, Irina mulai terlihat ketakutan. Aku menepuk pundaknya dan 
berkata dengan lembut. 

"Tidak apa-apa, aku sudah mengatakan ini berulang kali... Lagi pula ini bukan kenyataan. 
Kami sudah berhasil mencegahnya, tapi itu hanya gambaran singkat tentang apa yang bisa 
terjadi. Situasi 'bagaimana-jika'." 

"Frey! Aku akan datang juga...!" 

Irina buru-buru berteriak dan mengulurkan tangannya padaku, seolah-olah dia berniat 
mengabaikan kata-kataku sejak awal... 

"...Telah dimulai." 

Irina menarik tangannya yang terulur, saat mulutnya yang terbuka perlahan tertutup. 

-- Wuss... 

Dan sejak saat itu, semuanya mulai mundur. 

Burung hantu yang terbang jauh ke langit berbalik, duduk di atas kepalaku, dan menyerang 
Irina lagi. 

Setelah beberapa saat, Irina yang menggigit bibirnya bangkit dari tempat duduknya dan 
berjalan mundur. 

Dan, tiba-tiba, aku juga bangkit dan mulai berjalan mundur menuju mansion di kejauhan. 

Saat saya terus berjalan mundur, terbatuk-batuk dan terhuyung-huyung sepanjang jalan, 
saya mengalami perasaan aneh darah yang saya batuk sebelumnya kembali ke tubuh saya 
lagi. Tiba-tiba, aku kembali ke halaman mansion. 

"Apakah proses memutar ulang menjadi lebih cepat?" 

Dan sejak saat itu, semuanya mulai berputar. 

Saya dapat melihat siswa membungkuk kepada saya, tetapi sebelum saya dapat melihat 
lebih banyak lagi, saya sudah kembali ke ruang bawah tanah. 

Saat aku melihat Ferloche yang tidak sadarkan diri, pemimpin regu pembunuh yang 
kubunuh sebelumnya tiba-tiba muncul. 

Saat saya terus kembali ke masa lalu, saya menyadari bahwa gambar yang terus diputar 
ulang akhirnya berhenti. 
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-- Oleh karena itu, operasi ini dibatalkan. Dan, mulai sekarang, rencana pencadangan akan 
dimulai. 

"Di sinilah cobaan kedua dimulai?" 

Akhirnya, saat suara di radio, yang telah terpotong di garis waktu aslinya, berbicara tanpa 
gangguan, aku mengeraskan ekspresiku dan mengamati sekelilingku. 

-- Mulai sekarang, kami akan membakar mansion ini. 

Kemudian, ketika saya mendengar suara itu lagi dari radio, saya mengerutkan kening dan 
mendecakkan lidah. 

'Aku melakukan hal yang benar, membunuh mereka semua.' 

Kali ini saya telah kembali untuk menyaksikan akhir dunia yang buruk. 
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Chapter 72 
-- Nyalakan mansion sesuai rencana, lalu evakuasi. Sekali lagi, setelah membakar mansion, 
evakuasi secepat mungkin. 

Ketika saya mendengarkan perintah dari radio, saya hanya bisa mengutuk perintah itu. 

"Oh tidak! Tidak di jam tangan saya!" 

Aku mulai berlari dengan ekspresi mendesak di wajahku. 

'Apakah mereka kurang kehendak bebas?' 

Saya khawatir tentang bagaimana saya harus bersikap sesuai dengan situasi, tetapi merasa 
lega bahwa saya tidak perlu menyamarkan tindakan saya jika dikendalikan oleh sistem. 

-- Menggoda! 

"Berhenti! Berhenti sekarang!!" 

Saat aku menyerang ke depan dengan pikiran itu, aku menghunus pedangku dan mulai 
menebas banyak pembunuh di depanku. 

"...Ughh!" 

Setelah menebas para pembunuh untuk waktu yang lama, saya akhirnya disergap oleh 
seorang pembunuh yang diam-diam mendekati saya dari belakang saat dia menikam sisi 
saya. 

"Aaarghhh!!" 

'Terima kasih Tuhan. Tidak sakit sama sekali.' 

Situasinya adalah ilusi yang diciptakan oleh cobaan itu, untungnya, saya tidak merasakan 
sakit sama sekali. Namun, tubuh saya masih bereaksi dan melolong kesakitan ketika saya 
ditusuk di samping. 

"Oh tidak..." 

Saat aku berteriak dan terhuyung mundur, pembunuh yang berhasil menikamku 
mengeluarkan sesuatu dan melemparkannya ke lantai. Di saat berikutnya, itu meledak, 
melahirkan nyala api yang berkobar. 

-- Whoosh! 

Api mulai melahap setiap sudut mansion. Saat aku putus asa melihat situasi itu, si 
pembunuh dengan hati-hati mulai mendekatiku. 
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-- Percikan! 

"... Semuanya, aku harus menyelamatkan semuanya." 

Setelah menembakkan laser perak ke si pembunuh, aku menggumamkan itu pelan sambil 
meningkatkan kecepatan langkahku. 

'Apa? Mengapa masih ada orang biasa di mana-mana?' 

Awalnya, sebagian besar rakyat jelata telah melarikan diri, jadi hanya beberapa siswa yang 
terjebak di lantai dua dan ruang bawah tanah. 

Namun, selama cobaan ini, banyak siswa yang masih terbaring tak sadarkan diri di lantai 
mansion. 

'Itu benar-benar skenario terburuk.' 

"Batuk! Batuk!! Ugh..." 

Setelah mengevaluasi kembali tingkat cobaan ke kesulitan 'neraka', saya tiba-tiba 
menyadari bahwa saya sedang batuk. 

"Aku... aku masih bisa bertahan... aku telah mengalami hal yang lebih buruk..." 

Aku melirik darah di tanganku sebelum mengangkat siswa di depanku dan membawa 
mereka menuju pintu keluar. 

Dan kemudian, tragedi itu dimulai. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Batuk! Batuk!! Ugh..." 

Seluruh area diselimuti kabut asap. 

"Terkesiap... terkesiap..." 

Kabut beracun yang terbuat dari mana bulan dan asap dari api menutupi rumah Starlight 
yang telah berdiri tegak selama satu milenium. 
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Seorang gadis mati-matian merangkak di lantai mansion, yang telah dicat dengan jelas 
dengan warna kekuningan berkat amukan api. 

"Tidak seperti itu." 

"... Terkesiap!" 

Gadis itu merangkak sambil menangis, mati-matian mencari jalan keluar, untuk entah 
bagaimana bertahan hidup sehingga hidupnya yang menyedihkan tidak akan berakhir 
dengan cara yang tidak berarti. Ketika seseorang berbicara dengan suara rendah, dia 
menarik napas karena terkejut. 

"Batuk...! Uhuk uhuk..." 

Tetapi pada saat itu, dia menghirup campuran mana bulan yang beracun dan asap hitam. 
Gadis itu mencoba menahan napasnya sebanyak mungkin, tetapi mulai berjuang melawan 
rasa sakit. 

"Tolong... selamatkan aku. Silahkan." 

Gadis itu, yang menderita kesakitan, memperhatikan bahwa pria yang berbicara 
dengannya berdiri tepat di depannya, dan dengan wajah berlinang air mata, dia mulai 
memohon untuk hidupnya. 

"Aku sekarat... tolong... tolong..." 

"Mendesah..." 

Kecepatan dia berbicara melambat saat dia menghirup lebih banyak asap beracun, tetapi 
dia ingin bertahan entah bagaimana dan dengan putus asa memohon bantuan pria di 
depannya. 

"Diam. Jika Anda berjuang, akan sulit bagi saya untuk menggendong Anda. 

Aku melihat gadis itu berjuang sebelum menghela nafas lega dan mengulurkan tanganku 
dengan hati-hati. 

-- Retakan! 

".....!" 

Tapi saat itu, suara menakutkan bergema dari kandil tepat di atas gadis itu saat jatuh ke 
arahnya. 

"Ahhh..." 
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Ketika pria yang menonton adegan itu membeku, gadis itu secara intuitif merasa ajalnya 
sudah dekat. Karena itu, dia diam-diam menutup matanya untuk menerima. 

Pada akhirnya, semua yang dia lakukan tidak ada artinya. 

Hari-hari ketika dia berlarian di pasar dengan satu-satunya kakak perempuannya dan 
memohon hal-hal gila. 

Hari dia membeli buku pertamanya dengan uang yang dia tabung di waktu luangnya. 

Dan ketika dia mengetahui bahwa saudara perempuannya sebenarnya telah membayar 
sebagian besar harga buku itu, dia memeluk saudara perempuannya dan menangis. 

Dia telah belajar dengan giat sejak itu, dan ketika dia diterima di Sunrise Academy, dia 
kembali memeluk saudara perempuannya dan meneteskan air mata kebahagiaan. 

Kenangan berharga dalam hidupnya melintas di depan matanya. Namun, semua kenangan 
indah yang dia bagikan semuanya sia-sia sekarang. 

Pada akhirnya, dia akan menemui akhir yang menyedihkan di sini. 

Dia akan mati setelah dihina dan diejek oleh para penonton di jalanan dan oleh bangsawan 
setelah memasuki akademi. 

'Kakak ... aku minta maaf ...' 

Ingatan terakhir yang terlintas di benaknya adalah pekerjaannya di panti asuhan baru di 
ibu kota, dan kakak perempuan tercintanya. Saat dia melihat lampu gantung mendekati 
wajahnya, dia bergumam pada dirinya sendiri. 

'Aku tidak bisa menepati janji kita...' 

"Turun!!" 

"Hah!?" 

Terkejut dengan teriakan pria itu, gadis itu memalingkan matanya yang kecewa ke 
arahnya, hanya untuk melihat pria itu bergegas ke arahnya dan akhirnya menjegalnya. 

-- Menabrak! 

"Aargh...!" 

Pada saat berikutnya, suara mengerikan dari kandil pecah dan jeritan menyakitkan pria itu 
bercampur menjadi satu untuk menciptakan hiruk-pikuk yang mengerikan. 

"...Hah?" 
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Gadis itu, yang menatap kosong ke pemandangan yang tidak dapat dia pahami, tiba-tiba 
menyadari bahwa pria itu, yang lengannya memeluknya, gemetaran. 

"Hei... kamu baik-baik saja... ya?" 

Gadis yang baik hati itu meletakkan tangannya pada pria yang gemetar itu dan bertanya, 
tetapi dia langsung terkejut. 

Itu karena lidahnya yang membeku karena racun, sekarang bebas. 

"Kamu siapa? Dan bagaimana..." 

Ketika gadis itu menyadari bahwa mana yang berkilauan dari tubuhnya mengelilinginya, 
dia menatapnya dengan tatapan bingung dan mengajukan lebih banyak pertanyaan. 

"...Keluar dari sini. Pergi." 

Tapi pertanyaannya diabaikan oleh pria itu saat dia menjawab dengan suara sedingin es. 

"T-Tapi... asapnya... dan bagaimana denganmu?" 

"... Jangan membuatku mengulanginya lagi." 

Kemudian pria itu meraih tangannya dan memaksanya berdiri. Gadis itu kemudian mulai 
melihat sekelilingnya dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

Itu karena racun asap yang telah mencekiknya sampai sekarang telah menghilang, dan 
perasaan menyegarkan beredar di dalam tubuhnya. 

"T-Terima kasih --- Heup!" 

Gadis itu hendak mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada penyelamatnya, tetapi dia 
terkejut melihat pria itu terhuyung-huyung. 

"Uhhh..." 

Darah mengalir turun dari luka yang tak terhitung jumlahnya yang tergores di tubuhnya 
yang hancur. 

Pakaian yang dia kenakan compang-camping dan telah kehilangan tujuannya sejak lama. 

"U-Uh..." 

Berkat itu, kulitnya yang telanjang bisa terlihat dengan jelas. Kulit penuh dengan luka 
bakar dan luka mengerikan. 

Namun, luka bakar dan luka itu berlumuran darah dan abu, yang membantu menyamarkan 
tingkat lukanya. 
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"Kamu harus pergi... tempat ini akan segera runtuh." 

"T-Tapi... ka-kamu tidak bisa bergerak..." 

"Saya baik-baik saja. Jangan khawatirkan aku, pergi saja." 

Mendengar itu, gadis itu menatap wajah pria yang telah menyelamatkannya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak pergi?" 

"Ah iya..." 

Meskipun pakaiannya compang-camping, dan dia hanya mengenakan topeng untuk 
menyembunyikan wajahnya, mengapa dia tampak familiar? 

"...Sial." 

"Heh!" 

Saat dia berjalan dengan susah payah sambil menatap kosong pada pria bertopeng itu, 
langit-langit runtuh dan papan kayu yang berapi-api mulai runtuh. 

"Turun." 

Pria itu menjatuhkan gadis itu dan melindungi tubuhnya yang meringkuk. 

-- Menggigit! Memotong!! 

"Ughh!" 

Setelah mengamankan gadis itu, pria itu menghunus pedangnya dan mulai memotong 
papan kayu, jatuh ke arah mereka. 

Satu. Dua. Tiga. 

Pria yang telah menjatuhkan papan ke samping tiba-tiba mengerang. 

"Ughh!" 

"A-Apa yang salah?" 

"...Tidak apa." 

Meski pria itu mengaku tidak apa-apa, gadis itu bisa mendengar getaran di suaranya. 

".....!" 
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Gadis itu dengan lembut mengangkat kepalanya dan melihat sepotong papan kayu 
tertanam di kaki pria yang melindunginya. 

"...Bangun. Kita harus pindah." 

Meski begitu, pria itu berdiri dengan ekspresi tenang dan mulai mengajak gadis itu keluar. 

"Fu... Ha... engah..." 

Setelah berjalan untuk waktu yang terasa seperti keabadian, gadis itu akhirnya bisa keluar. 

"Um... tuan..." 

Saat rasa lega bahwa dia masih hidup melonjak di atasnya, dia memuntahkan kotoran yang 
menumpuk di tubuhnya dan menghirup udara segar. 

"Terima kasih... Terima kasih banyak... Hah?" 

Namun, pria yang berada di sebelahnya beberapa saat yang lalu sudah mulai kembali ke 
mansion. 

"T-Tunggu sebentar!!" 

Gadis itu, yang sedang melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya, mulai 
berbicara setelah dia dengan cepat melangkah ke depan pria yang hendak memasuki 
perkebunan yang terbakar itu lagi. 

"Kenapa kau ingin masuk lagi? Kami nyaris lolos...!" 

"... Masih ada anak-anak yang tersisa di lantai dua." 

"Apa yang kau bicarakan!? Apa kau berencana menyelamatkan semua anak itu---" 

"Bergerak." 

Gadis itu, yang mencoba menghentikan pria itu dengan tatapan tidak masuk akal, terjatuh 
ke lantai setelah pria itu mendorongnya ke samping. Dia kemudian menyaksikan 
punggungnya memudar dengan linglung saat dia kembali ke mansion. 

"A-Arianne? Kemana kamu pergi?" 

"Kembali. Untuk membantu pria itu." 

Ketika Arianne, yang mantra sihir pertahanannya telah dihancurkan, mencoba mengikuti 
pria itu, gadis itu berteriak mendesak. 

"Jangan berlebihan, dan tolong selamatkan pria itu! Dia adalah penyelamatku..." 
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"Pria itu bukan hanya penyelamatmu." 

"Hah?" 

Kepada gadis yang memiringkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, Arianne 
berbicara. 

"Dia adalah penyelamat semua anak di belakangku ini." 

".....!" 

Saat itulah gadis itu menyadari bahwa para siswa yang berkumpul di belakangnya menatap 
kosong ke pintu mansion tempat pria itu baru saja masuk. 

Meski mereka batuk, muntah, terbakar atau terluka, mereka semua hidup karena pria itu. 

"...Tolong jaga temanku Irina yang tidak sadarkan diri. Dia pingsan saat bertarung 
bersamaku." 

Arianne kemudian memasuki mansion, mempercayakan temannya kepada gadis di 
belakangnya, yang menonton dengan ekspresi kosong di wajahnya. 

'Belum ada korban jiwa... Jadi... jika kita menyelamatkan orang-orang di lantai dua...' 

Kemudian Arianne, yang sedang melihat mana bulan, gas beracun bercampur dengan asap 
hitam, dan api yang semakin kuat dari waktu ke waktu, berhenti sejenak. 

"Ngomong-ngomong... siapa pria itu?" 

Arianne, yang sedang memikirkan identitas orang yang telah menyelamatkan para siswa, 
bergumam dengan suara rendah. 

"... Itu adalah wajah yang pernah kulihat di suatu tempat." 

Ada suatu masa ketika pria bertopeng, yang menyelamatkan mereka dari pembunuhan 
oleh seorang pembunuh yang sangat terampil, topengnya robek sedikit karena serangan si 
pembunuh. 

"Tidak mungkin..." 

Mata perak yang dilihatnya saat itu cukup akrab bagi Arianne dan semua siswa lainnya. 

"... Mungkinkah itu Frey?" 

Arianne, yang mengatakan itu, dengan cepat menyeringai dan menuju ke lantai dua. 

Bahkan akhir dunia akan menjadi kisah yang lebih bisa dipercaya daripada Frey yang 
menyelamatkan rakyat jelata. 
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"Aku... Ini semua salahku... Ini semua..." 

"Silahkan. Tolong, setidaknya keluarkan anak ini. Saya tidak punya harapan." 

""......."" 

Pria bertopeng dan Arianne melihat situasi yang terjadi di depan mereka dengan ekspresi 
kosong. 

Di depan mereka adalah Lulu, yang telah jatuh ke dalam keadaan membenci diri sendiri 
yang parah, seorang gadis yang pingsan setelah terlalu banyak menelan asap, dan Alice, 
yang kakinya remuk di bawah tiang kayu, menggambarkan kekacauan total. 

"...Kau keluarkan gadis yang ingin bunuh diri itu. Aku akan mengurus kedua gadis ini." 

"A-Baiklah." 

Setelah berpikir sejenak, pria bertopeng itu memberi perintah, dan Arianne dengan cepat 
mengangguk dan berlari keluar mansion sambil menggendong Lulu yang menangis sampai 
saat itu. 

"Terima kasih untuk bantuannya." 

Kemudian Alice, yang menyaksikan adegan itu, menundukkan kepalanya, berterima kasih 
kepada pria itu, dan melanjutkan berbicara dengan suara gemetar. 

"Saya terjebak di bawah pilar ini dan tidak bisa keluar. Jadi, setidaknya bawalah anak di 
sebelahku..." 

"Ugh..." 

"...Eh?" 

Tapi ketika pria bertopeng itu mencoba untuk mengangkat tiang api yang menghancurkan 
kakinya, Alice berbicara dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Jangan lakukan ini. Jika Anda membawa saya, itu akan terlambat. Nyala api sudah ada di 
depan kita..." 
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"Tetap tenang. Itu akan sangat menyakitkan." 

"Ya? Apa... GAH!" 

Namun, ketika pria bertopeng yang memotongnya di tengah kalimat mengangkat pilar dan 
membuangnya, Alice menutup matanya dengan erat saat merasakan sakit yang luar biasa 
di kakinya. 

"Apakah kamu masih memiliki kekuatan untuk menahanku? Dapatkan di punggungku. Kita 
harus keluar dari sini." 

Saat pria bertopengnya bergumam sambil melihat ke arahnya, Alice menggelengkan 
kepalanya perlahan dan menjawab. 

"Tidak, aku tidak pantas keluar dari tempat ini." 

"Apa maksudmu?" 

"Akulah alasan di balik pasukan pembunuh ini..." 

Setelah mengatakan itu, Alice menghela nafas, sementara pria bertopeng, yang sesaat 
membeku, dengan paksa mengangkatnya dan berkata. 

"Maksudnya apa?" 

"Aku, eh! SAYA..." 

"Katakan." 

Setelah mengatakan itu, lelaki bertopeng itu pun mengangkat gadis yang berbaring di 
sebelahnya dan hendak keluar ruangan. 

Setelah ragu sejenak, Alice menghela nafas dan membuka mulutnya. 

"...Aku mata-mata rahasia keluarga Moonlight." 

"Oh." 

Ketika pria bertopeng itu mendecakkan lidahnya pada kata-kata itu, Alice menghela nafas 
dan berkata. 

"Tentu saja, aku bukan seorang pembunuh, hanya seorang informan." 

"Saya mengerti." 

"Aku tidak tahu siapa kamu, tapi melihat bahwa kamu menyelamatkan orang... Hanya 
mengatakan ini sudah cukup untuk memberimu gambaran kasar betapa mengerikannya 
aku. Jadi, tinggalkan aku di sini..." 
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"... Yah, kurasa aku harus mendengarkan lebih banyak untuk memutuskan apakah akan 
meninggalkanmu atau tidak." 

Saat pria bertopeng itu mengatakan itu dan terus berjalan menyusuri lorong untuk 
menghindari api, Alice menghela nafas dan terus berbicara dengan suara bergetar. 

"Aku berencana untuk membunuh Frey sambil terus menyampaikan informasi kepada 
Yang Mulia, Putri Kekaisaran. Tapi kapten regu pembunuh pasti tidak puas denganku." 

"Apa maksudmu?" 

Saat pria bertopeng itu bertanya, Alice menjawab dengan suara bergetar. 

"Untuk beberapa alasan, dia mengira saya membocorkan informasi. Jadi, dia diam-diam 
memerintahkan agar Frey dibunuh." 

"Tetapi?" 

"Gagal karena Frey telah membuang makanannya selama beberapa hari terakhir. Jadi hari 
ini, sementara aku dipaksa untuk bersiap untuk membunuhnya dengan tanganku sendiri, 
Penguasa Rahasia Keluarga Cahaya Bulan yang murka, mengirim regu pembunuh." 

"...Kalau begitu, itu adalah kesalahan Tuan Rahasia. Bukan milikmu." 

Ketika pria bertopeng yang mendengarkan itu berkata dengan suara yang tidak masuk 
akal, Alice menjawab dengan air mata di matanya. 

"Tidak... ini salahku. Karena ketidakdewasaanku, memprovokasi rahasia Penguasa 
Keluarga Cahaya Bulan, dan berulang kali gagal membunuhnya... semua orang dalam 
bahaya..." 

"Aneh. Bagaimana mereka menyadari bahwa informasi itu bocor? Pekerjaan Serena 
seharusnya sempurna..." 

"... Lihat, jadi tolong jatuhkan aku sekarang. Aku tidak pantas keluar dari sini." 

Setelah mendengar kata-katanya, pria bertopeng itu bergumam pada dirinya sendiri 
sejenak. Namun, ketika Alice berbicara dengan ekspresi tegas di wajahnya, dia menjawab 
dengan seringai. 

"Baik, jika kamu berhasil keluar dari sini, kamu harus mengaku. Itulah cara Anda akan 
membayar dosa-dosa Anda." 

"T, tidak... Kemudian keluarga Moonlight... Ah." 

Ketika Alice, yang membalas pria itu dengan ekspresi muram di wajahnya, melihat situasi 
yang terjadi di depannya, dia mulai memuntahkan kutukan. 
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"Persetan." 

Dan itu sama dengan pria bertopeng itu. 

Pasalnya, pintu masuk yang selama ini masih utuh kini terhalang oleh pohon dan pilar yang 
roboh. 

"Heuup!!" 

-- Menyebalkan! 

Pria itu, yang diam-diam menonton adegan itu, segera menutup matanya dan menghunus 
pedangnya. Dia kemudian mengayunkannya dengan sekuat tenaga. 

"A-Apa!?" 

Kemudian, mana yang berkilau menebas kabut beracun dan membelah rintangan. Alice, 
yang menyaksikan adegan itu, perlahan menoleh dan menatap pria itu. 

"Kamu ... siapa kamu?" 

"... Kamu tidak perlu tahu." 

Pria bertopeng itu menjawab singkat dan mulai bergerak maju perlahan. 

"Sial... aku kehabisan kekuatan hidup sekarang... kurasa tidak ada lagi orang di dalam..." 

Akhirnya, pria bertopeng yang keluar dari pintu keluar membaringkan wanita yang 
diselamatkan di halaman dan menarik napas dalam-dalam. 

"Tunggu, di mana Orang Suci itu? Di mana Orang Suci itu?" 

"...Nyonya Ferloche! Apakah kamu disana!?" 

Tetapi pada saat itu, suara mendesak yang mencari Ferloche terdengar dari belakang. 
Setelah mendengar suara-suara itu, pria bertopeng itu berdiri dengan ekspresi kaget di 
wajahnya. 

"Kalian! Apa yang kau bicarakan!?" 

"Jadi... Kami sedang berbaring di ruang bawah tanah, dan kami lolos berkat Lady 
Ferloche..." 

"Tapi sekarang, saya tidak bisa menemukan Lady Ferloche! Dia bilang dia akan segera 
mengikuti kita dan menyuruh kita untuk melanjutkan..." 

"Persetan!!" 
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Mendengar itu, pria bertopeng itu buru-buru mulai melihat sekeliling. 

"Arianne! Di mana Arianne!" 

"Dia terkena pilar yang terbakar ketika dia keluar lebih awal... dia selamat karena sihir 
pertahanannya, tapi dia kehilangan kesadaran setelah menghirup terlalu banyak asap..." 

"...Tidak, dia tidak boleh mati. Jika dia mati, permainan berakhir. Tidak tidak tidak." 

Pria bertopeng, yang bergumam panik setelah mendengar kata-kata itu, segera bergumam 
pada siswa di sebelahnya dengan ekspresi tegas. 

"Wasiat saya ada di saku rahasia di dalam tas saya." 

"Hah?" 

"Aku memberitahumu untuk berjaga-jaga ..." 

Dan saat berikutnya, pria bertopeng itu melompat ke dalam mansion yang telah berubah 
menjadi neraka. 

"H-Hei!!" 

-- Ruuuumble!! 

"...Ah." 

Kemudian saat berikutnya, rumah Starlight mulai runtuh. 

Itu adalah saat ketika monumen bersejarah penting yang telah diwariskan selama seribu 
tahun tidak ada lagi. 

. 

. 

. 

. 

. 

Pagi selanjutnya, 

"Nyonya Ferloche!!" 

Seseorang dengan panik mencari-cari di rumah keluarga Starlight, yang tidak lagi diganggu 
oleh kabut beracun. 
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"Nyonya Ferloche! Kamu ada di mana!! Nona Ferloche!!" 

"Putri." 

"Nyonya Ferloche!!!" 

"... Tolong berhenti menyangkal kenyataan." 

Terlepas dari protes tim investigasi, ksatria yang dikirim dari keluarga Kekaisaran, dan 
para siswa yang terlibat dalam insiden tersebut, Clana masih mencari sisa-sisa bangunan 
sampai tangannya berdarah. Dia kemudian mendengar suara sedingin es Isolet dari 
samping dan membeku di tempat. 

"Lady Ferloche sudah mati. Berkat kejenakaan licikmu." 

"Ahhh..." 

Clana, yang memasang ekspresi kosong di wajahnya setelah mendengar itu, menjatuhkan 
diri ke reruntuhan dan menangis. 

"Aku, aku... aku hanya..." 

"... Ada tanda kehidupan di sini!" 

"...!" 

Namun, ketika penyihir yang dikirim dari Menara Sihir berteriak dengan mendesak, Clana 
bergegas ke tempat itu dan mulai menggali reruntuhan. 

"Itu ruang bawah tanah! Jika ada di sini, pasti!!" 

Akhirnya, dia menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah, dan dengan pandangan 
penuh harapan, dia mendobrak pintu dengan solar mana dan berjalan masuk. 

"Nyonya Fe-Ferloche....!! Kamu hidup..." 

Clana, yang menemukan Ferloche hidup di dalam, berlari ke arahnya dengan air mata 
berlinang, tapi ... 

"...Eh?" 

"Kenapa... Kenapa kamu tidak hidup kembali... Kenapa..." 

Segera setelah itu, dia menemukan Ferloche menggendong seseorang sambil menangis, 
membeku di tempat. 

"I-Ini... bagaimana ini bisa terjadi?" 
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"Bangun berdiri..." 

Tak lama kemudian, Clana bertanya dengan suara gemetar, tapi Ferloche mengabaikannya 
dan terus bergumam dengan air mata berlinang. 

"Aku salah... Tolong... Frey..." 

Di tangannya tetap ada mayat dingin Frey Raon Starlight. 
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Chapter 73 
"Ugh ... Sialan." 

Begitu Frey melangkah masuk, mansion itu mulai runtuh. Frey kemudian mengucapkan 
sumpah serapah singkat dan mulai menghindari puing-puing yang berjatuhan. 

"Tidak... aku tidak akan bertahan semenit pun jika aku terus seperti ini." 

Pintu masuk tempat dia berasal sudah runtuh, dan tempat-tempat yang masih utuh sudah 
mulai runtuh dengan cepat. 

Dalam situasi yang begitu menakutkan, Frey menutup matanya dan menyebarkan mana 
bintangnya ke segala arah. 

"Batuk...!" 

Segera setelah itu, dia menghabiskan hampir semua mananya dan pingsan sambil batuk 
darah. 

"Dia di depan... Dia tepat di depan." 

Tapi untungnya, apakah dia beruntung atau tidak beruntung, orang yang dia cari ada tepat 
di depannya. Jadi meski dia kekurangan mana, Frey bisa menemukannya. 

"A-Siapa kamu..." 

Frey menahan rasa sakit yang menyiksa dengan tekadnya saat dia menemukan Ferloche 
terbaring di lantai di depannya. 

"Ferloche! Bangun! Kamu harus keluar!" 

Frey mencoba mengangkat Ferloche yang roboh, tetapi dia menyadari bahwa tubuhnya 
tidak memiliki kekuatan tersisa dan berteriak dengan suara putus asa. 

"Aku tidak tahu siapa kamu... tapi keluarlah dari sini. Anda tidak dapat menyelamatkan 
saya." 

Dia hanya bisa menjawab dengan nada lemah karena dia telah menghabiskan kekuatan 
sucinya saat mencari siswa yang terluka dan anak-anak yang berada dalam kondisi kritis 
setelah menghirup asap beracun. 

"Tidak, aku tidak akan pernah menyerah. Tidak pernah." 
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Tentu saja, tidak mungkin Frey menyerah pada Ferloche. Kematiannya adalah salah satu 
kondisi 『Game Over』 sistem , dan itu juga sesuatu yang tidak akan pernah bisa dibiarkan 

oleh Frey. 

"Jangan lakukan ini... Tinggalkan aku dan pergi..." 

"Diam." 

Kemudian Frey mengangkat sosok Ferloche yang jatuh. 

Nyatanya, dia bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk meninggalkan tempat ini, 
maupun kekuatan untuk mengangkat Ferloche. Tapi tekad Frey untuk menyelamatkannya, 
apa pun yang terjadi, sudah cukup untuk membuatnya terus maju. 

-- Gemuruh! 

"...Berengsek." 

Namun, Tuhan tampaknya tidak menganugerahi kisah Pahlawan dan Orang Suci. Karena 
begitu Frey mengangkat Ferloche dan berbalik, mansion itu mulai runtuh sepenuhnya. 

"Ruang bawah tanah, kita harus pergi ke ruang bawah tanah ..." 

Dalam situasi putus asa seperti itu, Frey terhuyung-huyung sambil menggendong Ferloche 
dan mulai menuju ke suatu tempat. 

Terkadang dia menghirup gas beracun dan batuk darah. 

Terkadang dia menderita luka yang dalam akibat puing-puing yang runtuh. 

Dan di lain waktu, bekas luka bakar tambahan terukir di sekujur tubuhnya. 

Namun, dia tidak berhenti berjalan maju. 

"Aku sudah tiba... sekarang..." 

Setelah berjalan lama, Frey berhasil mencapai pintu masuk ruang bawah tanah. 

-- Pekik... 

Frey membuka pintu masuk ke ruang bawah tanah yang telah disihir dengan lingkaran 
sihir pelindung, dengan hati-hati mendorong Ferloche ke dalam, dan menghela nafas. 

-- Percikan! 

"...Hah." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Namun, dia segera menyadari bahwa lingkaran sihir pelindung yang dipasang di pintu 
ruang bawah tanah telah hancur. 

"Bajingan gila." 

Ketika Frey melihat mayat kapten regu Pembunuhan yang hangus tepat di sebelahnya, dia 
dapat mengetahui bahwa dia telah menghancurkan lingkaran sihir pelindung yang 
mengelilingi ruang bawah tanah, dan pada gilirannya, mati karena serangan balik magis. 

Tentu saja, dalam situasi putus asa, penemuan seperti itu sama sekali tidak membantu. 

"Hei... kenapa kamu tidak masuk? Hai...!" 

"Hmmm..." 

Frey tenggelam dalam pikirannya, tetapi setelah mendengar suara lemah Ferloche dari 
ruang bawah tanah, dia bergumam dengan tatapan penuh tekad. 

"Jika itu akan menjadi akhir yang buruk ... Akan lebih baik bagi Ferloche untuk bertahan 
daripada diriku sendiri, yang akan sama sekali tidak berguna karena penalti 『Game Over

』." 

Setelah itu, Frey dengan kasar menutup pintu ruang bawah tanah dan mulai menuangkan 
sisa mana bintang terakhirnya ke dalam lingkaran sihir pelindung yang hancur. 

Tentu saja, jumlah itu sendiri tidak cukup untuk memulihkan lingkaran sihir. 

Namun, mana bintang, yang diwarisi oleh keluarga Starlight, menghasilkan daya ledak saat 
anggota keluarga Starlight mengorbankan diri untuk menyelamatkan orang lain. 

-- Percikan... 

"Saya minta maaf..." 

Setelah memulihkan lingkaran sihir dengan kekuatan ajaib itu, Frey diam-diam menutup 
matanya dan berbisik. 

"... Aku tidak bisa bertahan." 

Orang terakhir yang dia pikirkan tidak lain adalah ibunya. 

. 

. 

. 

. 
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"Hai! Kenapa kau tidak masuk!? Hai!" 

Di ruang bawah tanah yang gelap gulita, Ferloche menempel di pintu dan berteriak putus 
asa. 

Karena pria yang menyelamatkannya belum masuk ke ruang bawah tanah. 

"Ugh...!" 

Setelah menangis untuk waktu yang lama, Ferloche mulai merangkak menuju pintu dengan 
seluruh kekuatannya yang tersisa. 

"Ughh!" 

Akhirnya, ketika dia tiba di pintu dengan lingkaran sihir pelindung, dia mati-matian 
mencoba membuka pintu. 

-- Gedebuk 

"...Hah?" 

Setelah berjuang dengan pintu untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhasil membukanya. 
Namun, seseorang jatuh di atasnya begitu pintu terbuka, dan dia tersandung kembali ke 
lantai di sampingnya. 

"Batuk! Batuk!! Ugh..." 

Ferloche, yang sesaat terkejut, mulai terbatuk-batuk akibat asap yang keluar dari pintu 
yang terbuka. Dia mendorong orang yang jatuh di atasnya ke samping dan mulai menuju ke 
pintu lagi. 

"H-Hei! Apa kamu baik baik saja!?" 

Ferloche menutup pintu dengan kekuatan terakhirnya, dan meraih orang yang berbaring di 
sebelahnya, lalu mulai mengguncangnya. 

"T-Tolong jangan mati! Hai!" 

Tapi ketika pria yang berbaring di sebelahnya tidak bergerak, Ferloche berteriak dan mulai 
memusatkan kekuatan suci di tangannya. 

Dia telah menggunakan sebagian besar cadangan kekuatan sucinya untuk menyelamatkan 
anak-anak lain, tetapi dia tetap mendorong kekuatannya yang tersisa hingga batasnya. 

"Tetap saja, aku masih memiliki sedikit kekuatan suci yang tersisa... Jadi... jika aku 
memberinya sedikit kekuatan..." 
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Karena selama masih ada tanda-tanda kehidupan yang tersisa pada pria pincang itu, dia 
memiliki potensi untuk menyelamatkannya... 

Hidupnya, di ambang padam, seperti lilin ditiup angin. Jika sedikit saja dari kekuatan 
sucinya dimasukkan, dia mungkin bisa bertahan sampai dia diselamatkan. 

Dengan harapan seperti itu, Ferloche dengan penuh semangat mulai memberinya kekuatan 
suci. 

"...Eh?" 

Tapi ada yang aneh. 

Dia jelas mencoba yang terbaik untuk menanamkan kekuatan suci, tapi itu tidak ditransfer 
kepadanya. 

"Ada yang aneh? Saya jelas menggunakannya? 

Ferloche mengira bahwa kekuatan sucinya telah benar-benar habis dan memeriksa 
tangannya, tetapi jelas bahwa, meskipun nyaris, dia memancarkan kekuatan suci. 

"K-Kenapa aku tidak bisa menanamkan kekuatan suci? Mengapa?" 

Melihat hal ini, Ferloche mulai mencoba menanamkan kekuatan suci lagi, tetapi dia tidak 
pernah merasakan kekuatan hidup pria itu meningkat. 

"Tunggu, ini pernah terjadi sebelumnya." 

Ferloche, yang gelisah dan putus asa pada anomali seperti itu, mulai bergumam ketika 
kilatan tajam melintas di matanya. "Itu juga di ruang bawah tanah panti asuhan. Pada saat 
itu, subjek dari fenomena tersebut adalah... saya yakin...!" 

Ferloche bergumam dengan suara yang jelas dan jelas, dan mengulurkan tangannya yang 
gemetar ke arah topeng yang dikenakan pria itu. 

-- Plunk 

".....!!!" 

Ferloche melepas topeng pria itu dengan ekspresi gugup, lalu menjadi kaku. 

"F...F...Frey?" 

Itu karena wajah Frey yang tersenyum lega menyapa Ferloche. 

"K-Kamu kenapa? Mengapa Anda menyelamatkan saya? Mengapa?" 
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Karena itu, Ferloche menjadi panik, dan mulai bergumam saat dia buru-buru memasukkan 
lebih banyak kekuatan sucinya ke dalam dirinya. 

"Bukankah Frey penjahat? Orang jahat? Seseorang yang menyakiti semua orang...? Kenapa 
kenapa..." 

Saat dia terus bergumam, Ferloche tersandung dan pingsan di samping Frey karena dia 
menghabiskan semua sisa kekuatannya. 

"...Dewa Iblis...Dewa Iblis, akan segera terbangun." 

Dengan kata-kata itu, Ferloche kehilangan kesadaran. Lima menit sebelum Clana 
menemukannya, dia terbangun. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Frey... bangun... tolong..." 

"...Nyonya Ferloche, bagaimana ini bisa terjadi?" 

Ferloche sedang memegangi mayat dingin Frey di tengah puing-puing. Clana menatap 
kosong pada sosok Ferloche yang menangis, dan bertanya dengan ekspresi bingung di 
wajahnya. 

"Pri-Princess Clana... Frey adalah... Frey adalah... mati." 

Kemudian Ferloche, yang wajahnya berlinang air mata, menangis dan menjawab. 

"...Saya mengerti." 

Clana menanggapi kata-katanya dengan singkat, lalu mulai melirik Isolet, yang berdiri di 
sampingnya. 

"........" 

Isolet merasakan emosi yang tak terlukiskan saat dia terus menatap pemandangan itu 
dengan bingung. 

'...Dengan ini, semuanya berakhir.' 
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Clana berpaling darinya dan diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. 

'Frey sudah mati, jauh lebih awal dari yang diharapkan, belum lagi, keluarga Moonlight juga 
hancur. Jadi sekarang... semuanya akan kembali normal.' 

Belum lama ini, Clana menerima kabar bahwa Dewan Tetua Keluarga Moonlight telah 
dibubarkan. 

Itu adalah kabar baik bagi Clana, yang harus berurusan dengan orang-orang yang 
mengingkari janjinya dengannya dan mencoba menyakiti rakyat jelata yang tidak bersalah, 
bahkan jika dia harus melakukannya sendiri. 

'... Kenapa mereka melanggar kesepakatan kita?' 

Namun, keraguan masih melekat. 

Clana telah menawarkan dukungan penuh kepada keluarga Moonlight jika mereka 
membantunya dalam pembunuhan Frey. 

Tentu saja, dia tahu bahwa keluarga Moonlight akan segera dimusnahkan, jadi itu adalah 
kesepakatan yang dia buat untuk menggunakannya selagi dia bisa. 

Jadi, setelah memaksa Frey dan para bangsawan menjadi satu tim, dia berpikir untuk 
menyerahkan informasi tersebut kepada Keluarga Moonlight segera setelah lokasi mereka 
terungkap dengan tanda yang terukir pada mereka. 

Jika semua berjalan sesuai rencana, dalam beberapa hari setelah informasi mengenai lokasi 
mereka bocor, pembunuh seharusnya masuk ke markas mereka dan membunuh Frey 
bersama dengan para bangsawan yang pasti akan menjadi kanker Kekaisaran. 

Dan sebagai akibatnya, orang biasa bernama 'Alice' akan disalahkan, yang dengan sungguh-
sungguh memohon kematian Frey. 

Karena dia dianggap sebagai pembunuh yang kompeten dari sebuah organisasi rahasia, 
sebagai sekutu rahasia Keluarga Moonlight, dia telah merusak informasi, alibi Alice, dan 
bukti. 

Alice akhirnya akan ditangkap oleh regu investigasi dan dihukum atas pembunuhan Frey 
dan para bangsawan lainnya. 

Tentu saja, keluarga Moonlight menganggapnya sebagai pion sekali pakai, tapi Clana 
bersikeras agar mereka melindunginya. 

Oleh karena itu, Clana, yang juga mempertimbangkan operasi penyelamatan terpidana 
Alice ke dalam rencananya, merasa puas dan menunggu hari ketika rencananya akan 
diberlakukan. 
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Namun, semuanya menjadi salah karena tindakan Isolet. 

Dia tidak hanya memanipulasi hasil pemungutan suara dengan sihirnya yang cerdik, tetapi 
dia bahkan tiba-tiba mengubah komandan kedua tim. 

Namun, Clana tidak menyerah, dan dia menghubungi Alice melalui Serena, yang 
merupakan Penguasa Sementara Keluarga Cahaya Bulan, dan menyusun skema 
pembunuhan lainnya. 

'Tuan rahasia keluarga ... apa yang dia pikirkan?' 

Tapi tadi malam, sepucuk surat mendesak datang dari Serena yang menyatakan bahwa 
Penguasa keluarga rahasia tiba-tiba bertindak sendiri. 

-- Tuan Rahasia telah menangani masalah dengan tangannya sendiri. Pasukan Pembunuhan 
Pertama Keluarga Cahaya Bulan telah dikerahkan ke Rumah Keluarga Cahaya Bintang. Jika 
Anda berada di dekat mansion sekarang ... 

Setelah membaca surat itu, Clana bergegas ke Kadipaten Starlight, tetapi saat dia tiba, 
rumah besar itu sudah dilalap api. 

'Saya senang. Hanya Frey yang mati.' 

Clana sedikit panik, tapi akhirnya dia berhasil menarik napas lega karena dia yakin 
Ferloche selamat. 

Clana, tentu saja, sangat menyadari bahwa meskipun sang Penguasa rahasia telah 
bertindak sendiri, kejadian ini adalah hasil dari rencananya sendiri. 

Dan dia sangat sadar bahwa rencananya telah melukai banyak rakyat jelata. 

Jadi, dia akan membagikan kekayaannya kepada rakyat jelata, dan... 

"Frey... buka matamu... tolong..." 

"...Sehat?" 

Clana, yang sudah lama tenggelam dalam pikirannya, tersadar ketika mendengar Ferloche 
menangis di sampingnya. 

'...Kenapa dia sedih?' 

Tentu saja, dapat dimengerti bahwa karena Ferloche adalah orang yang baik hati, dia 
mungkin berperilaku seperti itu... Namun, belum lama ini, dia juga seseorang yang sangat 
ingin membunuh Frey. 

Tapi kenapa dia sekarang menatap Frey dengan ekspresi sedih? 
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"Nyonya Ferloche, bangun." 

"Ugh... hiks..." 

Clana, yang bingung sesaat, segera memutuskan bahwa merawat Ferloche adalah 
prioritasnya. Jadi, dia membantunya untuk bangun. 

"Ah... ah, tapi..." 

"Kamu tidak perlu merasa bersalah. Itu Frey. Frey yang jahat dan menjijikkan." 

Namun demikian, saat Ferloche mengulurkan tangannya kepada Frey dan berteriak, Clana 
berbicara kepadanya dengan tegas. 

"Dia membayar harga untuk kejahatannya. Sepertinya dia meninggal dengan kematian 
yang menyakitkan. Tetap saja, dibandingkan dengan dosa yang dia lakukan di timeline 
sebelumnya, itu seperti tetesan darah jika dibandingkan. Jadi jangan merasa bersalah yang 
tidak perlu..." 

"Tapi... Tapi, Putri Clana..." 

Tapi setelah memotong Clana, Ferloche meneteskan lebih banyak air mata dan berbicara. 

"Orang yang menyelamatkanku adalah... Frey." 

"...Hah?" 

Clana terkejut sesaat setelah mendengar kata-katanya, dan berkata dengan ekspresi 
khawatir di wajahnya. 

"Karena kamu telah melalui begitu banyak ... kamu bahkan berhalusinasi ..." 

"Tidak, saya tidak... itu kebenaran, itu kebenaran!" 

"Ini buruk. Anda harus pergi dan mendapatkan perawatan segera..." 

Namun, saat Ferloche terus menangis dan berteriak, Clana menggelengkan kepalanya dan 
meraih tangannya dan mencoba menggerakkannya... 

"...Maksudnya apa?" 

Isolet, yang menatap Frey dengan ekspresi kosong di wajahnya, mengajukan pertanyaan 
kepada Ferloche. 

"Frey ... menyelamatkanmu?" 

"Ya... Frey muncul dari api... dan membawaku ke sini..." 
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Kisah yang diceritakan Ferloche cukup sulit dipercaya Clana. 

"Frey, yang memakai topeng hitam, datang jauh-jauh ke sini sambil membawamu ke sini?" 

"Ya... Dan, setelah dia mendorongku ke sini, dia melakukan sesuatu di luar!" 

Karena itu, Ferloche menunjuk ke pintu dengan tangan gemetar. Clana kemudian 
menjawab dengan senyum pahit. 

"Nyonya Ferloche. Frey tidak akan melakukan itu. Anda pasti berhalusinasi." 

"T-Tidak...! Pasti... pasti...!" 

"Semuanya, tolong keluarkan Lady Ferloche." 

Tetap saja, saat Ferloche terus berbicara dengan suara bergetar, Clana memerintahkan 
para penyelidik yang baru saja tiba. 

"T-Tidak! TIDAK!" 

Ferloche, yang telah ditangkap dan diseret oleh regu investigasi, tiba-tiba berteriak 
mendesak. 

"Jangan seret aku keluar dari sini! Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi!!" 

"Saintess, kamu perlu dirawat dengan cepat. Kita harus pindah." 

"Putri Klan! Saya mengerti apa maksud Nubuat itu! Apa yang kami lakukan benar-benar 
salah sejak awal!" 

"...Tolong bawa dia keluar dengan cepat." 

Namun, Clana, yang mengira Ferloche mengalami kejang, mendesak regu investigasi 
dengan suara serius. 

"Tidak... jangan buka pintunya... jangan buka pintunya..." 

Ferloche, yang telah berjuang begitu lama, segera kehilangan kesadaran dan pingsan begitu 
dia keluar. 

"Tolong keluarkan Profesor Isolet juga." 

"...Ya." 

Clana menatap pemandangan itu dengan getir, memerintahkan regu investigasi untuk 
membawa Isolet keluar juga, yang menatap Frey dengan ekspresi kosong. Dia kemudian 
mengalihkan pandangannya ke arah Frey. 
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"Tetap saja, kami tidak bisa memastikan." 

Lalu tiba-tiba, dia bergumam dengan ekspresi sedingin es dan mulai mendekati Frey sambil 
mengumpulkan mana matahari emas di tangannya. 

"Kamu akan segera dibangkitkan, kan? Karena kamu adalah ajudan Raja Iblis." 

Di timeline sebelumnya, Raja Iblis menghidupkan kembali bawahan mereka yang sudah 
mati beberapa kali. 

Tentu saja, menghidupkan kembali orang mati cukup sulit bahkan untuk Raja Iblis, jadi itu 
bukan sihir yang bisa digunakan siapa pun... Baru-baru ini, tindakan Frey sangat mirip 
dengan apa yang akan dilakukan oleh pembantu terdekat Raja Iblis. 

Jadi, jika kita mempertimbangkan ingatan dari garis waktu sebelumnya... Kemungkinan 
Raja Iblis menghidupkan kembali Frey cukup tinggi. 

'Dan, pertama-tama, dia mungkin menyamarkan kematiannya dengan sihir.' 

Jika dia menyamarkan kematiannya, semua ini hanya akan membantu Frey. 

Itu adalah kesempatan besar untuk memalsukan kematiannya dan masuk ke barisan 
Pasukan Raja Iblis. 

-- Percikan... 

Setelah dia mengatur pikirannya seperti itu, Clana mengarahkan jarinya ke arah Frey di 
mana mana emas yang bersinar berkumpul dan berkata. 

"Ini untuk Lady Serena." 

Segera setelah itu, seberkas cahaya keemasan menembus tengkorak Frey, tetapi Clana 
belum puas karena dia terus menyulap lebih banyak anak panah. 

"Ini untuk Ms. Irina dan Lady Ferloche." 

-- Bangku!! Bangku gereja!! 

Banyak panah emas menembus tubuh Frey. Segera tubuh Frey menjadi berantakan seperti 
mayat Irina dan Ferloche dari garis waktu sebelumnya. 

"Ini untuk Bu Kania." 

Selain itu, Clana memanifestasikan belati emas, kali ini menusuk tenggorokan Frey. 

"Akhirnya... ini untuk diriku sendiri." 
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Karena itu, Clana mengeluarkan belati yang menembus tenggorokan Frey dan kemudian 
menembus jantungnya, tempat Frey menikamnya di timeline sebelumnya. 

"...Mendesah." 

Pada akhirnya, Clana, yang telah sepenuhnya memastikan kematian Frey, menghela napas 
panjang dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"Seperti yang diharapkan, aku... tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi Putri Kekaisaran." 

Dia bersekutu dengan kejahatan, dan akibatnya melukai beberapa orang yang tidak 
bersalah. 

Fakta itu terus menyiksanya dengan rasa bersalah. 

Merupakan keajaiban bahwa semua orang selain Frey selamat, tetapi dia tidak dapat 
membayangkan betapa mengerikannya jika hanya ada satu korban. 

"... Saat semuanya selesai, aku akan menyerahkan diri." 

Apalagi, meski tidak ada korban jiwa, itu adalah situasi di mana semua orang bisa mati. 

Jadi, dia harus memikul tanggung jawab. 

-- Percikan... 

Dengan pemikiran itu, Clana mulai memusatkan sejumlah besar solar mana. 

Frey yang membantu Raja Iblis membangkitkan kekuatannya di timeline sebelumnya telah 
mati, jadi masih ada waktu. 

Dia akan bertahan sampai dia menemukan Pahlawan yang disebutkan dalam Ramalan, 
sampai korupsi Keluarga Kekaisaran berakhir dan bangsawan busuk dibersihkan. 

Setelah itu, dia tidak akan keberatan bahkan jika seluruh dunia menghakiminya. 

"Ngomong-ngomong... aku bahkan tidak tahan melihat tubuhmu di pemakaman." 

Clana menciptakan bola mana surya bulat di dalam ruangan, bergumam pelan dan berjalan 
keluar dari ruang bawah tanah. 

"...Hah?" 

Sebuah lingkaran sihir pelindung memasuki pandangannya ketika ruang bawah tanah 
tertutup. 

"Apa ini..." 
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Jejak lingkaran sihir yang hancur dan diaktifkan kembali masih tertinggal. 

"...Tidak mungkin." 

Clana tiba-tiba teringat kata-kata Ferloche, tapi dia segera menggelengkan kepalanya dan 
mulai bergerak maju dengan cepat. 

"Putri! Apakah ada pria bertopeng di sana?" 

"Maaf?" 

Namun, dia segera diganggu oleh seorang gadis. 

"Karena dia menyelamatkan kita semua." 

"Itu benar, dan pada akhirnya, dia masuk ke dalam mansion di ambang kehancuran untuk 
menyelamatkan Lady Ferloche..." 

"Apakah dia hidup? Jika dia masih hidup, aku harus membalasnya..." 

Setelah mendengar kata-kata mereka, Clana memasang ekspresi bingung di wajahnya 
sampai Irina, yang baru saja sadar, berteriak sedih. 

"Frey!! Kamu ada di mana!? Frei!!!" 

"...MS. Irina?" 

"Frey... Tidak!!!" 

Neraka Clana sepertinya baru saja dimulai. 
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Chapter 74 
"Nona...Irina.?" 

Clana memandang Irina, yang dilanda kepanikan, dan bertanya dengan suara gemetar. 

"Kenapa... Kenapa kamu memanggil nama Frey dengan ekspresi itu?" 

"Frey! Dimana Frey! Frey!!" 

Namun, Irina mendorong Clana ke samping dan mulai menggali puing-puing dengan panik. 

"Ku mohon! Mohon mohon mohon..." 

"Irina... Kenapa kamu...?" 

Irina kemudian mendekati temannya Arianne dan mengajukan pertanyaan dengan suara 
bergetar. 

"A-Arianne... Apakah kamu tahu di mana pria berkerudung hitam itu?" 

Kemudian Irina, yang akhirnya sadar, buru-buru mengganti nama panggilannya dan 
mengajukan pertanyaan. 

"Sejauh yang saya ingat..." 

Kemudian Arianne mengerutkan kening dan mencoba mengingat kembali ingatannya. 

" Aku sedang mengeluarkan Lulu dari sana, tapi aku pingsan saat tertimpa pilar yang 
terbakar. Itu adalah ingatan terakhirku dan terakhir kali aku melihatnya." 

Setelah menyelesaikan kata-katanya, Irina buru-buru bangun dan memanggil semua siswa 
dengan lantang. 

"Kalian!! Apa kau tahu apa yang terjadi pada pria berkerudung hitam itu!?" 

""........"" 

Tidak seperti dirinya yang biasanya, keputusasaan dan kesedihan melekat dalam suara 
Irina, tapi para siswa tidak bisa menjawabnya. 

Karena mereka sudah mengetahui kebenaran yang pahit. 

"... Dia bergegas kembali ke mansion yang runtuh untuk menyelamatkan Lady Ferloche." 

Sepertinya tidak ada yang akan maju, tapi tiba-tiba seorang gadis melangkah maju dan 
berkata. 
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"Dan... dia belum kembali." 

"Apa?" 

Setelah mendengar kata-kata itu, Irina menjatuhkan diri dengan ekspresi kecewa, 
sementara murid-murid di sebelah gadis itu mulai bergumam dengan ekspresi muram di 
wajah mereka. 

"Aku tidak tahu siapa dia, tapi dia cukup berani ..." 

"Ya, jika dia tidak membawaku keluar jendela, aku akan mati lemas ..." 

"Pembunuh itu hampir menikamku dengan pedangnya... Pria berkerudung itu 
melindungiku dan malah ditikam. Berkat dia, aku masih hidup... tapi dia menderita luka 
parah di punggungnya..." 

"Tunggu, Lady Ferloche masih hidup? Jadi... mungkin dia juga masih hidup di ruang bawah 
tanah?" 

Saat salah satu siswa berbicara dengan suara penuh harapan, wajah siswa di sekitar 
mereka menyala. 

"Itu benar! Dia pergi untuk menyelamatkan Lady Ferloche? Jadi jika Lady Ferloche masih 
hidup... Dia pasti juga masih hidup!" 

"Putri! Apakah Anda tidak melihat orang lain di ruang bawah tanah sebelumnya? 

"Kuharap dia masih hidup..." 

Akhirnya, saat masing-masing siswa mengucapkan kata-kata penuh harapan, berdoa, atau 
mengajukan pertanyaan kepada Clana, ekspresi Clana menjadi semakin pucat saat 
memandang mereka. 

"...Uh, uhh." 

Clana, yang menatap kosong ke arah murid-murid dengan wajah pucat, dengan cepat 
berlari kembali ke ruang bawah tanah. 

-- Menginjak... 

Clana, yang buru-buru menyerap bola yang terus mengembang kembali ke tubuhnya 
sendiri, memeriksa Frey dengan ekspresi gemetar di wajahnya. 

"Sebuah tudung..." 

Masih ada tudung hitam yang dilepas seseorang di samping wajahnya. 

"Kamu, kamu? Apakah Anda menyelamatkan mereka? 
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Pada saat itu, Clana menyadari bahwa apa yang dikatakan Ferloche memang benar, dan 
pada saat yang sama, pucat dan lelah, dia mulai bergumam dengan ekspresi misterius di 
wajahnya. 

"Ke-Kenapa? Mengapa Anda menyelamatkan Ferloche... dan semua siswa?" 

Clana, yang terus bergumam, diam-diam mulai mendekati Frey. 

"Kamu... kamu penjahat. Aku masih ingat perasaan saat kau menusuk hatiku. Saya telah 
berhasil bertahan sampai saat itu." 

Clana duduk di samping mayat Frey yang hancur dan bergumam lagi dengan ekspresi 
kosong. 

"K-Kamu tertawa sinis bahkan ketika kamu menusuk hatiku, bukan? Seolah-olah kamu 
bersemangat untuk mengaktifkan lingkaran sihir yang akan menghancurkan Kekaisaran... 
benar-benar jahat, Hah?" 

Clana, yang sempat bergumam dalam keadaan linglung, segera menyadari bahwa 
seseorang sedang menepuk pundaknya. 

"Putri, kamu melakukan sesuatu yang luar biasa, bukan?" 

"...AH!" 

Clana, yang kaget dengan suara yang didengarnya, dan tersungkur ke depan setelah 
menyadari bahwa kepala regu investigasi sedang menatapnya. 

"Merusak mayat ... Penghancuran TKP ... Bahkan jika itu Yang Mulia, Putri Kekaisaran 
Ketiga, aku tidak bisa mengabaikan ini begitu saja." 

Pemimpin regu investigasi menegur Clana dengan nada tegas, lalu mengangkat sudut 
mulutnya. Dia kemudian selesai berbicara dan membentuk lingkaran dengan jari telunjuk 
dan ibu jarinya. 

"... Namun, jika Yang Mulia menunjukkan sedikit kemurahan hati, saya bisa memejamkan 
mata." 

Karena itu, pemimpin itu mengedipkan mata dan berbicara kepada para penyelidik di 
sampingnya. 

"Bawa mayatnya dan keluarkan. Jangan jatuhkan seperti terakhir kali." 

""Ya!!"" 

Kemudian, para penyelidik memasukkan mayat Frey yang hancur ke atas tandu dan mulai 
perlahan meninggalkan ruang bawah tanah. 
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"Saya akan segera mengirimkan faktur melalui pos! Jika memungkinkan, berikan dalam 
bentuk tunai... Jika Yang Mulia tidak mampu membelinya, bahkan perhiasan... Putri? 
Apakah kamu mendengarkan?" 

Sementara itu, Clana meninggalkan pemimpin yang mengoceh di belakangnya saat dia 
perlahan mulai mengikuti penyelidik lainnya. 

Dia belum menyadarinya, tetapi secara intuitif dia merasa ada sesuatu yang salah. 

"...Dia di sini!" 

"Dia selamat! Saya sangat senang!" 

"Yah... dia terlihat sangat kuat. Tidak mungkin dia mati semudah itu." 

Ketika mayat Frey yang compang-camping muncul, rakyat jelata berbondong-bondong 
mendatanginya satu per satu dengan wajah cerah. 

"T-Tolong beritahu aku namamu! Bahkan jika saya hanya memiliki pekerjaan paruh waktu, 
saya pasti akan membayar Anda... " 

Di antara mereka, adik perempuan dari pekerja panti asuhan yang telah diselamatkan oleh 
Frey saat dia di ambang kematian memiliki ekspresi paling cemerlang di antara semuanya. 
Dia berbicara dengan nada riang. 

"... Heup!" 

Namun, setelah menemukan tubuh Frey yang dingin dan hancur, dia terhuyung mundur, 
dengan wajah pucat. 

"T, Frey? Kenapa Frey...?" 

Akhirnya, gadis itu bergumam dengan wajah kecewa, sementara para siswa yang 
berkumpul melihat wajah Frey dan bergumam dengan bingung. 

"Apa? Kenapa Frey...?" 

"Dia pergi ke suatu tempat di pagi hari? Kenapa dia berakhir seperti ini..." 

"Tunggu sebentar, tapi pakaian ini dan tudungnya... Mungkin...?" 

Saat para siswa perlahan mulai memeras otak mereka, Arianne, yang diam-diam menatap 
Frey, bergumam dengan ekspresi kaget di wajahnya. 

"Orang yang menyelamatkan semua orang... Apakah itu benar-benar Frey?" 

Ketika kata-kata itu diucapkan, semua siswa di sekitarnya membeku di tempat. 
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Faktanya, mereka juga berhipotesis, tetapi otak mereka, yang tidak dapat menerima 
kesimpulan seperti itu, terpaksa membiarkan kebenaran meresap setelah mendengar 
pernyataan Arianne. 

"Itu adalah... Frey. Siapa yang menyelamatkan saya?" 

"Luar biasa... Kenapa Frey...?" 

"Aku tidak mengerti... Kamu mengejekku sampai kemarin. Tapi Anda mengambil pisau 
untuk saya? 

Sementara semua siswa bergumam panik, seseorang perlahan mulai mendekat dari jauh. 

"Frey... tidak mungkin. Frey. Buka matamu. Frey..." 

Irina mendekati tubuhnya dengan senyum pahit. 

"Berhentilah bercanda dan bangunlah, Frey. Mengapa Anda melakukan lelucon yang biasa 
Anda lakukan ketika kami masih kecil? 

Meskipun dia tersenyum, ekspresinya dibayangi oleh tatapan muram batinnya. Sementara 
itu, para siswa menjauh satu per satu dari sisi Frey. Irina duduk di sebelah Frey dan 
membuka mulutnya. 

"Baik, aku kalah, jadi hentikan. Ayo makan ikan. Hmm? Frey?" 

"MS. Irina..." 

"Frey, aku salah, jadi hentikan. Aku akan lebih baik di masa depan. Aku bahkan belum 
meminta maaf padamu. Jadi tolong..." 

"... Tuan Frey sudah mati." 

"Tidak!! DIA TIDAK MATI!!!" 

Seorang siswa yang tidak tahan melihat Irina mencoba menghentikannya, tetapi ketika 
Irina berteriak padanya, siswa itu tersentak dan mundur. 

"Frey... Tolong, tolong, buka matamu. Aku bahkan tidak bisa meminta maaf padamu... Aku 
bahkan belum memperbaiki kesalahanku... Tolong... Tolong, tolong..." 

"Hei, Irina-." 

Setelah itu, Irina terus bergumam sambil mengguncang Frey. Sementara itu, Clana, setelah 
melihat pemandangan aneh ini, sejenak menghentikan pikirannya. Dia kemudian dengan 
hati-hati mendekatinya dan bertanya. 

"I-Ini... apa maksudnya---" 
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"...Putri, aku hanya akan menanyakan satu hal padamu." 

Kemudian Irina tiba-tiba berhenti mengguncang Frey dan memelototi Clana. Dia kemudian 
berbicara dengan suara yang penuh dengan niat membunuh. 

" Putri, kaulah yang merencanakan ini, kan?" 

"Eh, itu..." 

"Apakah saya benar?" 

Ketika sang Putri mendengar kata-kata itu dan tergagap, Irina berbicara dengan suara 
sedingin es. 

"Apakah kamu benar-benar merencanakan pembunuhan Frey, seperti yang dia katakan ..." 

"A-aku..." 

Saat Clana tidak bisa menjawab, Irina berteriak sambil memunculkan meteor besar di 
udara. 

"KATAKAN!!!!!!!!!!" 

"hiiiiiiiiii!" 

Clana, yang mundur karena sihir yang luar biasa, tersandung batu dan jatuh. Sementara itu, 
Irina terus mempertahankan meteor tersebut meskipun mananya sangat terkuras. Dia 
kemudian berbicara dengan suara putus asa. 

"Katakan padaku. Putri." 

"I-Itu benar... itu yang aku lakukan..." 

Pada akhirnya, ketika Clana menggumamkan jawaban samar setelah dikalahkan oleh Irina, 
dia menatap Clana dengan pandangan kosong. 

"Apakah kamu tahu ... apa yang telah kamu lakukan?" 

"H-Hah?" 

Irina, yang sudah lama menatap Clana dengan tatapan kosong, segera berbicara kepada 
Clana saat nada kesedihan dan amarah keduanya bersemayam dalam suaranya. 

"Kamu baru saja menghancurkan satu-satunya harapan dunia." 

"Satu-satunya harapan di dunia...?" 

"Frey...Frey..." 
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Irina gemetar sambil terus mengarahkan meteor itu ke arah Clana. Dan segera dia 
mengakhiri pembicaraan dengan melemparkan meteor ke arahnya. 

"...Dia adalah Pahlawan yang ditakdirkan untuk mengalahkan Raja Iblis." 

-- Menabrak! 

Pada saat yang sama saat dia mengucapkan kata-kata itu, meteor yang mendarat tepat di 
sebelah Clana mengeluarkan suara gemuruh dan mulai terbakar. 

Itu karena Irina, yang meski membenci Clana, masih sangat menyadari posisinya. Karena 
itu, dia mengarahkan kembali jalur meteor tepat di ujung. 

"Frey... seorang Pahlawan?" 

Saat Irina terhuyung-huyung karena kehabisan mana dan ambruk di tanah, Clana menatap 
pemandangan itu dengan kaget dan segera mulai merenungkan arti kata-kata Irina. 

"Hooot..." 

"...Ah." 

Lalu Clana menoleh saat mendengar tangisan yang tiba-tiba itu. Dia perlahan bangkit dan 
mulai berjalan kembali ke tempat mayat Frey berada. 

"Hooot..." 

"Ini..." 

Burung hantu putih meletakkan surat itu di dada Frey saat ia mulai mengepakkan 
sayapnya di wajahnya dengan tatapan pahit di matanya. 

Kenapa kamu tidak membalas? Aku hampir sampai. Tolong, tolong beri tahu saya bahwa 
Anda masih hidup. 

"...Ah." 

Saat Clana melihat tulisan tangan yang familier di surat itu, dia menjatuhkan diri ke tanah 
tanpa daya dan berpikir dalam hati, 

Ada yang salah. Udah lama salah. 

. 

. 

. 
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"Jadi... Frey mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kalian...?" 

"Ya... aku tidak tahu kenapa..." 

" Dia menyelamatkan kita, meskipun kondisi Frey paling buruk.... dia melakukan semua 
yang dia bisa untuk menyelamatkan kita." 

Isolet, yang telah menatap kosong beberapa saat, segera sadar dan mulai menanyai anak-
anak itu. 

Itu bukan karena perasaannya yang tak terlukiskan menggerogoti dirinya; dia bertanya 
untuk menemukan kebenaran. Dia perlu mencari tahu apa yang benar dan apa yang salah. 

Dia melanjutkan pertanyaannya tanpa melewatkan satu detail pun. 

"Frey... kenapa dia melakukan itu?" 

Di akhir pertanyaannya, Isolet sampai pada satu kesimpulan. 

Frey itu menyelamatkan semua orang. 

Itulah satu-satunya kebenaran yang ditunjukkan oleh semua kesaksian dan bukti. 

'Kamu ... bukankah kamu penjahat?' 

Tapi Isolet tidak tahu mengapa Frey melakukannya. 

Memang benar dia adalah murid pertamanya. Namun, dia masih menganggapnya sebagai 
kegagalan yang menyakitkan meskipun dia dulu berbelas kasih... Terlepas dari itu, Frey 
saat ini sangat jahat sehingga tindakannya tidak pernah bisa dibenarkan. 

Tetapi mengapa dia memilih untuk menyelamatkan semua orang dengan biaya sendiri? 

Apakah dia tiba-tiba terbangun pada hatinya yang adil dan baik hati sejak kecil? 

Kenapa? 

"Tuan Muda! Tuan Muda!" 

"Saudara laki-laki!!!" 

"...Kania?" 
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Sementara dia tenggelam dalam pikiran seperti itu untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, dia 
mendengar tangisan sedih dari suatu tempat. 

"Tuan Muda! Apa kamu baik baik saja......" 

"Saudaraku, apa yang sebenarnya terjadi ..." 

Kania dan Aria, yang bergegas ke halaman dengan wajah pucat, membeku saat melihat 
mansion yang runtuh. 

"...Uh, uh." 

Sementara itu, Clana yang sampai saat itu berlutut di samping Frey, menjadi pucat saat 
Kania muncul. 

Jika Kania yang mengkhianatinya dan bersekutu dengan Frey, dia pasti tahu yang 
sebenarnya. 

Dan saat dia mendengar kebenaran dari Kania, tidak ada satu hal pun yang akan sama. 

"Tuan Muda?" 

"...Saudara laki-laki?" 

Namun, tidak peduli seberapa keras seseorang mencoba untuk berpaling dari kebenaran, 
mereka tidak dapat mengalihkan pandangan darinya. 1 

Kania, yang berkeliaran dengan panik, akhirnya menemukan tubuh Frey. 

"...Tuan Muda." 

Kania sejenak menatap tubuh Frey dengan linglung, lalu berlutut. 

"A-Apa yang terjadi? Bagaimana... Bagaimana ini bisa terjadi!? Apa yang telah terjadi!!" 

Sementara itu, Aria memandangi mayat sedingin es kakaknya dengan tak percaya dan 
mulai meneriaki orang-orang di sekitarnya. 

"Ke-Kenapa hanya kakakku yang mati!! Mengapa!! Mengapa hanya saudara laki-laki saya 
yang meninggal !!! 

"Aria..." 

Lalu Isolet, yang mengawasinya, menjawab dengan suara gemetar. 

"... Frey mati menyelamatkan semua orang." 

"Apa?" 
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"Orang-orang yang masuk ke mansion melepaskan gas beracun dan membakarnya. Frey 
melawan mereka dan mengevakuasi para siswa satu per satu." 

Karena itu, Isolet menunjuk ke rakyat jelata yang mengelilingi mayat Frey dan berkata. 

"Ini semua adalah anak-anak yang diselamatkan Frey. Dia menyelamatkan mereka semua." 

"A-Saudaraku...? Maksudmu kakakku benar-benar melakukan itu?" 

Ketika Aria bertanya dengan tatapan bergetar, seorang gadis di sebelah Isolet 
mengkonfirmasi lebih lanjut kata-kata Isolet. 

"Itu benar, dan ketika kebakaran terjadi... Dia membuang semua barang kami dari asrama 
rakyat jelata. Saya mengatakan kepadanya untuk tidak melakukan itu dan menjaga dirinya 
sendiri... Tapi dia menjawab bahwa... untuk rakyat jelata, hanya ini yang mereka miliki..." 

"Ka-Kakak..." 

Ketika Aria mendengar kata-katanya, air mata menggenang di matanya. Sementara itu, 
Isolet yang mengawasinya dengan getir, diam-diam menutup matanya dan selesai 
berbicara. 

"Setelah menyelamatkan semua orang ... dia bergegas kembali ke mansion yang runtuh 
untuk menyelamatkan Lady Ferloche, yang ditinggalkan sendirian ... dan akhirnya berhasil 
menyelamatkannya ..." 

"Ahhh..." 

"Dia menuangkan semua mananya untuk memulihkan lingkaran sihir pelindung di luar 
ruang bawah tanah untuk menyelamatkannya... dan akhirnya mati ketika dia 
menghabiskan sisa mana terakhirnya..." 

"KAKARRRRRRRRR!!!" 

Aria, yang tidak tahan lagi mendengar kata-kata Isolet, akhirnya menangis, dan memeluk 
mayat Frey yang hancur dan menyerang. 

"Kenapa... Kenapa kamu melakukan itu!! Mengapa Anda melakukan sesuatu yang biasanya 
tidak Anda lakukan... Mengapa Anda melakukannya!! Kenapa..." 

"...Wanita." 

"Kania! K-Kamu tahu yang sebenarnya? Kamu tahu!!" 

Ketika Kania berbicara dengan nada gemetar, Aria mencengkeram kerah Kania dan mulai 
memohon. 
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"Silahkan! Mohon katakan sejujurnya!! Silahkan...!" 

"........" 

"Semuanya sudah berakhir sekarang!! Adikku sudah mati! Rumah besar itu hancur! Jadi... 
tolong katakan yang sebenarnya sekarang!!" 

Sementara Aria memohon dengan air mata menetes di wajahnya, Kania tetap diam. 

Dia juga sangat terkejut melihat mayat dingin Frey, dan tidak ingin percaya pada kematian 
tuannya. Tuannya, yang seusianya, yang mulai dia kagumi, yang mulai dia... 

"...Kania, apakah kamu tahu sesuatu?" 

Saat Kania tetap diam, Isolet, yang berdiri di sampingnya, membuka mulutnya. 

"Jika Anda tahu sesuatu, tolong beri tahu saya yang sebenarnya. Silahkan." 

Isolet berbicara dengan tulus dan berlutut di depan Kania untuk memohon. 

"Aku ... harus tahu yang sebenarnya." 

"Itu benar! Silahkan...! Tolong Kania... Kamu tidak bisa menyembunyikan semuanya seperti 
ini!!" 

Kemudian, bahkan Aria mulai memohon sekali lagi. 

"U-Um..." 

"...Hah?" 

Air mata menggenang di mata Kania saat dia melihat mereka. Tepat ketika dia hendak 
membuka mulutnya, dia mendengar suara seseorang di sebelahnya. 

"Ka-Kania... aku..." 

Kania mengalihkan pandangannya ke arah suara yang dikenalnya, dan dia menemukan 
Clana, yang menguping percakapan mereka sampai saat itu, mencoba mengatakan sesuatu 
padanya dengan ekspresi pucat dan lesu di wajahnya. Ekspresi Kania menjadi dingin, dan 
dia segera mulai berjalan ke arahnya. 

"... Jadi, bagaimana rasanya? Bagaimana rasanya?" 

"A-aku..." 

Saat Kania menanyainya dengan ekspresi kaku di wajahnya, Clana mengingat reaksi Irina 
sebelumnya dan berbicara dengan suara gemetar saat tubuhnya bergetar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Aku... aku ingin tahu yang sebenarnya..." 

"Hei... kupikir semua orang harus melihat ini." 

Saat Kania, yang menatap Clana dengan dingin, hendak mengatakan sesuatu, seorang siswa 
melangkah maju dan mengulurkan kantong surat. 

"...Apa itu?" 

Isolet yang menerima kantong surat dari siswa dengan ekspresi waspada, langsung 
membeku. 

『The Will of Frey Raon Starlight-Buka hanya jika aku jatuh sebelum membunuh Raja Iblis.

』 

"Ini adalah..." 

"Uh...sebelum Lord Frey memasuki mansion yang runtuh, dia memberitahuku ada surat 
wasiat yang disimpan di kompartemen rahasia tasnya..." 

"...Apa?" 

"Tas Lord Frey disimpan di samping koper siswa lain..." 

Isolet, yang sedang mendengarkan siswa itu dengan bingung, membuka amplop itu dengan 
tangannya yang gemetaran. 

-- Gemerisik... 

Di dalam kantong surat, ada beberapa amplop surat, dan dokumen. "I-Ini..." 

Isolet dengan hati-hati menyortir beberapa amplop, lalu, dengan tatapan tidak percaya, 
mengambil salah satu surat itu. 

Saudari Isolet yang terkasih 

Karena di salah satu surat, dia menemukan namanya tertulis dengan font yang familiar. 

"Frey..." 

Isolet merobek amplop itu dengan tangan gemetar dan mencoba membaca isinya. Namun, 
begitu dia membacanya, dia langsung menjatuhkan diri ke tanah. 

"Frey..." 

Dia segera mulai menangis tersedu-sedu. 

"...Menangis." 
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Clana, yang menatapnya dengan bingung, menemukan surat yang jatuh di depannya, dan 
berteriak. 

"A-Apa ini... semua tentang..." 

Tak lama kemudian, Clana, yang bergumam panik, perlahan mulai meraih amplop itu. 

-- Wuss... 

"...Hah!?" Namun, matanya segera diwarnai dengan bayangan horor, saat dia melihat 
gelombang mana gelap mengalir ke arahnya. 

"Kamu ... kamu membunuh Tuan Muda ..." 

"...MS. Kania?" 

"Kamu ... karena kamu ..." 

Di depannya berdiri Kania yang mulai merajalela dengan raut wajah putus asa membaca 
surat yang dikirimkan kepadanya. 

"...Tidak, ini salahku. Tidak. Ini salahku." 

"Ugh... muntah.. muntah..." 

"Jika aku tetap tinggal di mansion hari ini... Jika aku menerima perawatan beberapa saat 
kemudian... aku, aku..." 

Clana mencoba mengaktifkan mana mataharinya, menghadapi serangan sihir hitam Kania. 
Namun, mana gelap, yang dipenuhi dengan keputusasaan, terlalu padat dan kuat. 

Itu adalah saat ketika ilmu hitam Kania, yang memiliki potensi untuk melahap seluruh 
benua, terbangun sepenuhnya. 

"Tu-Tunggu! Kania!" 

"MS. Kania...!" 

Clana, yang dicekik sampai mati oleh ilmu hitam Kania, dapat melarikan diri berkat Isolet 
dan Ferloche, yang bergegas membantunya. 

"...Ah?" 

Clana menatap kosong ke arah Kania, yang terus melolong padanya sambil ditekan oleh 
Isolet dan Ferloche. Saat berikutnya, dia melihat sebuah surat tiba-tiba muncul dari amplop 
di depannya. 

Ke Klan 
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Surat itu adalah surat wasiat yang ditinggalkan Frey untuknya. 

"Batuk! Batuk!!" 

Clana mengambil surat itu dengan tangan gemetar sambil terus terbatuk karena sisa dark 
mana yang ada dan dengan hati-hati merobek amplopnya. 

Saya minta maaf karena saya tidak bisa menepati janji yang saya buat ketika saya masih 
muda, Putri. 

"Ahhh..." 

Air mata menggenang di mata Clana saat dia dengan hati-hati membaca ayat pertama surat 
itu. 

Aku benar-benar ingin menjadikanmu Permaisuri dengan tanganku sendiri. 

"Tidak........." 

Dalam takdir ironis yang kejam, air mata yang dia tumpahkan berkilau di bawah sinar 
matahari. 
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Chapter 75 
Bab 75 -- Bulan ke Bintang 

"Nyonya Serena, kami telah tiba." 

"...Terima kasih." 

Kami akhirnya tiba. Ke tempat yang tak pernah ingin aku kunjungi. Tempat di mana saya 
akhirnya akan menemukan kebenaran. 

"Jangan ikuti aku. Aku akan pergi sendiri." 

"Lalu, barang bawaanmu..." 

"Tidak. Tinggalkan barang bawaan." 

"Hah?" 

Maid, yang dengan setia mengikutiku baik di timeline sebelumnya maupun di kehidupan 
ini, memiringkan kepalanya. Yah, saya pikir saya akan melakukan hal yang sama jika 
seseorang mengatakan kepada saya untuk meninggalkan barang bawaan mereka di kereta. 

Namun, saat ini, hal-hal ini tidak ada artinya bagiku. 

"S-Merokok..." 

"......" 

Pelayan itu, yang menatapku dengan aneh, menunjuk ke arah asap yang mengepul di 
kejauhan dan berbicara. 

Aku meninggalkannya dan mulai berjalan dengan susah payah ke depan dengan langkah 
berat. 

'... Tempat ini selalu bernostalgia.' 

Setelah berjalan menuju Starlight Mansion, aku berhenti sejenak dan menatap 
pemandangan sekitar. 

'Awalnya, saya akan datang ke sini untuk menenangkan pikiran saya ...' 

Ini adalah satu-satunya tempat di mana saya membuat kenangan indah, yang membantu 
saya melewati masa kecil saya yang penuh dengan pelecehan dan pelatihan yang 
mengerikan. 

Aku dan Frey biasa bermain petak umpet sepanjang waktu di jalan menuju mansion ini. 
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"Serena... kemana kamu pergi...?" 

"Fufu ... siapa yang tahu?" 

Sambil mengenang, aku memejamkan mata sejenak. Kemudian ketika saya membuka mata 
lagi, saya menemukan versi muda dari diri saya dan Frey sedang bermain petak umpet. 

"Aku tidak bisa menemukanmu... keluarlah..." 

Setelah sekian lama, ketika saya bersembunyi di atas pohon, ketika Frey kecil tidak dapat 
menemukan saya, dia mulai merengek. 

"Aku tidak suka pria yang cepat menyerah." 

Kemudian aku yang masih muda tersenyum dan berbicara dengan ramah. Aku bahkan 
tidak bisa melihatnya, jadi mengapa aku tersenyum? Sepertinya aku cukup kekanak-
kanakan saat itu juga. 

"... Uh." 

Namun, Frey muda terkejut dengan kata-kataku dan membuka mulutnya. Matanya yang 
gemetar menunjukkan bahwa dia sangat cemas. 

"A-Aku pasti akan menemukanmu, jadi tetaplah di sana, oke?" 

"Ya, tolong temukan aku. Jika Anda gagal menemukan saya hari ini, saya akan menghilang 
selamanya. 

Ya ampun, itu terlalu menyenangkan. 

"Kamu tidak bisa... Tolong jangan menghilang... hiks..." 

Dengar, kau benar-benar membuat Frey menangis. Anda seharusnya bercanda dalam 
jumlah sedang... 

"...Nyonya Serena? Apakah kamu tidak akan pergi? 

"Ah." 

Saat aku mendengar suara pelayan dari belakang, versi muda diriku dan Frey, yang 
bermain di depanku, menghilang begitu saja. 

"...Mendesah." 

Ini cukup sulit untuk mereproduksi memori. Jika Anda membiarkan konsentrasi Anda 
tergelincir bahkan untuk sesaat, ilusi itu akan hancur. 

'Pohon itu masih ada.' 
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Tetap saja, saya bisa mengingat beberapa kenangan indah. Saat itu, Frey tidak dapat 
menemukanku sampai malam tiba. 

Berkat itu, Frey dimarahi habis-habisan oleh ibunya. 

"... Maaf, Frey." 

Aku masih merasa bersalah tentang itu. Tapi saat itu, aku benar-benar tidak bisa 
menahannya. 

Tentu saja, saya juga ingin menggoda Frey dan melihat reaksinya, tetapi saya tidak ingin 
ditemukan olehnya selama mungkin. 

Karena, saat Frey menemukanku, permainan akan berakhir... dan aku harus kembali ke 
rumah lagi. 

Jadi, mengulangi kehidupan sehari-hari saya yang mengerikan. 

"Hooot..." 

"...Ah." 

Sementara aku menggigil karena mengingat kenangan mengerikan itu, burung hantuku 
terbang ke arahku. 

"Kamu juga menemukanku. Kebetulan, apakah Anda memiliki surat ... " 

"Hooot..!" 

"...Aduh." 

Saya tersenyum dan menjangkau teman saya, yang telah bersama saya sejak saya masih 
kecil, tetapi tiba-tiba dia mulai mematuk saya. 

"Jangan lakukan itu. Itu menyakitkan." 

Seorang anak yang tidak pernah melanggar perintahku, apalagi memberontak, mematukku 
dengan putus asa. Karena dia, tanganku yang menutupi wajahku mulai berdarah. 

"Tiupan..." 

Segera dia berbaring di tanah saat aku mengeraskan ekspresiku dan berjalan maju. 

"... Pergi ke kereta dan tetap di sana." 

Aku menatap burung hantu itu dengan tegas, lalu melangkahi dan berkata begitu. 

"... Fiuh." 
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Aku tidak bisa mendengar teriakan lagi, jadi sepertinya dia kembali ke kereta. Atau masih 
tergeletak di tanah? 

Aku bisa melihat ke belakang dan melihat apa yang dia lakukan, tapi aku tidak mau. 

Jika saya melihat ke belakang, saya pasti akan merasa lemah. 

"Pintu masuk... Sama seperti dulu." 

Melanjutkan berjalan diam-diam ke depan, saya tiba di gerbang rumah Starlight. 

"... Di sinilah aku pertama kali bertemu Frey." 

Saya masih ingat dengan jelas kunjungan pertama saya ke tempat ini, dipandu oleh ayah 
saya, Penguasa rahasia Keluarga Cahaya Bulan, dan mantan kepala keluarga. 

Mungkin Frey bersembunyi di belakang ibunya sambil mengintip dengan rasa ingin tahu 
karena dia malu melihat tunangannya untuk pertama kali. 

Saat itu, aku tidak berharap banyak darimu. 

Tidak sepertimu, yang tidak bersalah, aku tenggelam dalam sisi gelap Kekaisaran, dan aku 
tahu tujuan sebenarnya di balik pertunangan itu. 

"Serena! Mari main!" 

"... Aku tidak tahu cara bermain." 

"Jangan katakan itu! Kami hanya bisa bermain seperti biasanya!" 

"Apakah begitu?" 

Awalnya, itu hanya kecemburuan murni. 

Tidak sepertiku, yang tenggelam dalam kegelapan, aku hanya membenci Frey, yang murni 
dan diberkati dengan kebahagiaan. 

"A-Apa ini...?" 

"Ini dokumen kadipaten kami. Saya bermain sambil mengatur ini." 

"Dan ini...?" 

"Itu adalah formula mendalam untuk lingkaran sihir pelindung. Saya merasa paling asyik 
bermain ketika saya mempelajari ini." 

Jadi, saya menyakiti diri Anda yang tidak bersalah. 
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Astaga, anak mana yang mau bermain dengan benda seperti itu? 

"Serena! Lihat! Saya selesai!" 

"...Hah?" 

Namun setelah beberapa bulan bertemu dengan Anda, Anda mulai beradaptasi dengan 
perundungan yang disamarkan dalam fasad 'bermain rumah-rumahan'. 

Tidak, Anda tidak beradaptasi, melainkan mengatasinya. Anda tidak berada di level saya, 
tetapi Anda melakukannya dengan baik. 

Saat itu, saya pikir Anda jenius, sama seperti saya. Dan pada saat yang sama, saya pikir 
Anda adalah satu-satunya yang bisa mengerti saya. 

"A... Ada apa ini?" 

"Ah, aku ketahuan. Hehe..." 

Tetapi suatu hari, saya menemukan tumpukan kertas yang tak ada habisnya ketika saya 
kebetulan masuk ke ruang belajar Anda. Aku tahu aku tidak sepenuhnya benar. 

"Kamu ... kenapa ..." 

"Jika aku tidak tahu ini... aku tidak bisa bermain denganmu, kan?" 

Di atas tumpukan kertas, jejak latihan tugas-tugas sulit yang telah saya berikan kepadanya 
ditulis dan ditulis ulang dengan berlimpah. 

Anda menghafal semua pengetahuan itu selama berbulan-bulan untuk bermain dengan 
saya. 

"... Saat itu, aku seharusnya menjauhkan diri darimu." 

Sementara tenggelam dalam pikiran seperti itu, saya hampir sampai di mansion. 

Namun, semakin dekat saya, semakin dekat saya bisa merasakan akhir mendekat. 

Tidak peduli berapa banyak surat yang saya kirim, balasan Anda tidak pernah sampai. 

Burung hantu mati-matian berusaha menghentikanku. 

Akhir yang menyedihkan yang bisa saya bayangkan di depan mata saya... hanya dengan 
melihat asap yang mengepul. 

"...Ah." 

Ketika saya memasuki halaman rumah Starlight, berbagai orang terlihat. 
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Separuh dari orang-orang itu berwajah pucat, separuh lainnya menangis. 

Aku menatap pemandangan itu sejenak, lalu melangkah ke halaman tempat aku bermain 
dengan Frey. 

"Nyonya Se-Serena..." 

Begitu saya memasuki halaman, seseorang dengan ekspresi pucat memperhatikan saya dan 
membuka mulutnya. 

"A-aku... aku um..." 

Sejenak aku bertanya-tanya siapa itu, tapi ternyata itu adalah Alice. Dia adalah mata-mata 
dari Lord rahasia. 

Melihatnya dengan wajah kosong pucat, kurasa dia belum sepenuhnya memahami 
gawatnya situasi. 

Nyatanya, akan sulit bagi siapa pun untuk sepenuhnya memahami situasinya. 

Ah, saya melihat satu orang di sana yang telah memahami situasi sepenuhnya. 

Dia mencoba menggaruk lengannya dengan ujung batu yang lebih tajam. 

"Itu karena aku... Karena aku... Karena aku..." 

Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata inilah orang yang dibicarakan Frey di surat itu, Lulu. 
Dia berkata bahwa dia adalah jiwa yang malang yang menanggung stigma kesialan. 

Dan saya dapat dengan jelas melihat dia sepertinya berpikir bahwa semua ini terjadi 
karena dia. Melihat darah menetes dari lengannya, dia pasti merasa sangat bersalah. 

""........"" 

Semua rakyat jelata memiliki wajah pucat dan kepala mereka tertunduk. Mungkin, jika Frey 
melihat ini, dia akan ketakutan dan menyuruh mereka untuk tidak melakukannya. Saya 
bisa membayangkannya dengan jelas dalam pikiran saya. 

Astaga, semakin aku memikirkan Frey, semakin aku merasa tertekan. Saya kira saya harus 
meningkatkan kecepatan saya. 

"Halaman dipenuhi dengan orang-orang yang menangis ..." 

Tetapi semakin cepat saya berjalan, semakin tertekan hati saya. 

Profesor Isolet memeluk surat itu dan menangis, Kania menggeliat sambil memancarkan 
mana gelap dengan kepala menunduk, dan Ferloche mengutuk Dewa Matahari sambil 
memancarkan kekuatan suci. 
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Irina, yang tersenyum dengan mata tak bernyawa, dan Arianne, yang menangis sambil 
memeluknya. Dan di sana duduk Klan Putri Kekaisaran Ketiga di halaman, sambil 
memegang surat dengan ekspresi melankolis. 

'...Sungguh, benar-benar berantakan.' 

Salah satu hal yang paling saya benci adalah situasi yang berantakan. 

Jadi, saya harus menyelesaikan ini entah bagaimana. 

"Seharusnya ada di sini... Seharusnya..." 

Dengan pemikiran itu, saya mulai mengobrak-abrik amplop yang tergeletak di tanah. 

"Mendesah..." 

Tidak butuh waktu lama untuk menemukan surat yang tersisa untukku. 

Karena di dalam amplop hanya tersisa satu surat, dan di luar surat itu tertulis pesan 
berikut. 

Untuk cinta pertamaku. 

"...Frey." 

Saya pikir saya tidak akan pernah membiarkan emosi saya menguasai akal sehat saya 
kecuali Frey ada di depan saya .. Namun, saya gagal. 

Air mata mulai mengalir dari mataku. 

Pertama-tama, saya akan memperingatkan Anda. Berhenti berpikir tentang pengkhianatan. 

"... Pfft." 

Saat saya membaca kalimat pertama dengan air mata berlinang, saya tertawa terbahak-
bahak mendengar lelucon Frey yang tidak berguna. 

Toh, kebiasaannya melontarkan lelucon untuk menghilangkan suasana serius itu masih 
ada. 

Saya akan langsung ke intinya. Karena ini sudah berakhir untuk saya, Anda harus 
mengurus apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya akan memberi tahu Anda opsi terbaik 
mulai sekarang. 

"...Mendesah." 

Dengan mengingat hal itu, saya mulai membaca konten berikut dan menghela nafas 
singkat. 
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Frey tidak pernah membenci dunia ini. Dia bahkan meninggalkan segala macam 
penanggulangan untuk masa depan yang tidak diketahui ini. 

'... Meskipun itu tidak ada gunanya.' 

... jika Anda melakukan ini, setiap orang dapat hidup setidaknya selama tiga generasi. Jika 
ini tidak berhasil, lari dari Kekaisaran dan pergi ke Benua Barat. Jika itu dengan bakatmu, 
maka entah bagaimana... 

"Tidak ada gunanya." 

Semua metode yang ditinggalkan Frey buruk. Paling-paling, itu hanya pelarian dari 
kenyataan, yang hanya akan memperpanjang hidup saya untuk sementara waktu. 

Jika metode ini tidak berhasil untuk Anda... Baca surat Aria. Itu harapan terakhirku. 

Setelah membaca strategi yang tidak berguna ini untuk waktu yang lama, saya tersenyum 
cerah ketika melihat kalimat terakhir. 

Karena apa yang ditunjukkan frasa itu sejalan dengan kesimpulan akhir yang saya 
dapatkan. 

PS Bahkan setelah membaca surat yang ditujukan untuk Aria... Jangan gunakan strategi 
yang kamu pikirkan. Itu perintah. 

"Lagipula... kamu benar-benar jenius." 

Saat aku berpikir, aku tidak sengaja melihat PostScript di surat itu dan bergumam dengan 
senyum pahit. 

Ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil mengetahui rencanaku. Pada akhirnya, 
tunangan saya juga seorang jenius. 

"Maafkan aku, Frey..." 

Namun, kecerdasannya masih sedikit lebih rendah dariku. 

".. 『Absolute Obedience Magic』 telah dicabut." 

Karena itu, saya mengalihkan pandangan saya ke tempat yang tidak pernah saya 
perhatikan. 

"... Uh." 

Kemudian mayat Frey yang hancur menarik perhatianku. 

"U-Uh..." 
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Begitu saya melihat mayat itu, sang Putri mulai berkedut dan menggigil. Sepertinya dia 
bertanggung jawab untuk ini. 

"........." 

Selain itu, tampaknya hanya Profesor Isolet yang mengetahui fakta ini. Karena Lady 
Ferloche sendiri dalam kondisi yang aneh, dia mungkin tidak menyadarinya. 

-- Hancurkan! 

"... Uh." 

Aduh, gigi saya patah. 

Saya mengamati situasi dengan tenang, tetapi saya pasti menggertakkan gigi tanpa 
menyadarinya. 

Darah menetes dari bibirku saat rasa sakit muncul dari titik itu. Namun, sekarang bukan 
waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. 

Kita harus mengakhiri situasi kacau ini secepat mungkin. 

"...Nyonya Aria." 

"Ya-Ya?" 

"Aku akan membaca surat itu. Berikan padaku." 

Dengan pemikiran itu, aku menjangkau Aria. 

"Dia-Ini..." 

Kemudian Aria, yang matanya bengkak, menyerahkan surat itu kepadaku sambil 
gemetaran. 

"Bukan, bukan yang itu... surat dengan karakter aneh." 

"...ah." 

Setelah kata-kata itu, Lady Aria mengeluarkan surat yang terlipat rapat di sakunya, dan 
menyerahkannya kepadaku. 

"... Untuk adikku tercinta. Anda memiliki dua pilihan." 

Ketika saya akhirnya menerima surat yang ditulis dalam bahasa Korea, saya mulai 
membaca isinya dengan perlahan. 

"Menjalani sisa hidupmu sebagai buronan atau sebagai wali." 
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Jejak perjuangan internal Frey yang intens masih ada dalam surat yang dia tinggalkan 
untuk Aria. 

"... Takut kamu menemukan Nubuat, ayahku dan aku tidak mengajarimu karakter ini. 
Namun, sekarang semuanya menjadi seperti ini, saya rasa saya tidak punya pilihan lain. 

Ini mungkin tidak terlihat oleh kebanyakan orang, tapi saya bisa melihatnya dengan jelas. 
Jejak perenungan mendalam, saat dia berhenti selama beberapa menit setelah menulis 
setiap surat. Merenungkan apakah akan meninggalkan surat ini. 

"... Menurut apa yang nenek moyang kita katakan, sebuah 『Alur Cerita Alternatif』 untuk 

game ini ada. Sederhananya... perhatikan saja bahwa ini adalah skenario hipotetis yang 
bahkan saya tidak yakin apakah itu akan berhasil atau tidak." 

Namun, pada akhirnya, dia memilih untuk meninggalkan surat ini. Mungkin juga 
menyakitkan. Fakta bahwa orang lain harus mengambil alih jubahnya dan memikul 
takdirnya. 

"Ngomong-ngomong, dalam skenario yang tidak pasti itu... Di mana aku mati, kamu satu-
satunya di dunia ini yang bisa menghiasi『Hero's Armament』 yang tersembunyi di ruang 

bawah tanah." 

Mendengar kata-kata itu, Aria berhenti menangis dan tampak bingung. 

"Tentu saja...kamu tidak memiliki『Kekuatan Pahlawan』atau『Sistem』...Jadi pada saat 

kamu bisa memakainya, seluruh benua mungkin sudah hancur." 

"Ahhh..." 

"Namun, jika semua orang dari seluruh benua bersatu... Dan jika kamu merangkul peranmu 
sebagai 'Penjaga' dan memberikan yang terbaik... Mungkin benua masih bisa 
diselamatkan." 

Karena itu, saya menarik napas dalam-dalam dan berdehem. Apa yang mengikuti ini adalah 
informasi yang sangat penting. 

"Tentu saja, jika kau memilih jalan itu.. jalan di depan masih cukup berat. Bahkan jika Anda 
tidak harus melakukan perbuatan jahat seperti saya... Kemungkinan kematian di sepanjang 
jalan cukup tinggi. Anda akan selalu lelah secara mental, dan pada akhirnya, Anda tidak 
akan menerima imbalan apa pun." 

"... Uh." 

"Dan bahkan jika kamu berhasil, itu hanya akan mencegah pemusnahan total. Diperlukan 
waktu ratusan tahun bagi dunia untuk dibangun kembali. Bahkan semua yang saya katakan 
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sekarang adalah masa depan yang tidak pasti. Ini bukan cerita dari 'Dark Tale Fantasy 2', 
ini adalah alur cerita alternatif." 

Saat itu, saya bisa mengerti mengapa Frey menulis konten yang tidak ada harapan. 

"Tetap saja, apakah kamu berani memilih jalan itu?" 

"A-aku..." 

"...Ingat. Itu bukan kehendak siapa pun. Itu harus menjadi keinginan Anda. Anda harus 
memutuskan sendiri." 

Dia ingin memberi adiknya kesempatan untuk memilih. 

"Kakak... hirup..." 

Aria, yang mendengar semua yang saya katakan, memeluk surat itu dan mulai menangis 
dengan sedihnya. 

Ya, saya pikir saya benar... Sekaranglah waktunya untuk mengakhiri segalanya. 

"Ahhh..." 

Aku meninggalkan Aria yang menangis sedih dan menoleh ke Putri, yang sedang berbaring 
di tanah dengan kulit pucat. 

"Aku salah... aku salah..." 

"Klan Yang Mulia." 

"Aku salah... ugh... aku salah..." 

Mata emasnya sekarang berubah menjadi merah padam, dan rambutnya yang dihias 
dengan elegan benar-benar berantakan. 

Melihatnya memegang surat yang kusut begitu erat sampai tangannya berdarah, dia pasti 
sudah mengerti kebenaran dari surat itu. 

"... Tidak ada alasan untuk merusak mayatnya seperti itu." 

Saya mencoba untuk tidak berbicara dengan kasar, tetapi untuk beberapa alasan, lidah 
saya tidak dapat membantu tetapi mengucapkan teguran yang kejam. 

"Kamu tidak perlu mengkonfirmasi pembunuhan itu." 

Lalu Clana mulai melihat wajah orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi terkejut. 

"...Apa pun. Tidak ada gunanya membahas ini sekarang, kan?" 
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Clana, yang berada di depanku, adalah penyebab kematian Frey dan tubuhnya dalam 
keadaan termutilasi. 

Namun, dia membunuh Frey karena dia menikam jantungnya di timeline sebelumnya. Dan 
dia mungkin merusak tubuh Frey karena tindakannya di kehidupan sebelumnya. 

Jadi masuk akal, tapi... 

"Ahh...!" 

"...Putri?" 

Tiba-tiba, Clana mencengkeram kepalanya dan mulai mengerang. 

"A-Apa...ingatan ini?" 

"Ahhh." 

"Frey..." 

Pada saat yang sama, saya mendengar suara dari belakang. Ketika saya berbalik perlahan 
dan melihat beberapa orang memegang kepala mereka. 

Semua orang menderita kesakitan kecuali rakyat jelata, Kania, Irina, dan aku. 

"Hei, ingatan apa ini ..." 

Aku menatap Clana dalam diam, sementara dia mulai bergumam linglung. 

"Tidak mungkin... Ke-Kalau begitu selamatkan aku, Frey..." 

"... Apakah kamu mendapatkan kembali ingatanmu?" 

"Se-Serena..." 

Baru kemudian saya mengerti apa situasinya. 

Karena subjek dari ingatan yang diedit telah mati, ingatan semua orang telah kembali ke 
keadaan semula. 

Kecuali Kania, Irina, dan aku sendiri, yang sudah mendapatkan kembali ingatan kami. 

"........Ha ha ha." 

Sementara aku tenggelam dalam pemikiran seperti itu, cahaya di mata Clana menghilang. 

Penampilannya tampak seperti boneka tak bernyawa. Itu agak menyeramkan. 
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"Putri Klan. Tenang, Putri Clana." 

Aku menggoyangkan Clana sebentar, tapi sang Putri tetap tersenyum dengan air mata 
samar di matanya. 

Yah, sepertinya dia rusak. 

""........"" 

Dan itu sama untuk orang-orang di belakangku. 

Mereka sudah dalam kondisi mental yang tidak stabil, tetapi benar-benar hancur ketika 
pikiran mereka diliputi oleh ingatan Frey. 

"Putri Clana." 

Setelah menonton adegan itu dengan tenang untuk beberapa saat, aku menghela nafas dan 
duduk di sebelah Putri. Aku kemudian membuka mulutku. 

Hal terakhir yang harus saya lakukan untuk mengakhiri semuanya. 

"Lihatlah Profesor Isolet di sana. Dia dengan lembut membelai pedangnya." 

"...Hah?" 

"Orang yang linglung sampai sekarang tersenyum menyeramkan sambil mengelus pedang 
yang diberikan Frey padanya sebagai hadiah. Apakah kamu tahu apa artinya ini?" 

Saat aku berbicara dengan dingin, Clana, yang telah hancur, mulai gemetar. 

"...Sebentar lagi, dia akan mengakhiri hidupnya dengan pedang yang sama itu." 

"Ahhhh..." 

Kemudian, saat aku berbicara tanpa henti, rasa takut muncul kembali di mata mati Clana. 

Rupanya, terapi kejut ini bekerja dengan baik padanya. 

"Lihat Kania di sana. Mana gelapnya akan menelannya. Di sebelahnya adalah Ferloche, yang 
sedang menggaruk lantai sampai kukunya hilang semua, dan Irina, yang benar-benar gila. " 

"B-Berhenti..." 

"Setelah Aria mengingat kebenaran tentang kematian ibunya, cahaya di matanya tampak 
memudar. Bukan hanya itu, tapi aliran mananya telah terbalik. Jika kamu meninggalkannya 
seperti itu, itu tidak akan lama..." 

"Tolong berhenti..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tapi aku terus menyiksanya dengan rasa bersalah. 

"Dalam situasi seperti ini, apa yang harus dilakukan Yang Mulia, Clana?" 

"Aku tidak tahu..." 

"Kenapa kamu tidak tahu? Anda adalah pemimpin yang memimpin semua orang, Putri 
Kekaisaran Kekaisaran ini. Jika Anda tidak tahu, siapa yang seharusnya tahu?" 

"Aku... aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin..." 

Lalu, Clana mulai bergumam dengan mata redup. 

"Aku hanya... aku ingin mati. Aku ingin mati seperti ini dan menghilang. Jadi, jadi..." 

"Tidak." 

Kepada Clana... dan kepada semua orang di sekitarnya, kataku dengan sungguh-sungguh. 

"Jika kalian semua jatuh di sini, rencanaku tidak berguna. Jadi... bangun kembali." 

"Rencana AA...?" 

Karena itu, saya mengeluarkan botol dari saku saya dan mulai berbicara. 

"Masih ada harapan. Dengarkan detailnya dari Lady Aria. Dia akan membuat keputusan." 

"Serena...?" 

"Kalau begitu aku akan memberitahumu strategi terakhirku." 

Setelah mengatakan itu, aku membuka tutup vial yang kupegang dan menuangkan cairan 
ke dalam mulutku. 

""........."" 

Dan dengan demikian, keheningan bertahan untuk sementara waktu. 

'Frey, maafkan aku...' 

Dalam keheningan itu, aku diam-diam memejamkan mata dan berpikir keras. 

'...Tapi tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, ini adalah satu-satunya cara.' 

Baru-baru ini, saat membaca dokumen rahasia keluarga Moonlight yang saya peroleh 
secara diam-diam... sebuah kenangan yang mengejutkan muncul di benak saya. 
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Baru saat itulah aku mengerti mengapa aku jatuh cinta padamu begitu dalam. Mengapa aku 
jatuh cinta buta padamu. Dan mengapa aku tidak bisa menyerah padamu sampai akhir. 

Aku berhutang budi padamu yang tidak akan pernah bisa kubayar bahkan jika aku 
mendedikasikan seluruh hidupku untukmu. 

Anda pasti secara alami mengira Anda hanya memiliki 10 tahun umur tersisa ketika Anda 
memasuki akademi. 

Tapi bagaimana itu masuk akal? 

Bagaimana dia tahu bahwa itu 'tepat 10 tahun', sementara dia terus berbagi kekuatan 
hidupnya dengan Kania? Jawabannya terletak pada ingatannya yang dibuat-buat. 

Ya, apa yang Anda ingat sebagai 'kejahatan pertama' Anda ... ingatan yang terkait dengan 
kutukan saya tentang 『Subordinasi Keluarga』. 

"Batuk!!" 

"Se, Serena!?" 

Ah, sepertinya bekerja lambat. 

Apakah Anda selalu batuk darah seperti ini? Ya ampun, itu pasti sangat mengerikan. 

"Serena...? Apa yang kamu lakukan?" 

"Ha ha ha..." 

"... lingkaran sihir apa yang muncul di tubuhmu?" 

Setelah aku duduk sejenak, Clana mulai menatapku dengan bingung. 

"Saya minum racun. Lingkaran sihir adalah kutukanku." 

".......Apa?" 

"Frey, yang memblokir kutukanku, mati, dan kutukanku yang melemah telah diaktifkan 
kembali. Dalam beberapa menit, saya akan menjadi boneka dari 'Secret Lord.' Jadi, saya 
bunuh diri." 

Ketika saya memberikan penjelasan singkat kepada Clana, ekspresi bingungnya sampai 
sekarang terdistorsi. 

"A-Apa maksudmu... Frey memblokir kutukanmu? Tuan Rahasia? Kamu... kamu akan bunuh 
diri?" 

"Ya... agar strategi terakhirku berhasil... aku tidak punya pilihan selain melakukan ini." 
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"Itu... apa artinya itu!!" 

Kemudian Clana berlari ke arahku dengan air mata berlinang. 

"J-Jangan mati... Jangan mati..." 

"Batuk.. Ugh..." 

"Apakah kamu akan mati karena aku juga? Frey... mati karena aku... Sekarang kamu juga... 
karena aku..." 

"... Clana, dan yang lainnya. Dengarkan aku mulai sekarang." 

Aku berhenti berbicara dengan Clana yang dilanda kepanikan dan mulai berbicara sambil 
menahan kesadaranku yang mulai memudar. 

"Jangan biarkan kematian Frey... dan pengorbananku sia-sia..." 

"Oh tidak... Tidak... Tidak...!" 

"Ingat kami... ukir kenangan ini di hatimu... dan teruslah bergerak maju. Jangan menyerah. 
Apa pun yang terjadi." 

"Tidaaaak!" 

Ada banyak hal yang ingin saya katakan, tetapi saya rasa saya tidak bisa melangkah lebih 
jauh. Itu terlalu sulit . 

"... Hanya satu pertanyaan, satu pertanyaan terakhir." 

Ya Tuhan, seekor kucing hitam bertanya padaku. Yah, itu tidak bisa membantu. 
Bagaimanapun, saya melakukan beberapa hal buruk padanya. 

"Kenapa... kenapa kamu melakukan itu? Untuk apa dunia tanpa harapan ini... bahkan bagus 
untuknya?" 

Dia mengajukan pertanyaan yang cukup lucu. Karena itu aku tidak bisa menahan senyum. 

"... Itu adalah dunia yang ingin dilindungi oleh Frey." 

Ah, saya pikir itu akan menjadi kata-kata terakhir saya. 

Oh tidak, apa yang harus saya lakukan? 

Hal terakhir yang ingin saya tanyakan... adalah untuk dimakamkan di sebelah Frey... 

. 
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"Se-Serena?" 

Segera Serena, yang batuk darah di lengan Clana, menjadi lemas. Sementara itu, Clana, yang 
tidak tahu harus berbuat apa, mulai melontarkan omong kosong. 

"Itu bohong, kan? Ini... Ini pasti tipu muslihat? Benar...?" 

Mereka yang diam-diam menonton Clana menyadari kedalaman kata-kata terakhir Serena. 

"Serena... Serena... Uh..." 

Clana, yang berbicara omong kosong untuk waktu yang lama, segera membenamkan 
wajahnya di dada Serena dan mulai bergumam. 

"A-aku... aku... aku... membunuh Serena... dan Frey... uh..." 

"Yang Mulia, Putri Clana!! Ini adalah berita mendesak!! Waktu sangat penting!!" 

"...Ah?" 

Clana yang sudah lama memeluk Serena sambil meneteskan air mata, tiba-tiba gemetar 
kaget saat mendengar utusannya di halaman rumah Frey. 

"K-Kamu baik-baik saja... aku senang... H-Huh?" 

Melihatnya aman, kurir itu menghela nafas lega, tetapi setelah terlambat menyadari situasi 
yang terjadi di depan matanya sendiri, ekspresinya menjadi kaku. 

"...Uh, aku tidak tahu apa yang terjadi...tapi pertama-tama, izinkan aku memberitahumu 
berita penting ini." 

Utusan itu, yang telah menatap kosong untuk waktu yang lama, segera teringat bahwa ini 
adalah keadaan darurat dan mulai menyampaikan berita mendesak dengan tergesa-gesa. 

"Yang Mulia, Kaisar dan Yang Mulia, Permaisuri, serta Putra Mahkota, Putri Pertama dan 
Kedua semuanya telah meninggal dunia." 

".......Maaf?" 
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Saat Clana bertanya dengan mata terbuka lebar, kurir itu menjawab dengan ekspresi tegas 
di wajahnya. 

"Sekarang, kamu adalah Permaisuri negeri ini." 

".......Ah." 

Semua orang, termasuk Clana, terkejut dengan berita yang mengejutkan itu, tapi si 
pembawa pesan terus berbicara dengan ekspresi wajah yang bahkan lebih muram. 

"Dan, Raja Iblis telah menyatakan perang." 

"........!!!" 

Mendengar kata-kata itu, Clana dan semua orang membeku. Dan sejak saat itu, waktu tiba-
tiba mulai berakselerasi. 

Matahari terus terbit dan terbenam saat bulan datang dan pergi. Sementara itu, orang-
orang berlalu lalang dengan cepat. 

"Mendesah....." 

Dan di tengah itu semua, Frey, yang memiliki ekspresi muram di wajahnya, bergumam 
dengan nada melankolis. 

"... ini benar-benar yang terburuk." 

Cobaan itu perlahan akan segera berakhir. 
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Chapter 76 
Bab 76 -- Matahari Memudar 

"Hah..." 

Bangun di jalan yang tertutup salju, seorang gadis menghela nafas panjang, melepaskan 
kabut putih ke udara.., 

Saat dia melihat kabut menyebar dengan ekspresi cemberut, gadis itu tiba-tiba mengangkat 
kepalanya dan menatap langit malam. 

"...Gelap." 

Beberapa bulan yang lalu, Anda dapat melihat bintang-bintang yang berkelap-kelip dan 
bulan bersinar terang di langit malam, tetapi sekarang hanya kegelapan pekat yang tersisa. 

"Di mana semuanya salah?" 

Bergumam dengan dingin pada dirinya sendiri setelah mengamati keadaan langit malam 
saat ini, dia terus bergerak dengan langkah kaki yang berat. 

-- Wuss... 

"... Uh." 

Terlepas dari keinginannya, angin musim dingin yang sedingin es telah menghalangi gadis 
itu untuk melangkah maju. 

Menghela nafas singkat setelah memperlambat langkahnya, gadis itu memasuki bar yang 
dia temukan di dekatnya dalam upaya untuk melindungi dirinya dari angin kencang . 

"Masuklah..." 

Di masa lalu, bartender akan segera menendang gadis yang tampak lusuh itu keluar dari 
pintu, tetapi sekarang dia hanya kehilangan ekspresi saat dia menggumamkan salamnya. 

-- Berkibar 

Berkat itu, setelah beristirahat sebentar, gadis itu mengambil koran yang berkibar di 
sampingnya dan mulai membaca artikel yang tertulis di sana. 

Kekaisaran berada di ambang kehancuran setelah menghadapi serangkaian kekalahan!. 
Mungkinkah ini kehendak 'Majestic Sun'? 

"Ugh..." 
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Namun, saat gadis itu menatap berita utama yang tertulis di koran, dia diam-diam menutup 
matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"Bahkan seseorang seperti saya... Saya melakukan yang terbaik yang saya bisa..." 

Tentu saja, tidak ada jiwa yang tersisa di dalam bar kosong ini yang bisa menjawab kata-
kata gadis itu, termasuk si bartender. 

"Hei, kamu di sana, si kecil." 

"...Ya?" 

Tepat ketika gadis itu, yang sudah sangat menyadari fakta itu, mengatupkan giginya dan 
hendak pergi, bartender itu mulai bergumam dengan suara serak. 

"Aku tidak tahu mengapa pada malam tanpa bintang seperti ini orang terus datang dan 
meninggalkan kota ini... tapi kupikir lebih baik bergegas dan meninggalkan tempat ini lebih 
cepat daripada nanti." 

"Aku tahu itu.. itu sebabnya aku meninggalkan kota sekarang." 

"Tidak, bukan hanya kota ini... Aku sedang berbicara tentang Kerajaan ini." 

Ketika dia mendengar kata-kata tulus dari bartender, gadis itu mengangkat bahu tak 
berdaya dan bergumam sebagai jawaban. 

"Yah, Keluarga Kekaisaran masih bertahan sekarang. Jadi mungkin masih ada harapan yang 
tersisa..." 

"Omong kosong. Jika mereka benar-benar bertahan dengan baik... Lalu mengapa tidak ada 
pelanggan yang berkeliaran di bar saya? 

"Itu..." 

"Hanya beberapa tahun yang lalu penuh dengan orang, tapi sekarang lihatlah!" 

Menghadapi kebenaran yang keras, gadis itu diam-diam menundukkan kepalanya, ketika 
pria itu jatuh di atas meja sekali lagi dan mulai bergumam pelan. 

"Oh, terserah... Apa gunanya menyalahkan anak kecil sepertimu? Aku hanya akan minum 
lagi." 

"... kenapa kamu tidak lari saja?" 

"Melarikan diri?" 

Mendengar kata-kata gadis yang baru saja akan pergi, bartender itu hanya menyeringai dan 
bergumam sebagai jawaban. 
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"Tidak masalah ke mana aku mencoba melarikan diri, seorang pemabuk tua busuk 
sepertiku akan berakhir sama saja." 

Selesai berbicara, bartender itu langsung menutup matanya dan mulai mendengkur. 

"...nngh." 

Sambil menggertakkan giginya, gadis itu akhirnya meninggalkan bar dan kembali 
menikmati angin musim dingin yang sedingin es di luar. 

-- Wuss... 

"...Mendesah." 

Gadis itu menatap tangannya yang beku setelah melewati angin musim dingin untuk 
sementara waktu. 

"Ah, ah... AHHH...!" 

Tiba-tiba gadis itu mulai mengerahkan kekuatan 

"Ayo... Keluar...!" 

Kemudian, cahaya redup muncul dari tangannya, tapi itu saja. 

Pancaran cahaya yang pernah melelehkan semua yang menghalangi jalannya bahkan tidak 
bisa mencairkan salju yang jatuh dari langit. Dia tidak bisa berbuat apa-apa selain 
menyinari cahaya. 

"Silakan datang kembali..." 

Gadis yang melihat cahaya redup dan lemahnya, mulai terisak dan bergumam. 

Itu adalah pernyataan dengan banyak arti, tetapi tidak satu pun dari pernyataan itu yang 
dapat terjadi dalam kenyataan. 

Orang yang dia inginkan sudah mati, dan cahaya yang dia rindukan sudah lama memudar. 

".....Ah." 

Gadis yang menangis tidak bangun sampai air mata hangat yang mengalir di pipinya jatuh 
di tangannya. 

"Aku ... tidak pantas bersedih." 

Gadis itu, yang bergumam dengan suara dingin, memaksa tubuhnya yang membeku untuk 
melangkah lagi dan lagi. 
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Gadis itu terus maju melalui rasa dingin yang pahit yang berubah menjadi rasa sakit, 
sampai akhirnya rasa sakit itu pun hilang. 

"Aku di sini teman-teman." 

Dia tiba di tempat yang cukup akrab. 

Tempat yang dia kunjungi setiap akhir pekan selama beberapa tahun sebagai tindakan 
pertobatan, tempat di mana langkah kaki orang lain telah lama memudar. 

『Tempat Kelahiran Frey Raon Starlight』 

"... Aku minta maaf karena datang." 

Setiap kali dia datang ke sini, dia meminta maaf. 

Karena jika dia tanpa berpikir menunjukkannya di sini, dia bertanya-tanya apakah mereka 
akan marah saat dia beristirahat di kuburan mereka. Namun, dia tidak pernah melewatkan 
satu hari pun permintaan maaf. 

"...Mendesah." 

Namun, rasa bersalah tambahan setiap kali dia meminta maaf sering kali melampaui 
kesadarannya akan kenyataan. 

Hanya karena dia meminta maaf kepada mereka yang telah meninggal karena tindakannya 
tidak berarti mereka akan kembali lagi. 

-- Kreaaak... 

"Ya ampun... aku harus memperbaiki ini..." 

Gadis yang membuka gerbang yang mengarah ke halaman yang dulunya adalah rumah 
kuno, bergumam ketika pintu berderit dan berhenti. 

"...Itu benar. Hari ini akan menjadi hari terakhir, kan?" 

Gadis itu menghela nafas ketika dia berbicara dan kemudian pergi ke halaman dengan 
kepala tertunduk seolah melambangkan dosa besar.. 

Tempat kelahiran Frey Raon Starlight. 

Begitu dia tiba, dia menuju ke tempat kejadian itu terjadi, menundukkan kepalanya sejenak 
dan mulai menggumamkan doanya. 

Dia melakukan ini karena dia bertanya-tanya apakah ini akan membebaskan jiwa Frey, 
yang sedang tidur di ruang bawah tanah mansion. 
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"...Halo." 

Gadis yang keluar dari mansion dimana hanya jejak kejayaannya yang tersisa mendekati 
batu nisan abu-abu di kejauhan dan menganggukkan kepalanya sebagai salam. 

『The Silent Hero, beristirahat di sini』 

"Aku benar-benar minta maaf aku belum bisa datang akhir-akhir ini. Saya mengalami 
beberapa masalah..." 

Gadis itu, yang sedang mengelus batu nisan Frey, berkata demikian dan melepas jubahnya. 
Dengan demikian, mengungkapkan penampilannya .. 

Dia memiliki rambut bob saat dia memotong rambut emasnya yang panjang dan subur. 
Banyak bekas luka terukir di tubuhnya yang sebelumnya tidak terluka. Dia adalah Clana 
Solar Sunrise, yang mungkin akan menjadi Permaisuri Kekaisaran terakhir. 

"...Maafkan saya. Itu cukup memalukan." 

Permaisuri menangis sambil berlutut di depan batu nisan, mengenakan jubah lusuh. 

Itu akan menyebabkan kegemparan, tapi tidak mengejutkan jika itu adalah Kerajaan 
Matahari Terbit. 

Lagi pula, jatuhnya Kekaisaran Matahari Terbit hanyalah batu. 

"Awalnya, kami memenangkan beberapa pertempuran... Kupikir masih ada harapan... 
Sekarang mana matahariku telah mengering, dan musim dingin masih berlanjut... Kita tidak 
bisa bertahan lebih lama lagi." 

Clana yang kelelahan, yang tidak yakin berapa banyak waktu yang telah berlalu antara 
kejadian itu dan kenyataan kejamnya, mulai bergumam tanpa sadar. 

"Jika kalian berdua masih hidup... ini tidak akan terjadi." 

Sambil berbicara, Clana mengalihkan pandangannya dan melihat ke makam Serena. 

"........" 

Clana memandangi kedua kuburan itu dengan mulut terkatup beberapa saat, lalu mulai 
berbicara dengan suara bergetar. 

"Tentara Raja Iblis telah mencapai Ibukota Kekaisaran. Karena itu, sepertinya hanya ada 
pelayan bar yang tersisa di Ibukota, selain Tentara Kekaisaran, yang kutemui sebelumnya." 

Clana, yang bergumam sambil mengingat pelayan bar mabuk yang dia temui sebelumnya, 
berbicara dengan nada kalah. 
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"Saat matahari terbit, aku akan memimpin Tentara Kekaisaran dan menghadapi Raja Iblis. 
Tentu saja, saya bahkan tidak bisa menggunakan solar mana saya... dan Tentara Kekaisaran 
terluka dan lelah... Tapi saya masih berusaha mengevakuasi warga dari pelabuhan ke 
benua barat. Saya dapat membeli cukup waktu untuk orang-orang dan Aria untuk 
melarikan diri. 

Clana terus berbicara, dengan air mata mengalir di wajahnya. 

"Jadi, hari ini akan menjadi terakhir kalinya aku mengunjungimu... Besok aku..." 

-- Wuss...! 

"...AH!" 

Seolah menanggapi kata-kata itu, angin musim dingin yang sedingin es bertiup ke arah 
Clana. 

Clana, yang merasakan sakit seolah-olah ditusuk jarum di setiap sudut tubuhnya, berbicara 
dengan mata tertutup rapat. 

"...Maaf, aku merasakan sakit di depanmu hanya sebanyak ini. Rasa sakit yang kamu 
rasakan... pasti seratus kali lebih besar dari ini..." 

Sambil berbicara, Clana yang menahan rasa sakit yang dirasakannya di setiap sudut 
tubuhnya, mengatupkan giginya, dan mengeluarkan sesuatu. 

"...Itu adalah primrose bintang. Yang Anda berikan kepada saya sejak lama. 

Clana, yang berjuang untuk menggerakkan tangannya yang membeku, meletakkan stellar 
primrose di depan batu nisan Frey. Dia kemudian menyeka air mata dari matanya dan 
mengeluarkan sesuatu yang lain. 

"Serena. Ini adalah primrose bulan. Aku hanya... Kupikir aku juga harus meninggalkan 
sesuatu untukmu." 

Akhirnya Clana bangun, setelah meletakkan bunga mawar bulan di depan batu nisan 
Serena, dan berbicara dengan ekspresi getir. 

"Kalau begitu, ini perpisahan, teman-teman." 

-- Wuss...! 

"... AHHH!" 

Tapi saat itu, angin pahit yang luar biasa menyerang tubuhnya. 

"...... ugh." 
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Clana, yang berjongkok, mengerang karena rasa sakit yang membekukan akibat angin. 
Namun, segera dia mengatupkan giginya dan dengan cepat bangkit. 

Dia tidak bisa menunjukkan pandangan menjijikkan itu kepada mereka yang telah mati 
karena dia. 

"...Hah?" 

Clana, yang gemetar ketakutan saat membungkuk untuk mengucapkan selamat tinggal, 
melihat sesuatu yang bersinar di depan batu nisan Frey. 

"......Cincin?" 

Itu adalah cincin yang sangat berkilau. 

"Aku tidak tahu siapa yang meninggalkan ini... tapi pasti ditinggalkan oleh seseorang yang 
pernah diselamatkan Frey, kan?" 

Clana melirik ke permukaan cincin yang mengkilap itu, tetapi setelah melihat keausan di 
bagian dalam cincin itu, dia bergumam dengan tatapan bersalah. 

Sejak Frey meninggal, semua perbuatan baik yang dia lakukan secara diam-diam 
terungkap. 

Yang paling menghancurkan hati Clana adalah bahwa Frey adalah pendiri panti asuhan 
terbesar di Kekaisaran. 

Betapa tragisnya itu. 

Ketika dia mengunjungi panti asuhan, dia bahkan mual melihat anak-anak menyambutnya 
dengan ceria. 

"Ah... aku bertingkah seperti ini lagi." 

Clana, sambil berpikir sejenak, segera menyadari bahwa tangannya gemetar. 

"Ugh..." 

Ketika dia meraih tangan kanannya dengan tangan kirinya, dia merasakan sakit yang 
menggelitik. Sepertinya dia menderita efek radang dingin. 

-- Kerutan, kerut. 

Tapi tak lama kemudian, Clana keluar dari kuburan, mengabaikan rasa sakitnya. Di 
Kekaisaran tempat musim dingin abadi tiba, radang dingin bukanlah masalah besar. 

"Uhuk uhuk!" 
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Pilek bukanlah masalah besar. Ini sangat menular, tetapi tingkat kematiannya tidak terlalu 
tinggi. 

Satu-satunya hal yang benar-benar membuatnya takut adalah Pasukan Raja Iblis, yang 
memiliki tingkat kematian 100%. 

-- Spud Spud 

Clana, yang menutupi mulutnya dengan tangan gemetar, terbatuk sambil berjalan. Dia 
kemudian bergumam dengan getir saat meninggalkan rumah Frey, yang sekarang telah 
menjadi kuburan. 

"Aku merasakan hal yang sama seperti yang kurasakan saat itu." 

Pada hari kematian Frey dan Serena, saat dia meninggalkan halaman setelah menerima 
misi penting untuk menghadapi Raja Iblis, dan naik tahta. 

Clana masih belum bisa melupakan emosinya saat itu. 

"... Sebelum berkumpul kembali dengan tentara, aku perlu sedikit menghangatkan diri." 

Clana, yang telah berdiri di sana untuk waktu yang lama, mulai bergumam dan bergerak 
ketika semua indera tubuhnya mati rasa akibat angin musim dingin yang mengiris 
tubuhnya. 

"Apa, kamu di sini lagi?" 

"... Aku butuh tempat untuk menghangatkan diri." 

Tentu saja, satu-satunya tempat untuk menghangatkan diri adalah bar yang pernah dia 
kunjungi sebelumnya. Bartender itu menatap Clana saat melihatnya masuk. 

"Pff... kau anak yang aneh." 

Kemudian bartender yang menatapnya sejenak langsung tersenyum dan mengajukan 
pertanyaan padanya. 

"Kamu ... Apakah kamu punya uang?" 

"Tidak." 

"Lalu kenapa kamu di bar?" 

"Aku punya cukup uang untuk minum." 

Mendengar ini, dia tertawa dan mengeluarkan sebotol anggur di belakangnya dan 
menyerahkannya kepada Clana. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"... Apakah kamu diizinkan memberi anak minum?" 

"Melihat seorang anak masih berada di tempat seperti ini, sepertinya dia akan mati... Apa 
bedanya jika aku memberinya minuman keras?" 

Bartender, yang menjawab pertanyaan Clana dengan seringai, dengan cepat meneguk 
minumannya dan berkata. 

"... Lalu pergi tidur, apakah kamu tinggal di sini atau tidak, terserah kamu." 

"Bagaimana jika saya mencuri uang?" 

"Kamu pikir masih ada uang tersisa? Yah, ada banyak minuman keras." 

Karena itu, bartender segera naik ke atas sambil bersenandung. 

-- Kreaaak... 

"...Hah?" 

Tetapi pada saat itu, seorang pria berjubah hitam membuka pintu bar. 

"Hai...? Ada tamu..." 

Clana yang kaget berteriak ke atas, tapi tidak ada jawaban 

"Hmm..." 

Clana mengernyit sejenak, lalu diam-diam mulai mengamati orang yang masuk. 

"... Apakah kamu, kebetulan, adalah bawahan Raja Iblis?" 

"Tidak, aku hanya seorang musafir yang lewat." 

Clana, yang mengajukan pertanyaan dengan suara lelah, mengangguk tanpa jiwa saat pria 
di depannya menjawab dengan suara rendah. 

"Saya mengerti." 

Dengan demikian, keheningan bertahan untuk sementara waktu. 

-- Teguk teguk. 

Clana menatap kosong botol di depannya, lalu tiba-tiba mengambilnya dan mulai 
menenggak tenggorokannya. 
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"...Hah." Clana biasanya tidak terlalu suka minum. Namun, dia membuat pilihan itu untuk 
melupakan ketakutannya akan pertempuran terakhir besok, rasa bersalahnya terhadap 
Frey dan Serena, dan banyak penyesalan lainnya... 

"Ini semua... Ini semua salahku..." 

Namun, itu adalah salah satu dari banyak penilaian buruknya. 

Anggur yang kuat dan pahit hanya membantu membawa lebih banyak emosinya yang telah 
dia perjuangkan secara internal. 

"Jika bukan karena saya... semuanya akan berhasil jika bukan karena saya..." 

Karena itu, Clana membanting tinjunya ke meja. 

"Tidak, tidak... aku tidak ingin mengingat... aku tidak mau...!" 

Sudah cukup lama sejak dia tidak bisa menggunakan solar mana, tapi perasaan merobek 
tubuh Frey hari itu masih jelas di tangannya. 

Saat sinar matahari dari jarinya sendiri menembus kepala Frey, saat belati yang dia panggil 
menusuk jantungnya, getaran yang bisa dia rasakan bahkan sekarang. 

"...Hentikan." 

Clana, yang berteriak tidak jelas dan membanting tangannya ke atas meja, tersadar dan 
melihat tangannya sendiri hanya ketika pria yang duduk di meja di sebelahnya bergumam 
pelan padanya. 

"Hah... eh..." 

Tangannya benar-benar hancur. 

"Frey... maafkan aku... aku salah..." 

Namun, ketika dia tidak bisa menghilangkan perasaan di tangannya, sentuhan mengerikan 
yang menyiksanya selama bertahun-tahun, Clana jatuh ke meja dan menangis. 

"Jika aku... tidak melakukan itu saat itu..." 

Sambil berbicara, dia mengeluarkan surat dengan ujung-ujungnya usang karena dia telah 
membukanya berkali-kali. 

Saya minta maaf karena saya tidak bisa menepati janji yang saya buat ketika saya masih 
muda, Putri. Aku benar-benar ingin menjadikanmu Permaisuri dengan tanganku sendiri. 

Dia tidak pernah melupakan janji yang dia buat ketika dia masih muda. Meskipun dia 
mengalami begitu banyak rasa sakit dan penderitaan. 
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Apa kau ingat hari pertama kita bertemu? Pesta teh yang digelar untuk menghormatimu, 
hari pertama debutmu di dunia sosial. 

Pesta teh yang digelar saat debutnya masih menjadi kenangan tak terlupakan bagi Clana. 
Tentu saja, makna ingatan itu telah berubah sejak saat itu. 

Di meja di mana tidak ada orang lain yang duduk selain kami, kamu berpura-pura tidak 
terluka sambil menyeruput teh... Oh, maafkan aku. Apa aku membuatmu kesal? 

Pesta teh adalah jebakan yang disiapkan Permaisuri. Dia tidak mengizinkan Adipati atau 
Adipati Wanita mana pun untuk berpartisipasi dalam pesta teh Putri Kekaisaran Ketiga. 
Dengan demikian, secara efektif merusak debut Clana, dan pada saat yang sama 
mengumumkan posisi politiknya kepada penonton di sekitarnya. 

Saat itu, Anda mengatakan kepada saya untuk marah jika saya akan bertindak simpatik. 

Ya. Saya sudah lelah melihat orang-orang munafik dengan wajah ramah di luar dan pikiran 
menjijikkan di dalam sepanjang hidup Kekaisaran saya. 

Saya berasumsi bahwa Frey, yang menghadiri dan memperkenalkan dirinya dengan 
senyum di pesta teh saat itu, yang tidak dapat dihadiri siapa pun karena Permaisuri, 
melakukannya setelah memperhitungkan risikonya. 

Tahukah kamu? Saya kelaparan saat itu. Jadi saya pergi ke suatu tempat dengan banyak 
makanan dan ternyata itu pesta teh Anda. Itu hanya kebetulan yang menguntungkan 
bahwa itu menjadi debut Anda. 

Clana, yang telah membaca surat itu sampai saat itu, samar-samar mulai mengingat 
percakapan antara dirinya dan Frey saat itu. 

"Maukah Anda menjadi teman saya?" 

"Jika kamu akan bertindak simpatik, maka marahlah." 

"Maaf?" 

"Aku benci orang palsu sepertimu... jadi jangan marah." 

"Ta-Tapi... aku ingin berteman denganmu..." 

Ada seorang gadis muda yang belum pernah saya lihat sebelumnya, jadi saya ingin 
berteman dengannya. Jadi saya mencoba berbicara dengannya, tetapi saya dikutuk sebagai 
balasannya. 

"Jika kamu ingin berteman denganku, bawakan aku bunga mawar bintang." 

"... Sebuah primrose bintang?" 
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"Ya, itu adalah bunga berharga yang tumbuh di gunung sebelah sana. Jika Anda 
memberikannya kepada saya ... " 

"Saya akan kembali!!" 

Kemudian Clana menggunakan trik kejam untuk menyingkirkan Frey. 

Dia meminta primrose bintang, sesuatu yang Putri Kekaisaran Pertama dan Kedua terima 
sebagai hadiah dari Permaisuri dan dibanggakan kepadanya. 

Tentu saja, Clana berasumsi bahwa Frey, yang mendekatinya dengan sebuah agenda, tidak 
akan bisa menemukannya. 

Mungkin dia akan mengobrak-abrik hutan sebentar dan menyerah, pikirnya begitu. 

Itu wajar bagi Putri yang malang. yang selalu digunakan hanya oleh orang lain kecuali 
ibunya sejak dia lahir, pintu hatinya tertutup rapat setelah kehilangan satu-satunya orang 
yang merawatnya. 

Saya tidak pernah mengira akan membutuhkan waktu tiga hari untuk menemukannya. 

Tetapi karena Frey, bola debutnya terbalik ke arti yang berbeda dari yang diinginkan 
Permaisuri. 

Bagaimanapun, pada akhirnya ... 

"Hei, aku tidak tahan melihat ini lagi." 

"Hah?" 

Setiap kali dia lebih mengingat traumanya, dia terus membaca surat Frey, tetapi orang di 
sebelahnya menggelengkan kepalanya dan berbicara. 

Bisakah kamu berhenti membanting tangan itu ke bawah? 

"Ah maaf..." 

Saat itulah Clana menyadari bahwa saat membaca surat itu, dia terus membanting tinjunya 
ke atas meja. 

"Maafkan saya. aku belum..." 

Clana menatap tangannya sendiri, yang menjadi lebih terluka dari sebelumnya, dan dia 
segera menundukkan kepalanya dan mulai meminta maaf kepada pria yang duduk di 
sebelahnya. 

"Jika kamu bertindak seperti ini, tidak ada gunanya aku menulis surat wasiat." 
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"...Hah?" 

Namun, pria yang duduk di sebelahnya mulai mengatakan hal-hal aneh. 

"Sial, aku tidak tahu ini akan menjadi seserius ini... Apakah ini alasan sistem membuatnya 
jadi aku akan melihatnya terakhir kali?" 

"K-Kamu...!" 

Clana, yang sesaat menatapnya dengan linglung, bangkit dengan mata terbuka lebar saat 
mendengar pria itu berbicara dengan suara aslinya begitu dia berhenti mengubahnya. 

"Halo, Putri." 

"Fr-Frey!!!!!!!" 

Kemudian, saat pria itu melepas jubah hitamnya, memperlihatkan rambut dan mata 
peraknya, Clana berseru dengan ekspresi keheranan. 

"... Reaksi yang sama lagi." 

"Frey! Anda masih hidup? Kamu masih hidup!! Benar?" 

Kemudian Clana dengan cepat menjadi gembira dan bergegas ke Frey.. 

"Anda!! Ini bukan waktunya untuk bertingkah seperti ini! Raja Iblis ada di dekat Ibukota 
Kekaisaran!! Cepat dan keluar dari tempat ini bersamaku.... " 

"...Ha." 

Namun, saat dia bergegas ke Frey dengan air mata kegembiraan, dia membenturkan 
wajahnya ke dinding di depannya. Dinding yang mengelilingi Frey, yang memiliki ekspresi 
muram di wajahnya. 

"H-Hah? Bagaimana ini bisa terjadi? Tentunya Frey ada di sini... Kenapa..." 

Clana, yang bingung sesaat, mulai gemetar sementara tangannya gemetar. 

"......Tentu saja." 

Clana, yang tidak bisa menyentuh tubuh Frey, mulai bertanya dengan ekspresi putus asa di 
wajahnya. 

"Jadi, apa ini? Fantasi belaka? Atau hantu yang datang untuk balas dendam? Secara pribadi, 
saya lebih suka yang terakhir. Dengan begitu aku setidaknya bisa membayar dosa-
dosaku..." 

"Awalnya saya bertanya-tanya mengapa ini cobaan berat..." 
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Dan Frey, yang menatap Clana dengan getir, bergumam dengan suara rendah. 

"...Kurasa tidak ada yang lebih cocok dari ini yang bisa disebut sebagai cobaan berat dunia." 

Dan dengan demikian, jendela sistem dengan hanya angka 1 tertulis di atasnya 
mengambang di depannya. 
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Chapter 77 
Babak 77 -- Primrose Matahari Terbit 

"Klan." 

"Bahkan dalam mimpiku, aku ingin memintamu untuk memaafkanku, tapi kamu tidak 
pernah muncul. Jadi saya pikir saya tidak akan pernah dimaafkan atau bahkan 
mendapatkan kesempatan untuk meminta maaf..." 

"Klan, tenang saja." 

Dengan panik aku mencoba menenangkan Clana, yang mulai bergumam tidak masuk akal 
dengan ekspresi kecewa. Untungnya, ketika dia menyadari bahwa saya mencoba berbicara 
dengannya, dia segera menutup mulutnya. 

"Huh... Yah, terserahlah. Lagipula ini hanya cobaan berat, dan setelah selesai, semuanya 
akan kembali normal..." 

Aku mulai merasa tertekan saat melihat Clana yang dulu selalu memakai aura keagungan, 
kini terlihat begitu hancur akibat trauma yang ditimbulkan oleh kepergianku. Dalam upaya 
untuk menenangkannya, saya akhirnya menggumamkan sesuatu yang tidak perlu di bawah 
napas saya. 

"H-ya? Apa yang baru saja Anda katakan?" 

Sesaat aku takut dia mendengar gumamanku, tapi sepertinya sistem membatasi apa yang 
boleh aku katakan dalam cobaan itu. 

"Ah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong..." 

Terlepas dari kekhawatiran saya, saya memutuskan untuk mengabaikan anomali itu untuk 
saat ini dan sebagai gantinya fokus pada upaya mencegah Clana agar tidak membahayakan 
dirinya sendiri. 

"... Bagaimana tanganmu menjadi seperti itu?" 

"Ahhh..." 

Tampaknya pertanyaan saya menyebabkan traumanya muncul kembali saat dia mengalami 
gangguan lain. 

"I-Saat... saat aku menodai mayatmu... saat aku menusuk jantungmu dengan pisau itu... 
perasaan Serena perlahan kehilangan kehangatannya saat dia mati di pelukanku... itu tidak 
akan hilang begitu saja..." 
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"...Saya mengerti." 

"Haiii, hai! Saya salah... saya salah." 

Saya mencoba menghubungi Clana dalam upaya untuk menenangkannya, itu justru 
memperburuk kondisinya saat dia menafsirkannya sebagai tanda penghinaan dan 
meringkuk dalam posisi janin. 

"Hiks... maafkan aku, maafkan aku..." 

Saat Clana menundukkan kepalanya ke arahku berulang kali, memohon maaf, retakan 
mulai terbentuk di hatiku. Saya segera mengambil kesempatan ini untuk menggenggam 
tangannya, mencegah dia dari memutilasi mereka lebih jauh. 

"Hah!?" 

Clana tiba-tiba tersentak kaget saat menyadari sentuhan hangatku menggenggam 
tangannya. Begitu dia akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya, saya mulai mencoba 
menjelaskan apa yang saya bisa kepadanya. 

"Yah, meskipun aku masih tidak bisa menyentuhmu secara langsung... mana bintangku 
entah bagaimana masih berfungsi, jadi aku masih bisa menawarkanmu setidaknya 
sebanyak ini." 

"K-Kamu..." 

"Jadi, apakah kamu akhirnya sedikit tenang? Putri?" 

"Kamu benar-benar... Frey..." 

Baru setelah Clana menyadari bahwa dia bisa merasakan mana bintangnya, sesuatu yang 
hanya bisa digunakan oleh Aria, dia akhirnya bisa mengenali sosok di depannya sebagai 
Frey yang asli, bukan halusinasi yang disebabkan oleh rasa sakit. . 

"Uh, bagaimana kamu kembali ...? Apakah Anda dibangkitkan...? Apakah itu semacam sihir 
kuno...? Atau apakah kamu hantu ...?" 

"...Aku tidak bisa memberitahumu itu. Percayalah, saya benar-benar ingin memberi tahu 
Anda, tetapi saya tidak bisa. 

Aku menghindari pertanyaan Clana yang tidak mungkin kujawab, lalu dengan cepat beralih 
ke poin utamaku. Ekspresi seriusku pasti meyakinkannya, karena dia dengan cepat mulai 
mendengarkan dengan saksama apa yang kukatakan. 

"Namun, sudah pasti bahwa saya adalah Frey Raon Starlight yang asli... dan saya hanya bisa 
berada di sini untuk waktu yang terbatas." 
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"Ah..." 

Clana tidak bisa menjawab apa-apa saat dia mendengar betapa sedikit waktu yang tersisa 
bersamanya... 

"Baru-baru ini, beberapa dari yang lain mengatakan hal yang sama... bahwa kamu muncul 
dalam imajinasi atau mimpi mereka untuk waktu yang singkat..." 

"Aku menjelaskannya seperti itu kepada sebagian besar dari mereka, tapi kupikir 
berbohong kepada orang yang diliputi rasa bersalah sepertimu akan berdampak buruk." 

"Ahhh..." 

Kecurigaannya kini terkonfirmasi, mata Clana mulai bergetar. 

"Maksudmu... kau akan segera menghilang lagi?" 

"........" 

Dia bertanya dengan putus asa, tetapi Frey terus diam-diam menatapnya. 

"Frey... aku... aku..." 

Meski menanyakan itu, Clana sudah tahu jawaban atas pertanyaannya sendiri. 

"Maafkan saya...." 

Clana akhirnya bisa memberi Frey permintaan maaf yang selalu dia rindukan dan impikan, 
namun... 

"Ugh..." 

Setiap kali dia mencoba berbicara, hanya suara erangan sedihnya yang tertinggal. 

Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa ini terjadi sejak awal, tetapi yang dia pedulikan 
hanyalah bahwa ini adalah kesempatan terakhir dan satu-satunya untuk meminta maaf 
kepada Frey yang asli, bukan halusinasi yang selalu dia impikan dalam mimpi buruknya. 

... Di atas semua itu, itu adalah kesempatan terakhirnya untuk menerima "pengampunan" -
nya. 

Apakah dia bahkan memiliki hak untuk meminta maaf setelah apa yang telah dia lakukan? 
Rasa bersalah yang intens yang dia rasakan setelah menyebabkan kiamat serta semua hal 
lain yang dia lakukan pada Frey mencegahnya melakukannya. 

"M... maaf...!" 
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Terlepas dari rasa bersalahnya, jika dia tidak mengambil kesempatan untuk meminta maaf 
padanya sekarang, dia tidak akan pernah mendapatkan kesempatan itu lagi. Bahkan jika 
dia menunggu akhirat, tidak mungkin dia, yang percaya dirinya sebagai orang berdosa, 
akan pernah bisa bertemu Frey di surga. 

Jadi pada akhirnya Clana memaksakan diri untuk meminta maaf kepada Frey dengan air 
mata mengalir di pipinya, tapi...... 

"...itu bukan salahmu." 

Kata-katanya yang baik, lebih hangat dari mana bintangnya di sekitar tangannya, 
menyelimutinya. 

"Itulah yang kau ceritakan padaku ketika kau menemukanku tersesat dan menangis di 
tengah hutan, dan itulah yang kutulis untukmu dalam surat wasiatku." 

"Ahhh..." 

"Tapi melihat apa yang kamu lakukan sekarang, sepertinya kamu sudah lama melupakan 
kata-kata itu." 

Saat dia mengatakan itu, Frey menaikkan keluaran mana bintangnya dan menenangkan 
tangan Clana, yang sudah mulai berkedut lagi. 

"Tidak... Frey..." 

Clana, memasang ekspresi kosong di wajahnya sejenak pada pernyataan Frey, menyangkal 
apa yang dia katakan dan menggelengkan kepalanya. 

"Ini salahku, bukan orang lain... Ini semua salahku... Aku yang membunuhmu... Serena juga 
akhirnya mati karena aku. " 

"Putri, mulai saat ini, dengarkan baik-baik apa yang harus aku katakan kepadamu, oke?" 

Saat Clana mulai panik sekali lagi, Frey memotongnya dan mulai berbicara dengan nada 
lembut. 

"Akulah yang telah membunuhmu di garis waktu sebelumnya, akulah yang telah 
menghancurkan dunia saat itu, dan akulah yang telah menipumu dalam kehidupan ini 
juga." 

"........" 

"Bukannya kamu adalah orang berdosa, dunia ini tidak masuk akal.. Itu sebabnya ..." 

"... Saat kamu mati, banyak hal yang terjadi." 
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Saat Clana menyela pembicaraanku dan mulai mengatakan sesuatu, aku berhenti berbicara 
dan mulai mendengarkan apa yang ingin dia sampaikan kepadaku. 

Berdasarkan pengalaman saya sejauh ini, saya tahu bahwa hal terbaik yang harus 
dilakukan dalam situasi ini adalah mendengarkan dengan tenang. 

"Ejekan dan deklarasi perang Raja Iblis disiarkan ke seluruh Kekaisaran melalui sihir 
pengeras suara. Hasilnya, hanya beberapa hari kemudian, semua orang di Kekaisaran 
mengetahui kebenarannya." 

Menurut apa yang dia katakan padaku, seluruh Kekaisaran terkejut untuk sementara 
waktu. 

Itu karena mereka menyadari bahwa Frey yang jahat, yang selalu mereka benci, 
sebenarnya adalah Pahlawan yang dimaksudkan untuk melindungi dunia, dan bahwa dia 
mengorbankan dirinya dari bayang-bayang sepanjang waktu. 

Raja Iblis, yang baru saja dengan kejam mengejek Frey sebagai orang bodoh yang bodoh, 
bahkan telah memberi Kekaisaran waktu sebulan untuk mempersiapkan diri sebagai 
bentuk penghinaan. 

Namun, Sunrise Empire sebenarnya berterima kasih atas penghinaan semacam itu. 

Itu lebih merupakan kesempatan bagi mereka karena tiga orang yang tersisa masih 
memiliki ingatan mereka dari garis waktu sebelumnya, jadi mereka percaya bahwa jika 
mereka bisa mempersiapkan diri dengan cukup, mereka mungkin benar-benar bisa 
menang. 

Selain itu, semua anggota terkemuka korup dari keluarga kerajaan yang telah ditipu oleh 
Raja Iblis telah meninggal saat kekuatannya terbangun sepenuhnya, sehingga lebih mudah 
bagi Clana, Permaisuri baru, untuk mempersiapkan perang. 

Namun, kenyataannya tidak semudah itu. 

"Kami bisa mendapatkan beberapa kemenangan di awal...... Tentu saja itu hanya karena 
Kania, Irina, dan aku telah mengalami taktik Raja Iblis sebelum mundur.." 

"Saya mengerti." 

"Tapi... begitu matahari tiba-tiba menghilang dari langit, semuanya mulai memburuk." 

Ketika matahari, yang mereka anggap akan selalu bersinar terang di langit sebagai hal yang 
biasa, memudar tak berdaya seperti bukan apa-apa, saat itulah keputusasaan sejati mulai 
muncul. 

Untuk menambah luka, bahkan cahaya bulan dan cahaya bintang yang menurut orang 
paling tidak bisa menghibur mereka saat malam tiba juga diambil dari mereka. 
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Bahkan jika mereka bisa menerima bulan menghilang karena cahayanya berasal dari 
matahari, setidaknya mereka mengira bintang-bintang masih bisa terus menyinari mereka. 

Namun, seperti mendiang Pahlawan Bintang, tidak peduli berapa banyak doa yang mereka 
buat, bintang-bintang tidak akan pernah bisa dihidupkan kembali, sehingga mengirim 
Kekaisaran ke dalam kegelapan. 

"Akibat matahari yang hilang, benua itu dilanda musim dingin yang abadi. Saat senjata 
mulai membeku, orang-orang juga mulai lelah." 

"....Hmm." 

"Aku akhirnya menyadarinya pada hari mana matahariku menghilang: Zaman Kekaisaran 
telah berakhir." 

Saat mana matahari Clana, salah satu simbol terbesar Kekaisaran, menghilang untuk 
selamanya, hal itu dianggap sebagai tanda malapetaka yang akan datang. 

Akibatnya, kepercayaan yang masih dapat dipertahankan oleh keluarga Kekaisaran 
menurun drastis, bahkan militer mereka pun menyerah. 

"Saat itu, Raja Iblis berhasil memimpin pasukannya langsung ke Ibukota Kekaisaran, dan 
aku menyerah untuk melindungi Kekaisaran. Saat ini, satu-satunya hal yang dikhawatirkan 
warga kami adalah kapan kapal berikutnya akan tiba di pelabuhan, daripada melindungi 
penyebab kerugian negara ini." 

Setelah mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, Clana mulai meminta maaf sekali 
lagi dengan air mata berlinang. 

"Maafkan aku, Frey." 

"Seperti yang aku katakan, tidak perlu meminta maaf ..." 

"Maafkan saya. Saya minta maaf." 

Aku hendak memberitahunya bahwa dia tidak perlu meminta maaf atas sesuatu yang 
bukan salahnya, tetapi ketika aku mendengar kesedihan dan ketulusan yang jelas dalam 
suara Clana, aku memejamkan mata, memutuskan untuk menunggu sampai dia selesai. 

"Selama ini... Saat suara ejekan Raja Iblis bergema di seluruh kekaisaran selama berhari-
hari... Saat matahari menghilang tanpa jejak... Bahkan saat pasukan Raja Iblis datang 
mengetuk pintu Ibukota, ada sesuatu yang sangat kuharapkan untuk memberitahumu.." 

"Apa yang ingin kamu katakan padaku?" 
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"Aku minta maaf karena tidak tahu apa-apa. Saya sangat menyesal karena tidak pernah 
memperhatikan pengorbanan apa pun yang Anda lakukan demi kami, dipaksa melakukan 
begitu banyak perbuatan jahat meskipun hati Anda murni... " 

Clana merasa sangat berterima kasih atas kesempatan ini untuk akhirnya memberikan 
permintaan maaf yang hanya bisa diimpikannya kepada Frey, sambil menangis tersedu-
sedu. 

"Saat pagi tiba... aku, bersama beberapa Imperial Knight yang tersisa, akan pergi ke garis 
depan untuk menghentikan Pasukan Raja Iblis." 

"...Menahan mereka?" 

"Masih banyak warga Kekaisaran yang menunggu di pelabuhan. Adalah tugas kita untuk 
bertahan selama kita bisa sampai mereka dapat melarikan diri, apakah itu hanya beberapa 
jam lagi atau bahkan hanya beberapa menit lagi." 

"Mendesah..." 

Setelah mendengar itu, Frey menghela nafas panjang. 

"Bangun." 

"Hah?" 

"Kita harus pergi ke suatu tempat." 

Setelah melemparkan jubahnya ke bahu Clana, Frey perlahan berdiri. 

"Eh, kita mau kemana...?" 

"Ikuti saja aku." 

"A-aku masih perlu berkumpul kembali dengan tentara. Jika kita melangkah terlalu jauh..." 

"Kita akan sampai di sana dengan cepat, cepat dan ikuti aku" 

Mendengar nada tegas Frey, Clana menunjukkan ekspresi bingung saat dia mulai berulang 
kali menundukkan kepalanya. 

"Saya mengerti. Apa pun yang Anda minta saya lakukan... Saya akan melakukan apa saja. 

Saat dia berbicara, tangan Clana mulai bergetar tak beraturan. 

"Kapan Anda mulai mengalami kejang?" 

"Sejak hari itu... hari ketika aku mempelajari kebenaran..." 
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Hatiku hancur saat melihat tangan Clana gemetar seperti itu, jadi saat dia mulai 
menunjukkan tanda-tanda kejang lagi, aku segera mengulurkan tangan dan meraih 
tangannya. 

"Ah ah..." 

Tiba-tiba, mana bintang yang dia rasakan sebelumnya menjadi lebih kuat dari sebelumnya, 
meresap jauh ke dalam tangan sensitifnya, menghentikan getaran dan menyebabkan Clana 
tanpa sadar mengeluarkan erangan kecil. 

"... Aku akan memegang tanganmu dalam perjalanan ke sana, oke?" 

Frey, sedih dengan keadaan Clana yang menyedihkan, dengan lembut menggenggam 
tangannya. 

Tentu saja, karena saat ini menjadi roh, tidak mungkin tangan mereka melakukan kontak 
fisik. 

Namun, karena Frey menyelubungi tangannya dengan mana bintang, yang masih bisa dia 
gunakan meski Cobaan berat, Clana bisa merasakan kehangatan genggamannya. 

"Aku berpegangan tangan denganmu sekarang, jadi tolong jangan panik seperti tadi.." 

"...Saya mengerti." 

Setelah akhirnya setuju untuk mengikutinya, Clana dengan hati-hati juga bangkit dari 
kursinya. 

"Tolong, tetap aman." 

"...?" 

Sebelum meninggalkan bar yang acak-acakan, Clana berhenti sejenak untuk berterima 
kasih kepada penjaga bar karena mengizinkannya tinggal. 

Tampaknya tidak ada gunanya mengetahui bahwa, seperti dia, pelayan bar itu akan 
kehilangan nyawanya cepat atau lambat, tidak peduli seberapa damai dia tidur sekarang di 
kamar tidur lantai duanya. 

Meski begitu, Clana memutuskan untuk meninggalkan koin emas di atas meja sebagai 
pembayaran sebelum mengucapkan selamat tinggal. 

"...Saya siap." 

Jadi, Clana, saat melirik bar untuk terakhir kali, tiba-tiba menyadari sesuatu di belakang 
meja, membuatnya berbalik dan pergi dengan perasaan lebih tertekan daripada 
sebelumnya. 
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Itu adalah foto keluarga yang dulunya bahagia, sekarang hancur tak bisa diperbaiki. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Wuss...! 

"Ugh..." 

Begitu dia akhirnya melangkah keluar, Clana menggigil saat dia langsung diserang oleh 
angin dingin yang lewat. 

"Apa kamu baik baik saja?" 

"Y-Ya... aku baik-baik saja." 

Namun, gigi Clana terus bergemertak terlepas dari kata-katanya saat dia mencoba untuk 
terus bergerak. 

-- Bersinar... 

"...Ah." 

Frey segera melihat melalui fasadnya dan diam-diam mulai membungkus Clana dengan 
lebih banyak mana bintang, menyebabkan dia merasakan energi hangat mengelilinginya. 

"Bagaimana itu? Apakah itu membuatmu merasa lebih baik?" 

Clana merasa sedikit bingung dengan tindakan Frey yang tiba-tiba, tetapi kemudian 
menyadari niatnya ketika dia bertanya bagaimana perasaannya sambil tersenyum lembut. 

"Ah..." 

Satu pertanyaan dari Frey itu, yang menunjukkan betapa khawatirnya dia terhadapnya, 
mulai dengan cepat membangkitkan kembali rasa bersalah Clana yang telah dipendam 
beberapa menit sebelumnya. 

"Kamu... kamu bahkan tidak bisa merasakan dingin atau hangat. Tetapi..." 

Mendengar itu, Frey mulai menyeringai saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di 
atas kepala Clana dan berkata... 
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"Tapi kamu bisa, kan?" 

Dengan mengatakan itu, Frey mulai menggunakan mana bintangnya sekali lagi saat kilatan 
konstelasi hangat mulai berputar di sekelilingnya. 

"K-Kenapa kamu melakukan ini...?" 

"Hah?" 

Merasakan begitu banyak kehangatan di tubuh dan hatinya, Clana dengan sedih 
menundukkan pandangannya dan menanyakan apa yang dipikirkannya selama ini. 

"Kenapa kamu begitu baik padaku?" 

Apakah itu di belakang punggungnya atau tidak, Clana sudah terbiasa dengan semua 
tatapan dingin dan kebencian yang dikirim semua orang padanya. 

Itu sebabnya dia tidak mengerti mengapa Frey, orang yang paling dia salahkan, 
memperlakukannya dengan sangat hangat dan baik. 

"Berhenti bicara omong kosong dan fokus saja mengikutiku. Kita hampir sampai." 

Frey tidak berhenti bergerak sambil tersenyum pada Clana, menariknya ke sampingnya. 

"...Eh?" 

Pada saat itu, Clana akhirnya menyadari ke mana dia menuntunnya dan membuka 
mulutnya dengan tatapan gemetar. 

"Ini... ini..." 

"Ya, itu hutan tempat aku tersesat saat mencari bunga mawar Starlight yang kamu minta 
saat kita masih kecil." 

Frey tersenyum sambil dengan lembut menegaskan kembali kecurigaan Clana, 
membawanya lebih jauh ke dalam hutan. 

"Hei, apakah kamu tahu? Ini adalah tempat di mana leluhurku, Pahlawan dari seribu tahun 
yang lalu, bersumpah bersama Putri era itu dan putri keluarga Moonlight." 

"Sumpah..." 

"Ya, perjanjian yang telah mengikat ketiga keluarga selama seribu tahun terakhir." 

Saat Frey terus berbicara, dia menciptakan sebuah bola kecil di tangannya dengan mana 
bintang. 
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"Dan sejak hari itu, bunga-bunga istimewa mulai mekar setiap tahun sekali di dalam hutan 
ini." 

Sesaat kemudian, sebuah bola yang terdiri dari Starlight Primrose yang berkelap-kelip dari 
telapak tangannya, dan Frey dengan ringan meniupnya sambil tersenyum, membuatnya 
melayang menjauh darinya. 

"Kamu sudah tahu jenis bunga apa yang aku bicarakan." 

"Cahaya Bulan Primrose... Starlight Primrose... dan..." 

"... Bunga Matahari Terbit." 

Tempat bola cahaya bintang mendarat mulai bersinar, menampakkan Bunga Mawar 
Matahari Terbit yang bermekaran di antara salju tebal. 

"B-Bagaimana itu..." 

"Ini hadiah. Hadiah untukmu, orang yang memberiku Starlight Primrose dan memberi 
Serena the Moonlight Primrose." 

"Ahh..." 

Tidak peduli bagaimana mereka tiba di hutan hanya beberapa menit setelah meninggalkan 
bar. 

Tidak peduli bagaimana mungkin bunga primrose, yang dikatakan hanya bisa mekar 
setelah melihat matahari yang cerah, telah mekar melalui salju tebal. 

Clana terus meneteskan air mata saat mengamati keindahan Sunrise Primrose yang mekar 
secara ajaib tepat di depan matanya. 

"Legenda menyatakan bahwa bunga-bunga yang diciptakan di bawah pengaruh sumpah 
yang dibuat oleh tiga keluarga legendaris ini memiliki kekuatan khusus." 

Frey menatap langsung ke matanya saat dia mulai memimpin Clana menuju bunga sambil 
terus berbicara dengan lembut di sepanjang jalan. 

"Begitu banyak orang mencari bunga-bunga ini, tapi ada alasan mengapa tidak ada satu 
pun yang bisa menggunakan kekuatannya." 

Pada saat itu, Frey menghentikan langkahnya sementara Clana tanpa sadar mulai 
menjangkau Sunrise Primrose dengan ekspresi kosong. 

"Alasannya karena bunga-bunga ini adalah jaminan yang ditinggalkan nenek moyang kita 
untuk kita, penerus mereka." 
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"Ah...!" 

Tiba-tiba, saat tangannya bersentuhan dengan bunga primrose, dia dikelilingi oleh cahaya 
yang menyilaukan. 

Itu adalah sinar matahari yang sama yang dirindukan Clana selama ini. 

-- Bersinar...! 

"Uh.. ugh..." 

Clana mulai memberikan kekuatan ke tangannya dengan intensitas yang luar biasa, dan 
kemudian menangis tanpa menyadarinya saat mana matahari mulai meluap dari tangannya 
sekali lagi. 

"Efeknya hanya akan bertahan sekitar satu hari, tapi bahkan itu akan sangat membantu 
saat kamu bertarung melawan Raja Iblis." 

"T-Terima kasih... Terima kasih... hiks..." 

Clana tidak bisa lagi berpikir rasional. 

Itu adalah hasil dari semua kesedihan, kesedihan, rasa bersalah, dan keputusasaan yang dia 
kubur jauh di dalam hatinya selama beberapa tahun terakhir bercampur menjadi satu dan 
meledak sekaligus. 

"Terima kasih... Sungguh, terima kasih... Terima kasih..." 

Dia tidak peduli jika dia terlihat tidak sedap dipandang. 

Dia bahkan tidak berusaha menenangkan pikirannya. 

Semua emosi yang telah dia sembunyikan selama bertahun-tahun terus mengalir dalam 
gelombang demi gelombang, berbicara kepada Frey dengan segala sesuatunya terbuka. 

"Aku membutuhkanmu... Frey... II... aku sangat membutuhkanmu..." 

"Putri." 

"Hanya ketika kamu menghilang... Akhirnya aku menyadari bahwa yang dibutuhkan 
Kekaisaran adalah kamu dan Serena, bukan seseorang yang tidak berguna seperti aku!" 

Clana mulai berduka sambil mengeluarkan lebih banyak air mata daripada yang pernah dia 
tumpahkan sebelumnya. 

"Apakah benar-benar tidak ada cara... untuk menghidupkanmu kembali...? Kumohon... Aku 
akan memberikan hidupku... Aku bahkan akan menjual jiwaku kepada iblis jika aku harus... 
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Aku akan puas disiksa di neraka selama sisa hidupku jika itu berarti kau bisa kembali, jadi 
jika metode seperti itu ada, tolong beri tahu saya bagaimana saya bisa melakukannya ... 

"........." 

Namun, meski dengan semua itu, yang bisa dilakukan Frey hanyalah terus menatap Clana 
dalam diam. 

"...... Terima kasih, Frey." 

Hanya setelah menangis lebih lama, Clana akhirnya bisa menghentikan air matanya dan 
mulai berbicara lagi. 

"Untuk memberi saya hadiah yang saya butuhkan lebih dari apa pun pada saat seperti ini." 

Pada titik ini, dia pasti menyadari ... 

"Dengan kekuatan yang telah kau berikan padaku, aku bersumpah bahwa aku akan 
mendedikasikan diriku untuk menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa, bahkan jika itu 
hanya satu orang lagi." 

...Bahwa waktu untuk perpisahan telah tiba. 

"Jadi........" 

-- Menghilang... 

Clana melanjutkan sambil menatap sosok Frey yang menghilang, yang bahkan sekarang 
tersenyum bahagia di wajahnya. 

"......Selamat tinggal, subjek pertamaku." 

Segera setelah dia mengucapkan kata-kata terakhir itu, wajah Frey berhamburan menjadi 
pecahan-pecahan bintang yang tak terhitung banyaknya. 

"...........Ah?" 

Clana, yang secara naluriah mengulurkan tangan untuk menyentuh pecahan bintang yang 
ditinggalkannya di tempat dia tersenyum padanya selama ini... 

"Di Sini...?" 

...Namun, segera dia menyadari bahwa dia sedang berbaring di tempat tidur. 

"F-Frey...! Di mana Frey?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kemudian, setelah menyadari bahwa sinar matahari hangat yang dia pikir sudah tidak ada 
lagi bersinar melalui jendela di sebelahnya, Clana mulai meneriakkan nama Frey dengan 
tergesa-gesa. 

"Apa yang terjadi, Yang Mulia?" 

"Frey...! Frey adalah...!" 

Clana, yang baru saja bangun dengan piamanya dengan wajah pucat dan lelah, mencoba 
mengatakan sesuatu kepada petugas yang kebingungan itu... 

"...Hah?" 

"Yang mulia?" 

"Ummm... itu..." 

Melihat kebingungan petugas itu, Clana memiringkan kepalanya dengan tatapan kosong. 

"Apakah kamu mengalami mimpi buruk?" 

"Hah ... kurasa begitu." 

Saat dia menjawab pertanyaan dari pelayan yang cemas sambil menganggukkan kepalanya 
dengan tenang, Clana mempertanyakan dirinya sendiri dalam benaknya... 

'... Apa aku baru saja bermimpi buruk tentang Frey?' 

Cahaya matahari pagi yang hangat menyinari dirinya. 
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Chapter 78 
Bab 78 -- Akhir Dari Siksaan 

"... Fiuh." 

Beberapa hari sebelum Clana pergi ke batu nisan Frey, seorang gadis yang sendirian 
terbungkus mantel tebal terlihat berjalan menyusuri jalan yang tertutup selimut salju. 

"Saya merasa dingin." 

Gadis itu secara naluriah meregangkan tubuhnya dan mengerutkan kening pada angin 
pahit yang nantinya akan menyiksa Clana dengan cara yang sama. 

"... Oh, benar... semuanya sudah hilang sekarang." 

Tidak terjadi apa-apa. 

Saat sang Pahlawan tewas, kilatan cahaya ajaib yang selalu menemaninya tiba-tiba 
memudar seolah itu semua bohong. 

-- Wuss... 

Dipukul sekali lagi oleh angin dingin, gadis itu mengatupkan giginya dan terus berjalan 
maju. 

"Hei ... apakah ada orang di sini?" 

Setelah berjalan tanpa henti untuk beberapa saat, gadis itu segera bisa melihat cahaya 
bersinar di kejauhan dan melongokkan kepalanya ke dalam begitu dia tiba. 

"Oh, seorang gadis kecil?" 

"...Halo." 

Mendengar suara seorang gadis kecil, seorang wanita datang melihat ke luar kedai dan 
menemukan anak itu menatap ke arahnya dengan ekspresi muram. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan disana?" 

Mengikuti wanita itu di dalam kedai bobrok, gadis itu mulai melihat-lihat papan menu 
sambil mengutak-atik koin emas terakhir yang tersisa di sakunya yang diberikan Pahlawan 
kepadanya beberapa tahun yang lalu. Namun, perhatian gadis itu teralihkan ketika dia 
melihat pelayan wanita sedang melakukan sesuatu di belakang meja dengan tergesa-gesa 
di sudut matanya. 

"Seperti apa yang aku lakukan? Aku sedang mengemasi barang-barangku." 
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"Kamu juga meninggalkan negara ini?" 

Setelah mendengar pertanyaan rumit gadis kecil itu, bartender itu menghela nafas panjang. 

"Tentu saja aku mengabaikannya. Tidak hanya pahlawan yang mati, pasukan Raja Iblis 
sedang dalam perjalanan... Jika kamu ingin tetap di sini meskipun begitu, kamu akan mati 
lebih awal." 

".......Cukup adil." 

Setelah diam-diam menganggukkan kepalanya pada kenyataan pahit, gadis itu mulai 
menatap foto rusak di belakang meja. 

"Mungkinkah kamu ingin tahu tentang foto itu?" 

"Ah, itu..." 

"Ini foto keluarga." 

Menatap sedih pada gambar yang rusak, wanita itu diam-diam mulai menjelaskan 
ceritanya. 

"... Baru setahun yang lalu pemilik menerima kabar bahwa suami dan putranya telah 
meninggal. Karena putus asa, dia akhirnya melemparkan album keluarga mereka yang 
berharga ke dinding dan memecahkannya.." 

"Ah..." 

Gadis itu diam-diam menundukkan kepalanya ketika dia melihat wanita itu begitu tenang 
meskipun menceritakan kisah yang menyedihkan. 

"...Kamu orang yang baik, dengan tulus berduka untuk seseorang yang baru saja kamu 
temui." 

Setelah membelai rambut gadis kecil itu untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, wanita 
itu dengan cepat mengambil barang bawaannya dan berhenti sejenak untuk berbicara 
sebelum dia pergi. 

"Jika Anda membutuhkan sesuatu dari toko, Anda tidak perlu khawatir mengambilnya jika 
Anda mau." 

"Tetapi..." 

"Aku sudah meninggalkan Kekaisaran hari ini, jadi tidak apa-apa." 

Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, wanita itu akhirnya membuka pintu dan 
mulai pergi, tetapi disela oleh gadis yang menunjuk ke gambar itu. 
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"Apakah kamu tidak ingin membawa itu bersamamu?" 

Wanita itu tersentak sejenak, lalu menunduk dan menjawab dengan senyum pahit. 

"Saat aku meninggalkan Kekaisaran hari ini, aku tidak ingin membawa kenangan sedih itu 
bersamaku." 

Dengan itu, wanita itu meninggalkan kedai dan mulai berjalan dengan susah payah di 
sepanjang jalan bersalju sendirian. 

"........" 

Setelah melihat punggungnya menyusut di kejauhan untuk beberapa saat, gadis itu dengan 
hati-hati mengambil sepotong roti dari rak dan mencoba menggigitnya. 

"Bleh..." 

Roti telah beku padat. 

"Ugh..." 

Berkat itu, dia memeluk rahangnya yang sakit untuk beberapa saat dan mencoba 
menghangatkan diri di bar, tetapi dia segera pergi begitu dia mulai merasakan kehangatan 
kembali ke tubuhnya. 

-- Kerutan, kerut 

Jadi, setelah berjalan dengan susah payah dalam diam beberapa saat akhirnya dia tiba di 
tujuannya: tempat kelahiran Frey. 

"Hari itu, kamu dengan jelas memberitahuku ..." 

"... Sebentar lagi, seluruh dunia akan memuji sang Pahlawan." 

Namun, dunia tidak pernah melakukan hal seperti itu. 

Itu hanya pernah bersimpati dengan perbuatan mulianya dan merasa kasihan atas nasib 
buruknya, segera melupakan semua tentang dia setelah diliputi kesedihan. 

"........" 

Gadis itu, setelah tanpa bergerak menatap batu nisan Frey untuk waktu yang terasa seperti 
keabadian, diam-diam mengambil cincin emas dari jari manis kirinya dan berbisik ke udara 
dingin. 

"... Beristirahatlah dengan tenang, Pahlawanku." 
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Setelah meletakkan cincin berkilau di bawah batu nisan sang pahlawan dengan perpisahan 
terakhir, Glare dengan cepat lari dengan satu air mata menetes di wajahnya. 

Itu adalah saat ketika sebuah variabel tak dikenal yang memiliki kemungkinan untuk 
mengubah segalanya, sebuah variabel yang bahkan Frey tidak dapat melihatnya karena 
bahkan sistemnya tidak menyadari keberadaannya, telah lenyap sepenuhnya untuk 
selamanya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Huh, akhirnya berakhir." 

Saat Clana menghilang, kegelapan segera menyelimutiku. 

Pada saat yang sama, angka yang mengambang di depanku berubah menjadi 0. 

『Kamu telah menyelesaikan Cobaan Kedua!』 

"... Ehh." 

Saya mengerutkan kening dan mencoba menutup jendela sistem, tetapi menolak untuk 
ditutup. 

'Sialan sistem yang tidak berguna ini.' 

Setelah menggelengkan kepala karena frustrasi dan mengumpat pada sistem yang menolak 
meninggalkanku sendirian, aku menghela nafas dan berbaring di tanah. 

"Aku berharap aku membawa boneka kucingku sekarang..." 

Setiap kali saya lelah secara mental, saya selalu membawa boneka kucing yang biasa 
menjilati saya di sisi saya. 

Awalnya, itu adalah boneka kucing dengan ekspresi arogan di wajahnya dan bahkan 
menolak untuk membiarkan saya menyentuh perutnya, tetapi semuanya berubah setelah 
kami saling mengenal. 

Ketika saya bangun dengan perasaan stres, dia akan berada tepat di sebelah saya, dengan 
hati-hati menjilati wajah saya dan mengeong. 
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Jika saya kebetulan mengalami mimpi buruk, itu akan memberi saya pukulan kucing yang 
lembut untuk membangunkan saya. 

Kadang-kadang ia bahkan mengubur dirinya ke dalam pakaian saya dengan meong, 
menggeliat, dan kemudian tertidur. 

Jika saya terlihat tertekan, ia akan berbaring tengkurap dan memberi saya pandangan 
antisipasi. 

Ini sangat membantu pemulihan mental saya, jadi sekarang kucing dan saya memiliki 
hubungan yang tidak terpisahkan. 

'Jika memungkinkan, aku ingin bermain dengan kucing itu bersama Kania.' 

Kania yang mendapat hadiah lucu dari adiknya pasti sangat menyukai mainan itu. 

Tetapi ketika saya berpikir tentang orang dewasa yang bermain boneka, itu agak aneh, dan 
akhir-akhir ini Kania, begitu dia tertidur, hampir tidak pernah bangun. 

Tentu saja, ketika saya mencoba membangunkannya, kucing itu akan menggigit 
pergelangan kaki saya, jadi saya tidak dapat berusaha terlalu keras untuk 
membangunkannya. 

『Hadiah clear pertama akan ditampilkan sekarang.』 

"... Ya, begitulah seharusnya." 

Karena cobaan gila ini, saya menghabiskan beberapa bulan di dunia ini. 

Tentu saja, waktu yang berlalu dalam cobaan dan waktu dalam kenyataan berbeda, jadi 
ketika Anda biasanya bangun, beberapa bulan tidak akan berlalu ... tetapi mengalami dunia 
ini dalam keadaan jiwa selama berbulan-bulan yang tak terhitung jumlahnya adalah 
pengalaman yang menjijikkan. 

'... Yah, haruskah aku senang karena itu berakhir hanya dalam beberapa bulan?' 

Ada jeda beberapa tahun dari persimpangan tempat aku mati hingga saat Clana bersiap 
untuk pertahanan terakhirnya. 

Dan saat saya melintasi waktu itu, saya pergi untuk meringankan beban hati orang-orang 
yang saya sayangi. 

Itu benar. 

Cobaan kedua dari sistem ini adalah menyaksikan dan mengalami akhir dunia secara 
langsung, dan pada saat yang sama, menyelamatkan para Heroine yang dihancurkan oleh 
akhir dunia. 
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Karena itu, saya mencari para Pahlawan Wanita dengan mengunjungi berbagai bagian 
Kekaisaran... dan bahkan benua barat dan timur. 

Pada hari itu, ilmu hitam Kania merajalela hingga dia tidak lagi membutuhkan kekuatan 
hidup dariku. Pengorbanan Serena berhasil menghentikan amukannya sebagian, tapi sejak 
hari itu, dia hanya hidup dalam kesedihan, dan begitulah aku menemukan Kania yang 
hidup dalam kesendirian. 

Saya pergi mencari Irina, yang kehilangan ego masa lalunya, harga dirinya, dan bahkan 
kehilangan kepribadiannya. 

Saya pergi menemui Ferloche, di mana dia telah mengumpulkan rasa bersalah yang sangat 
besar karena tidak menyelamatkan saya dan telah pergi ke jurang korupsi. 

Saya pergi menemui Isolet, yang telah berhenti mengajar di akademi dan mabuk setiap hari 
sambil menghabiskan waktu melihat pedang dan surat yang saya berikan padanya. 

Selain mereka, Lulu yang terus gagal dalam percobaan bunuh dirinya karena stigmanya, 
Alice yang menjadi setengah gila, dan Arianne yang hidup dalam rasa bersalah selama 
merawat Irina. 

Dan bahkan di antara mereka, pertemuan dengan Aria dan Serena dalam kondisi jiwaku... 
meskipun itu adalah siksaan... 

"...Tenang. Ini tidak benar-benar terjadi." 

Bagaimanapun, ini hanyalah cobaan berat yang ditunjukkan sistem kepada saya. 

Itu hanya menunjukkan kemungkinan masa depan, tetapi setelah cobaan ini, saya akan 
kembali ke dunia yang masih memiliki potensi untuk memberikan akhir yang bahagia 
kepada semua orang. 

Jadi... 

-- Wuss... 

"...Hah?" 

Kegelapan yang mengelilingiku tiba-tiba mulai memudar. 

Ketika saya melihat sekeliling untuk melihat apa yang sedang terjadi, lingkungan saya tiba-
tiba mulai berubah. 

"...Hah?" 

Saya mengerutkan kening ketika saya melihat anomali itu, tetapi tiba-tiba kerumunan 
besar memasuki bidang penglihatan saya. 
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"Itu Pasukan Raja Iblis..." 

Pasukan Raja Iblis, yang saya lihat di garis waktu sebelumnya, yang membuat saya gemetar 
hanya dengan melihatnya, sedang bergerak maju. 

"Ahhhhhhhh!!!" 

-- Dentang, dentang!!! 

Pertarungan sengit terjadi di depan pasukan Raja Iblis, yang terus bergerak maju. 

"Jika kita kalah, tidak akan ada harapan! Hentikan jalang sialan itu... " 

-- Schluk...! 

"Ca-Kapten!!" 

Pria yang tidak disebutkan namanya dari benua timur, yang memancarkan aura intens dari 
tubuhnya saat menyerang Pasukan Raja Iblis, terbelah menjadi dua dalam sekejap. 

"...Menguap." 

Raja Iblis, yang telah berurusan dengan kapten aliansi yang telah berkumpul dari semua 
benua untuk menghentikan Raja Iblis, membunuhnya hanya dengan jentikan jarinya, dan 
mulai menguap dengan ekspresi bosan di wajahnya. 

"Saya ingin pertarungan yang mendebarkan, tapi saya pikir itu tidak mungkin." 

Saat berbicara, Raja Iblis menjentikkan jarinya seolah memberi perintah, dan jeritan yang 
mengerikan bergema. 

""........."" 

Bahkan pasukan Raja Iblis tetap diam di tempat pembantaian brutal yang diciptakan oleh 
darah dan usus yang beterbangan, bercampur dan menggumpal ditambah dengan tulang 
dan daging yang meledak dari segala arah. 

"...... Apakah itu salah satu keahlian khususmu?" 

"Keahlian khusus? Aku hanya bermain-main dengan jari-jariku." 

Raja Iblis, yang menjawab pertanyaan Dmir Khan dengan ekspresi tenang, berkata sambil 
tersenyum. 

"Jika aku menggunakan keahlian khususku di sini, seluruh pasukan di belakang kita akan 
dimusnahkan. Apakah Anda ingin saya menggunakannya? 

"...Tidak." 
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Ketika Dmir Khan yang terkejut dengan cepat menanggapi, Raja Iblis mulai tertawa, seolah 
reaksinya lucu. 

"Aku hanya bercanda." 

"Ya, itu masuk akal. Bahkan jika Raja Iblis adalah semua kekuatan-..." 

"Jika kamu menggunakan seluruh kekuatanmu dan melarikan diri dengan sihir spasialmu, 
itu tidak akan menghasilkan pemusnahan total." 

Setelah berbicara, Raja Iblis melambaikan jarinya karena lengannya mulai sakit, dan 
dengan demikian, paduan suara mengerikan dari jeritan kesakitan berhenti sejenak. 

"... Anda luar biasa, Yang Mulia. Betulkah." 

Ketika Dmir Khan, yang dengan kosong menyaksikan pemandangan mengerikan yang 
terjadi di depan matanya, berbicara dengan suara gemetar, Raja Iblis menjawab dengan 
ekspresi muram di wajahnya. 

"Saya menginginkan pertempuran yang menggembirakan. Bukan pertarungan suam-suam 
kuku seperti ini." 

Karena itu, Raja Iblis menguap sekali lagi, dan segera mulai berbicara dengan nada pelan. 

"Jika itu Frey, kita bisa melakukan duel yang cukup menyenangkan." 

"Apakah begitu...?" 

"Itu benar. Ketika saya melihatnya, kekuatannya di luar imajinasi saya. 

"Sejauh mana... maksudmu?" 

"Mungkin, selain aku, dia akan menjadi yang terkuat di seluruh benua." 

Setelah berbicara, Raja Iblis bergumam dengan suara kesal. 

"Jika ... jika tidak ada batasan." 

'... A-Apa yang bajingan ini bicarakan?' 

Dan ketika saya menajamkan telinga saya untuk mendengarkan percakapan mereka, saya 
bingung dengan kata-katanya yang tidak terduga. 

'Dia pernah melihatku sebelumnya...?' 

Dia hanya mengatakan bahwa kekuatanku di luar imajinasi. Selain itu, dia bahkan 
mengatakan bahwa saya akan menjadi orang terkuat di seluruh benua, selain dirinya 
sendiri. 
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Dia mengatakan itu dengan pasti tanpa sedikit pun keraguan... Dan ketika dia berkata 
'ketika aku melihatnya', itu berarti dia pernah bertemu denganku sebelumnya. 

'Tapi... bagaimana bisa?' 

Sejauh yang saya tahu, Raja Iblis tidak dapat melarikan diri dari 'Kastil Raja Iblis' kecuali 
ritual memecahkan 'Lingkaran Sihir Pengorbanan' berhasil dan segelnya dilepaskan. 

Oleh karena itu, melalui 'Main Quest', penting untuk mencegah Raja Iblis membebaskan 
Kastil Raja Iblis dengan memblokir aktivasi 'Lingkaran Sihir Pengorbanan' dan 

membangkitkan ❰Persenjataan Pahlawan❱ dan menyerang Kastil Raja Iblis adalah strategi 
utama dari 'Path of False Evil.' 

Namun, bagaimana Raja Iblis bisa melihatku? 

Wajahku bisa saja ditunjukkan oleh orang kedua di foto saat aku menjadi anggota pasukan 
Raja Iblis, tapi jika dia tahu tentang kekuatanku secara detail, itu akan menjadi masalah 
yang sama sekali berbeda. 

'Tidak mungkin... Apakah dia sudah berhasil membebaskan dirinya dari lingkaran sihir dan 
melarikan diri?' 

Sejenak, aku berpikir tentang kemungkinan Raja Iblis telah melarikan diri, tapi kemudian 
aku menggelengkan kepalaku. 

Karena jika dia sudah membuka segelnya, dia pasti sudah menghancurkan seluruh benua. 

Semua Heroine Utama, termasuk aku, tidak akan bisa menang bahkan jika kami menyerang 
bersama dalam kondisi sempurna kami, jadi tidak mungkin dia akan menghancurkan 
segelnya dan tetap diam. 

'...Ngomong-ngomong, saat aku mati, Raja Iblis menyatakan perang.' 

Tapi, berdasarkan semua bukti yang tersedia... Dia sepertinya telah melarikan diri. 

Karena kalau tidak, tidak mungkin dia, yang harus dipenjara di Kastil Raja Iblis, akan segera 
menyadari kematianku dan menyatakan perang. 

'Sial... Kepalaku sudah sakit.' 

Saya bertanya-tanya mengapa adegan di mana Raja Iblis mengakhiri dunia diperlihatkan 
kepada saya sebagai hadiah, saya kira itu sebabnya. 

Karena itu mengajari saya banyak fakta baru tentang Raja Iblis. 

'Tidak hanya itu...' 
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Ketika saya dalam kondisi jiwa, ada kalanya saya bisa melihat dunia dari sudut pandang 
orang ketiga. 

Dari Kania ke Irina, dan dari Aria ke Isolet. 

Itu cukup berantakan, untuk sesaat, tapi sudut pandangku yang bolak-balik secara teratur 
terfokus pada Serena untuk waktu yang lama setelah dia muncul. 

Dan, yang lebih mengejutkan dari itu... Setiap kali sudut pandang berubah, saya bisa 
merasakan pikiran dan perasaan orang tersebut sampai batas tertentu. 

Tentu saja, pikiran dan perasaan yang penting bagi siapa pun semuanya hancur bersama 
dan tidak dapat dirasakan dengan baik. 

Namun... ada satu kalimat yang bisa dipahami dengan jelas dari antara pikiran dan 
perasaan yang hancur itu. 

...Dewa Iblis,...Dewa Iblis akan segera terbangun. 

'... Tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, apa yang dikatakan Ferloche saat itu 
adalah [Dewa Iblis akan segera terbangun] , kan?' 

Sistem tampaknya benci memberi saya informasi yang berguna, tetapi berkat kata sandi 
'Half-Demon God' yang ditinggalkan Ferloche di buku hariannya, saya bisa mendapatkan 
beberapa wawasan dari cobaan ini. 

Berkat ini, saya merasa seperti mendapatkan sistem yang lebih baik untuk sebuah 
perubahan, yang terasa cukup menyegarkan. 

『Akhir dari Cobaan Kedua.』 

"...Berengsek." 

Saat aku memikirkannya, sistem menampilkan pesan singkat dengan bunyi bip. 

Bukan hanya satu atau dua hari sistem tidak berguna, tetapi saya pikir ini mungkin telah 
melewati batas. 

Meskipun itu hanya hadiah 'pertama', itu adalah percakapan yang sangat singkat. 

Serius, seperti yang dikatakan Pahlawan Pertama, sistemnya adalah lelucon... 

"...Hah?" 

Pada saat yang sama, sesuatu mulai bersinar di tangan Raja Iblis. 

"Raja Iblis? Apa itu?" 
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"Ini adalah ... gulungan yang aku beli dulu." 

"...Maaf?" 

Sementara Dmir Khan tampak bingung, Raja Iblis tampak memasang ekspresi penasaran. 

"Mengapa kamu berpegang pada hal seperti itu?" 

"Itu adalah gulungan pertama yang tidak bisa kumengerti, jadi aku tertarik." 

"K-Kamu tidak bisa mengerti sampah tua itu?" 

Sementara Dmir Khan mengernyit mendengar kata-kata itu dan bertanya, Raja Iblis mulai 
berbicara dengan nada bersemangat. 

"Oh, akhirnya masuk akal. Tidak peduli berapa banyak saya mencoba membuatnya bekerja 
selama beberapa tahun terakhir, itu tidak akan berhasil. 

Dan sejak saat itu, saya mulai merasa tidak enak. 

'...Mengapa cobaan ini belum berakhir?' 

Jelas, sistem menyatakan bahwa Cobaan Kedua telah berakhir. Tapi mengapa cobaan masih 
belum berakhir? 

『Kesalahan Fatal Terjadi! Memperbarui sistem [...]』 

"...Eh?" 

Saat aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, jendela sistem berwarna merah tiba-tiba 
muncul di depan mataku. 

-- Percikan! Menabrak! 

"...Apa?" 

Dan baru pada saat itu, saya dapat menyadari bahwa saya tidak dapat melihat Raja Iblis 
lagi karena suatu alasan. 

'Mengapa saya tidak memperhatikan ini?' 

Kalau dipikir-pikir, ketika saya bertemu Raja Iblis di timeline sebelumnya, dan bahkan 
ketika saya melakukan perintahnya seperti anjing, saya tidak bisa mengenali penampilan 
Raja Iblis. 

Saya tidak yakin, tapi mungkin ada semacam sihir gangguan kognitif pada penampilannya? 

Jika demikian, mengapa saya tiba-tiba menyadarinya sekarang? 
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-- Percikan!! Bersinar!! 

Saat aku berpikir, tiba-tiba, kilatan cahaya mulai memancar dari gulungan itu. 

"......Ah?" 

Dan pada saat itu, saya melihat. 

Mata berwarna ruby dari raja iblis yang melihat ke bawah ke gulungan itu dengan ekspresi 
penasaran. 

『Koreksi Kesalahan Sistem Lengkap! Mengakhiri Cobaan. 』 

Tetapi pada saat berikutnya, jendela sistem merah muncul di depan mata saya dan semua 
yang ada di bidang penglihatan saya memudar menjadi hitam. 

"...Apa itu?" 

Hal terakhir yang saya lihat sebelum saya kehilangan kesadaran adalah matahari yang 
menghitam. 

. 

. 

. 

. 

"Ummm..." 

Saat aku perlahan membuka mata, aku melihat langit-langit yang kukenal. 

'...Lama tidak bertemu.' 

Rupanya, saya sedang berbaring di kamar saya di Starlight Mansion 

"Jadi..." 

Saya melihat ke kamar saya yang bersih tanpa gas atau api beracun, dan kemudian saya 
merasa kagum dan melihat ke samping dengan ekspresi tegas di wajah saya. 

-- Pop! Pop!! 

"...Hei!!" 

Dan pada saat itu, sesuatu meledak. 
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Saya gemetar karena terkejut ketika seseorang menawari saya kue. 

"...Apa yang sedang kalian lakukan?" 

Aku menatap kosong pada kue yang dihias dengan pola kucing, dan ketika aku melihat 
Kania dan Irina memegang petasan sambil memakai topi ulang tahun, aku bertanya dengan 
ekspresi bingung di wajahku. 

"Hari-Hari ini adalah..." 

"Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda." 

"Apa?" 

Lalu Irina menatap mataku dan tergagap, sementara Kania berbicara dengan senyum tipis. 

"Selamat ulang tahun, Tuan Muda." 

Hari di mana 『Siksaan Kedua』 berakhir adalah seminggu setelah serangan di Starlight 

Mansion. 
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Chapter 79 
Bab 79 -- Membersihkan 

"Aku tidak sadarkan diri selama seminggu?" 

"Ya, itu benar." 

Saya pikir Cobaan Sistem akan berlangsung selama berbulan-bulan, padahal kenyataannya, 
itu berlangsung tidak lebih dari seminggu. 

Tetap saja, saya senang bahwa di dunia nyata waktu tidak mengalir dengan kecepatan yang 
sama seperti di dalam Cobaan. 

"Tapi ... bagaimana kamu tahu aku akan bangun?" 

" Keadaan koma Tuan Muda menghilang saat fajar, jadi aku sudah bersiap sebelumnya." 

"Ohh..." 

Ketika saya bangun, saya penasaran dengan rahasia pesta ulang tahun dan bertanya 
kepada Kania tentang hal itu, namun dia menjawab seolah-olah itu tidak penting. 

Seperti yang diharapkan, Kania mampu seperti biasanya 

"Ngomong-ngomong, kue ini..." 

"Ini adalah kue yang secara khusus saya pesan sebelumnya. Apakah kamu menyukainya?" 

"...Aku benar-benar menyukainya." 

Perasaan menyenangkan muncul di hati saya saat saya menatap kucing perak dan 
berambut hitam yang bermain-main di atas kue. 

Akan sangat ideal jika kami semua berkumpul dan mengadakan pesta ulang tahun bersama 
seperti dalam mimpi itu, tapi itu hampir mustahil jadi aku harus puas hanya dengan Kania 
dan Irina yang menemaniku. 

"Uh... Tuan Muda, apakah Anda ingin meniup lilinnya?" 

"Hah, lilin ajaib?" 

Aku sedang memikirkan barang seperti itu, tapi sebelum aku menyadarinya, Kania 
meletakkan lilin di atas kue dan menyalakannya. Menyadari nuansa halus aura dari lilin, 
sepertinya itu adalah barang tingkat lanjut dengan aroma yang menenangkan pikiran dan 
tubuh jika kamu meniupnya. 
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"... Hoo- ." 

Saat saya menghirup aroma halus yang dipancarkan oleh lilin yang ditiup, pemandangan 
berbaring santai di padang rumput yang luas muncul di kepala saya. 

"Terima kasih, kalian berdua." 

Sambil memejamkan mata dengan bayangan itu di benakku, aku mengucapkan terima 
kasih yang tulus kepada Kania dan Irina. 

"Jika bukan karena kalian, itu akan sulit bagiku. Jika kalian berdua tidak hadir, aku akan 
memakan kue itu sendirian sekarang." 

Karena itu, saya mengambil pisau yang diletakkan di sisi saya dan dengan cepat mengiris 
kue menjadi potongan-potongan kecil. 

"... Terima kasih, Tuan Muda." 

"T... Terima kasih." 

Segera setelah itu, saat aku membagikan kue, Kania mengucapkan terima kasihnya 
sementara Irina berterima kasih padaku dengan wajah memerah. 

'...Aku senang bukan itu masalahnya.' 

Ketika saya melihat kedua wanita itu makan, saya tidak bisa tidak mengenang pertemuan 
mereka di Masa Cobaan. 

Apakah itu saat Kania diliputi oleh rasa bersalah karena gagal menyelamatkanku setiap 
saat dan keinginannya untuk menghancurkan dunia, di mana dia akan menangis begitu dia 
melihatku. 

Atau apakah itu Irina, yang telah gila sampai-sampai Arianne tidak bisa mengenalinya lagi, 
dimana saat dia melihatku matanya akan menjadi jernih dan dia akan meneteskan air mata. 

"Tuan Muda? Apa yang salah?" 

"Fray, kamu baik-baik saja?" 

Memikirkan gambaran seperti itu pasti membuat saya mengerutkan kening. Berkat itu, 
Kania dan Irina menanyaiku dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. 

"T..Tidak. Itu hanya... Aku ingat beberapa hal dari Cobaan itu." 

Aku mencoba mengatakannya seolah itu bukan apa-apa, namun wajah Irina kembali 
memucat sebagai jawaban. 

"Fr-Frey... Bagaimana Cobaan itu? Apakah itu sangat sulit bagimu?" 
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"Itu tidak sulit sama sekali. Hanya saja..." 

"... Caramu berbicara dalam tidurmu cukup menarik untuk dilihat." 

Aku berbicara dengan suara lembut untuk menenangkan Irina, tapi Kania, yang berdiri di 
samping dengan wajah tanpa ekspresi menyelaku. 

"Tuan Muda, apa yang terjadi?" 

"Ah... Itu..." 

"Tentu saja, jika kamu tidak ingin mengingatnya, kamu tidak perlu membicarakannya. 
Hanya saja..." 

Kania menatap Irina sebentar sebelum menghela nafas dan membalas. 

"Lalu apa alasanmu terus mengatakan ingin keluar dari sini, ini yang terburuk, tolong 
jangan seperti itu... semua pernyataan suram yang kamu ucapkan saat tidur?" 

"Itu..." 

"Cobaan itu... ternyata sesuatu yang begitu mengerikan. Aku bahkan tidak tahu itu... aku..." 

Aku bertanya-tanya bagaimana aku akan menanggapi Irina yang menggumamkan sesuatu 
sambil menangis. Syukurlah, Kania yang diam-diam mengamati situasi ini turun tangan. 

"Irina, mari kita berhenti di situ." 

"Tetapi..." 

"Saya mengerti kekhawatiran Anda. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda. Jadi 
mari kita bicarakan kisah suram ini nanti." 

Irina mengangguk diam-diam setelah mendengar kata-kata itu, dia segera meraih tanganku 
dan berbicara. 

"... Sulit bagimu, Frey." 

"Kamu ... Ya." 

Entah kenapa, Kania dengan dingin menatapku, jadi aku menjawab dengan gumaman. Saya 
menggigit sepotong kue yang telah dipotong menjadi beberapa irisan di depan saya. 

"Ah, manis sekali. Seperti yang diharapkan, hal-hal manis adalah yang paling enak. Serena 
benar..." 

"Tuan Muda, pesta ulang tahunmu akan diadakan dalam beberapa hari." 
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Saat aku menikmati kue yang begitu manis, bahkan mampu memesona Serena, Kania 
menyampaikan berita yang mengejutkan. 

"Uhuk uhuk..." 

"Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja?" 

Berkat itu, aku tersedak dengan kue yang tersangkut di tenggorokanku. Kania 
menyodorkan segelas air di sampingku. 

"Kania, bukankah kamu mengatakan untuk berhenti berbicara tentang kisah suram itu?" 

"Ah? Bukankah Tuan Muda selalu menyukai pesta ulang tahun?" 

Kania bertanya dengan tatapan bingung setelah airnya meredakan batukku. 

"Jadi kamu tidak tahu. Saya sangat membenci pesta ulang tahun." 

"Ya?" 

"Tidak ada seorang pun di sana yang dengan tulus memberi selamat kepada Anda, pesta 
yang penuh dengan orang-orang yang membenci saya atau ingin menggunakan saya, siapa 
yang bisa menikmati seperti itu?" 

"Ah..." 

Kania menundukkan kepalanya diam-diam ketika dia mendengar alasannya. 

Ya memang, di iterasi sebelumnya saya selalu tersenyum bahagia dan bertingkah nakal di 
setiap pesta ulang tahun... siapa pun akan percaya bahwa saya menyukai pesta ulang tahun. 

-- Ketuk Ketuk. 

"Aku datang untuk membersihkan..." 

Saya mengenang masa lalu ketika seseorang datang dan mengetuk pintu. 

"Dia...Halo.." 

"Lulu?" 

"...Hiikk" 

Setelah memanggil namanya, Lulu, yang membuka pintu dengan seragam pelayannya, 
menjadi pucat dan mulai gemetar melihat tubuh sadarku. 

"Kembali lagi nanti." 
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"Ah, ya... ya." 

Aku dengan dingin mengucapkan kata-kata itu untuk menendang wanita malang itu keluar 
dari ruangan. Aku berbicara lagi sambil mendesah. 

"Kurasa kamu melakukannya dengan baik dengan instruksi yang kuberikan padamu." 

"Ya, saya tidak menemui masalah apa pun." 

"Benar, bagaimana seharusnya. Saya senang." 

Mendengar apa yang dikatakan Kania, aku segera berbaring lagi di tempat tidur dengan 
senyum puas di wajahku sebelum Kania melanjutkan pembekalannya. 

"Mengikuti rencana Tuan Muda, para pelayan yang telah dikeluarkan dari mansion selama 
liburan akademi akan menerima gaji yang setara dengan saat mereka bekerja selama 
waktu liburan. Mulai hari ini, siswa biasa yang dipekerjakan sebagai pelayan sementara 
akan diberhentikan dan akan menerima kompensasi yang sangat besar." 

"Kalau begitu, yang harus kulakukan hanyalah berpura-pura bahwa aku telah dianiaya." 

"Ya itu betul," 

Seperti yang dikatakan Kania, sejak awal saya telah menyusun rencana untuk memberikan 
sejumlah uang kepada siswa biasa. 

Menurut hasil survei latar belakang yang saya instruksikan kepada Kania, setengah dari 
siswa biasa menderita kemiskinan, yang mengakibatkan ketidakmampuan mereka untuk 
makan dengan benar. 

Seperempat dari siswa tersebut tidak dapat merawat adik atau orang tua mereka yang 
sakit karena kekurangan modal. 

Itu belum semuanya. Sebagian besar siswa biasa tidak mampu membeli buku pelajaran 
Sunrise Academy yang mahal. Mereka menabung sedikit demi sedikit dan membaca buku 
secara bergiliran. 

Tidak jarang juga mereka tidak mampu membayar biaya untuk mengikuti field trip di 
semester kedua. Setiap istirahat makan siang, mereka memaksakan diri untuk mengisi 
perut mereka dengan makanan hambar dari kafetaria akademi. 

Begitulah cara mereka hidup. Mereka mengikuti perintahku dan menanggung penghinaan 
yang datang saat melakukan tugas pelayan dan pelayan selama ujian ini. 

Sementara itu, akademi kelas A dibebaskan dari pembayaran uang sekolah. 
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Akademi Sunrise penuh dengan korupsi tetapi pembebasan biaya kuliah kelas A adalah 
tradisi yang telah bertahan selama 1000 tahun. Itu adalah sesuatu yang bahkan Dekan 
tidak mampu memberantasnya. 

Artinya, kecuali tradisi dengan sejarah yang luas, semuanya telah dibongkar oleh dekan. 

Kesimpulannya, siswa biasa sangat membutuhkan dukungan keuangan. 

Namun, kenyataan suram Kekaisaran Matahari Terbit saat ini adalah bahwa tidak ada satu 
pun hukum, lembaga, atau organisasi yang menyediakan dukungan keuangan bagi rakyat 
jelata. 

"Kania, 'Kebijakan Kesejahteraan Pelayan' yang dibuat ayahku masih berlaku kan?" 

"Itu betul." 

Aku tersenyum tipis mendengar jawaban itu. 

Ayah saya, yang biasanya sangat memperhatikan kesejahteraan para pembantu, membuat 
kebijakan yang agak rumit namun tetap efektif. 

Di antara kebijakan tersebut, saya akan menggunakan kebijakan tentang liburan dan 
pemecatan karyawan. 

"...Kania, bagaimana ujian spesialmu?" 

"Untuk meminimalkan akibat dari insiden kali ini, Pengadilan Kekaisaran membatalkannya. 
Berkat itu, jumlah siswa di Kelas A akan tetap sama." 

Saya khawatir Clana akan membantai semua rakyat jelata selain saya saat tiba di lokasi 
kecelakaan. Untungnya, tes dibatalkan karena penyerangan di mansion sekitar seminggu 
yang lalu. 

Kemudian lagi, mungkin ketika dia gagal melenyapkanku, dia setidaknya menerapkan 
aturan 'komandan dapat memutuskan siapa yang akan dieliminasi' untuk membuatku 
tetap terkendali. 

"Bagus, semuanya berjalan sesuai rencana. Aku juga harus mulai berakting sesuai rencana." 

Karena itu, saya bangkit dan meregangkan tubuh saya sebelum menuju ke pintu. 

"Murid biasa masih ada di mansion, kan?" 

"Ya, itu benar. Berita pembatalan ujian khusus akan diumumkan hari ini, jadi rakyat jelata 
masih menunggu di dalam mansion." 

"Alibi apa yang kamu buat untukku?" 
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"Ya, siswa biasa mengira Tuan Muda meremehkan aturan ujian khusus dan pergi berlibur 
ke luar negeri. Mereka juga tahu hari ini adalah hari kepulanganmu." 

"Kerja yang baik. Beri tahu mereka semua untuk berkumpul di lantai pertama." 

Saya mengucapkan kata-kata itu dan pergi keluar sebelum sesuatu terwujud dalam bidang 
pandang saya. 

『Hadiah Kedua.....』 

"....Enyah." 

Saya akan melakukan sesuatu yang penting, tetapi jendela sistem yang mengganggu itu 
harus mengganggu saya, jadi saya langsung melewatkannya. Saya hanya bisa menghela 
nafas ketika saya menyadari bahwa saya melewatkan kata 'Hadiah Kedua'. 

"Aku harus memeriksanya nanti." 

Penghargaan dan kemampuan Sistem memang membantu, tetapi akhir-akhir ini, saya 
menjadi sangat kesal setiap kali saya melihat Sistem yang dengki itu. 

Jika hadiah terbukti menjadi sesuatu yang tidak berguna, di masa depan, selain 
menggunakannya untuk investasi poin, saya bahkan tidak akan melirik Sistem. 

"Permisi... bolehkah saya masuk sekarang..." 

"Kamu juga, ikuti aku." 

"Heuk..." 

Aku meninggalkan ruangan dengan pikiran itu dalam pikiran. Begitu berada di luar 
ruangan, aku meraih tangan Lulu yang gemetar ketakutan, dan menyeretnya bersamaku. 

"Di mana ... Kemana kita akan pergi?" 

"Diam dan ikuti aku." 

Ketika saya menyeret Lulu yang kebingungan ke lantai pertama, sudah ada beberapa orang 
biasa yang berkumpul. Mereka menatapku dengan permusuhan di mata mereka. 

Aku adalah penjahat terhebat Kekaisaran, yang diyakini telah melecehkan siswi secara 
seksual. Mereka percaya bahwa saya menempatkan mereka dalam bahaya sementara saya 
dengan santai pergi ke luar negeri untuk berlibur. Tatapan seperti itu tidak bisa dihindari. 

"... Aku punya beberapa berita untuk diberitahukan kepada kalian semua." 
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Setelah semua siswa berkumpul di lobi lantai pertama, saya dengan tenang menerima 
tatapan mata mereka dan memulai pidato saya. 

"Ujian khusus dibatalkan. Kelas kita akan tetap sama semester depan." 

Wajah siswa biasa menjadi cerah ketika mereka mendengar kata-kataku. 

Sekali lagi, apakah ada yang lebih menyenangkan bagi mereka yang berjuang dalam 
kemiskinan selain berita bahwa mereka dikucilkan dari kelas A? 

"Itu dikatakan ... kalian semua keluar dari rumahku." 

Tapi saat mereka mendengar kata-kataku selanjutnya, ekspresi dingin di wajah mereka 
kembali seolah tak pernah hilang. 

"Apa yang kamu lakukan? Tidak pergi?" 

Saya berbicara kepada mereka dengan ekspresi tercengang sebelum akhirnya mengangkat 
suara saya dan berbicara dengan cemberut. 

"Apa? Jangan bilang, Anda bekerja berharap mendapatkan kompensasi? Saya memberi 
Anda makan dan memberi Anda tempat tidur untuk tidur, sepertinya Anda benar-benar 
tidak punya hati nurani? 

"Tapi... sebelum kita datang ke sini sudah jelas kontraknya..." 

"Apa?" 

Ketika seorang siswa dengan ragu-ragu melangkah masuk, saya mengangkat suara saya 
untuk menanggapi. 

"Kontrak? Kontrak apa?!" 

"Itu... di hari pertama kami datang ke mansion, kami menandatangani kontrak..." 

"Jadi, kontrak apa yang kamu bicarakan?!" 

Ketika saya meledak dalam kemarahan, siswa yang berbicara mulai berkeringat dingin. 

"Tuan Muda. Saya akan menjelaskan situasi mengenai kontrak." 

Pada saat itu, Kania diam-diam menatapku dan melangkah masuk. 

"Pada hari pertama ketika para siswa tiba, saya memberi mereka kontrak." 

"Apa?" 
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"Menurut kebijakan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Penguasa rumah ini dan juga 
mantan kepala keluarga Abraham Raon Starlight..." 

"Kania, apakah kamu bercanda denganku sekarang?" 

Aku mendekati Kania sambil memancarkan aura kacau dan berbicara. 

"Kepala keluarga adalah aku sekarang. Artinya, kata-kata saya adalah aturan dan hukum. 
Mengapa peraturan ayah saya tiba-tiba muncul di benak saya? 

"Tuan Muda, Anda adalah Tuan Sementara ..." 

-- Tamparan. 

Wajah Kania tersentak ke samping dengan tamparan itu. 

"......... .." 

Keheningan menguasai lobi lantai pertama. 

"Bukankah aku menyarankanmu untuk mengetahui tempatmu?" 

"...Saya minta maaf." 

Kania, dengan wajahnya yang merah dengan cetakan tanganku terpampang di atasnya, 
diam-diam menundukkan kepalanya dan meminta maaf. 

Murid biasa yang menyaksikan pemandangan itu memelototiku dengan mencemooh. 

Di permukaan, mereka tampak mempertahankan ekspresi wajah mereka. Namun, karena 
saya terbiasa menerima perhatian yang sangat besar, jelas bagi saya apa yang mengintai di 
lubuk hati mereka. 

"Kontrak atau apa pun itu tidak perlu. Tinggalkan rumahku segera." 

"Tapi Tuan Muda, peraturan yang dibuat oleh Lord Abraham berada di bawah yurisdiksi 
Hukum Kekaisaran dan tunduk pada batasan magis." 

"Dan kamu akan menyimpannya? Pesta ulang tahunku akan segera tiba." 

Dengan tercengang aku mengucapkan kata-kata itu kepada Kania yang berdiri di sana 
dengan canggung. Aku berusaha untuk mengabaikan tatapan mencemooh yang ditujukan 
padaku saat aku berbicara. 

"Saya tidak tahu apakah ujian khusus sedang berlangsung, tetapi sekarang ujian dibatalkan, 
saya akan mengadakan pesta ulang tahun di rumah saya. Mengelola pelayan rumah besar 
yang tidak bisa memasak atau membersihkan, menurut Anda apa yang akan terjadi dengan 
citra publik saya? 
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"Tapi pesta ulang tahun Tuan Muda tidak akan diadakan di mansion ini, itu akan diadakan 
di tempat yang terpisah..." 

"Kamu juga harus tahu bahwa setiap tahun aku mengadakan pesta ulang tahun terpisah 
dengan teman-teman rahasiaku di mansion ini." 

Rakyat jelata terlihat kaku ketika mendengar informasi itu. Yah, itu karena mereka hanya 
mendengar tentang aku memiliki teman rahasia dari rumor dan bukan dari bibirku sendiri. 

Tentu saja, saya sengaja menekankan hal itu agar mereka bisa menyebarkan desas-desus 
tentang hal itu. 

"Tapi Tuan Muda, jika Anda mengusir mereka sekarang... Heugh...!" 

"Aku tidak peduli, semua orang akan pergi hari ini. Saya tidak akan membayar kompensasi 
atau remunerasi apa pun... alih-alih ambil ini dan enyahlah! 

Rakyat jelata mulai gemetar karena marah saat aku menendang perut Kania sambil 
menatap tajam ke arah mereka. 

Tampaknya banyak yang marah dengan perbuatan jahat saya. 

"Kania! Apa kamu baik baik saja?" 

Benar saja, Ferloche yang sedari tadi menggertakkan giginya tiba-tiba berlari ke arah 
Kania. Dia mulai dengan sepenuh hati menuangkan kekuatan sucinya ke tubuh Kania. 

"Aku akan menyembuhkanmu..." 

"Aku... aku baik-baik saja! Orang Suci!" 

"Ah... Ah ya, ya, aku mengerti!" 

Ferloche yang menyaksikan wajah bingung Kania, terlambat mengingat identitasnya 
sebagai Warlock yang rentan terhadap kekuatan suci. Dia buru-buru menjauhkan diri dari 
Kania dan mengalihkan pandangannya ke arahku. 

"Frey! Berhentilah melakukan perbuatan jahat ini!" "Perbuatan jahat?" 

"Ya! Kami bekerja sangat keras! Bagaimana Anda bisa mengusir kami tanpa membayar 
kami! Aku tidak bisa memaafkan kesepakatan yang tidak adil ini..." 

"... Ayo pergi saja, Ferloche." 

"H-Hah?" 
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Aku sedang merenungkan bagaimana menghentikan Ferloche yang tidak sadar yang mulai 
mengganggu rencanaku untuk memberikan kompensasi besar kepada rakyat jelata ketika 
Irina, yang berada di sebelah Ferloche, mulai berbisik padanya dengan nada pelan. 

"Irina! Tetapi..." 

"Kania punya rencana. Jadi... ayo kita pergi dari sini." 

"Kamu ... Ya." 

Pada akhirnya, Ferloche, yang merenungkan kata-kata Irina, mundur perlahan sambil 
memelototiku. 

"Jadi Tuan Muda, Anda 'memberhentikan' semua orang di sini?" Dan pada saat itu 
menanyaiku dengan suara penuh arti. 

"Ya, aku memecat orang-orang itu." 

"Saya mengerti. Maka saya akan menanganinya seperti yang Anda minta. " 

Kania menanggapi dengan ekspresi tenang di wajahnya dan dengan tenang menundukkan 
kepalanya, dia kemudian melihat anak-anak itu dan berbicara. 

"Ya, dan dengan itu... kalian semua diberhentikan pada saat ini. Untuk informasi lebih 
lanjut silakan lihat kontrak ini." 

"Cepatlah, kirim mereka keluar." "Anda tidak akan memeriksanya, Tuan Muda? Peraturan 
disini..." 

"Aku berkata tidak. Saya sama sekali tidak tertarik dengan kebijakan apa pun yang dibuat 
oleh ayah saya yang kuno." "...Saya mengerti. Lalu aku akan mengumumkannya kepada 
rakyat jelata." 

Setelah membalasku, Kania pergi meninggalkan mansion bersama rakyat jelata. Aku 
mengangkat sudut bibirku dan meraih bahu Lulu yang berdiri di sampingku. 

"Tunggu ... kamu akan tinggal." 

"Heh! Ya-Ya?" 

"Kontrakmu akan dilanjutkan. Kalau dipikir-pikir, akan sangat menyenangkan jika aku 
menggunakanmu sebagai mainan saat bermain dengan teman bayanganku." 

Ekspresi Lulu memucat menanggapi kata-kata saya sementara siswa biasa mulai 
menunjukkan ekspresi jijik mereka. 

"Ayo pergi." 
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Akhirnya, Kania menggumamkan kata-kata itu dengan suara rendah. Murid biasa 
kemudian mengalihkan pandangan mereka dariku satu per satu dan meninggalkan 
mansion. 

"T-Tunggu... kata-kata itu..." 

"Jangan terlambat dan bersihkan kamarku." "Dia, Heugh..." 

Saat mengirimnya ke atas, gambaran Lulu yang menangis tersedu-sedu di sampingku 
muncul di kepalaku saat aku asyik dengan pikiranku. . 

"...Sial. Apa yang saya lakukan?' 

Sejujurnya, mengklaim Lulu hari ini bukan bagian dari rencana. 

Aku juga punya banyak hal untuk diurus. Setelah rakyat jelata yang telah diberhentikan 
secara tidak adil olehku mendapat kompensasi yang layak, aku berpikir untuk melakukan 
pemeriksaan latar belakang secara menyeluruh dengan bantuan Kania. 

『Emosi Lulu saat ini: Keinginan Bunuh Diri/Rasa Bersalah/Self-benci』 

"Mendesah..." 

Namun setelah menggunakan ❰Mind Reading skill ❱, aku tidak bisa memutuskan untuk 
membiarkan dia pergi. 

"Itu meningkat lagi. Saya perlu lebih memperhatikan." 

Perasaan [Dorongan bunuh diri] seharusnya tidak muncul sebelum kejadian itu. Saya tidak 
tahu mengapa itu muncul begitu tiba-tiba. Bagaimanapun, aku harus terus mengawasinya 
mulai sekarang. 

"Huft..." 

Dengan mengingat hal itu, saya memeriksa lobi tempat saya memainkan aksi Slapstick 
dengan Kania. Saya segera mulai tersenyum diam-diam sementara saya memikirkan 
bagaimana siswa biasa akan menerima kompensasi yang besar. 

"Apakah Frey Raon Starlight hadir?" "Apa itu?" 

Seseorang mengetuk pintu gerbang dan memanggilku. Aku berjalan ke depan dengan 
wajah cemberut. 

"...Apa masalahnya?" 

Saya membuka gerbang dan bertanya dengan ekspresi kesal. 
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"Itu adalah Dekrit Kekaisaran." 

"Ya?" 

Berdiri di depan gerbang, mau tak mau aku melongo menanggapi apa yang dikatakan 
ajudan kerajaan 

"Telah diputuskan bahwa pesta ulang tahun Lord Frey akan diselenggarakan oleh Keluarga 
Kekaisaran." 

".........!" 

"Adalah pertimbangan Kaisar bagi Anda untuk menghabiskan waktu berkualitas dengan 
Yang Mulia, Putri Kekaisaran Ketiga." 

Sepertinya aku memang punya nasib buruk. 
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Chapter 80 
Babak 80 -- Surat 

"Apa yang harus dilakukan... aku hanya percaya kontrak..." 

"Haruskah aku mencari pekerjaan paruh waktu sekarang..." 

Keluar dari rumah Starlight, setiap siswa biasa bergumam dengan ekspresi muram di 
wajah mereka. 

Itu karena, mereka secara naif mempercayai kontrak yang diberikan kepada mereka ketika 
mereka pertama kali tiba di mansion. Namun, mereka akhirnya dikucilkan tanpa 
kompensasi apa pun. 

Mereka semua adalah individu luar biasa yang dengan bangga bisa masuk ke Kelas A 
Akademi Sunrise yang terhormat. Namun mereka terjebak dalam kesulitan ini, mereka 
tidak punya pilihan lain. 

Itu adalah waktu ketika aturan tidak tertulis dari siswa harus lulus dari Akademi terlebih 
dahulu sebelum mereka dapat bekerja di pekerjaan atau serikat bergaji tinggi yang lazim di 
Kekaisaran. Oleh karena itu, meskipun mereka adalah siswa Kelas A, yang bisa mereka 
lakukan hanyalah memperoleh pekerjaan paruh waktu jangka pendek atau berburu 
makhluk jahat. 

Tentu saja, dengan keahlian mereka yang luar biasa, mereka bisa mendapatkan uang 
sampai batas tertentu dari pekerjaan itu. Namun, fakta bahwa sebagian besar dari mereka 
adalah kepala rumah tangga tidak dapat diabaikan. 

Setelah mengalokasikan uang hasil jerih payah mereka untuk anggota keluarga mereka dan 
membayar jumlah pajak yang konyol di bawah undang-undang perpajakan Kekaisaran, 
yang tersisa bahkan tidak cukup untuk memberi makan ayam. 

Namun, entah bagaimana mereka berhasil bertahan selama bertahun-tahun dengan 
berbagai pekerjaan serabutan. Tetapi sekarang setelah mereka menghabiskan banyak 
waktu di keluarga Starlight tanpa kompensasi, mereka menghadapi kesulitan keuangan 
yang fatal. 

"...Hei kalian. Kami masih memiliki harapan!" 

Di antara anak-anak yang diselimuti suasana suram, seorang mahasiswi melangkah maju 
dan berbicara. 

"Menurut kontrak ini, jika seorang karyawan diberhentikan secara sepihak sebelum 
menyelesaikan durasi kerja yang tercantum dalam kontrak, mereka akan diberi 
kompensasi." 
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"Hei, kita semua tahu tentang itu?" 

"Hah?" 

Tapi seorang siswa laki-laki yang memiliki ekspresi kecewa di wajahnya untuk sementara 
menyela sambil mendesah. 

"Kontrak itu tidak berharga. Sejak awal, orang-orang yang terlibat dalam pembuatan 
kontrak adalah para bangsawan." 

"Ta-Tapi.." 

"Jadi kamu ingin pergi ke Frey dan berdebat dengannya lagi? Saya akan dengan senang hati 
mengikutinya jika saya tidak mengambil risiko tertangkap dan berubah menjadi mainan 
seperti Lulu." 

"T-Tidak....." 

Hanya setelah mendengar pernyataan itu, kenyataan baru sadar pada siswa perempuan itu. 
Dia kemudian menjatuhkan diri ke tanah dan mulai meneteskan air mata. 

"Jika aku tidak bisa membeli obat untuk bulan ini... nyawa adik laki-lakiku akan dalam 
bahaya..." 

Itu adalah situasi yang suram dan menyedihkan bagi seorang siswa yang tidak dapat 
membeli obat untuk adiknya karena mereka tidak memiliki modal untuk membelanjakan 
tanpa pandang bulu seperti yang dilakukan bangsawan pada hari tertentu. 

Namun para siswa yang menonton adegan itu mengalihkan pandangan mereka. 

Tidak peduli seberapa baik hati mereka, mereka juga berada dalam kesulitan dengan 
anggota keluarga yang sakit atau tidak ada uang untuk makan. 

Mereka sangat miskin sehingga mereka menggabungkan upaya mereka sehingga mereka 
dapat mengumpulkan dana yang cukup untuk membeli satu buku pelajaran untuk 
dibagikan di antara mereka. Mereka tidak bisa membantu siswa yang menangis di depan 
mereka. 

"... Teman-teman... aku telah memutuskan." 

Siswa perempuan yang telah menangis untuk apa yang tampaknya selamanya sambil 
menerima ketidaktahuan yang tak terelakkan dari orang-orang di sekitar akhirnya 
berbicara dengan ekspresi tegas di wajahnya. 

"Aku ... akan kembali ke rumah Starlight." 

"...Apa?" 
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Siswa laki-laki yang mengingatkannya pada kenyataan menanggapi dengan ekspresi 
bingung. 

"Apakah ada gunanya kembali? Frey bagaimanapun juga akan membatalkan kontrak. 
Bahkan jika dia memberi Anda kompensasi, Anda akan direduksi menjadi mainan .. " 

"Jika menjadi mainan akan menyelamatkan saudaraku, aku bersedia menjadi mainan." 

Tampilan tekad di mata siswa itu bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh gadis 
seusianya. 

"Tu-Tunggu! Kamu tidak bisa melakukan itu!" 

Di antara rakyat jelata yang mengamatinya, Ferloche tiba-tiba bergegas maju. 

"Saya akan membantu Anda! Aku akan bisa menyembuhkannya dengan kekuatan suci! Ayo 
pergi sekarang! Jika kita pergi sekarang.." 

"Tapi perawatanmu mahal." 

"...Ya?" 

Ferloche tampak bingung setelah dia mendengar kata-kata itu, lalu dengan ekspresi gelap, 
gadis itu mengungkit ceritanya. 

"Jika Anda ingin menerima berkat atau perawatan dari Orang Suci, Anda perlu membayar 
sejumlah biaya kepada gereja. Itu adalah fakta yang diketahui oleh semua orang di sini." 

Setelah menyatakan hal yang sudah jelas, dia mengamati sekelilingnya, dan semua siswa 
menganggukkan kepala dalam diam. 

"Ba-Bagaimana itu mungkin? Saya selalu memberikan pengobatan gratis?" 

Untuk Ferloche yang tidak pernah menerima kompensasi apa pun dan selalu 
memperlakukan orang secara gratis sementara dia mendapatkan rasa pencapaian, 
tanggapan seperti itu tidak sesuai harapannya. 

"Kebetulan, apakah ada penipu yang menyamar sebagai saya ?!" 

Jadi, dia menemukan alasan paling logis yang bisa dia pikirkan. 

Bagi Ferloche, yang biasanya hanya akan memiringkan kepalanya dengan ekspresi 
bertanya di wajahnya dalam situasi seperti ini, ini sudah merupakan kemajuan besar. 

""........"" 

Tetapi para siswa biasa itu hanya menatap Ferloche tanpa berkata apa-apa. 
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Jika pernyataan itu dibuat oleh Frey atau bangsawan lainnya, mereka mungkin akan 
mencibir atau tertawa dalam hati. 

Namun, mereka semua sangat menyadari sikap Ferloche yang biasa terhadap mereka dan 
seperti apa kepribadiannya. 

Oleh karena itu, meski rakyat jelata tahu apa yang sebenarnya, tak satu pun dari mereka 
yang berani angkat bicara. 

Karena jika terjadi kesalahan dan gereja membalas, maka kehidupan mereka yang tertekan 
akan berakhir. 

"Benar. Itu pasti seorang penipu yang berkeliaran." 

"Ya, pasti itu! Lalu, apakah Anda tahu siapa itu? 

Seseorang melangkah maju untuk berbicara dengan Ferloche. 

"Jika kamu memberitahuku siapa penipu itu, gereja dan aku akan segera..." 

"Itu adalah gereja." 

Di antara tatapan penuh cemas dan khawatir dari para siswa yang diarahkan kepadanya, 
Alice, perwakilan rakyat jelata, mulai menjelaskan kebenaran kepada Ferloche. 

"Tepatnya, itu bukan penipu. Itu harus digambarkan sebagai perampokan di siang hari. 

Mendengar kata-kata itu, Ferloche menunjukkan ekspresi bingung. Di sisi lain beberapa 
siswa diam-diam menganggukkan kepala. 

Karena mereka mengingat kenangan buruk yang pernah mereka alami dan ingin 
menghindari mengalaminya lagi. 

"Jika Anda memberikan pengobatan atau berkat kepada seseorang secara gratis, maka 
beberapa hari kemudian seorang debitur dari gereja akan menemukannya." 

"Debitur?" 

"Ya, mereka menerima bayaran dari pengobatan dan restumu." 

Ferloche yang mendengarnya kemudian mulai menggumamkan omong kosong. 

"Ya Tuhan, aku tidak percaya mereka telah melakukannya bahkan sedini sekarang... seperti 
yang diharapkan, gereja adalah..." 

"Ferloche?" 
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"Ti-Tidak apa-apa! Bagaimanapun! Saya mengerti apa yang Anda bicarakan! Aku akan 
menyelesaikannya dengan gereja hari ini!" 

Saat Ferloche terengah-engah ketika dia mencoba menuju ke gereja, Aris menggelengkan 
kepalanya dari satu sisi ke sisi lain dan berbicara. 

"Bahkan dengan Orang Suci yang maju, itu hanya akan diam untuk sementara. Jika ada, 
mereka hanya akan melakukannya secara lebih diam-diam dan menuntut kompensasi yang 
lebih besar. Dan saya mungkin akan diculik karena kejahatan mengatakan yang sebenarnya 
kepada Anda. 

"...... .Uh." 

Menanggapi kata-kata itu, Ferloche hanya mengerang, tidak bisa menjawab. 

"Hehe, terima kasih atas perhatianmu." 

"Ah..." 

Siswi itu kemudian memeluk Ferloche dan tak lama kemudian berbicara dengan suara 
bergetar. 

"Jangan khawatirkan aku. Apa pun yang akan dilakukan Frey... Dia tidak mungkin 
membunuhku kan?" 

Pernyataannya disertai dengan rasa takut karena rumor tentang kereta kuda yang bolak-
balik dari rumah Starlight membawa mayat. 

"Selamat tinggal... semuanya." 

Namun, gadis yang tak berdaya ingin menyelamatkan adik laki-lakinya, berusaha 
menyembunyikan ketakutannya. Dengan senyum di wajahnya, dia kembali ke rumah Frey. 

"Tolong tunggu sebentar." 

"Hah?" 

Kania muncul dari tengah kerumunan dan menghentikan gadis itu. 

"Kurasa tidak ada alasan bagimu untuk kembali dan bekerja di mansion kami lagi." 

"Bagaimana apanya?" 

Murid perempuan yang ekspresinya menjadi santai mendengar kata-kata Kania, 
memiringkan kepalanya sementara Kania menjawabnya dengan senyuman di wajahnya. 

"Karena kalian semua di sini akan ditawari kompensasi." 
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Dengan kata-kata Kania bergema di antara para siswa, mereka tiba-tiba menyadari 
pernyataan kompensasi. 

"A-Apa semua ini?" 

"Katakan padaku, ini bukan koin perak tapi koin emas kan?" 

Siswa biasa yang menerima pernyataan kompensasi tanpa banyak berharap melebarkan 
mata ketika mereka melihat jumlah uang yang tercetak di selembar kertas sangat tinggi. 

"Ini adalah kompensasi dari pemecatan Anda yang tidak adil ditambah biaya gabungan dari 
pengunduran diri Anda." 

Ketika Kania kembali dengan tenang berbicara kepada para siswa biasa itu, ekspresi 
mereka mulai mengeras. 

Biasanya dalam situasi seperti ini, mereka seharusnya senang. Namun kompensasi 
mendadak yang tidak dapat mereka sentuh dalam hidup mereka tiba-tiba muncul pada 
mereka, belum lagi dibayar oleh Frey, yang dikenal luas sebagai penjahat. Jadi bukannya 
bahagia, keraguan, kecemasan, dan ketakutan mendahului kebahagiaan mereka. 

"Bagaimana-Bagaimana bisa menjadi seperti ini?" 

Sebagai tanggapan, siswa laki-laki yang mengingatkan siswa perempuan tentang kenyataan 
pahit sebelumnya bertanya dengan suara bergetar. 

"Aku belum pernah melihat seorang bangsawan yang menjaga kontrak mereka dengan baik 
dengan rakyat jelata... ini bukan jebakan, kan?" 

"Ini benar-benar jebakan, tapi ini bukan jebakan yang diarahkan pada kalian semua." 

Murid laki-laki yang sudah terbiasa menderita penipuan kontrak mengungkapkan 
keraguannya dengan tatapan curiga, lalu Kania berbicara sambil menyeringai. 

"Tentu saja, ini jebakan yang kubuat untuk Frey." 

Kepada para siswa yang memiringkan kepala mendengar kata-katanya, Kania mulai 
menjelaskan. 

"Kontrak yang kamu tanda tangani sebelumnya didasarkan pada peraturan yang dibuat 
oleh kepala resmi keluarga Starlight, Lord Abraham." 

"Peraturan?" 

"Ya, secara hukum... itu adalah peraturan yang tidak bisa dilanggar bahkan dengan sihir." 
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Setelah mengatakan itu, Kania melambaikan kertas kontrak dan lingkaran sihir cahaya 
kemudian terbentuk. 

"Lord Abraham yang menghargai kepercayaan karyawan telah menyiapkan berbagai 
perangkat hukum dan mantra sihir dalam kontrak yang dilakukan dengan karyawan." 

"K-Lalu..." 

"Ya, bahkan jika itu adalah Frey, dia tidak punya pilihan selain memberimu kompensasi 
dengan jumlah itu." 

Ekspresi kebingungan muncul di wajah rakyat jelata menanggapi kata-kata itu. 

Itu karena, pada titik di mana kata-kata Kania berakhir, mereka menyadari bahwa jumlah 
uang yang sangat tinggi ini telah menjadi milik mereka. 

"Tunggu, Kania... jangan bilang kamu sudah merencanakan semua ini?" Pada saat itu, Irina 
yang terus mengamati dari dekat, secara alami turun tangan. 

"Apa? Bagaimana apanya?" "Di hari pertama, kamulah yang mendandani kami dengan 
pakaian pelayan dan pelayan dan memberikan kontrak. Dan Anda juga yang mengatakan 
kepada kami untuk tidak pernah menunjukkan kontrak kepada Frey." 

Menanggapi kata-kata itu, para siswa kemudian mulai memusatkan perhatian mereka pada 
Kania. 

"Dan hari ini... kamu juga yang menekankan kata ' pemecatan ' dari jawaban Frey dan 
menggunakan keajaiban pada kontrak. Mempertimbangkan semua ini, Anda ... " 

"... Haaa." 

Ketika Irina, yang memanfaatkan kemampuan aktingnya hingga batasnya mengatakan 
kata-kata terakhirnya, Kania menghela nafas. Dia kemudian berbicara kepada para siswa 
yang telah menatapnya dengan ekspresi bingung di wajah mereka. 

"Aku hanya ingin melihat kalian semua bahagia." 

Murid biasa menghela nafas mendengar kata-kata itu. 

"Aku tidak melakukan sesuatu yang besar secara khusus, kalian semua tidak perlu 
membuat ekspresi seperti itu..." 

"Ka-Kania! Terima kasih..." 

Kania sedang melihat siswa dan dengan tenang berbicara. Dia mulai menunjukkan ekspresi 
canggung ketika siswi yang perlu membeli obat untuk menyelamatkan adik laki-lakinya, 
memeluknya dan menangis. 
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"Terima kasih... saudaraku... hiks..." 

"Huuu...." 

Namun demikian, saat siswi itu bergumam dalam tangisannya, Kania menepuknya dengan 
ekspresi agak gelap di wajahnya. 

"Tapi... Kania. Apakah kamu benar-benar akan baik-baik saja?" 

"Ya?" Seorang siswa yang memperhatikan perubahan ekspresi Kania bertanya tentang dia. 

"Jika Frey tahu kamu memberi kami uang dalam jumlah besar, dia tidak akan 
membiarkannya ..." 

"Tidak masalah." 

Kania menjawab siswa itu dengan ekspresi pahit di wajahnya. 

"Aku telah mengambil keputusan." 

Siswa biasa yang menatap Kania, segera menundukkan kepala dengan ekspresi serius. 
Kania memiliki sidik jari merah yang terukir di pipinya dan dia terus menggosok perutnya 
yang pasti mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. 

"Kalau begitu, selamat tinggal." 

Kania tersenyum pada mereka dan menundukkan kepalanya. 

Entah mengapa, rakyat jelata ingin membantu sosok yang tampak murung itu, namun 
mereka sadar itu hanya mimpi yang sia-sia. 

Mansion Starlight di belakang Kania, adalah musuh yang terlalu besar untuk mereka 
hadapi. 

Saat mereka meninggalkan mansion, mereka hanya terus menundukkan kepala ke arah 
Kania. 

Kania menatap kosong pada rakyat jelata yang terbiasa bertindak patuh dan hanya 
diketahui bertindak seperti itu, lalu merasakan kehadiran di sampingnya dan mengalihkan 
pandangannya. 

"Kania ... apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

"Ya, aku akan baik-baik saja." 

Di sana berdiri Ferloche dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 
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"Jika Anda tidak keberatan, apakah Anda ingin saya tinggal di rumah Frey? Sebagai orang 
suci, aku bisa melindungimu sehingga dia tidak bisa menyakitimu..." 

"...Tidak. Tidak apa-apa." 

Kania yang pertama kali menatap Ferloche dengan tatapan lembut, membalas dengan 
wajah kaku setelah mendengar kata-kata Ferloche. 

"Kalau begitu, selamat tinggal. Ferloche." 

"Ya? Al... Baiklah. Selamat tinggal." 

Ferloche yang tanpa sadar kewalahan oleh aura Kania memiringkan kepalanya sejenak dan 
segera melangkah keluar dari mansion. 

"... Sudah waktunya kamu pergi juga, kan?" 

"Saya? Mengapa saya?" 

Kania yang menyaksikan adegan itu kemudian berbicara dengan ekspresi dingin di 
wajahnya kepada Irina yang berdiri diam di sampingnya. 

"Lalu, kamu akan tinggal di sini selama liburanmu?" 

"Ya, tentu saja. Untuk melunasi hutang saya kepada Frey, bahkan berada di sisinya setiap 
jam tidak akan cukup." 

"Mendesah...." 

Kania yang merengut mendengar jawaban Irina berbicara dengan nada kesal. 

"Cukup dengan hanya aku sendiri. Saya telah melayani Tuan Muda sejak saya masih kecil..." 

"Tapi kamu, kenapa kamu terus mengelus perutmu? Kamu bisa berhenti berakting 
sekarang, kan?" 

Setelah mendengar pertanyaan kekanak-kanakan Irina, Kania tersipu dan menutup 
mulutnya. 

Itu karena dia enggan mengatakan yang sebenarnya karena dia sering berubah menjadi 
kucing akhir-akhir ini, perutnya menjadi sensitif dan terangsang karena tendangan Frey 
sebelumnya. 

"Pokoknya, untuk menyimpulkan ..." 

"Ap...apa yang dia lakukan?" 
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Irina menyela sebelum Kania bisa menyelesaikan pikirannya. Ekspresinya menegang saat 
dia menatap kembali ke rumah Starlight yang ditunjuk Irina dengan wajahnya yang 
semakin pucat. 

".......!" 

Saat itu Kania meragukan matanya. 

Itu karena, di jendela kamar Frey, Lulu sedang duduk linglung. 

"Berhenti, hentikan dia! Kita harus menghentikannya!" 

"Tenang. Itu lantai dua, bahkan jika dia jatuh, itu tidak akan membunuhnya." 

"Ah, itu benar." 

Kania diam-diam menegur Irina yang gemetar dan ribut. Dia kemudian kembali ke 
mansion, meninggalkan Irina yang sekarang sedang menggaruk-garuk kepalanya dengan 
bingung. Tapi kemudian... 

-Sruugh 

"........!" 

Tiba-tiba Lulu mengeluarkan pisau kecil dari saku dadanya dan mengarahkannya ke 
lengannya. Kali ini, ekspresi Kania dan Irina menjadi ketakutan. 

"Kita benar-benar harus menghentikannya." 

"Saya tahu." 

Pada saat itu, Kania bersiap untuk merapalkan sihir hitam dan Irina yang kebingungan 
berusaha membuat penghalang menggunakan sihir angin. , 

"Ah, itu sudah dekat." 

Frey muncul di balik jendela dan membuat Lulu pingsan dengan memukul bagian belakang 
lehernya. 

"... Kami beruntung Tuan Muda hadir." 

"Benar." 

Keduanya yang menyaksikan adegan itu dengan gugup mulai bergumam dengan suara lega 
ketika mereka melihat Lulu yang lemas diseret kembali ke dalam ruangan. 

"Jadi apa yang harus kita lakukan dengannya?" 
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"Aku tidak tahu. Haruskah kita mengikatnya?" 

"Tidak bisakah kamu mencuci otaknya dengan ilmu hitam?" "Itu adalah sihir yang hanya 
bisa dilakukan oleh penyihir hitam yang korup." 

Kedua gadis yang penampilannya tiba-tiba menjadi dingin, tanpa sadar mulai berpikir 
tentang bagaimana menghadapi gangguan yang diseret kembali ke dalam ruangan. 

Mengesampingkan fakta bahwa mereka hanya dapat melakukan percakapan sipil untuk 
saat ini, percakapan berlanjut untuk waktu yang lama. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Fiuh... Hampir saja." 

Tanpa sepengetahuan Lulu, saya memasuki ruangan untuk melihat apa yang dia lakukan. 
Saya segera membuatnya pingsan begitu saya melihatnya mengarahkan pisau ke 
lengannya. . 

Mungkin, begitu Kania kembali, kita perlu melakukan pemeriksaan pada tubuh Lulu. 

『Tolong cepat periksa hadiah kedua!!!!』 

"... Fiuh." 

Saya sedang memikirkan hal-hal seperti itu ketika jendela sistem muncul di depan mata 
saya. Apakah itu terasa buruk karena saya mengabaikannya untuk waktu yang lama? Isi 
pesannya cukup mendesak. 

-Srrrkk 

Aku tidak bisa mengabaikan sistem selamanya, jadi aku menyerah dan memeriksa 
hadiahnya, tapi kemudian sebuah liontin giok yang terlihat aneh jatuh ke tanganku. 
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『Jika Anda menunjukkan liontin giok ini kepada pandai besi legendaris, Rosinante, Anda 

dapat mengajukan satu permintaan kepadanya!』 

"Benar, seharusnya sebanyak ini." 

Rosinante, pencipta kotak hias yang saya dapatkan dari rumah lelang dulu. 

Menurut buku kenabian, dia adalah seorang pengrajin yang begitu terampil namanya 
terukir dalam buku-buku sejarah Kekaisaran. 

Dan seperti kebanyakan master itu, dia sangat sulit untuk disenangkan. 

Oleh karena itu, konon meminta sesuatu darinya sama menantangnya dengan memilih 
bintang di langit. Untungnya, jika Anda menunjukkan padanya liontin giok ini, dia mungkin 
bisa menciptakan mesin pemetik bintang untuk Anda. 

"...Hm?" 

Dengan pemikiran itu, saya dengan hati-hati meletakkan liontin giok di laci meja saya. 
Bibirku meringkuk menjadi senyuman ketika aku melihat seekor burung putih terbang di 
luar jendelaku. 

"Gugu?" 

"...Hah?" 

Namun, saya segera menyadari bahwa burung yang datang untuk duduk di ambang jendela 
bukanlah burung putih yang telah saya antisipasi, melainkan seekor merpati pos. 

"Gugugu!" 

"Surat macam apa ..." 

Untuk sesaat, saya menatap merpati itu dengan keraguan di benak saya. Setelah beberapa 
saat, saya melihat stempel kerajaan di surat itu dan segera mengambilnya. 

-- Clana Solar Sunrise 

"Klan mengirimiku surat?" 

Aku terkejut saat menemukan nama Clana terukir di amplopnya. Aku membuka surat itu 
dengan sedikit gemetar di hatiku. 

Ini adalah surat resmi untuk ketiga Adipati. Kami menerima permintaan bantuan dari 
Cloud Kingdom di benua barat. 

"Ah, hanya itu?" 
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Aku mengharapkan banyak sekali situasi, namun aku langsung bergumam dengan ekspresi 
putus asa setelah menyadari isi surat itu. 

Karena ini adalah situasi yang sangat rahasia, di pesta ulang tahun Frey tahun ini, sebuah 
pertemuan rahasia akan diadakan. Dalam hal itu, saya meminta pengertian Anda. 

"...Aku juga perlu diam-diam memperhatikan serangan pasar budak." 

Situasi rahasia dalam kata-kata Clana adalah serangan terhadap pasar budak. 

Nah, salah satu Putri Kerajaan Cloud yang berencana untuk mendaftar di akademi Sunrise 
di tahun berikutnya akan ditangkap di pasar budak ini... Dapat dimengerti bahwa 
keamanannya sangat menyeluruh. 

"Yang harus kulakukan hanyalah membebaskan para budak sambil mendapatkan 
penghinaan dari sang Putri. Ini bukan apa-apa." 

Sangat disayangkan bahwa saya harus mendapatkan kebencian darinya, seorang sub-
heroine, tapi saya tidak punya pilihan. Itu semua untuk tujuan akhir menyelesaikan 
pencarian utama. 

"Hah?" 

Sambil memikirkan hal-hal seperti itu, saya mencoba memasukkan surat itu ke dalam laci. 
Saya membeku ketika saya melihat catatan yang sangat kecil tertulis di bagian paling 
bawah surat itu. 

PS Apa yang telah kamu lakukan padaku? Frey? 

"Dan apa kali ini..." 

Seperti yang diharapkan, sepertinya tidak ada yang berjalan sesuai rencana. 
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Chapter 81 
Babak 81 -- Matahari Terbenam 

"Nah, aku akan beristirahat sejenak. Kalian berdua membantuku mengawasi Lulu." 

"Ini sudah pagi, apakah kamu akan tidur lagi?" 

Irina, yang tiba di lantai dua setelah berbicara lama dengan Kania, memiringkan kepalanya 
saat dia mempertanyakan kata-kata Frey. 

"Maaf, akhir-akhir ini aku bangun dengan kelelahan. Saya hanya akan beristirahat selama 
satu jam." 

Lingkaran hitam di bawah mata Frey adalah bukti kelelahannya. 

Untuk seseorang yang telah tidur selama seminggu, dia tampak terlalu lelah. 

"Baiklah kalau begitu... istirahatlah dengan baik." 

"Terima kasih. Beri tahu Kania begitu dia tiba." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Frey menjatuhkan diri ke tempat tidurnya dan segera 
tertidur. 

"Frey ... apakah kamu tidur?" 

Menatap Frey yang tertidur, Irina mendekatinya. 

"... Jadi kamu benar-benar tertidur." 

Frey tertidur lelap sehingga dia bahkan tidak tahu jika seseorang menggendongnya di 
punggung mereka. Pemandangan Frey yang sedang tidur membangkitkan ingatan Irina 
tentang minggu lalu yang dia habiskan untuk merawat Frey. 

"Seberapa sulit Cobaan bagimu untuk menjadi lelah bahkan setelah tidur selama 
seminggu?" 

Karena cobaan itu, Frey jatuh tertidur lelap. Sebagai orang yang membawanya ke tempat 
persembunyian rahasia di hutan dekat mansion dan merawatnya sepanjang hari, Irina 
memiliki pemahaman kasar tentang beratnya cobaan yang dialami Frey. 

"Pergi, aku ingin pergi." 

"Frey! Apakah kamu bangun?" 

"Di sini ... Ini yang terburuk di sini." 
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Itu karena Frey menggumamkan kata-kata itu beberapa kali dalam tidurnya sambil 
berbaring di tempat tidur di tempat persembunyian rahasia. 

"Irina..." 

"F-Frey?" 

Irina mengira Frey akhirnya mengatasi cobaan itu dan akan bangun dari tidurnya ketika 
dia memanggil namanya. 

"Kenapa... Kenapa kamu berakhir dalam kondisi ini..." 

Tapi bukan itu masalahnya. 

Sebaliknya, itu adalah tangisan keputusasaan untuk Irina yang dia lihat dalam cobaan itu. 

"Huu....." 

Merawat Frey selama periode itu tidak tertahankan bagi Irina, hanya mempertahankan 
kewarasannya sambil tetap berada di sisinya mengambil semua kemauannya. 

Frey disiksa setiap saat sebagai akibat dari siksaan yang dimulai sebagai akibat dari 
tindakannya. 

"Eu, uuuuuu..." 

"Fr-Frey!" 

Suatu hari, rasa bersalah Irina mencapai titik puncaknya ketika dia menyaksikan Frey 
kejang dengan wajahnya menjadi pucat. 

"A-Apa yang harus aku lakukan? Apa hal yang benar untuk dilakukan!" 

"Irina. Tenangkan dirimu fi..." 

"Kania. Tolong, kirimkan aku ke dalam mimpi Frey!" 

Frey jelas mengalami sesuatu yang tak tertahankan. Dengan satu atau lain cara, Irina ingin 
membantunya, jadi dia memohon kepada Kania yang telah berjuang untuk menyusup ke 
cobaan Frey. 

"Kekuatan tak dikenal menghalangi saya. Saya minta maaf." 

Kania hanya bisa menggelengkan kepalanya saat dia mengartikulasikan kata-kata itu. 

"Frey, kamu bisa tidur dengan nyaman sekarang, kan?" 
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Saat dia berhenti mengenang, Irina membelai rambut Frey. Ekspresi wajahnya 
menunjukkan kenyamanannya. Dia dengan hati-hati menanyainya. . 

Tentu saja, dengan seberapa dalam Frey tertidur, dia tidak akan mendapat jawaban. 
Namun, hanya dengan bertanya dia merasa nyaman. 

Paling tidak, Frey tidak berbicara dengan ekspresi sedih saat dia tidur. 

"... Irina? Apa yang kamu lakukan?" 

"Haiii." 

Irina, yang dengan hati-hati membelai rambut Frey, tersentak dan menoleh ketika 
mendengar suara Kania dari belakangnya. 

"Itu... ah, tolong jaga Lulu di sana." 

"Maksudmu, kau ingin aku merawatnya?" 

Kania mengerutkan kening saat Irina melontarkan kata-katanya sambil menunjuk Lulu 
yang lemas yang beristirahat di samping Frey. 

"Ya, Frey memintamu untuk merawatnya." 

"Bagaimana denganmu?" 

"Aku ... akan membersihkan kamar." 

Irina menanggapi sambil menghindari tatapan Kania. Dia mengambil sapu di sudut 
ruangan dan mulai menyapu. 

"...Hu." 

Menyaksikan adegan itu terungkap dengan sangat tidak senang, Kania menghela nafas dan 
mendekati Lulu yang lemas yang terlempar-lempar ke lantai.. 

"Tolong bersihkan kamar tanpa noda." 

Kania keluar kamar sambil menggendong Lulu di punggungnya. Irina, yang dengan tenang 
menyapu lantai, menghentikan pembersihannya dan mulai menatap Frey lagi. 

"...Ini." 

Irina dengan hati-hati mendekati Frey. Dia kemudian diam-diam menundukkan kepalanya 
saat dia melihat luka di bahu Frey. 

'Itu ... bukankah itu luka yang dia dapatkan ketika dia mencoba melindungiku dari gigitan 
Fenrir di Hutan Ashen?' 
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Irina ingat bagaimana Frey mati-matian berusaha melindunginya sementara dia tidak bisa 
mengeluarkan sihir apa pun. Tangannya gemetar saat dia mengangkat pakaian Frey. Dia 
ingat saat dia dengan kasar menembakkan bola api ke arahnya selama evaluasi kinerja. 

".....!" 

Ada bekas luka bakar yang jelas terukir di tubuhnya oleh Irina. 

'Aneh ... semua luka membentuk bekas luka.' 

Bukan hanya itu, tetapi luka yang diterima Frey sejauh ini semuanya tetap sebagai bekas 
luka. Irina membelai bekas luka dengan ekspresi kaget di wajahnya. 

"...Memang. Aku harus menemukan orang itu." 

Irina membelai bekas luka Frey untuk beberapa saat sebelum membuat keputusan tegas. 

Meskipun dia yakin dia tidak akan pernah menemukan wanita itu. Untuk Frey, yang 
menerima luka permanen yang tak terhitung jumlahnya dan hampir mati saat menghadapi 
cobaan itu. Dia melakukan semua ini atas namanya, dan masih memaafkannya atas semua 
masalah yang dia timbulkan padanya. Dia harus menemukannya. 

Dan jika dia menemukan wanita itu, dia akan melakukan apapun untuk memperpanjang 
umur Frey, bahkan jika itu mengorbankan umurnya sendiri. 

"Itulah satu-satunya penebusan yang bisa kuberikan padamu." 

Irina menggumamkan kata-kata itu, ragu sejenak, lalu dengan hati-hati mencium pipi Frey. 

"Aku... aku harus membersihkan kamar." 

Irina mengucapkan kata-kata itu keras-keras tanpa ada orang di sekitarnya yang 
mendengarnya. Tak lama kemudian, dia mulai menyapu ruangan lagi sambil tersipu. . 

Jika masa lalunya, Archmage yang sombong, melihat ini, dia mungkin akan kehilangan 
semua kekuatan di tubuhnya dan pingsan. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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"Jadi, kamu bilang kamu merawat Lulu sampai sekarang?" 

"Ya itu betul. Itu adalah perintah Tuan Muda..." 

Frey memanggil Kania begitu dia bangun dari tidurnya selama satu jam. . Dia segera lari 
dari kamar sebelah tempat dia merawat Lulu untuk menemuinya. 

"Bagaimana dengan Irina?" 

"Saya mendengar bahwa Tuan Muda memerintahkannya untuk membersihkan." 

"...Apakah begitu?" 

Karena dia mengatakannya ketika dia setengah tertidur, Frey tidak dapat mengingat apa 
yang dia minta. Tidak peduli apakah Lulu aman atau kamarnya bersih, dia berdiri. 

"Tuan Muda? Kemana kamu pergi?" 

Saat Frey berdiri dan bersiap untuk pergi keluar, Kania dengan penasaran menanyainya. 

"Ah, kamu tahu, aku harus diam-diam bersiap untuk 'serangan pasar budak'. Saya menuju 
ke serikat intelijen untuk mengumpulkan beberapa informasi. 

"Untuk mengumpulkan informasi? Jika sesederhana itu, aku bisa menanganinya untukmu." 

Menghadapinya, Frey menanggapi dengan ramah, menerima tatapan bingung dari Kania 
sebagai tanggapan. 

Itu tidak biasa bagi Kania, kepala pelayan keluarga Starlight Ducal dan ahli dalam 
mengumpulkan informasi, untuk menunjukkan tanggapan seperti itu. 

"Sebenarnya, aku punya tujuan lain mengunjungi guild selain untuk mengumpulkan 
informasi." 

"Tujuan lain?" 

"Ya, pemeran pengganti yang kusebutkan terakhir kali. Dia adalah putri dari kepala guild. 
Sudah saatnya aku bertemu dengannya." 

Setelah mendengar kata-kata Frey, ekspresi Kania menjadi dingin. 

"Apakah begitu? Lalu aku akan pergi denganmu." 

"Ya, jaga jam-apa?" 

Frey menanyai Kania dengan ekspresi bingung saat dia akan mengucapkan selamat tinggal 
padanya. 
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"Kau mau ikut denganku?" 

"Ya, seperti yang kamu dengar." 

"Bagaimana dengan Lulu?" 

"Serahkan dia pada Irina tentu saja." 

Saat Kania berbicara tanpa ragu sambil memasang ekspresi dingin, Frey menghela nafas 
pelan dan berbicara. 

"Terima kasih sudah mengkhawatirkanku tapi... orang yang akan kutemui kali ini bukanlah 
orang biasa. Aku ingin menyembunyikan hubunganku denganmu sebanyak mungkin." 

"Tapi bukankah orang yang akan kamu temui adalah putri kepala guild?" 

Ketika Kania, yang bangga dengan posisinya sebagai kepala pelayan keluarga Starlight 
Ducal, bertanya dengan cemberut di wajahnya, Frey menjawab dengan seringai. 

"Benar. Dia adalah putri kepala guild." 

"Kalau begitu kenapa..." 

"... dan juga putri Duke yang terhormat." 

Mendengar itu, ekspresi Kania menjadi kosong. 

"Bersama dengan keluarga Starlight dan Moonlight, itu adalah salah satu dari tiga Keluarga 
Ducal Kekaisaran. Itu tidak lain adalah putri dari keluarga Sunset Ducal." 

"Jika itu adalah keluarga Sunset maka ... itu adalah keluarga cabang dari bangsawan 
Kekaisaran Sunrise?" 

"Benar, kamu tahu sebanyak itu." 

Kania berbicara dengan tatapan bingung, sementara Frey mempertahankan seringainya 
saat dia menjawab. 

"Mereka adalah keluarga cabang yang telah ditekan, mengakibatkan perlakuan yang buruk 
dan ketidakmampuan untuk meraih prestasi... tapi tetaplah keluarga Ducal." 

"Tapi kemudian, mengapa dan bagaimana putri terhormat dari keluarga Ducal seperti itu 
menjadi pewaris kepala serikat intelijen dunia bawah? Bahkan dengan semua ingatanku 
dari ronde sebelumnya, itu masih merupakan sesuatu yang tidak pernah kuketahui. 
Sepertinya mereka menyembunyikannya dengan sangat aman..." 
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"Pasti ada alasannya. Dia seharusnya hanya muncul di babak kedua sebagai siswa baru. 
Baiklah, saya akan menjelaskan situasinya secara rinci nanti. Aku harus menuju ke sana 
secara rahasia sekarang." 

Frey menuju ke pintu depan setelah mengucapkan kata-kata itu. Kania berbicara dengan 
mendesak saat dia melihat Frey menuju ke pintu. . 

"Tuan Muda, mari kita pergi ke sana bersama ..." 

"Kania, aku punya ide bagus..." 

Kata-kata Kania terhenti ketika pintu di sebelahnya terbuka dan Irina mengintip dari balik 
pintu. Menyadari itu, Kania mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara. 

"Apa itu?" 

"Huh, bukankah Lulu tidur cukup nyenyak sekarang? Jadi mengapa tidak menggunakan 
sihirmu untuk menyerang kesadarannya?" 

"Ayo kita lakukan nanti." 

"Hah?" 

Ketika dia melihat Frey sedang melihat bayangannya di cermin dan merapikan dirinya, 
Kania yang sedang mendengarkan penjelasan Irina, menggenggam tangan Irina dengan 
erat dan menghentikannya untuk terus berbicara. 

"... Aku punya sesuatu yang perlu aku verifikasi." 

Saat Kania mengucapkan kata-kata itu, matanya tertuju pada Frey yang mulai menyisir 
rambutnya sambil bersenandung. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Kamu, berhenti di sana." 

"Ya ya! Tuan Muda!" 
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Kania akhirnya diizinkan untuk menemani Frey dengan syarat dia akan menunggu di pintu 
masuk guild. Dia menjadi bingung ketika Frey tiba-tiba meminta kereta berhenti setelah 
berkendara ke tujuan yang tidak diketahui selama beberapa waktu. 

"Tuan Muda? Mengapa Anda tiba-tiba menghentikan kereta?" 

"Tunggu. Saya perlu membeli sesuatu." 

Mengatakan demikian, Frey muncul dari gerbong dan berjalan menuju tujuan yang tidak 
diketahui. Di dalam gerbong, Kania mengamati sekeliling luar dan apa yang dia saksikan 
membuat matanya melebar. 

"...Toko bunga?" 

Dia melihat sosok Frey memasuki toko. 

Ekspresi tenang yang Kania coba pertahankan sambil menatap toko bunga memburuk, 
dengan cepat menjadi gelap ketika dia melihat Frey keluar dari toko bunga setelah 
beberapa saat, membawa karangan bunga mawar di satu tangan. 

"Ayo bergerak lagi." 

Frey tetap tidak menyadari keadaan pikiran Kania dan diam-diam memeriksa buket itu. 

"...Tuan Muda? Buket itu untuk siapa? 

Kania tidak bisa lagi menahan keinginannya untuk bertanya pada Frey. Frey menjawab 
sambil menghela nafas. 

"Hadiah untuk Rosewyn." 

"Rosewyn?" 

"Hadiah untuk putri Duke yang saya sebutkan tadi." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Frey bersandar di kursi kereta. Kania yang gelisah, 
dengan hati-hati menanyakan pertanyaan sebenarnya yang ingin dia tanyakan. 

"Tuan Muda... Apakah Anda mungkin, menyukainya?" 

"Hah?" 

Frey memiringkan kepalanya setelah mendengar itu, dan Kania terus berbicara dengan 
sedih. 

"Itu... biasanya kamu tidak berusaha merias wajah, atau parfum... atau membeli karangan 
bunga mawar..." 
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"Jadi? Bagaimana jika aku memang menyukainya?" 

"Itu... Jika memang begitu..." 

Dengan ekspresi nakal di wajahnya, Frey menanyai punggungnya. Kania dengan 
menyakitkan mengalihkan pandangannya dan berbicara. 

"Uh ... aku tidak yakin." 

Kania dengan malu-malu menjawab saat tubuhnya segera mulai memancarkan aura gelap. 

"Itu lelucon, aku bercanda. Saya sengaja membeli ini untuk membuatnya tidak bahagia." 

Menyaksikan reaksi Kania, Frey menjadi ketakutan dan berhenti bercanda. Dia kemudian 
dengan serius mengatakan kata-kata itu kepada Kania yang terlihat bingung. 

"Tuan Muda, Anda merawat diri sendiri dan bahkan membeli bunga. Bagaimana itu akan 
membuatnya tidak senang?" 

"Itu adalah cara terbaik untuk membuatnya membenciku." 

"... Aku tidak begitu mengerti niatmu." 

Kania dengan bingung mengucapkan kata-kata itu sebelum menatap ke luar jendela 
gerbong dengan ekspresi sedikit lega. 

"Jadi, apa sebenarnya hubunganmu dengannya?" 

Setelah dia terdiam cukup lama, Kania dengan acuh tak acuh menanyai Frey, yang dengan 
linglung memeriksa bunga-bunga itu. Frey menanggapi pertanyaan Kania dengan suara 
lemah. 

"Kamu akan melihat sendiri segera." 

Frey menutup mulutnya setelah mengucapkan kata-kata itu. Kania terus menatap ke luar 
jendela dengan acuh tak acuh seperti yang dia lakukan sebelumnya, dengan hati-hati 
mengulurkan tangannya dari jendela kereta. . 

-Swooosh. 

Di tangannya, mana gelap berputar-putar. 

. 

. 

. 
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"Kania, kamu tunggu di sini." 

"...Ya." 

Begitu gerbong berhenti di gang terpencil, Frey melangkah keluar sambil menghela nafas. 
Dia menghentikan Kania yang mencoba mengikutinya dari belakang dan berbicara. 

"Tidak akan lama. Anda tidak perlu khawatir." 

"Ah, Tuan Muda. Kerahmu jadi acak-acakan." 

Memegang Frey, Kania, dengan mata terbuka lebar, lalu mulai meluruskan kerahnya. 

"Hah? Aku jelas meluruskannya dengan baik sebelumnya..." 

"Tinggalkan. Itu sempurna sekarang." 

Ketika Frey memiringkan kepalanya karena tindakannya, Kania tersenyum dan menjauh 
darinya. 

"Kalau begitu, tetap aman, Tuan Muda." 

Frey menatap Kania dengan curiga. Segera setelah itu, dia menggaruk kepalanya dan 
memasuki guild intelijen. 

"Selamat datang, gue-ugh." 

Wanita di konter, yang mengucapkan sapaannya dengan senyum di wajahnya, membeku 
saat melihat Frey. 

"Kamu tahu aku kan? Bawa aku ke ruang VIP. Beritahu Rosewyn untuk datang 
menemuiku." 

"...Ya." 

Menegaskan kata-kata itu kepada petugas yang gugup, Frey kemudian mengikuti petugas 
itu ke ruang bawah tanah. 

"Bagaimana kabar Rosewyn akhir-akhir ini?" 

"Ah... aku tidak lebih dari seorang pegawai, aku tidak begitu tahu..." 
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"Bukankah kamu masih tahu sesuatu secara kasar?" 

"Maafkan saya. Saya benar-benar tidak tahu." 

"Cih, tidak berguna." 

Frey menatap petugas itu dengan sok. Dia menghela nafas dan dengan paksa berhenti 
berjalan setelah tiba di pintu masuk ruangan. 

"Kamu bisa masuk dulu. Saya akan menelepon Mbak Ros..." 

-Pekikan. 

Tanpa memperhatikan apa yang dikatakan wanita itu, Frey dengan acuh tak acuh 
memasuki ruangan. Dia bergumam sambil menghela nafas. 

"Sudah cukup lama sejak aku di sini..." 

Saat Frey mengucapkan kata-kata itu sambil memeriksa sekelilingnya, pintu terbuka dan 
seseorang perlahan memasuki ruangan. 

"Ah, Rosewyn!" 

Pada saat itu, ekspresi Frey berubah, senyumnya berubah menjadi orang bodoh yang 
kurang ajar. Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya dan mulai berbicara. 

"Apakah kamu baik-baik saja? Apakah ada sesuatu yang mengganggumu akhir-akhir ini?" 

"Hoho, sepertinya kamu sangat merindukanku?" 

Gadis yang memperhatikan Frey dengan senyum di matanya duduk di kursi di 
seberangnya. 

"Jadi... permintaan macam apa yang kamu punya kali ini?" 

"Apakah Anda tahu sesuatu tentang kasus 'pasar budak'?" 

"Oh! Kasus itu?" 

Frey dengan hati-hati bertanya dan gadis itu menjawab sambil tersenyum. 

"Harganya seribu emas, karena kamu adalah seorang biasa-" 

"Hanya seribu? Aku akan memberimu dua ribu." 

Setelah mengucapkan kata-kata ini, Frey mengeluarkan sekantong koin emas dari saku 
dadanya. Gadis itu melebar dan menutupi mulutnya dengan tangannya. 
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"Itu terlalu banyak! Anda tidak perlu memberi saya sebanyak ini .. " 

"Tidak apa-apa, Rosewyn. Apa kau tidak tahu aku punya banyak uang?" 

Frey mengangkat bahu sambil mengatakan itu. Gadis bernama Rosewyn memasang 
ekspresi khawatir dan menjawab. 

"Tapi... baru-baru ini aku mendengar desas-desus tentang penyerang yang masuk ke rumah 
Starlight dan mencuri semua aset." 

"Hah? Di mana Anda mendengar omong kosong seperti itu? 

"Itu benar-benar tidak benar?" 

"Ya. Jika itu masalahnya, saya tidak mungkin memberi Anda uang ini. Ha ha." 

Frey menjawab dengan ekspresi cerah dan bodohnya. Rosewyn mengangguk, ekspresinya 
berubah tajam pada saat itu. 

"Ya... begitu? Saya mengerti. Kemudian, saya akan memberi tahu Anda semua informasi no 
.. " 

"Ah, aku akan menambahkan seribu emas di samping jumlah itu. Jadi beri tahu saya 
tentang informasi tambahan dari pertanyaan Anda juga. " 

"... ugh." 

Saat Frey mengeluarkan sekantong koin emas dari saku dadanya, Rosewyn mulai 
membuka bibirnya. 

"Apakah ini benar-benar akan baik-baik saja? Anda memberi saya sebanyak ini ... " 

"Tidak apa-apa. Semuanya baik-baik saja." 

Frey melambaikan tangannya pada perhatian Rosewyn yang terus menerus. Kemudian, dia 
tersipu dan mengeluarkan sesuatu dari saku dadanya. 

"Ah benar. Ini adalah hadiah yang saya siapkan sambil memikirkan Anda. " 

"Wow..." 

Di tangan Frey, ada sebuket bunga mawar berwarna-warni yang sedang mekar penuh. 

"Ini adalah pertama kalinya aku menerima hadiah seperti itu..." 

"Tentang itu, Rosewyn. Apakah Anda punya waktu di akhir pekan ... " 
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Tatapan Rosewyn berubah dari tatapan tergerak saat dia menatap buket bunga, menjadi 
tatapan yang disesalkan setelah mendengar pertanyaan yang diajukan Frey dengan lembut 
padanya. 

"Ah, apa yang harus dilakukan? Aku sudah punya janji akhir pekan ini." 

"Kalau begitu minggu ini..." 

"Saya sudah memiliki jadwal penuh minggu ini... saya minta maaf..." 

"Kalau begitu, sekitar bulan ini..." 

Rosewyn tiba-tiba bertepuk tangan dan berbicara untuk mengakhiri kegigihan Frey. 

"Ah, kalau dipikir-pikir. Saya punya informasi baru tentang 'pasar budak'!" 

"Ah, benarkah?" 

"Ya! Aku akan membawanya, jadi tunggu sebentar!" 

"Ya-Ya." 

Saat Frey mengangguk sebagai tanggapan atas kata-kata Rosewyn setelah diinterupsi, 
Rosewyn, yang mengamati Frey, dengan cepat tersenyum dan berbicara. 

"Ah benar. Terima kasih banyak untuk karangan bunga ini! Aku akan menghargainya 
dengan baik!" 

Meninggalkan kata-kata itu, Rosewyn tersenyum pada Frey yang pemalu sebelum 
melangkah keluar ruangan. 

"Ah, aku sangat membencinya." 

Setelah meninggalkan ruangan, Rosewyn melemparkan buket itu ke petugas di sampingnya 
dan berbicara dengan dingin. 

"Bakar itu." 

"Bisa-bisakah aku menyimpannya? Ini karangan bunga yang mahal..." 

"Lakukan sesuai keinginanmu. Aku bahkan benci melihatnya." 

Begitu Rosewyn mulai berjalan melewati lorong, petugas di sebelahnya dengan cepat 
mengajukan pertanyaan dengan ekspresi bingung. 

"Mengapa kamu sangat membenci orang itu? Dia tampan dengan banyak uang, dan dia 
melakukan semua yang kamu minta..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Bajingan nomor satu Kekaisaran yang mengatakan dia bisa membeli orang dengan uang, 
bajingan douchebag yang hanya peduli dengan wajah seseorang, menurutmu orang seperti 
itu menyukaiku?" 

Rosewyn menanggapi dengan sinis sebelum melanjutkan berbicara setelah menghela 
nafas. 

"Aku paling benci bajingan seperti itu di dunia. Kalau saja dia bukan tamu VIP, saya akan 
mengusirnya!" 

"Lalu, apa tipemu Ms. Rosewyn?" 

"Apa...?" 

Rosewyn, yang telah merenungkan pertanyaan petugas itu, segera menjawab dengan 
pipinya yang memerah. 

"... seorang pahlawan yang akan segera muncul di dunia ini." 

"Seorang pahlawan?" 

Petugas itu mengerutkan kening menanggapi kata-kata itu dan bertanya lagi. Rosewyn 
menjawab lagi saat dia dipenuhi kegembiraan hanya dari pikirannya. 

"Ini adalah impian dan takdir saya untuk membantu orang itu." 
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Chapter 82 
Babak 82 -- Konspirasi 

Frey, yang telah menunggu Roswyn, mengernyit ketika dia tidak kembali setelah beberapa 
waktu. Dia menanyai petugas yang ada di sampingnya. 

"Hei, di mana Roswyn?" 

"... Ah, Lady Roswyn telah pergi ke gudang rahasia untuk mengumpulkan informasi." 

"Saya mengerti." 

Frey mengangguk sebagai jawaban atas kata-kata itu dan bersandar di kursinya. Petugas 
menanyainya dengan suara pelan sambil secara bersamaan mengenakan tatapan tajam di 
wajahnya. 

"Um... Apakah kamu ingin beristirahat di ruang tamu daripada di sini?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Ruang penerima tamu lebih jauh dari ruangan tempat kita berada 
saat ini. Aku tidak bisa mengganggunya dengan jarak ekstra." 

"Ah ... begitu." 

Ketika Frey menjawab dengan senyum licik, pipi petugas menjadi merah, dan dia segera 
meninggalkan ruangan. 

"...Nyonya Roswyn! Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus kembali ke dalam!" 

Tak lama kemudian, petugas menemukan Roswyn di ruang tunggu sambil menyeruput jus 
jeruk. 

"Mengapa? Apakah Frey gila atau semacamnya?" 

"Tidak, itu tidak..." 

"Lalu apa?" 

Saat petugas perlahan menceritakan percakapan mereka sebelumnya dengan Roswyn, dia 
menyeringai dan bergumam sambil meminum jus jeruk. 

"Bajingan." 

"Nyonya Roswyn!" 

"Ahhh... sial. Melirik wajah bajingan itu membuatku merasa umurku dipersingkat sepuluh 
tahun." 
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"...Melihat wajah tampan itu memperpendek umurmu?" 

Frey adalah bajingan yang dibenci semua orang di Kekaisaran, namun tidak ada yang bisa 
mendiskreditkan penampilannya yang menarik. 

Petugas itu terbatuk dan terus berbicara, berpikir bahwa Roswyn tampak menyedihkan, 
karena dia sangat benci melihat wajah Frey sehingga dia merasa umurnya berkurang. 

"Ahem, tidak peduli bagaimana perasaanmu, dia masih seorang VIP. Anda harus 
memperlakukannya dengan benar. 

"Fiuh... itu menyebalkan." 

Roswyn meminum semua jus jeruk yang tersisa dan perlahan bangkit dari tempat 
duduknya untuk meregangkan tubuh. 

"Ah, tapi aku tidak merasa seperti itu. Katakan saja padanya untuk datang menemuiku di 
sini." 

"...Nyonya Roswyn!" 

Tapi saat Roswyn menjatuhkan diri kembali ke sofa tanpa melangkah maju, pelayannya, 
yang mengawasinya, mulai memarahinya lagi. 

"Tidak apa-apa. Bajingan itu terobsesi denganku. Jika Anda mengatakan kepadanya bahwa 
saya memintanya untuk datang ke sini, dia tidak akan mengeluh." 

"Fiuh..." 

Ketika Roswyn menjawab dengan suara cemberut, pegawainya menatapnya sejenak dan 
menghela nafas. Dia kembali ke kamar tempat Frey beristirahat. 

"Oh, Roswyn! Apakah kamu akhirnya kembali?" 

"Maafkan saya, Tuan Frey. Nona Roswyn saat ini sedang berada di ruang tunggu." 

"Betulkah? Maka kita harus mengunjungi ruang tunggu. Sejujurnya, di sini terlalu gelap, 
seseorang seperti dia tidak pantas berada di tempat seperti ini" 

Berdasarkan rumor biasa seputar Frey, dia seharusnya sudah membalikkan meja sekarang 
sebagai tanggapan atas permintaan kasar ini. Sebaliknya, dia berdiri sambil menyeringai. 

"Uh... Kalau begitu aku akan memandu..." 

"Tidak, tidak apa-apa. Aku tahu di mana ruang tunggunya, aku akan pergi ke sana sendiri." 

Petugas yang simpatik berusaha membimbing Frey ke ruang tunggu, tetapi Frey 
melambaikan tangannya sebagai penolakan dan segera pergi. 
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"Oh, Tuan Frey! Maafkan saya, apakah saya terlalu mengabaikan VIP kami? 

"Tidak, tidak, tidak, tidak masalah. Bahkan sebagai seorang VIP, aku harus melakukan 
setidaknya sebanyak ini untuk mendapatkan informasi yang berharga." 

Ketika Roswyn tiba-tiba mengambil sikap yang agak bermartabat dan menanyai Frey 
dengan ekspresi muram, Frey menggelengkan kepalanya, menandakan dia tidak terburu-
buru. 

"Terima kasih. Seperti yang diharapkan, Lord Frey adalah tamu paling berharga di guild 
kami." 

Roswyn menjawab dengan senyuman dan membuka bibirnya segera setelah dia 
menyebarkan semua dokumen yang terkumpul di atas meja. 

"Aku membawa semua informasi tentang 'Pasar Budak' yang dimiliki guild kita. Jadi..." 

"Aku ingin meminta bantuan darimu, Roswyn." 

Menanggapi kata-kata Frey, Roswyn memiringkan kepalanya dengan ekspresi bertanya di 
wajahnya. Melihat perubahan ekspresinya, Frey berbicara dengan seringai bodoh di 
wajahnya. 

"Tidak bisakah kamu membacanya untukku?" 

"...Saya?" 

"Ya, saya ingin mendengar Anda membaca informasi dengan suara indah Anda." 

Roswyn gagal mempertahankan ketenangannya setelah mendengar kata-kata Frey. 

Roswyn telah berurusan dengan banyak orang dan tamu yang tak terhitung jumlahnya 
selama bertahun-tahun. Pengalamannya sangat meningkatkan kemampuannya dalam 
menyembunyikan emosinya. 

Permintaan egois Frey adalah jenis yang paling dia benci di dunia, namun itu juga metode 
Frey untuk melindunginya dari kejadian tak terduga. 

"........" 

"Ro-Roswyn?" 

Untuk sesaat, Roswyn menunjukkan semua emosi jijik, tidak suka, dan benci di wajahnya. 

"Apa yang terjadi tiba-tiba, apakah kamu terluka di suatu tempat?" 

"Oh, maaf. Belakangan ini saya sering sakit kepala..." 
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Ekspresi Roswyn kembali ke ekspresi wajah ramah biasanya dan membuat alasan begitu 
Frey mempertanyakan perubahan mendadak itu. 

"Ah, ngomong-ngomong, kamu bilang ingin aku membaca dokumennya? Seperti yang 
diharapkan, Lord Frey sangat bijaksana. Senang melihat dan belajar dengan mata kepala 
sendiri, tetapi mendengarkan apa yang dikatakan orang lain berguna untuk 
mengumpulkan informasi... " 

"Hah? Tapi aku hanya ingin mendengar suaramu." 

"... Kalau begitu, mari kita mulai membaca!" 

Roswyn, yang hampir kehilangan ketenangannya untuk kedua kalinya, menunjukkan 
kesabaran dan ketenangan yang luar biasa, dan berhasil mempertahankan ekspresinya 
sebelum berbicara. 

"Pertama-tama, pasar budak ini akan diadakan dalam dimensi saku, yang pintu masuknya 
dapat ditemukan di gang belakang." 

"Jika itu dimensi saku... mungkinkah..." 

"Ya, itu adalah 'dunia lain', pintu masuk yang hanya dibuka setahun sekali. Rupanya, para 
pedagang budak sangat siap kali ini." 

Menanggapi informasi ini, ekspresi Frey berubah menjadi serius. Roswyn menatapnya 
dengan mata ingin tahu sebelum mengajukan pertanyaan. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu menanyakan ini padaku? Apakah Anda ingin 
berpartisipasi dalam pasar budak? Atau apakah Anda memiliki informasi lain yang ingin 
Anda verifikasi?" 

"Tidak tidak. Baca terus untukku." 

"Ah, baiklah." 

Saat Frey menjawab dengan ekspresi tegas di wajahnya, Roswyn bergumam pelan, lalu 
tersenyum dan melanjutkan percakapan. 

"Ngomong-ngomong, skala pasar budak yang akan datang akan menjadi yang terbesar 
dalam abad yang lalu." 

"Hmm... aku mengerti. Apakah Anda memiliki informasi tentang kapan itu akan dimulai? 

Roswyn menggelengkan kepalanya menanggapi keingintahuan Frey. 
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"Kami belum dapat informasi itu. Tapi jangan khawatir. Anda akan dibayar untuk informasi 
tambahan, jadi jika kami menerima informasi tersebut, Anda akan menjadi klien pertama 
yang kami informasikan." 

"Oh terima kasih." 

Ketika dia menyatakan 'Anda akan menjadi klien pertama yang kami informasikan', itu 
menunjukkan bahwa saya berhak menjual hasil investigasi untuk mendapatkan 
kompensasi kepada pihak yang berbeda. 

Tapi saat Frey hanya tersenyum dan mengangguk, Roswyn menertawakannya dalam hati 
dan mengambil dokumen lain yang berserakan di atas meja. 

"Sebagai hasil penyelidikan kami, kami menemukan bahwa para penyelidik, ksatria 
kekaisaran, dan Gereja Dewa Matahari telah disuap oleh para pedagang budak." 

"Itu berarti..." 

"Ya, di permukaan, perdagangan budak dilarang di Kekaisaran... tapi informasi ini 
mengindikasikan bahwa pasar budak sebenarnya legal." 

Frey mulai ngiler menanggapi informasi tersebut. Roswyn diam-diam menulis di selembar 
kertas yang ada di pangkuannya menggunakan tangan yang disembunyikan di bawah meja. 

-- Sangat mungkin bagi Frey Raon Starlight untuk berpartisipasi dalam lelang pasar budak. 
Penyelidikan lebih lanjut diperlukan. 

"Roswyn, apakah kamu punya informasi lain?" 

"Oh ya! Aku akan memberitahumu sekarang." 

Roswyn berhenti sejenak dari menulis, lalu membuka mulutnya lagi dengan senyuman 
ketika Frey mendesaknya. 

"Pasar budak ini akan terdiri dari berbagai ras dan etnis yang berbeda." 

"Ras dan etnis yang berbeda?" 

"Ya, diyakini bahwa para peserta perdagangan budak tidak hanya mencakup benua barat 
dan timur, tetapi juga ras yang heterogen. Sangat tepat untuk menyebutnya perdagangan 
pasar budak terbesar di abad terakhir. 

Roswyn tidak melewatkan anggukan Frey sebagai tanggapan atas kata-katanya dan 
mencatatnya di selembar kertas. 

"Apakah ada kemungkinan gangguan akan terjadi selama pelelangan?" 
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"Kemungkinan jumlahnya akan sangat sedikit. Tentu saja, teroris akan selalu berkumpul." 

Roswyn melipat catatan yang dipegangnya dan terus berbicara. 

"Nah, itu semua informasi yang kami miliki saat ini. Apakah Anda kecewa dengan 
kurangnya informasi?" 

"Tidak tidak. Itu lebih dari cukup. Anda telah sangat membantu." 

Frey, yang melambaikan tangannya dengan ekspresi bingung di wajahnya, langsung 
terbatuk dan mulai berbicara dengan hati-hati. 

"Sebenarnya, ada hal lain yang ingin kubicarakan, Roswyn." 

"Apakah ini masalah penting?" 

"Jadi, surat itu... uhm..." 

Saat Frey tiba-tiba menjadi bingung saat mencoba membocorkan informasi rahasia, 
Roswyn buru-buru menempelkan tangannya ke mulutnya. 

"Oh, aku... um. Apakah Anda ingin membawakan kami makanan ringan?" 

"Ya. Itu akan menjadi kesenangan saya. 

Roswyn tiba-tiba menyela dan menginstruksikan petugas, yang menatap mereka berdua 
dengan ekspresi kosong di wajahnya. Petugas itu menjadi sedikit bingung ketika dia 
meninggalkan ruangan tanpa berkata apa-apa. 

Petugas itu iri pada Roswyn yang tangannya bersentuhan dengan bibir Frey. 

"...Frey, kamu tidak bisa. Identitas saya adalah rahasia." 

Roswyn berbicara dengan ekspresi cemberut di wajahnya saat resepsionis meninggalkan 
ruangan sambil memasang ekspresi iri di wajahnya. 

"Oh itu benar." 

"Wah..." 

Saat Frey menggaruk bagian belakang kepalanya dan berbicara, Roswyn, yang 
mengatupkan giginya ke titik di mana pembuluh darah terlihat berdenyut di lehernya, 
nyaris tidak berhasil menyembunyikan emosinya dan berbicara. 

"Ngomong-ngomong... semuanya bisa berubah tergantung pada sikap yang diambil Putri 
Kekaisaran selama perayaan ulang tahunmu yang akan datang." 

"Saya mengerti." 
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"Ya, tapi kamu tetap akan berada di sana, kan? Saya tidak menyebutkan apa-apa karena 
saya pikir Anda akan menerima informasi yang sama dengan saya." 

"Menurutmu sikap seperti apa yang akan diambil sang Putri?" 

Mata Frey berbinar saat dia menanyai Roswyn. Sementara itu, dia menghela nafas dengan 
lembut dan menjawab dengan suara pelan. 

"Eh... siapa yang tahu? Itu akan tergantung pada sikap apa yang Anda, saya, dan Serena 
ambil." 

"...Oh itu benar." 

Roswyn hampir mengamuk sesaat ketika dia melihat Frey menganggukkan kepalanya 
dengan bodoh. Syukurlah, dia mampu mempertahankan ketenangannya yang murni saat 
dia menekan emosinya dan menunjukkan kesabaran yang luar biasa. 

Jadi, sikap apa yang akan kamu ambil, Tuan Frey? 

"Um... tidak yakin. Bagaimana denganmu?" 

"Oh, yah, kamu tahu moto keluarga kita." 

Roswyn, yang telah mendapatkan kembali ketenangannya setelah perjuangan mental 
sesaat, menjawab dengan senyum tipis. 

"Kami netral tanpa syarat." 

"...Benar." 

'Tentu saja, kami akan berdiri di pihak yang lebih menguntungkan.' 

Roswyn menjawab dengan seringai saat Frey mengangguk sekali lagi dengan ekspresi 
bodoh di wajahnya. Dia bergumam pada dirinya sendiri dan perlahan berdiri. 

"Baiklah kalau begitu ... mari kita berhenti di sini untuk hari ini." 

"Hah? Tidak bisakah kita tinggal bersama sedikit lebih lama? Ayo makan camilan... dan 
bicarakan apa yang terjadi..." 

"Permintaan maaf saya. Saya ingin berbicara lebih banyak dengan Lord Frey, tetapi saya 
sudah membuat janji sebelum pertemuan kita." 

Mendengar ini, Frey berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

"Ah... Ada janji yang kamu buat sebelumnya. Tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. 
Apakah pertemuan kita mengganggumu?" 
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"Kamu .. tidak, tidak mungkin. Bagaimana Anda bisa mengganggu saya? 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Roswyn meletakkan file-file itu di tangannya dan 
dengan cepat menutup jarak di antara mereka. 

"Ngomong-ngomong, senang bertemu denganmu hari ini. Lain kali... Ah!" 

Roswyn merasakan kesemutan di ujung jarinya saat dia meletakkan tangannya di kerah 
Frey. Dia tersentak dan dengan cepat menarik tangannya. 

"R-Roswyn? Apa kamu baik baik saja?" 

"...Kurasa itu hanya listrik statis. Ha ha." 

"Kamu tidak terluka, kan?" 

Saat dia berbicara, dia menunjukkan tangannya untuk menegaskan bahwa tidak ada yang 
salah dengan dirinya. Dia membeku ketika Frey meraih tangannya sebagai tanggapan. 

"Kamu benar-benar tidak terluka? Mari kita lihat, mungkin ada darah..." 

"Tidak, aku baik-baik saja." 

"Bisakah saya mengurus tagihan medis? Aku kesal karena aku mungkin tidak sengaja 
menyakitimu..." 

"Tidak apa-apa. Jika kamu terus bertingkah seperti ini, aku yang akan marah." 

Saat Roswyn mengeraskan ekspresinya dalam menanggapi kekhawatiran Frey yang terus-
menerus, Frey, yang memasang ekspresi kosong di wajahnya, dengan cepat melepaskan 
tangannya dan berbisik dengan suara rendah. 

"Kalau begitu, aku akan menantikan untuk bertemu denganmu di hari ulang tahunku, 
Roswyn." 

"Ya, aku akan menantikannya." 

Frey melirik Roswyn dan tersenyum lebar sambil melambaikan tangannya sebelum 
bergumam pelan dan meninggalkan ruangan. 

"... Kania, apa yang dia kenakan di kerah bajuku?" 

. 

. 

. 
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"... Huh, dia benar-benar seperti anjing." 

Roswyn tersenyum dan memperhatikan saat Frey meninggalkan ruangan. Dia membuka 
pintu sendiri dan memasuki lorong, ekspresinya mengeras saat dia bergumam dengan 
sikap dingin. 

-- Gesper 

Roswyn awalnya berencana untuk menempatkan instrumen pengawasan tersembunyi, 
tetapi tidak dapat dilakukan karena shock yang dia rasakan. Dia meletakkan alat itu di atas 
mejanya sebelum dia berbaring di sofa, mengerutkan kening pada kesombongannya 
sendiri. 

"Lady Roswyn... tidakkah Anda akan mengantarnya pergi?" 

"Anda melakukannya. Bajingan itu akhirnya pergi, tapi melihat dia pergi, tidak... Apakah 
aku benar-benar harus bertemu dengannya lagi?" 

"... Bertemu dengannya lagi?" 

Sementara petugas itu memiringkan kepala mereka dengan bingung, Roswyn berdiri 
dengan ekspresi jijik hanya dengan memikirkannya. 

"Ugh ... aku sangat membencinya, aku membencinya." 

Roswyn menuju ke kamar mandi, dan mulai mencuci tangannya dengan marah, yang 
bersentuhan dengan Frey. 

"Aku bahkan tidak bisa mengamatinya karena keterkejutan yang kurasakan... dan bajingan 
itu menyentuh tanganku... Haa." 

Roswyn, yang sudah lama menyeka tangannya, menghela nafas dan berbicara dengan 
petugas di luar kamar mandi. 

"Cepat dan bawa gulungan sihir ventilasi dan gulungan sihir pembersih ke ruang tunggu." 

"Nyonya Roswyn... Tolong perbaiki mysophobia Anda. Harga gulungan sihir bulan ini..." 

"Jangan cerewet padaku, bawa saja mereka." 

"...Ya, wanitaku." 

Saat Roswyn menolaknya dengan dingin, petugas itu menghela nafas dan bergumam 
sambil menarik sebuah gulungan sihir dari tangannya. 
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"Kapan Pahlawan akan muncul? Cepat dan muncul, dan singkirkan aku dari bajingan itu..." 

Saat petugas memasuki ruang tunggu dan bergumam pelan untuk mengaktifkan gulungan 
sihir, dia memberi Roswyn ekspresi ingin tahu dan menanyainya. 

"Nyonya Roswyn. Apa yang akan kamu lakukan jika Pahlawan adalah laki-laki kotor?" 

"Kalau begitu saya mungkin harus memperbaiki mysophobia saya? Bagaimanapun juga, 
aku memiliki takdir untuk merawat sang Pahlawan." 

"... Fiuh." 

Petugas meninggalkan ruang tunggu setelah menerima balasan yang dia harapkan. Dia 
bergegas ke atas ketika bel berbunyi di konter di lantai atas. 

"Ya! Saya sedang dalam perjalanan!" 

Petugas tiba di konter beberapa menit setelah bel berbunyi dan tersenyum cerah pada 
tamunya saat dia berbicara. 

"Apa yang bisa saya bantu? Tamu?" 

"...Aku ingin melihat Roswyn." 

Tetapi ketika tamu berjubah itu berbicara dengan suara rendah, petugas itu sedikit 
mengernyit. 

"Maaf... Lady Roswyn sedang istirahat..." 

"...Katakan padanya bahwa fajar telah tiba." 

"Fajar?" 

Menanggapi kata-kata itu, petugas itu bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, 
namun tamu itu tetap diam setelah mengucapkan kata-kata itu. 

"...Uh, aku mengerti. Jangan berharap terlalu banyak pikiran, oke? " 

Petugas merasakan perasaan intimidasi misterius dari tamu. Dia perlahan menuruni 
tangga untuk mencari Roswyn. 

"Nyonya Roswyn! Seorang tamu telah tiba!" 

"Kirim agen lain. Aku ingin istirahat sekarang." 

"Mereka bilang mereka datang menemuimu?" 

"...Mereka terlihat seperti apa?" 
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Petugas berbicara dengan ekspresi bermasalah di wajahnya. 

"Uh...maksudku...mereka mengenakan jubah, jadi aku tidak bisa membedakan ciri-ciri 
mereka." 

Roswyn melambaikan tangannya dan meraih jus jeruk di atas meja di sebelahnya. 

"... Oh, kalau dipikir-pikir, mereka memintaku untuk menyampaikan sesuatu kepadamu." 

"Sampaikan sesuatu padaku?" 

"Ya... sesuatu tentang... fajar telah tiba?" 

Mata Roswyn melebar menanggapi kata-kata itu. 

"Apakah begitu...?" 

"Ya, tapi entah kenapa... aku merasa sedikit terintimidasi? Lagi pula, apa yang harus kita 
lakukan? Seperti yang diharapkan, aku harus menendang mereka keluar..." 

"Bawa mereka ke dalam." 

Setelah memerintahkan petugas, Roswyn berbicara lagi saat dia memasuki ruang VIP yang 
bersebelahan dengannya. 

"Bimbing mereka ke sini, lalu naik ke atas untuk saat ini." 

Pemandu itu menjadi sangat gugup setelah mendengar kata-kata itu. 

Sejauh ini, orang-orang dari semua lapisan masyarakat telah datang berkunjung, namun 
Nona Roswyn tidak pernah memberikan perlakuan seperti ini kepada siapa pun. 

"Kalau begitu, aku pergi." 

Roswyn memperhatikan saat petugas menaiki tangga dengan gugup sambil menunjukkan 
ekspresi tertutup di wajahnya. Dia menghela nafas dan bersandar di kursinya. 

"Jadi..." 

Beberapa saat kemudian, petugas kembali dengan tamu berjubah dan mengantar mereka 
ke ruang VIP sebelum pergi dengan cepat. Roswyn terlihat tertarik dan menanyai tamu di 
hadapannya. 

"... Mengapa matahari datang mengunjungi senja?" 

Begitu dia selesai berbicara, tamu di depannya melepas jubah mereka. 
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"Ini tentang surat yang kukirim saat itu... kau menyarankanku untuk datang ke sini jika kita 
akan membahasnya secara detail..." 

Itu adalah Clana Solar Sunrise, Putri ke-3 Kekaisaran, yang berbicara dengan ekspresi 
gugup di wajahnya. 

"Saya cukup kaget menerima surat itu. Kami adalah guild informasi, bukan pusat tugas." 

Roswyn menghela napas saat ekspresi Clana tetap tidak berubah di hadapan lelucon dan 
ekspresi nakalnya. 

"Jadi, surat itu benar-benar dikirim olehmu? Tidak ada yang mengubah atau memalsukan 
isi surat itu?" 

"Tidak..." 

"Jadi, apakah kamu benar-benar ingin aku merayu Frey di pesta ulang tahunnya?" 

Clana tersentak menanggapi kata-kata itu dan berbicara lagi. 

"Y-Ya... Dengan begitu, lamaran Frey kepadaku akan dibatalkan. Jika kamu menunjukkan 
penampilan yang tidak sedap dipandang di depan Kaisar, maka..." 

"Lalu mengapa kamu tampak ragu-ragu?" 

"Yah, itu... jadi..." 

Kepala Roswyn terpukul saat dia melihat Clana berkeringat dan gagap. 

"Aku tidak tahu. Memikirkan Frey akhir-akhir ini membuat pipiku merona atau... rasanya 
aku ingin menangis. Terkadang, tangan saya gemetar..." 

"... Pfft." 

Saat Roswyn tertawa mendengar kata-kata itu, Clana mengepalkan tinjunya dan berbicara. 

"Aku akan memberimu uang, jadi tolong selidiki fenomena ini. Saya percaya Frey telah 
melakukan sesuatu kepada saya." 

"Oh begitu. Saya mengerti." 

Roswyn melakukan yang terbaik untuk menahan tawanya saat dia berusaha mencatat 
sesuatu. Dia tersenyum dan berbicara lagi. 

"Ya, kalau begitu... aku akan merayu Frey dan menjadikannya milikku. Apakah itu baik-baik 
saja denganmu?" 

"Oh tidak. Tunggu tunggu..." 
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"Hmm? Apakah Anda akan membatalkan kontrak kami? 

Saat Roswyn memiringkan kepalanya, Clana, yang memiliki tatapan bingung di matanya, 
menjawab dengan tenang sambil menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, penuhi saja kontraknya. Merayu Frey... dan uh..." 

Saat dia berbicara, tangannya mulai gemetar lagi. Clana mulai meratap, lelah karena 
fenomena fisik yang terus menerus. 

'...Ya ampun, dia bahkan tidak menyadari perasaannya sendiri?' 

Sementara itu, Roswyn menatap Clana dan merenung sejenak. 

'Yah, bagaimanapun juga, aku tidak akan berada dalam situasi kalah.' 

Roswyn tidak menganggap tinggi Keluarga Kekaisaran, tetapi kompensasinya cukup, dan 
menurutnya akan menyenangkan mencuri Frey dari Clana, yang tidak menyadari 
perasaannya sendiri. 

Roswyn menawarkan kontrak kepada Clana, yang masih memasang ekspresi bingung di 
wajahnya saat pikirannya berpacu tanpa henti di benaknya. 

"Baiklah, aku akan menghabiskan waktu dengan Frey dan menerima pembayaran dari 
Clana, dan jika Frey benar-benar serius denganku..." 

Dia dengan cepat menyelesaikan pikirannya saat sudut bibirnya melengkung menjadi 
sedikit senyuman. 

"...Aku hanya akan menggunakan dia sebelum akhirnya membuangnya." 

Di tangan Roswyn, bola gelap kecil yang terbentuk saat dia menyentuh kerah Frey mulai 
bersinar. 
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Chapter 83 
Bab 83 -- Infiltrasi 

"Tuan Muda, apakah pertemuannya berjalan lancar?" 

Ketika Frey muncul dari ruang bawah tanah yang gelap dan meninggalkan guild informasi, 
Kania sedang menunggu di gerbong. 

"Ya. Saya menyelesaikan semua tugas yang harus saya lakukan." 

"Itu bagus." 

Frey naik ke gerbong dan mengucapkan jawaban singkat saat Kania dengan tenang 
menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Setelah menatapnya diam-diam, dia 
mengerutkan kening dan menanyainya. 

"Kania, apa yang kamu lakukan pada kerahku?" 

Kania perlahan mengalihkan pandangannya menanggapi kata-kata itu. 

"...Kania?" 

Dia mengalihkan pandangannya lebih jauh dan mengerutkan alisnya, lalu dia mulai 
menatap kosong ke arahku. 

"Katakan padaku dengan cepat, apa yang kamu lakukan?" 

"Aku baru saja merapal mantra sederhana untuk menggagalkan rencana siapa pun untuk 
mencelakai Tuan Muda." 

"Tapi kenapa aku merasakan sihir hitam saat diaktifkan?" 

"Itu pasti karena suasana hatimu." 

Tatapannya beralih ke jendela lagi saat dia berbicara. Aku menangkup wajahnya dan 
mengarahkan wajahnya ke arahku. Aku memelototi belati padanya dan menerima seringai 
sebagai tanggapan. 

"Semua yang saya lakukan adalah untuk memberi manfaat bagi Tuan Muda, jadi jangan 
khawatir." 

"...Aku percaya kamu." 

Saya sedikit skeptis, tetapi memutuskan untuk mempercayai Kania karena ikatan kami. 
Saya menyalakan kereta dan berbicara. 
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"Kalau begitu... Tolong beri saya laporan yang telah tertunda selama seminggu terakhir ini." 

"Baik. Pertama-tama, kita harus berbicara tentang keluarga Moonlight dan... teman-teman 
Tuan Muda." 

Kania mengeluarkan sihir hitamnya untuk menerapkan sihir kedap suara di dalam kereta. 
Dia mengambil buku catatan dari sakunya. 

"Kesimpulannya, Dewan Penatua telah runtuh dan Kepala Rahasia telah melarikan diri." 

"Sial, kurasa aku tidak bisa mendapatkannya." 

"Ya. Tetapi dengan ini, Nona Muda Serena telah bangkit dari boneka menjadi kepala 
keluarga yang sebenarnya, jadi saya yakin hasilnya agak menguntungkan." 

Meski mendengar kata-kata itu, aku menghela nafas, dan kemudian berbicara dengan 
ekspresi muram di wajahku. 

"Yah, itu bagus dan semuanya... tapi 'Kutukan Subordinasi Keluarga' Serena adalah 
masalahnya." 

Menanggapi kata-kata itu, ekspresi Kania menjadi gelap saat dia berbicara. 

"Apakah benar-benar tidak ada metode untuk mematahkan 'Kutukan Subordinasi 
Keluarga' ? " 

"Bahkan nenek moyang saya, yang tahu segalanya tentang 'permainan' ini, tidak mampu 
menemukan solusi untuk kutukan ini dan khususnya satu masalah lainnya." 

"Apa masalah lainnya itu?" 

"Ah, itu milikku..." 

Aku hendak membalas Kania, tapi aku segera tersadar dan menutup mulutku dengan kuat. 

"Tuan Muda? Mengapa Anda berhenti berbicara?" 

"Tidak apa. Masalah lainnya bahkan tidak disebutkan dalam ramalan." 

Aku memejamkan mata dan mulai mengingat kembali isi ramalan itu. 

Setelah gagal untuk ke-756 kalinya, saya mulai mencari cara untuk meningkatkan umur 
dan daya hidup. Kalau tidak, saya pikir saya tidak akan pernah bisa melepaskan diri dari 
siklus tanpa akhir ini. Namun, bahkan setelah menghabiskan beberapa bulan, saya tidak 
dapat menemukan solusinya. 

Keluhan nenek moyang saya, yang berlanjut untuk apa yang tampak seperti keabadian, 
diakhiri dengan kata-kata ini. 
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Jadi, sebagai upaya terakhir, saya mengutak-atik kode permainan. Ada kode boneka yang 
meningkatkan umur dan kekuatan hidup yang mirip dengan 'Kutukan Subordinasi 
Keluarga', tapi tidak ada cara bagiku untuk mengeksekusi kode itu. Ini benar-benar 
memalukan. 

Saya belum pernah mengalami dunianya secara langsung, jadi saya tidak dapat 
memahaminya sepenuhnya, tetapi secara kasar saya dapat memahami maknanya. 

Singkatnya, tidak ada cara bagi saya untuk meningkatkan umur dan kekuatan hidup saya 
saat ini. 

Yah, aku tidak yakin mengapa, tapi akhir-akhir ini ada banyak kesalahan dalam kitab 
nubuatan, jadi mungkin masih ada harapan... 

"Tuan Muda, apa yang kamu pikirkan?" 

"... T-tidak ada." 

Saya telah merenung selama beberapa waktu. Hanya setelah menyadari ekspresi khawatir 
Kania barulah aku tersadar. 

Saya pikir akan lebih baik untuk fokus pada situasi saat ini daripada memiliki harapan yang 
tidak jelas untuk sesuatu yang dibangun di atas ide tanpa dasar tertentu. 

"Laporan selanjutnya, tentang melacak pedagang gulir ..." 

"Kamu tidak bisa menemukannya, kan?" 

"... Sayangnya, aku tidak bisa." 

Kania menundukkan kepalanya karena malu. Aku menghela nafas dan berbicara lagi untuk 
meyakinkannya. 

"Tidak apa-apa. Aku tidak berusaha menegurmu." 

"Tetapi..." 

"Pertama-tama, dia mungkin bukan seseorang yang bisa kita temukan." 

Jika orang yang kita cari adalah orang yang menjual gulungan itu kepada Raja Iblis di akhir 
cobaan kedua... mungkin ini adalah penyelidikan tanpa harapan sejak awal. 

Saya membuat Kania mencari orang tak dikenal yang bahkan mampu menipu Raja Iblis 
sendirian. 

"Kalau begitu ... apakah kamu ingin aku mengabaikan pencarian?" 

"Tidak, mari kita tingkatkan upaya kita, meskipun pengeluaran dan risikonya meningkat." 
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Tetap saja, kami tidak bisa menyerah begitu saja. Lagi pula, orang malas tidak pernah 
diberkati dengan kemenangan. 

"Baiklah, sekarang, untuk laporan akhir." 

Kania berdeham dan mulai melapor lagi setelah pertanyaannya. 

"Gereja baru-baru ini mencabut persyaratan untuk pekerjaan sukarela di panti asuhan." 

"Hah? Kenapa... Ah." 

Ekspresiku menjadi bingung menanggapi kata-kata itu. Saya kemudian ingat bahwa saya 
telah memerintahkan Dmir Khan, Komandan Kedua pasukan Raja Iblis, untuk menekan 
Paus. 

"Itu akibat perbuatanku. Sejujurnya, menjadi sukarelawan itu menyenangkan... tapi 
kemungkinan tertangkap terlalu tinggi." 

"Itu adalah keputusan yang tepat. Panti asuhan itu penuh dengan staf, jadi tidak akan ada 
masalah jika Tuan Muda tidak menjadi sukarelawan. 

Dengan senyum di wajahku, aku melirik sekilas ke arah Kania sebelum berbicara. 

"Mari kita buat amal nanti." 

"...Amal?" 

Saat Kania mengerutkan kening menanggapi kata-kata itu, aku berbicara dengan keringat 
dingin. 

"Tidak, itu... Awalnya rencananya hanya untuk menyumbang ke panti asuhan, tapi setiap 
kali saya pergi untuk melakukan pekerjaan sukarela, rasanya sangat menyenangkan 
melihat wajah anak-anak yang tersenyum. Ada juga alasan lain..." 

"Apakah begitu?" 

"Ya, jadi, jika keadaan memungkinkan, sebuah amal..." 

"... Apakah kita punya modal?" 

Saya menjawab dengan ekspresi percaya diri di wajah saya. 

"Masih ada sejumlah besar dana rahasia yang diberikan ayahku kepadaku. Jika tidak cukup, 
aku akan mendapatkan sisanya dengan merampok perbendaharaan Raja Iblis." 

"... pasukan Raja Iblis tidak akan melakukan apa-apa?" 
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"Benar, saya menerima dana dari berbagai sumber yang berbeda. Ini jelas uang kotor, jadi 
saya sedikit enggan, tapi saya bertanya-tanya apakah saya bisa menggunakannya untuk 
tujuan yang baik..." 

"Mendesah..." 

Menanggapi kata-kataku, Kania menghela nafas dan berbicara. 

"Saya mengerti apa yang Anda katakan. Namun, tidak seperti panti asuhan, yayasan amal 
membutuhkan waktu dan tenaga yang beberapa kali lebih besar." 

"Saya mengerti bahwa jika kita terburu-buru mengaturnya, pengaturannya bisa salah. Saya 
ingin mengatur yayasan perlahan-lahan dari waktu ke waktu..." 

"Baik." 

Saat Kania menjawab dan menulis di buku catatannya, aku berbicara dengan ekspresi 
khawatir. 

"Jika terlalu sulit, jangan berlebihan. Saya dapat membantu yayasan amal jadi jika Anda 
hanya fokus pada panti asuhan... " 

"Jika aku mempercayakan hal seperti itu kepada seorang idiot yang mengatakan bahwa 
mendirikan yayasan amal akan menyembuhkannya daripada menghabiskan uang untuk 
kebutuhannya sendiri, kita pasti akan mendapat masalah. Jadi, aku akan mengurusnya." 

Kania tersenyum saat mengucapkan kata-kata itu. 

"Terima kasih, Kania. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menangani pembersihan 
dan administrasi." 

"Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku adalah ajudanmu." 

Saat Kania membungkuk dan berbicara, dia langsung bertanya dengan tatapan tajam. 

"Ngomong-ngomong, apa itu 'masalah lain'?" 

"...Oh itu?" 

Aku tersentak sebentar menanggapi kata-kata itu. Aku mengalihkan pandanganku dan 
berbicara. 

"Itu tidak terlalu penting, jadi..." 

"Katakan padaku, Tuan Muda. Saya perlu mengetahui segalanya untuk membantu Anda." 

"...Jika kita mendirikan sebuah yayasan, skenario utama di masa depan akan menjadi jauh 
lebih mudah." 
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Sebagai tanggapan, Kania bertanya dengan ekspresi bingung. 

"Bukankah seharusnya kau mengatakan itu dari awal?" 

"Aku hanya... aku tidak ingin membebanimu dengan banyak pekerjaan." 

Kania tiba-tiba menundukkan kepalanya saat aku berbicara dengan ekspresi sedikit malu. 

"... Terima kasih karena selalu mengkhawatirkanku, Tuan Muda." 

Untuk sesaat, keheningan terjadi di kereta. 

"Ngomong-ngomong, Irina tadi membicarakan tentang Lulu." 

Saat bisikanku memecah kesunyian, Kania, yang kepalanya menunduk, mulai melirikku 
secara diam-diam. 

"Kania, bisakah kamu mengirimku ke alam bawah sadar Lulu?" 

Kania mengerutkan kening menanggapi kata-kata itu. 

"Itu mungkin, tapi saya tidak akan merekomendasikannya." 

"Mengapa?" 

"Pikiran bawah sadar adalah tempat yang sangat berbahaya. Selain dari pikiran orang-
orang seperti Tuan Muda, segala macam ancaman mungkin mengintai." 

Kania berdeham di tengah ucapan sebelum melanjutkan lagi dengan ekspresi serius 
terpampang di wajahnya. 

"Bahkan saat memasuki ruang bawah sadar orang biasa, Anda berpotensi kehilangan diri 
sendiri. Saat menembus pikiran orang yang tidak stabil secara mental seperti Ibu Lulu, 
tidak ada jaminan keselamatan Anda." 

"Sehat..." 

Aku melihat ekspresi serius Kania dan merenung sejenak, lalu menghela nafas dan 
berbicara. 

"Jadi, kamu juga dalam bahaya?" 

"...Aku baik-baik saja, karena aku telah menembus alam bawah sadar banyak orang." 

"Baiklah, kalau begitu sepertinya aku harus menyusup ke alam bawah sadarnya." 

Saat aku sampai pada kesimpulan itu, Kania menatapku dengan ekspresi terkejut. 
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"... Apakah kamu bahkan mendengar apa yang aku katakan?" 

"Ya, kamu bilang aku akan aman jika aku bersamamu." 

"Mendesah..." 

Saat Frey menatap Kania dengan ekspresi bertanya di wajahnya, dia menghela nafas 
panjang. . 

"Tolong jaga dirimu, Tuan Muda." 

Sebelum saya bisa menjawab, kereta mulai berderak. Aku menggaruk kepalaku dan 
menatap ke luar jendela. 

"Kami sudah sampai. Kalau begitu, mari kita kunjungi Lulu." 

".....Ya." 

Aku keluar dari gerbong dan mulai berjalan menuju mansion bersama Kania, yang 
menunjukkan ekspresi tidak puas. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Dia masih tidur." 

Meski sudah cukup lama sejak mereka pergi mengunjungi guild informasi, Lulu masih 
tertidur lelap. 

Nyatanya, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa dia pingsan daripada tertidur. 

Apa aku memukul bagian belakang lehernya terlalu keras? Lain kali, aku harus 
menyesuaikan kekuatanku sebelum memukulnya. 

"Apakah kamu siap?" 

"Ya, saya siap." 

"Sekali lagi, jangan pernah bersentuhan dengan benda atau makhluk di alam bawah sadar 
Lulu, dan jika administrator alam bawah sadarnya muncul..." 
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Dia telah menyatakan bahwa dia akan baik-baik saja dengan mengirimku ke alam bawah 
sadar Lulu. Padahal, Kania sudah memperingatkanku untuk kelima kalinya. Dia jelas sangat 
khawatir. 

"Kania, ayo berhenti sekarang dan suruh aku masuk. Lulu akan bangun dengan kecepatan 
seperti ini." 

"...Baiklah." 

Aku menyela, dan hanya setelah mendesaknya, Kania mulai bersiap untuk terjun ke alam 
bawah sadarnya. 

-- Wuss... 

Mana gelap yang dipanggil Kania muncul dan menelan Lulu dan diriku. 

"Perlu diingat, Anda harus berhati-hati terhadap administrator." 

Ketika saya mendengar kata-kata Kania melalui kesadaran saya yang memudar, saya 
tersedot ke alam bawah sadar Lulu. 

"Ya Tuhan..." 

"Ini lebih serius dari yang kukira." 

Ketika saya tiba di alam bawah sadar Lulu, yang muncul di depan mata saya adalah 
berbagai senjata. 

"Mengapa ruang bawah sadarnya dipenuhi benda-benda yang bisa digunakan untuk 
menyakiti diri atau bunuh diri?" 

"Sepertinya keinginan paling kuat Ms. Lulu diungkapkan." 

"Maksudmu pikiran untuk bunuh diri?" 

Kania menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tegas sebagai jawaban. Bahkan 
untuknya, yang telah memasuki alam bawah sadar banyak manusia, ruang bawah sadar di 
Lulu tampak cukup berbahaya. 

"Ini cukup berbahaya." 

Tidak mengherankan, Kania mulai berbicara kepadaku dengan ekspresi gugup di wajahnya 
setelah mengamati sekeliling kami selama beberapa waktu. 

"Tentu saja, saya telah melihat lebih banyak alam bawah sadar yang aneh dan menakutkan 
daripada yang ini. Namun, yang membuat saya khawatir adalah banyaknya senjata. Jika 
situasinya serba salah, kita harus melarikan diri darurat. 
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Aku mengangguk dengan ekspresi gugup dan mengamati sekeliling kami. 

"...Uh, ada orang di sana?" 

"Hah?" 

Seorang anak mirip Lulu ditemukan dalam posisi berjongkok. Aku menunjuk ke arahnya 
dan berbicara, tapi Kania melebarkan matanya sebagai jawaban. 

"Ini aneh. Administrator alam bawah sadar biasanya tidak akan pernah mengungkapkan 
diri mereka sendiri, sering mengambil segala cara yang diperlukan untuk tetap 
tersembunyi..." 

"Apakah karena Lulu kurang kasih sayang?" 

"Alasan itu akan paling masuk akal. Dan, jika itu benar..." 

Kania berbicara dengan suara rendah saat dia menatap Lulu yang berjongkok. 

"... Dia sepertinya mendambakan 'cinta' jauh lebih dari yang pernah kubayangkan." 

Aku menelan ludahku dan perlahan mulai mendekati Lulu. 

"Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan berbicara tanpa menekan administrator?" 

"Ya, Anda mengatakan bahwa jika kami mencoba untuk mengalahkan administrator, itu 
bisa menjadi tidak kooperatif. Jadi, mari kita coba berbicara dengannya." 

"Hati-hati, Tuan Muda." 

Kania memanggil rantai hitam dan membidik Lulu, siap menembak kapan saja. Menyadari 
penggunaan sihirnya, aku menatap ke depan dengan ekspresi tenang. 

"Hei, Lulu?" 

Saya berbicara dengan hati-hati setelah mencapai Lulu, yang masih berjongkok. 

"Haruskah kita bicara?" 

Peristiwa yang terjadi di hadapan Lulu, administrator ruang bawah sadar ini, tidak akan 
ditanamkan pada Lulu yang sebenarnya. Oleh karena itu, saya berbicara dengan suara yang 
paling baik. Namun, Lulu tetap diam karena alasan yang tidak diketahui. 

"Lulu, jangan terus mengabaikanku, bicaralah padaku..." 

Aku berjongkok di depannya, dan saat aku mengangkat kepalanya dengan hati-hati, aku 
tidak bisa menahan rasa panik. 
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"Ha ha ha..." 

"Lu-Lulu." 

"Ha ha ha ha ha." 

Kepala yang saya angkat benar-benar berantakan. 

Dia memiliki lusinan luka di lengannya, tanda merah di lehernya, wajah penuh bekas luka 
dan memar, dan lingkaran hitam di bawah matanya. 

Kukunya dikunyah, tubuhnya dipenuhi luka dan memar, dan kakinya lemas tak berdaya. 

Saya pernah melihat individu dengan kondisi seperti itu sebelumnya. Namun, jika ini 
adalah Lulu yang asli, dan bukan administrator dari alam bawah sadarnya, saya mungkin 
akan mati karena shock. 

"Frey... Apakah kamu Frey? Halo." 

Saat aku tenggelam dalam pikiranku, dia menyapaku dengan mata terbuka. 

"Oh, halo..." 

"Maafkan saya." 

Sebelum saya dapat menerima sapaan Lulu, dia mulai berbicara dengan suara tanpa jiwa. 

"Aku akan menggunakanmu. Saya akan menerima perhatian dan kasih sayang Anda, dan 
saya akan mematahkan stigma pada saya, meskipun itu hanya bentuk kasih sayang yang 
dipelintir di mana Anda memperlakukan saya seperti hewan peliharaan. 

"Benar." 

"Kamu akan menjadi sengsara. Setiap orang yang pernah peduli padaku telah terjebak 
dalam kutukanku." 

Tentu saja, aku lebih sengsara daripada Lulu, jadi aku tidak terpengaruh oleh stigmanya. 
Jadi, saya memiliki ekspresi tenang di depannya. Setelah memperhatikan ekspresiku, 
ekspresinya menjadi lebih gelap. 

"Mengapa? Apakah Anda takut tidak bahagia? Apakah kamu takut?" 

"Tidak, aku tidak takut..." 

"Kamu penjahat. Anda layak mati. Jadi, tidak ada salahnya menggunakan Anda. Sebaliknya, 
itu untuk kepentingan masyarakat." 

"Hei, Lulu? Bisakah kamu mendengarku?" 
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"Saya tidak bersalah. Aku tidak melakukan kesalahan... eh..." 

Lulu sepertinya tidak peduli bahkan saat aku melambaikan tanganku di depan wajahnya. 
Dia berbicara pada dirinya sendiri ketika tiba-tiba, ekspresi panik muncul di wajahnya. 

"Aku tidak melakukan apa-apa...? Aku memang melakukan sesuatu." 

"Apa maksudmu?" 

"M-Kemalanganku menyelimuti semua siswa... Serangan ini karena kutukanku... karena 
kemalanganku, semua orang hampir mati..." 

Luka yang dalam mulai terbentuk di tubuh Lulu begitu kata-kata itu diucapkan. 

"Ini salahku... Ini karena aku... aku seharusnya mati saja. aku sampah. Karena aku, anak-
anak yang tidak bersalah..." 

"Itu bukan salahmu. Aku akan menjelaskan alasannya, jadi dengarkan aku sebentar..." 

"Itu semua salah ku!!!" 

Saya mencoba untuk berbicara dengannya entah bagaimana, tetapi dia tidak mau berbicara 
dengan saya sama sekali. 

"Lulu, tolong dengarkan... GAH!" 

-- Remuk... Remuk... 

"Semua... ini semua salahku... hehe..." 

Saat saya berbicara dengannya dengan secercah harapan dalam diri saya, cengkeraman 
yang tidak diketahui mulai menekan saya. 

"Aku harus mati... Ya, jika aku tidak mati, dunia akan berada dalam bahaya... Jadi, suatu 
hari, segera..." 

-- Dentang!!! 

Rantai yang dipanggil Kania melingkupi Lulu setelah kekuatan tak dikenal mengangkatku 
ke udara. 

"... Pooh!" 

Kekuatan yang tidak diketahui melepaskan saya dari cengkeraman dan menjatuhkan saya 
ke lantai begitu Lulu dirantai dan diangkat ke udara. 

"Tuan Muda! Apa kamu baik baik saja?" 
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-- Schluk! Schluk! 

"Sakit, sakit, sakit... Sakit..." 

Aku berdiri dengan dukungan Kania yang berlari ke arahku dengan wajah pucat. Saya 
melihat Lulu dibelenggu dan diangkat ke udara, tubuhnya tampak tercabik-cabik oleh pisau 
tak terlihat saat darahnya meresap dari lubang yang baru dibuatnya. 

-- Wuss... 

"...Ya Tuhan." 

Pada saat berikutnya, semua senjata di ruang bawah sadar terwujud di udara dan 
menunjuk ke arahku dan Kania. 

"Karena aku harus menanggung rasa sakit yang tak tertahankan ini... aku hanya 
menginginkan kematian." 

"Tuan Muda, siapkan dirimu." 

Ketika suara tak menyenangkan terdengar dari antara bibir Lulu, Kania, yang telah 
mengamati situasi dengan cemas sampai saat itu, berbisik kepadaku. 

"Kurasa kita perlu melakukan pelarian darurat." 

-- Whoosh!! 

Saat Kania mengucapkan kata-kata itu, senjata di udara mulai tertarik ke arah kami 
sekaligus. 

-- Craaack!! 

Sebagai tanggapan, Kania melepaskan mana hitam dari tubuhnya dan mendistorsi ruang di 
sekitar kami. 

"Ahhhh..." 

"Tunggu sebentar lagi, Tuan Muda." 

Kania berbisik kepadaku dengan suara lembut saat aku menggertakkan gigi sambil 
menahan rasa sakit yang luar biasa. 

-- Retakan! Retakan! 

Kania memelukku. Aku menatap ke arah Lulu sebelum perlahan kehilangan kesadaranku. 

"Aku harus mati... tapi..." 
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Senjata yang dipanggil Lulu dengan maksud untuk mengeluarkan isi perutnya dan kami 
berhenti sebelum mencabik-cabik tubuhnya. 

"Terkesiap... Terkesiap..." 

Aku membuka mataku ke lantai mansion, terengah-engah. 

"Tuan Muda! Apa kamu baik baik saja!?" 

"... Hampir saja." 

Biasanya, aku akan berusaha meyakinkan Kania dengan menyatakan bahwa tidak ada yang 
perlu dikhawatirkan, tapi ini adalah salah satu contoh yang tidak bisa kulakukan. 

Rasanya seolah-olah tubuhku tercabik-cabik oleh rasa sakit yang tak terduga sementara 
aku diremas oleh cengkeraman yang sangat kuat. 

"Kania, kamu baik-baik saja?" 

"Aku baik-baik saja." 

Karena rasa sakit yang luar biasa melumpuhkan saya sesaat, saya terlambat menanyakan 
tentang keselamatan Kania. 

Dia menatapku dengan ekspresi khawatir dan berbicara. 

"Sebenarnya, evakuasi darurat dirancang hanya untuk satu orang yang melarikan diri... Jika 
Tuan Muda melarikan diri bersamaku, wajar saja jika terjadi masalah." 

"...Saya mengerti." 

Aku menganggukkan kepalaku sebagai jawaban, lalu melirik Lulu yang terbaring tak 
sadarkan diri di tempat tidur dan tenggelam dalam pikiran. 

"Jadi, apa yang kamu rencanakan?" 

Setelah merenungkan apa yang terasa seperti keabadian, Kania diam-diam bertanya. 

"Dengan menggunakan alam bawah sadarnya sebagai konfirmasi, kita dapat memastikan 
bahwa Lulu saat ini sedang dalam kondisi mental yang buruk, apakah itu benar?" 

"Itu benar." 

"Dan, alasannya adalah karena 'stigma kesialan' yang menyelimuti dirinya. Anda setuju 
dengan pernyataan ini, bukan?" 

"Ya, tapi kenapa kamu terus menanyakan pertanyaan seperti itu..." 
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Aku melihat Kania memiringkan kepalanya saat dia bertanya. Saya segera menandatangani 
dan menjawab pertanyaannya. 

"... Yah, hanya ada satu solusi." 

Kania mengerutkan kening dalam-dalam dan berbicara. 

"K-Maka Tuan Muda akan dihukum..." 

"Aku harus mengatur jumlahnya." 

Saya menjawab dengan tenang dan menambahkan dengan suara rendah saat wajahnya 
mulai membentuk ekspresi kebingungan sehubungan dengan ide absurd saya. 

"... Ini akan baik-baik saja." 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ugh..." 

Lulu, yang sedang berbaring telentang di tempat tidur, berjuang untuk membuka matanya. 

"Aku ingin mati..." 

Dia menggumamkan kata-kata yang biasa dia ucapkan setiap kali dia bangun dan mulai 
mengerang ketika dia mencoba untuk bangun. 

"Apakah kamu akhirnya bangun?" 

"...Hah!?" 

Dia bergegas kembali dengan ekspresi kaget di wajahnya saat melihatku di sampingnya. 

"Ah, jangan bergerak. Kamu akan terluka lagi." 

"Hah?" 

Dia menanyaiku sambil memasang ekspresi bingung di wajahnya ketika aku berbicara 
dengannya dengan suara lembut berbeda dengan kutukan biasaku. 
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"Apakah lenganmu baik-baik saja? Itu terluka, jadi saya mengambil sendiri untuk 
mengobatinya." 

"Eh..." 

Menanggapi kata-kata itu, Lulu menatap lengannya dan menemukan perban mewah 
menutupi lengannya. Dia bertanya dengan suara bergetar. 

"K-kenapa kamu baik padaku...?" 

"Hah?" 

Mendengar itu, saya... 

"Apa yang kamu katakan..." 

menanggapi sambil membelai kepala Lulu dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa 
wajar saja bagi saya untuk melakukannya. 

"... Jika hewan peliharaanku terluka, nilainya akan berkurang." 

Waktunya telah tiba untuk menyelamatkannya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Chapter 84 
Bab 84 -- Sindrom Stockholm 

"M-Nilaiku...?" 

"Ya, nilaimu." 

Frey melirik Lulu dengan senyum lembut. Dia menjawab dengan ekspresi kosong, 
mendorong Frey untuk tersenyum kemudian dan berbicara. 

"Kamu adalah milikku, aset berhargaku. Jika Anda terluka, nilai aset saya akan berkurang. 
Karena itu, saya harus memperlakukan Anda dengan baik untuk menjaga kondisi murni 
Anda. 

"Ah!" 

Frey meraih lengan kiri Lulu, menyebabkan teriakan keras. 

"Apa yang salah? Apakah itu menyakitkan?" 

"Oh, itu... itu..." 

"Ya ampun, lengan kirimu juga berantakan." 

Frey mengambil perban yang tergeletak di tempat tidur dan menggunakannya untuk 
membungkus lengan Lulu. 

"Perban ini adalah produk berkualitas tinggi, jadi gunakan saja untuk menutupi lukamu 
akan menghentikan pendarahan dan menyembuhkan lukamu. Cedera kecil seperti milikmu 
akan sembuh dengan cepat." 

"Oh... t-terima kasih..." 

"Nah, jangan mencoba untuk melukai diri sendiri." 

Saat Lulu mengucapkan terima kasih kepada Frey dengan ekspresi canggung, Frey 
menepuk rambutnya dan berbisik pelan. 

"Jika Anda terus melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri dan nilai Anda sebagai 
produk menurun, saya tidak punya pilihan selain membuang Anda." 

"T-Tidak...!" 

Lulu buru-buru membuka bibirnya menanggapi kata-kata itu. 

"T-Tolong jangan buang aku... Tolong, tolong..." 
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"Mengapa? Apa kau takut ditinggalkan?" 

Lulu menjawab dengan ekspresi ketakutan saat Frey bertanya dengan seringai di 
wajahnya. 

"A-aku tidak ingin dibuang..." 

"Yah, Lulu kita sudah ditinggalkan berkali-kali sekarang, bukan?" 

"Y-Ya?" 

Frey berbicara dengan ekspresi dingin terpampang di wajahnya saat Lulu melebarkan 
matanya menanggapi kata-katanya. 

"Kamu adalah anak yang membawa bencana bagi orang tuanya. Akibatnya, Anda 
ditinggalkan. Teman-temanmu selalu menderita dan seorang biarawati baik hati yang 
berusaha membantumu sekarang dalam keadaan koma, bukan?" 

"Ahhh..." 

Saat Frey mulai menceritakan kenangan menyakitkan dari masa lalunya, ekspresi Lulu 
berubah menjadi keputusasaan. 

"A-Aku akan melakukan apa saja... Jika kamu menerimaku, tolong..." 

"Mengemis." 

"Tolong besarkan aku... Tolong." 

Lulu segera menundukkan kepalanya. Emosi aneh sekali lagi muncul saat Frey membelai 
rambutnya. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu mengapa aku mengatakan hal-hal ini?" 

Frey tiba-tiba berhenti saat dia membelai rambut Lulu dan berbisik di telinganya dengan 
suara rendah. 

"Bahkan jika aku membuangmu, kamu sudah selesai. Kamu juga mengerti itu, kan?" 

"...Ya." 

Disajikan dengan fakta yang tak terbantahkan, Lulu menganggukkan kepalanya dengan 
patuh meskipun sangat sadar bahwa dia bisa dibuang kapan saja. 

"Itulah mengapa kamu bukan manusia, kamu adalah hewan peliharaan. Kamu adalah 
peliharaanku." 

"Benar." 
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"Bahkan jika aku orang paling tolol di Kekaisaran, bahkan jika aku sampah dan penjahat, 
kamu akan mencintaiku saat aku membesarkanmu sebagai hewan peliharaanku, kan?" 

"... Ya-Ya." 

Lulu sedikit tergagap menanggapi kata-kata Frey, menghasutnya untuk mengangkat 
tangannya. 

"Haiii...!" 

"Hah? Apakah Anda pikir saya akan mengalahkan Anda? 

Lulu menatap kosong ke arah Frey saat dia dengan lembut meletakkan tangannya di 
bahunya alih-alih menyerangnya. 

"Seperti yang saya nyatakan sebelumnya, Anda adalah milik saya, jadi saya tidak akan 
memperlakukan Anda dengan buruk." 

"Ah....." 

"Tapi, jika kamu tidak ingin menjadi itu, maka ..." 

Lulu menelan ludahnya dengan gelisah saat ekspresi Frey menjadi dingin. 

"Kenapa kamu gagap, Lulu?" 

"I-itu... jadi..." 

"Kamu tidak ingin menjadi peliharaanku?" 

"Tidak, tidak, itu..." 

"Begitu ya ... Apakah kamu ingin ditinggalkan lagi?" 

Teriak Lulu dengan wajah pucat dan kelelahan, menanggapi kata-kata itu. 

"A-aku akan melakukannya! Aku akan menjadi peliharaanmu! Silahkan...!?" 

Saat tangan Frey mendekati kancing bajunya, dia menatapnya dengan kegelisahan tertulis 
di wajahnya. 

"Hewan peliharaan tidak memberontak terhadap pemiliknya. Itu akal sehat." 

"Uhhhhhhh..." 

Lulu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan erangan aneh saat Frey membuka 
kancing pakaiannya secara bertahap. 
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-Berdesir... 

Frey terus membuka kancing baju Lulu. Dia membaringkannya di tempat tidurnya 
perlahan dan berdiri di atasnya setelah selesai. 

"Chu." 

"...Umm." 

Frey menatapnya diam-diam sebelum memasukkan lidahnya di antara bibirnya. 

"Umm..." 

Lulu berbaring di bawah Frey sambil tersipu. Dia bisa merasakan tangannya saat mereka 
perlahan merangkak semakin rendah. Dia tanpa sadar berusaha menghentikan 
kemajuannya dengan tangannya sendiri. 

'... Jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus menyerah.' 

Dia menahan air matanya dan melepaskan kekuatan di tangannya. 

"Papa..." 

Sebagai tanggapan, Frey menjauh darinya. 

"Bagus. Sepertinya Anda benar-benar tunduk kepada saya. Anda bahkan tidak mencoba 
menghentikan tangan saya. 

"Ya-Ya..." 

Lulu hampir tidak bisa mendengar tanggapannya sendiri atas detak jantungnya sendiri 
yang menggelegar. Frey mengancingkan bajunya dan berbisik dengan suara lemah. 

"Jika kamu menolak, aku berencana untuk mematahkan setiap anggota tubuhmu dan 
membuangmu di gang belakang ... itu melegakan yang kamu kirimkan." 

"Ugh..." 

Jika ada orang lain yang mengucapkan kata-kata itu, itu bisa dianggap lelucon. Namun, 
orang yang dimaksud adalah Frey, kata-kata itu terdengar realistis saat diucapkan olehnya. 

Lulu menjadi pucat saat dia diam-diam merenungkan apa yang akan terjadi padanya jika 
dia menghentikan tangan Frey. 

"Hmm... Tapi ada apa dengan pakaian ini?" 

"Y-ya?" 
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Frey telah menatap Lulu seolah-olah dia adalah hewan peliharaan yang lucu. Ekspresinya 
tiba-tiba berubah menjadi cemberut dan dia bertanya. 

"Pakaian yang kamu kenakan sekarang terlalu lusuh untuk peliharaanku yang berharga." 

Frey bertepuk tangan dan Kania, yang telah menunggu di luar terlebih dahulu, memasuki 
ruangan. 

"Kania, bawakan pakaian wanita paling modis di mansion kita." 

"Ya, Tuan Muda." 

"Oh, dan perhiasan serta aksesori juga." 

Menanggapi kata-kata itu, Kania mengangguk dan dengan cepat keluar dari ruangan. 

"K-kenapa kamu memberiku pakaian ...?" 

Lulu menatap Frey dengan ekspresi bingung dan mempertanyakan niatnya. 

"Kamu adalah hewan peliharaanku, tentu saja kamu harus mengenakan pakaian paling 
mewah." 

Frey menjawab dengan ekspresi acuh tak acuh terpampang di wajahnya. 

"Dengan begitu, saat aku membual tentangmu ke teman-temanku, aku tidak akan malu." 

"Ah..." 

Lulu akhirnya mengangguk puas karena dia akhirnya bisa melihat sekilas niat Frey. 

"Apa? Kenapa kau menatapku seperti itu?" 

"I-itu bukan apa-apa." 

Lulu, yang terlalu puas dengan jawabannya, mulai memelototi Frey dengan tatapan dingin. 
Dia menundukkan kepalanya dengan cepat untuk mengalihkan perhatiannya. 

"Tidak perlu gemetar ketakutan. Anda sudah mengajukan kepada saya. Kamu bisa 
berakting sedikit, sebanyak yang kamu mau." 

"Tuan Muda, saya telah mengambil pakaian dan perhiasan termahal di dalam mansion." 

"Ah, benarkah? Bawa mereka ke sini." 

Frey menatap Lulu dengan ekspresi santai saat berbicara dengannya. Dia berbicara lagi 
sambil tersenyum ketika Kania menyebutkan dia membawa barang-barang pakaian 
beserta perhiasannya. 
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"Jadi, yang mana yang ingin kamu pakai?" 

"Ah, itu... jadi..." 

Barang-barang pakaian yang diambil Kania sangat berharga dan glamor, yang tidak akan 
mampu dibeli oleh Lulu, bahkan jika dia bekerja selama sisa hidupnya. 

"Eh... eh..." 

Lulu merasa tertekan karena perintah Frey untuk memilih pakaian. Dia hanya bisa gagap 
karena dia tidak mampu memilih pakaian tertentu. 

"Lulu? Apakah kamu tidak menyukai salah satu dari pakaian ini? 

Frey menanyainya dengan ekspresi misterius setelah dia menghabiskan waktu untuk 
merenung. 

"T-Tidak! Tidak! Saya suka semuanya, jadi sulit untuk memilih satu..." 

Lulu dengan cepat mengeluarkan alasan karena takut dia akan menyinggung Frey. 

"Apakah begitu? Kalau begitu ambil saja semuanya." 

"Ya!?" 

Dia membeku menanggapi kata-kata yang keluar dari bibir Frey. 

"Kamu menyukai mereka semua? Bawa mereka." 

Frey berbicara kepada Kania yang berdiri di sampingnya dengan nada acuh tak acuh. 

"Kania, nanti bawa semua pakaian ke kamar Lulu." 

"Ya, Tuan Muda." 

Kesadaran perlahan muncul di Lulu setelah mendengar kata-kata Frey. Dia mencoba 
melambaikan tangannya dengan wajah biru tetapi Frey terus berbicara tanpa memberinya 
celah untuk berbicara. 

"Kalau begitu, untuk saat ini, ambil kotak perhiasan itu. Saya perlu menemukan perhiasan 
yang sempurna untuk Lulu." 

"Baik." 

Atas perintah Frey, Kania menundukkan kepalanya dan menuju ke kotak perhiasan. Dia 
kembali dengan membawa kotak perhiasan dan pakaian. 

"Tangani ini dengan hati-hati, Tuan Muda. Permata ini rapuh..." 
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Kania mengambil kotak perhiasan itu dan berjalan menuju Lulu dengan ekspresi tabah di 
wajahnya... 

"...AH!" 

Entah bagaimana, kotak perhiasan itu terlepas dari tangan Kania dan jatuh ke lantai. 

Itu disebabkan oleh stigma Lulu, yang secara tidak sadar mengenali situasi ini sebagai 
'situasi bahagia'. 

""........"" 

Saat Lulu membeku dalam kebingungan, bingung bagaimana menyelamatkan situasi, Frey 
dan Kania saling bertukar pandang dalam kebingungan. 

-Menginjak... 

Beberapa detik setelah percakapan mereka, Frey berdiri dan mendekati Kania. 

"K-Tuan Muda! Saya membuat kesalahan! Maafkan aku sekali ini saja, sekali saja... 
Kheheuk!!!" 

Frey tiba di depan Kania dan menendang perutnya sekuat tenaga sambil memohon ampun 
dengan wajah pucat. 

"Keugh, Keugh Keugh... Ugh..." 

Kania memegang perutnya kesakitan dan mengerang tak terkendali. 

"...Untungnya, permata itu tidak rusak." 

Frey tidak memedulikan penderitaan Kania dan hanya mengulurkan kotak perhiasan itu 
kepada Lulu. 

"Jadi, yang mana yang paling cantik? Yang zamrud di sini? Atau yang opal di sini? Atau... 
berlian di tengah?" 

"Hah... uhhh..." 

Lulu menyaksikan tanpa berkata-kata dengan ekspresi pucat saat Frey menunjukkan 
permata dengan senyum lembut dan Kania mencengkeram perutnya kesakitan. 

"Ya saya tahu. Ambil saja semuanya." 

"...Ah." 
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"Tentu saja, pakaian dan perhiasan itu bukan hadiah, itu dipinjamkan kepadamu. Jangan 
pernah lupa bahwa ini adalah keuntungan yang hanya bisa didapatkan dengan tetap 
menjadi peliharaanku." 

Frey berbicara saat dia berjalan menuju pintu, senyum lebar terpampang di wajahnya. 

"Hiasi dirimu dengan pakaian dan perhiasan favoritmu, lalu turun ke ruang makan. Mari 
kita makan siang bersama." 

Lulu menatap kosong ke arah Kania saat Frey berbicara. Begitu Frey pergi, dia mendekati 
Kania yang memegangi perutnya dan mengerang sampai saat itu. 

"Kania... apakah kamu..." 

"A-aku... aku baik-baik saja... Hah!" 

Kania terhuyung-huyung sampai dia bisa duduk, wajahnya merah karena kesakitan. 

"...Lulu, tolong ganti pakaianmu dan keluarlah saat kamu siap. Aku akan menunggu di luar." 

Kania berjuang untuk berdiri sebelum menuju pintu. Dia dengan sopan mengucapkan 
selamat tinggal sebelum pergi. 

-- Berderit... 

"...Ha." 

Dengan kepergian Kania, Lulu ditinggalkan sendirian. Dia menjatuhkan diri ke tempat 
tidurnya dan mulai mengatur pikirannya tentang kejadian baru-baru ini. 

'Ya, saya menjadi mainan dan bonekanya. Pakaian dan perhiasan ini... dia hanya 
menyediakannya agar dia bisa pamer ke teman-temannya.' 

Lulu mulai bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi dingin di wajahnya setelah dia 
selesai merapikan kamarnya. 

'Kamu bisa tahu hanya dengan melihatnya melecehkan Kania. Tidak peduli seberapa baik 
Frey kepadaku, pada akhirnya dia hanyalah seorang penjahat yang menjijikkan.' 

Dia mengulurkan tangan ke kotak perhiasan yang sedikit bernoda saat pikiran itu melekat 
di benaknya. 

'Jadi yang harus saya lakukan adalah ... memanfaatkan cinta bengkok yang dia berikan 
kepada saya.' 
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Setelah beberapa perenungan, Lulu akhirnya memutuskan batu delima dari antara 
permata. Dia dengan hati-hati bangkit dari tempat tidur dan bergumam pada dirinya 
sendiri. 

"Tidak apa-apa..." 

Dengan ekspresi gemetar di wajahnya, dia membelai perban yang membungkus lengannya. 

"Kania! Apakah kamu terluka? Saya pikir saya menahan diri sebelum menendang Anda? 

"T-Tidak... jangan khawatir tentang itu..." 

Saat Lulu terus tenggelam dalam pikirannya, Kania muncul dari ruangan untuk menemui 
Frey yang khawatir. Dia membawa Frey ke ruang makan sambil memegangi perutnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"A-ada apa ini...?" 

"Apa maksudmu? Ini hanya makanan." 

Lulu, yang menuju ke ruang makan setelah berganti pakaian, memperhatikan banyaknya 
makanan mewah. 

"A-aku tidak bisa makan makanan sebanyak ini...!" 

Frey menjawab dengan seringai ketika Lulu berbicara dengan suara bergetar, ketakutan 
dengan banyaknya makanan. 

Buang saja. 

"Hah?" 

"Makan apa yang ingin kamu makan, dan jika kamu tidak suka atau tidak bisa makan lagi, 
buang saja." 

Lulu menatap Frey dengan ekspresi bingung menanggapi kata-katanya. 
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"Ada apa, apa kamu tidak suka makanannya? Saya bertanya-tanya bagaimana kinerja koki 
yang saya pekerjakan dengan tergesa-gesa hari ini, tetapi mereka pasti sangat buruk dalam 
pekerjaan mereka. 

Menyadari keragu-raguannya, Frey mengerutkan kening dan berdiri. Lulu buru-buru 
menggenggamnya dan berbicara. 

"T-Tidak! Saya senang! Itu bagus!" 

"Betulkah? Itu melegakan. Sekarang saya tidak perlu berurusan dengan para koki." 

Frey tersenyum dan duduk di samping Lulu. 

"Ayo, katakan" ah "." 

"Y-Ya?" 

"Apa yang salah? Bukankah normal bagi tuan untuk memberi makan hewan peliharaan 
mereka?" 

Ketika Frey bertanya dengan ekspresi bingung, Lulu dengan cepat menganggukkan 
kepalanya dan membuka bibirnya. 

"Ahh..." 

"Itu benar, gadis yang baik." 

Frey memasukkan sepotong steak ke mulut Lulu dengan senyum senang di wajahnya. Dia 
dengan lembut membelai kepala Lulu saat dia mengunyah steak dan menanyainya. 

"Bagaimana, apakah rasanya enak?" 

"Ya... ini enak." 

Lulu menjawab dengan tulus untuk pertama kalinya saat dia menjawab pertanyaan Frey. 

Dia telah ditinggalkan oleh orang tuanya ketika dia masih kecil dan bahkan tidak memiliki 
satu pun teman. 

Makanan semewah ini adalah pengalaman yang benar-benar baru baginya, dia tidak 
pernah merasakan kelezatan yang begitu indah dalam hidupnya. 

"Baiklah kalau begitu, selanjutnya." 

"Ahhh..." 

"Itu benar. Kamu telah beradaptasi dengan baik." 
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Lulu, yang awalnya menuruti permintaan Frey karena takut, jatuh cinta dengan segunung 
makanan lezat yang perlahan meleleh di mulutnya. 

"Oh, ada sesuatu di pipimu." 

"...uhm." 

Frey menyeka mulut Lulu dengan tangannya dan tersenyum. 

"Sekarang kamu tahu cara makan, kan?" 

"Y-Ya..." 

"Ya, kalau begitu makanlah dengan baik." 

Lulu menanyai Frey dengan ekspresi bingung di wajahnya saat Frey berdiri. 

"Eh, mau kemana?" 

"Aku sudah kenyang. Makanlah makanan sebanyak yang kamu mau, dan tinggalkan sisanya 
sebagai sisa." 

"T-tunggu sebentar!" 

Lulu buru-buru memanggil Frey saat dia mencoba menaiki tangga. 

"Ada apa, Lulu?" 

"Uh... Jadi... Jika aku tidak makan semua makanan ini, kamu akan membuangnya begitu 
saja... Bukankah itu terlalu sia-sia?" 

"Jadi?" 

"Jadi... untuk makanan kita selanjutnya... kupikir kita bisa menggunakan sihir untuk 
mengirim sisa makanan ke panti asuhan..." 

Frey tersentak dan ekspresinya menjadi dingin menanggapi saran Lulu. 

"Oh maafkan saya..." 

"Lulu, ada satu hal yang harus kamu ingat." 

Frey tiba di depannya dan menatapnya dengan mata dingin. 

"Cukup lancang bagi hewan peliharaan untuk menyarankan sesuatu kepada pemiliknya." 

"Eh, eh..." 
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"Satu-satunya tujuan hewan peliharaan adalah menjadi bahagia karena menerima kasih 
sayang dan perhatian dari pemiliknya." 

"Ya..." 

Lulu menyusut dan berjuang untuk mengumpulkan jawaban singkat. Frey menepuk 
dagunya sejenak sebelum melangkah mundur dan berbicara. 

"Setelah kamu selesai makan, pergilah ke kamar mandi di lantai dua. Ada air panas di sana 
untukmu mandi." 

"Ya?" 

Frey berbicara sambil menaiki tangga ke lantai atas. Lulu memiringkan kepalanya 
menanggapi kata-kata yang dia ucapkan. 

"Menjaga kebersihan diri adalah tugas dasar yang harus dilakukan oleh hewan peliharaan, 
jadi pastikan Anda menjaga kebersihan diri di masa mendatang." 

Frey membuka pintu kamarnya dan masuk ke dalam. 

"........" 

Lulu ditinggalkan sendirian di ruang makan yang sunyi, dengan hati-hati memotong steak 
di depannya dengan pisau dan garpu. 

"...Lezat." 

Lulu meninggalkan ruang makan setelah menghabiskan banyak waktu di sana. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Wow..." 

Saat Lulu memasuki kamar mandi, mulutnya menganga menanggapi pemandangan yang 
terlihat di depan matanya. 

Dia berasumsi bahwa itu adalah kamar mandi biasa. Sebaliknya, kamar mandinya beberapa 
kali lebih besar daripada yang ada di dalam gubuk dan tenda tempat dia tinggal 
sebelumnya. Permata menghiasi dinding dan berbagai komponen kamar mandi. 
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-- Gelembung Gelembung... 

Mulut Lulu ternganga beberapa saat. Dia melirik ke bawah pada gelembung yang muncul 
dari dalam kedalaman air dan seketika kehilangan pikirannya. 

"Ya Tuhan..." 

Bak mandi penuh gelembung diisi dengan ramuan berkualitas tinggi. 

-Riiiiple... 

"..." 

Mengikuti keragu-raguannya sesaat, Lulu memasuki bak mandi dan tenggelam dalam 
pikirannya saat dia melihat semua bekas luka dan tanda di tubuhnya yang merupakan 
produk sampingan dari tindakan menyakiti dirinya menghilang dalam sekejap. 

'Jangan tertipu ... dia penjahat. Bukannya dia benar-benar mencintaiku, dia hanya menjaga 
hartanya...' 

Sebelum tiba di sini, dia telah menyaksikan seorang koki terhuyung-huyung keluar dari 
mansion. 

Ketika dia bertanya kepada Kania apa yang sedang terjadi, dia menerima jawaban 
ditambah dengan ekspresi acuh tak acuh. 

"Saat Lulu diberi makan oleh Tuan Muda Frey, bukankah kamu cemberut karena ikannya 
terlalu berminyak? 

"Ba-Bagaimana kau..." 

"Koki yang menyiapkannya dipukuli dan diusir dari mansion. Mungkin rumor akan 
menyebar dan dia tidak akan bisa bekerja sebagai koki lagi." 

"Itu...!" 

Lulu menanggapi dengan ekspresi bingung. Kania berbisik padanya dengan suara lemah. 

"Terbiasalah. Seperti ini setiap hari." 

Lulu bergumam dengan ekspresi tegas di wajahnya saat dia mengingat kata-kata Kania. 

"Ya, Frey hanyalah penjahat. Aku hanya perlu menggunakannya untuk menghilangkan 
kutukan ini." 

Lulu melirik tubuhnya sendiri yang telah dibersihkan saat ekspresinya perlahan berubah. 

"Aku hanya harus melakukan itu..." 
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Meski dalam bentuk yang berbeda, Lulu mendapatkan kasih sayang untuk pertama kalinya 
sejak ditelantarkan oleh orang tuanya. Dia mempertanyakan dirinya sendiri dengan suara 
gemetar. 

"... Tapi kenapa aku merasa seperti ini?" 

Air mandi yang menggelegak memeluknya dengan hangat. 
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Chapter 85 
Babak 85 -- Sebuah Undangan 

"Apakah kamu sudah selesai mandi?" 

"Hiik!" 

Lulu keluar dari kamar mandi setelah berendam di air mandi hangat yang dicampur 
dengan ramuan berkualitas tinggi. Frey meliriknya saat dia berjalan melewati lorong dan 
bertanya. 

"Sepertinya lukamu belum sembuh total, kamu harus tinggal di sana lebih lama." 

"Aku... itu... itu..." 

Lulu yang hanya memakai handuk tersipu malu saat Frey mendekatinya. 

"Kemari. Aku akan membalut lenganmu dengan perban lagi." 

"P-Pakaianku..." 

"Hmm?" 

"I-Bukan apa-apa." 

Tidak mungkin untuk membedakan apakah Frey memperhatikan rasa malu Lulu atau tidak 
saat dia memasang ekspresi acuh tak acuh. Dia tiba-tiba mengeluarkan perban dan 
mengulurkan tangan ke lengan Lulu. 

"Mungkin itu karena kamu memiliki terlalu banyak luka, tapi ramuan berkualitas tinggi 
pun tidak cukup untuk menyembuhkan lenganmu." 

Frey membelai lengan bekas luka Lulu dengan lembut saat dia berbicara. 

Itu sangat kontras dengan sikap Frey yang biasa. Dia sering ditemukan mengutuk orang 
secara teratur dan secara brutal menyerang Kania. 

"Aduh." 

"Ada apa, sakit?" 

Frey dengan lembut membelai lengannya untuk beberapa saat sebelum dia mengeluarkan 
erangan kesakitan saat dia menyentuh lengannya. Dia menanyainya dengan kekhawatiran 
tertanam dalam suaranya. 

"I-Bukan apa-apa. Rasa sakit sebanyak ini..." 
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"Kania, bawakan obat ke sini." 

Keinginan kuat Lulu adalah segera berganti pakaian karena dia hanya dibungkus dengan 
handuk mandi. Namun, Frey tetap memegang lengannya dan memberikan perintah kepada 
Kania. 

"Aku tahu kamu akan memintanya, jadi aku sudah membawakan obat sebelumnya..." 

Kania yang tadinya standby di lorong, muncul membawa sebotol obat. Dia membeku ketika 
dia melihat Lulu yang hampir telanjang. 

"Kania. Obat." 

"Y-Ya aku mengerti." 

Kania dengan cepat menyerahkan botol itu kepada Frey setelah mengatasi 
keterkejutannya. Tindakannya dipercepat karena tatapan dingin Frey dan dia dengan cepat 
menuruni tangga sesudahnya. 

"Tuan Frey, perhatian Anda dihargai, tapi tolong biarkan saya memakai pakaian ... heut!" 

Kata-kata gemetar Lulu terpotong ketika dia merasakan Frey mengoleskan salep ke 
lengannya. Perasaan dingin dari salep itu membuat tubuhnya menggigil. 

"Mulai sekarang, aku yang akan mengoleskan obat ke lenganmu." 

Frey tersenyum lembut dan berbicara sambil mengoleskan salep ke lengan Lulu. 

".....Saya mengerti." 

Lulu memutuskan untuk menyetujui semua tuntutan Frey setelah melihat senyum 
ramahnya. Lagi pula, merawat lukanya juga menguntungkan dirinya sendiri. 

"Jadi, mulai sekarang, jangan sakiti dirimu sendiri. Baik?" 

Frey berbicara dengan ekspresi khawatir di wajahnya ketika dia selesai mengoleskan salep 
dan mulai membalut lengan ramping Lulu dengan perban. 

"Ugh..." 

"Oh, maaf. Dingin kan? Biarkan aku membawamu ke kamarmu." 

Saat Lulu terus gemetar karena sensasi misterius yang disebabkan oleh obat dan perban 
yang dibawa, Frey berbicara dengan cepat dan menggenggam tangannya. Dia menyeretnya 
ke lorong dan mulai berjalan. 

"Tuan Frey, ini bukan jalan ke kamarku." 
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Namun, arah yang mulai dilalui Frey, benar-benar berlawanan dengan arah kamar Lulu. 

"Beberapa saat yang lalu, kamu pasti benar, tapi sekarang tidak lagi." 

"Hah?" 

Lulu memiringkan kepalanya dengan bingung menanggapi jawaban yang menakutkan itu. 

"Mulai sekarang, ini adalah kamar yang akan kamu tinggali." 

"Haa...." 

Lulu hanya bisa mengerti arti kata-katanya begitu Frey berhenti dan membuka pintu 
sebuah ruangan. 

"Bagaimana itu? Apakah kamu menyukainya?" 

Ruangan itu beberapa kali lebih besar dari asrama tempat dia tinggal, dan didekorasi 
dengan mewah. 

"Kalau begitu...mulai sekarang, apakah aku akan tinggal dengan para pelayan yang lain?" 

Lulu mengamati ruangan dengan kaget dan menyadari bahwa semua barang miliknya telah 
dibawa ke sini. 

"Tidak, ini kamar khusus untukmu." 

"Apa!?" 

Mata Lulu membelalak kaget saat Frey menanggapi dengan ekspresi tenang di wajahnya. 

"Kalau begitu, aku akan pergi." 

"T-Tunggu..." 

Lulu hanya bisa menonton ketika Frey meninggalkan ruangan bahkan sebelum dia bisa 
berbicara. Segera keheningan turun ke atas ruangan. 

"A-Apa yang terjadi?" 

Satu-satunya kata yang bergema di ruangan itu adalah gumaman tercengang Lulu. 

. 

. 

. 
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Waktu berlalu dan matahari mulai terbenam. 

"Fiuh..." 

Lulu berbaring di tempat tidur barunya dan mengingat kembali semua kejadian di hari 
yang lalu. 

"...Makan malam juga enak." 

Makanan yang dia makan bersama Frey adalah dua makanan terindah dalam hidup Lulu. 
Makanan khasnya terdiri dari bubur nasi putih atau roti basi yang ditawarkan di warung 
makan gratis. 

Alih-alih bubur, dia diberi sup hangat dengan udang karang, dan bukannya roti yang cukup 
keras untuk mematahkan gigi, dia diberi roti krim hangat. 

Tidak hanya itu, gunungan makanan laut berwarna-warni yang menurut Lulu tidak akan 
pernah bisa dia makan seumur hidupnya datang sebagai kejutan besar baginya. 

"Dan, sikap Frey..." 

Makanan mewah bukan satu-satunya sumber kebingungan. 

Sangat sulit dipercaya bahwa Frey akan meliriknya dengan mata lembut dan senyum 
lembut. Hanya hari ini saja, dia telah melecehkan dan menyerang staf secara verbal 
puluhan kali. 

Orang itu merawat kesejahteraannya. 

Bukankah dia mengoleskan obat langsung ke luka saya dan bahkan membantu 
membalutnya? 

Kesalahan kecil Kania dan Irina disambut dengan teguran dan serangan verbal. Sebaliknya, 
setiap kali dia bertemu Lulu, dia akan tersenyum lembut dan membelai rambutnya. 

Bagi Lulu, yang tidak pernah menerima kontak manusia yang lembut atau tatapan hangat, 
ini adalah pengalaman yang tak terlupakan. Sepanjang hidupnya yang menyedihkan, hanya 
Frey yang pernah memberinya pengalaman ini. 

'Tidak. Frey masih penjahat.' 

Lulu berbaring di tempat tidurnya menatap langit-langit dan mengingat percakapan Kania 
dan Irina yang dia dengar sebelumnya. 

"Kania, apakah giliranmu malam ini?" 
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"... Aku yakin begitu. Sangat mengerikan." 

"Aku ingin tahu apakah dan kapan kita bisa lolos dari neraka ini..." 

Kania dan Irina saling berpelukan dengan wajah pucat saat mereka berbincang. 

"Kamu tidak boleh masuk ke sini." 

"H-ya? 

Setelah makan bersama Frey, Lulu mendapat izin untuk berkeliaran di mansion. Dia 
bertemu Kania di pintu masuk ruang bawah tanah. 

"...Karena itu adalah tempat di mana tuan muda menikmati hiburannya." 

Kania gemetar ketakutan saat dia berbicara, seolah tindakan yang dilakukan di ruang 
bawah tanah terlalu menakutkan untuk dibayangkan. 

"Lagipula, rumor itu benar." 

Lulu sangat menyadari rumor tentang kehidupan malam cabul Frey yang telah merasuki 
Kekaisaran. 

'Sekarang setelah aku bersenang-senang ... seharusnya sudah waktunya kemalanganku 
terjadi.' 

Stigma Lulu tidak akan mengizinkannya untuk memiliki satu hari kebahagiaan. Sisa harinya 
akan dipenuhi dengan kemalangan. 

Jika Lulu benar, itu akan menjadi... 

-- Kreaaaak... 

"... Heup." 

Lulu yang ketakutan menjadi pucat menanggapi suara berderit dari pintu yang terbuka, 
dengan cepat duduk di tempat tidurnya. 

"Halo, Lulu." 

"...Ah..." 

Lulu gemetar dengan ekspresi ketakutan di wajahnya ketika Frey memasuki ruangan 
sambil tersenyum hanya mengenakan jubah putih. 

'Lagipula ... inilah artinya menjadi hewan peliharaannya.' 
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Jelas bahwa semua rumor mengerikan yang terjadi di ruang bawah tanah Starlight Mansion 
berasal dari tindakan Frey. 

Mulai saat ini, dia akan sepenuhnya didominasi oleh Frey. 

"Mo-Tolong..." 

Tapi, tidak ada yang bisa dia lakukan. 

Jika dia melawan, dia akan ditinggalkan oleh Frey, dan semua yang dia alami sejauh ini 
akan menjadi tidak berarti. 

Jadi tidak peduli seberapa parah dia dilecehkan olehnya, dia harus bertahan. 

"... Harap bersikap lembut." 

Lulu mengambil keputusan dan berlutut, memohon sambil menutup matanya dengan kuat. 

-Klak, Klak. 

Langkah kaki Frey dan gemerisik jubah longgarnya yang bergesekan dengan dirinya 
sendiri menjadi semakin terdengar saat dia mendekat. 

"...Hmm." 

Gemerisik jubahnya dan jejak kakinya berhenti tepat di depannya. Lulu menelan ludahnya 
dan mulai diam-diam menunggu sentuhan Frey. 

"Oke, bagaimana kamarnya? Apakah ada sesuatu yang tidak Anda sukai?" 

Namun, ketakutannya tidak pernah menjadi kenyataan. 

Frey dengan lembut membelai kepala Lulu saat dia berbicara. 

"Uh huh?" 

"Ada apa, Lulu?" 

Lulu melirik Frey dengan ekspresi tidak bisa dimengerti dan bertanya dengan hati-hati. 

"K-Kenapa kamu membelai rambutku?" 

"Hah? Bukankah kamu mengatakan untuk bersikap lembut? 

Frey bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, dan Lulu yang bingung menjawab 
dengan mengajukan pertanyaan kasar tanpa menyadarinya. 

"Apakah kamu tidak akan memaksakan diri padaku?" 
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"... Pffft!" 

Frey tertawa terbahak-bahak, lalu berbicara dengan senyum terpampang di wajahnya. 

"Mengapa saya melakukan itu?" 

"Hah? T-Tapi..." 

"Kamu adalah peliharaanku. Pemilik seperti apa yang akan bersanggama dengan hewan 
peliharaannya?" 

Ekspresi bingung muncul di wajah Lulu dan Frey dengan lembut membelai kepalanya 
sebelum melanjutkan. 

"Ini seperti memelihara anjing atau kucing. Aku pikir kamu imut, jadi aku menjadikanmu 
hewan peliharaanku, Lulu." 

"Seekor anjing atau ... kucing?" 

"Ya, aku baru saja melakukan itu sebelumnya untuk memeriksa apakah kamu akan 
memberontak." 

Sudut bibir Frey terangkat menjadi senyuman dan dia menambahkan pernyataan dingin. 

"Dan untuk peran 'itu', Kania, Irina, dan orang-orang di ruang bawah tanah sudah cukup." 

Menanggapi pernyataan dinginnya, Lulu menatapnya dengan ekspresi ketakutan. Frey 
hanya meliriknya dengan mata ingin tahu dan berbicara dengan suara lembut. 

"Ngomong-ngomong, sikap yang kamu tunjukkan sangat bagus. Aku akan memujimu untuk 
itu." 

"Ya..." 

"Lulu, apa yang harus kamu lakukan jika kamu menerima pujian?" 

"Uh, katakan ... terima kasih?" 

Lulu menatap mata Frey saat dia menjawab dengan tidak percaya diri. Frey melirik ke 
belakang dengan kepuasan di matanya dan berbicara. 

"Anak yang baik. Bahkan jika saya tidak memberi Anda perintah, Anda akan berperilaku 
baik, bukan? 

"...Ya." 

"Itu benar. Anak yang baik." 
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Lulu menanyainya dengan suara pelan saat Frey tersenyum lagi. 

"Tapi... kenapa kamu ada di sini?" 

"Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat malam sebelum tidur." 

Frey dengan lembut membaringkan Lulu di tempat tidur, mencium bibirnya, dan berbisik 
menggoda. 

"Selamat malam, Lulu." 

Setelah mengatakannya sambil tersenyum, Frey berbalik dan mulai meninggalkan ruangan. 

'Tunggu... Lalu, apa kemalangan selanjutnya?' 

Lulu mulai panik dalam kebingungan. 

Dia berharap dirinya disiksa secara sadis dan dilecehkan dengan kejam, tetapi hal seperti 
itu tidak terjadi. Sekarang, dia sedang menunggu kemalangan terjadi yang tidak bisa dia 
perkirakan. 

'Apa ... apa ... apa yang terjadi ...' 

Meski mengalami kebahagiaan terbesar dalam hidupnya, Lulu mulai panik lagi. 

-- Remuk, remuk. 

Dia berusaha mencabut pisaunya karena kebiasaan, tetapi ingat bahwa Frey telah 
melepaskan benda tajam apa pun pada dirinya. Dia terpaksa menggigit kukunya sebagai 
gantinya. 

"Batuk! Batuk! Ugh..." 

"...Ahh." 

Frey yang belum keluar dari kamarnya, tiba-tiba berhenti berjalan dan batuk. Lulu berhenti 
menggigit kukunya dan menatapnya dengan tatapan kosong. 

"...Ughh." 

Frey tersentak sejenak saat melihat tangannya sendiri setelah kejang batuknya berakhir. 
Dia diam-diam mengambil saputangan dari sakunya. 

-- Berderit... 

Frey menyeka tangannya dengan saputangannya dan diam-diam membuka pintu sebelum 
berjalan keluar. Ekspresi kosong Lulu berubah menjadi horor saat dia tenggelam dalam 
pikirannya. 
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"... Tidak mungkin, kan?" 

Matanya bergetar saat dia berbicara. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Wah..." 

Frey kelelahan karena seharian penuh dengan akting. 

Dia bekerja sama dengan Kania dan Irina untuk menyiapkan pertunjukan. Dia bahkan 
memberikan uang kepada salah satu koki yang dia pekerjakan untuk bermain bersama dan 
juga menghujani Lulu dengan cinta. 

Cukup sulit untuk mempertahankan tindakan itu, tetapi jika hal itu dapat menyelamatkan 
anak malang itu, itu pasti sesuatu yang harus dia lakukan. 

-- Ceria.. 

"Sekarang, aku harus merenungkan apa yang harus kulakukan untuk ulang tahunku..." 

Aku membuka pintu kamarku dan berbaring di tempat tidurku kelelahan. Saya mencoba 
untuk tertidur ketika saya mengatur pikiran saya. Namun... 

"Hooot!!" 

"Mendesis!!" 

"... Omong kosong apa ini..." 

Ketika saya menyadari bahwa kamar saya telah berubah menjadi medan perang, saya 
menatap kosong selama beberapa waktu. 

"Meong...! Meong...!" 

Boneka kucing yang terus-menerus dipatuk burung hantu putih Serena itu berteriak dan 
memegangi kakiku. 

"Jika kamu terus melakukan ini, itu tidak akan... Hah?" 
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Saya mencoba berunding dengan burung hantu yang menyerang boneka kucing itu, tetapi 
melihat sebuah surat di meja saya. Aku mempercepat langkahku menuju mejaku dengan 
mata terbelalak. 

'Apa yang bisa ditulis di sini? Informasi baru? Rencana baru? Atau...' 

Saya akhirnya mengambil surat itu dan merobek amplopnya saat pikiran saya berpacu 
tanpa henti. 

"...Eh?" 

Kekecewaan tumbuh di wajahnya ketika dia menyadari bahwa hanya ada satu karena 
hanya ada satu catatan kecil di dalam amplop. 

'Yah, Serena juga sangat sibuk akhir-akhir ini.' 

Saya tahu persis betapa sibuknya Serena saat ini. 

Dia harus menentukan lokasi Kepala Rahasia yang melarikan diri, mengerjakan yayasan 
untuk sepenuhnya mendapatkan Keluarga Cahaya Bulan, dan juga mengkhawatirkan isi 
surat dari Clana. 

Oleh karena itu, catatan sebesar ini tidaklah luar biasa. 

"Hah...?" 

Aku langsung membeku saat mencoba menenangkan diri dan membaca isi catatan itu. 

Orang tuaku tidak ada di rumah. 

Jelas, aku harus keluar malam ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Chapter 86 
Bab 86 -- Hadiah Bulan 

"Hooot!" 

"Hai!" 

Burung hantu putih Serena mulai dengan cepat turun ke atas boneka kucing yang 
memegangi kakiku sambil gemetaran. 

Meski dirugikan, boneka kucing itu tidak menyerah. Itu mencoba untuk melemparkan 
pukulan kucing ke burung hantu, tetapi karena itu hanya boneka kucing dan bukan kucing 
sungguhan, upaya untuk menyakiti burung hantu itu tidak relevan. 

"Meoooooooow..." 

Perlawanan yang tidak berarti dari boneka kucing itu tidak menghentikannya untuk 
ditangkap oleh burung hantu. Cakar burung hantu meraih boneka kucing itu dan 
membawanya ke udara. Teriakan putus asa terdengar menggema di seluruh ruangan. 

"Hmmm... rambutku terus menempel." 

Mengabaikan pertempuran berdarah yang terjadi di latar belakang, aku mengutak-atik 
rambutku sambil melirik ke cermin. Aku bergumam dan tersenyum sendiri. 

"Apa yang harus saya dapatkan untuk Serena?" 

Serena adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untukku. Tidak membawakannya 
hadiah akan dianggap tidak sopan. 

"Kitty, apa yang harus kubawakan untuknya?" 

Setelah duduk dan merenung beberapa saat, saya menanyakan boneka kucing yang telah 
saya selamatkan dari cengkeraman burung hantu Serena. 

"Ya, cukup... uhh." 

Ketika saya tersenyum dan berbicara setelah ide bagus muncul di benak saya, mulut saya 
ditutupi oleh cakar boneka kucing. 

"Meong." 

Dengan ekspresi cemberut di wajahnya, boneka itu menoleh dan terlepas dari 
genggamanku. 

"....Hah?" 
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Detik berikutnya, tiba-tiba menghilang. Saya benar-benar melihat boneka itu lepas dari 
genggaman saya, jadi kemana perginya? 

"Maaf, aku akan bermain denganmu lagi lain kali." 

Saya berasumsi bahwa boneka kucing itu bersembunyi di suatu tempat karena suka 
bersembunyi di tempat gelap seperti sudut dan celah. Ini termasuk bersembunyi di suatu 
tempat di pakaianku. 

"Tiupan!" 

"... Ya, ayo pergi." 

Burung hantu itu lalu hinggap di bahuku. Itu duduk dan mulai menggosokkan pipinya ke 
wajahku. 

Sungguh aneh melihat burung hantu yang begitu kejam tiba-tiba berusaha menunjukkan 
kasih sayang. Namun ini, masih lebih disukai daripada dipatuk, jadi saya mengabaikan 
perubahan temperamen. 

"Frey? Di mana...?" 

Aku tenggelam dalam pikiranku saat aku meninggalkan ruangan. Saya melihat Irina lewat 
di lorong ketika dia memanggil saya dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Aku punya beberapa urusan untuk diurus." 

"..." 

Ekspresi Irina menjadi pucat menanggapi kata-kataku. Dia jelas trauma dengan apa yang 
terjadi terakhir kali aku menyatakan hal serupa dan pergi mengunjungi Pasukan Raja Iblis. 

"Aku akan kembali besok pagi, jadi jangan terlalu khawatir." 

Irina diam-diam mengangguk sambil menelan ludahnya dengan gugup. Matanya melebar 
saat dia tiba-tiba melihat burung hantu bertengger di pundakku. 

"Hei, burung hantu itu..." 

"Tiupan!" 

Pendekatan Irina terhenti saat burung hantu itu menatap tajam ke arah Irina. Itu mulai 
mematuk wajah saya dengan cepat, membutuhkan peningkatan kecepatan saya berjalan. 

"Kalau begitu, aku serahkan sisanya padamu. Terutama Lulu, pastikan dia tidak melakukan 
hal yang gegabah." 

"...Baik." 
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Wajah Irina menjadi gelap saat aku meninggalkannya dengan kata-kata itu dan menuju 
pintu keluar mansion. 

"... Kenapa aku merasakan jejak dark mana?" 

Aku tidak menghiraukan kata-kata yang sepertinya digumamkan Irina karena aku sedang 
terburu-buru untuk pergi. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Hehe." 

Di kamarnya di rumah keluarga Moonlight, Serena menyeringai sambil memegang surat 
itu. 

Saya aman. Saya melarikan diri dengan aman. 

Itu adalah surat yang dikirim Frey padanya seminggu yang lalu. 

Aku mencintaimu. 

"Saya juga..." 

Serena mengulangi kata-kata yang ditulis Frey dan tersenyum bingung. Dia tiba-tiba 
merasakan kehadiran di halaman dan berlari menuju jendela. 

"Dia di sini...!" 

Dia melihat Frey turun dari kereta. 

"...Hehe." 

Serena mulai menyiapkan lelucon kecil saat dia melihat Frey memasuki mansion dengan 
ekspresi sedikit canggung di wajahnya. 

-- Percikan... 

"Baiklah, mari kita coba." 

Sejak kecil, dia sering mengerjai Frey. 
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Salah satu lelucon favoritnya adalah berpura-pura menusuk Frey dengan penyengat 
beracun palsu. 

Dia, tentu saja, tidak berniat menyakiti Frey, jadi dia merancang sihir yang membuat Frey 
merasa sedikit tersengat. 

Berkat keajaiban, Frey yang lebih muda akan meminta penangkal dengan putus asa dengan 
wajah pucat. 

Tentu saja, setelah perubahan sikapnya, aku tidak bisa mengerjai dia lagi. Tapi sekarang, 
mungkin aku bisa melihat sisi manisnya sekali lagi. 

Karena terakhir kali adalah situasi darurat, saya harus segera menyediakan 'penawar'. Hal-
hal akan berbeda kali ini namun. 

-- Ketuk, Ketuk 

"Masuk." 

Serena diam-diam berpikir pada dirinya sendiri ketika dia mendengar suara ketukan di sisi 
lain pintu. Dia dengan cepat berlari ke samping pintu dan menjawab dengan suara tenang. 

-- Kreaaak... 

"...Hah? Serena?" 

Frey mengeluarkan suara bingung saat pintu terbuka. 

Kebingungan melandanya ketika dia tidak melihat Serena saat membuka pintu. 

"Apa...?" 

Frey dengan hati-hati melangkah ke dalam ruangan dengan ekspresi kosong di wajahnya. 
Serena tidak melewatkan kesempatan ini dan menjangkau leher Frey dengan kecepatan 
kilat. 

"Serena, apa yang kamu lakukan?" 

Sudut bibir Frey terangkat tersenyum saat dia menggenggam tangan Serena. 

"...Siapa tahu?" 

Serena segera menyembunyikan ekspresi bingungnya saat dia berbicara dengan ekspresi 
kurang ajar di wajahnya. 

"Jika kamu bertindak seperti ini... maka tidak ada pilihan lain." 

"Aduh." 
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Dengan senyum nakal di wajahnya, Frey mengarahkan jari-jari Serena yang terulur dan 
menekannya ke lehernya. 

"Sekarang kamu diracuni, kamu harus minum penawarnya." 

Serena mengambil vial dengan ekspresi cemberut di wajahnya. 

"Aku gagal mengerjaimu untuk pertama kalinya... Aku benar-benar kaget... ah!" 

"...Bagus." 

Penawarnya menghilang dari genggamannya dalam sekejap mata saat dia mengangkat 
bahu dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"Minum." 

Frey berbicara sambil tersenyum ketika dia mengambil penawarnya dan segera 
menuangkan isinya ke mulutnya. Ini mencerminkan apa yang telah dilakukan Serena 
terakhir kali. 

"... Aku tidak punya pilihan selain hidup." 

Setelah mendekati Frey dengan senyum di wajahnya, dia dengan lembut meletakkan 
bibirnya di bibirnya. 

"Buah." 

Mereka berpisah setelah beberapa menit. 

"Ngomong-ngomong, aku punya pertanyaan untukmu..." 

"Apa itu?" 

"Mengapa penawarnya terasa begitu hambar?" 

Frey mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya. Dia terus berbicara dengan 
ekspresi bingung di wajahnya. 

"Seperti terakhir kali... Dan bahkan kali ini... Bukankah jamu digunakan untuk 
menghasilkan penawar?" 

Serena membalasnya dengan senyuman. 

"Mau bagaimana lagi, itu hanya air." 

"...Apa?" 

Ekspresi lucu muncul di wajah Frey. Serena terkekeh dan terus berbicara. 
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"Itu hanya air, tidak berpengaruh." 

"Kalau begitu, kurasa kamu mempermainkanku bahkan saat itu?" 

Sebagai tanggapan, Frey menanyai Serena dengan ekspresi kosong di wajahnya. Serena 
menjawab sambil menunjukkan ekspresi terkesan. 

"Tetap saja, aku akan memujimu karena telah meraih tanganku. Berkat itu, jantungku 
berdebar kencang." 

Serena menjangkau Frey tetapi tiba-tiba berhenti dan mengerutkan kening. 

"Serena, apa yang kamu lakukan?" 

"Bagaimana kamu bisa mendapatkan sesuatu seperti ini di pakaianmu?" 

Serena melapisi tangannya dengan mana bulan dan membelai kerah Frey saat dia 
mengucapkan kata-kata itu. 

-- Asap... 

Asap hitam mengepul dari kerah Frey. 

"Serius, kucing nakal itu..." 

Serena mulai membuka kancing baju Frey sambil menyeringai. Seringainya tiba-tiba 
berubah menjadi cemberut sekali lagi saat dia tetap diam. 

"Serena? Ada apa sekarang?" 

Serena menanggapi dengan senyum dingin saat Frey memiringkan kepalanya karena 
perilakunya. 

"... Kami kedatangan tamu tak diundang." 

"Batuk! Batuk!" 

Saat dia berbicara, Serena menyalurkan mana bulannya ke dalam saku jubah Frey. Batuk 
terdengar dari dalam saku Frey. 

"... M-Meow." 

Boneka kucing yang menghilang dari kamar Frey sebelumnya mengeluarkan kepalanya 
dari saku. 

"Apa...? Kenapa dia ada di sini?" 
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Frey menyaksikan dengan ekspresi bingung saat dia bergumam sambil menggaruk 
kepalanya. 

"Aku benar-benar tidak merasakan apa-apa di sakuku...?" 

"Apakah kamu tahu, Frey?" 

Serena, yang tidak ketinggalan kata-katanya, mulai berbicara dengan suara pelan. 

"Tidak ada yang lebih menakutkan daripada membiasakan diri dengan sesuatu." 

"Ya?" 

"Anda mulai menerima masalah secara alami tanpa menyadarinya." 

Begitu Serena selesai berbicara, dia mengambil boneka kucing hitam dari dalam saku Frey. 

"Ngomong-ngomong... boneka ini sangat cantik, bukan?" 

"S-jerit pekikan..." 

"Oh, itu menghasilkan suara yang lucu juga." 

Serena tersenyum pada Frey dan menanyainya saat dia memegang perut kucing itu. 

"Bisakah saya memiliki ini?" 

"Maaf... itu boneka yang berharga bagiku." 

"...Begitu ya, itu sangat disayangkan." 

Saat Frey menggelengkan kepalanya dengan ekspresi minta maaf, Serena bergumam dan 
mulai menatap mata boneka kucing itu. 

"Bagaimanapun juga, aku punya hadiah untukmu." 

"Ya?" 

Serena mengikuti mata boneka kucing yang dengan bersemangat mengalihkan 
pandangannya. Ketika Frey berbicara dengan suara pelan, dia mengalihkan pandangannya 
ke arahnya dengan ekspresi kosong. 

"B-Bagaimana?" 

"Ini..." 

Frey sedikit tersipu ketika dia mengulurkan kristal berbentuk bintang yang berkilauan 
dalam warna perak. 
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"Itu dibuat dengan mengumpulkan mana bintangku. Saya menggunakan sihir bintang saya 
yang terbangun baru-baru ini." 

"Ah......." 

"Apakah aku terlalu kasar? Maaf, kamu menelepon begitu tiba-tiba, jadi aku tidak punya 
waktu untuk menyiapkan hadiah..." 

Saat Serena menatapnya dengan ekspresi kosong di wajahnya, Frey berkeringat dingin dan 
mulai membuat alasan. 

"... Ini adalah hadiah terbaik yang pernah ada." 

Wajah Serena bersinar merah saat dia berbicara dengan cepat sambil memeluk kristal 
berbentuk bintang yang berkelap-kelip. 

"MEOWWW..." 

"... Jadi, untuk apa kau memanggilku?" 

Frey dan Serena diam-diam tersipu untuk waktu yang lama setelah itu. Suara menyedihkan 
yang dihasilkan oleh boneka kucing memecah kesunyian dan memicu percakapan lanjutan 
mereka. 

"Bukankah itu menjadi hari ulang tahunmu beberapa jam yang lalu?" 

"Ya mengapa?" 

"Aku memanggilmu ke sini karena aku ingin memberimu hadiah ulang tahun." 

Frey menanyainya dengan ekspresi misterius setelah mendengar kata-kata Serena. 

"Tapi, pesta ulang tahunku yang diadakan oleh keluarga kekaisaran akan segera diadakan, 
kan? Anda bisa memberikannya kepada saya kalau begitu ... " 

"Aku tidak bisa." 

Saat dia mengucapkan kata-kata itu, Serena meletakkan boneka kucing yang dia pegang di 
rak yang tinggi. Dia menggenggam tangan Frey dan mulai membawanya ke kamarnya. 

"Apa yang kamu coba berikan padaku...?" 

Frey, yang tiba-tiba diseret olehnya, membeku ketika dia menyadari ke mana tujuan 
mereka. 

"... Aduh!" 

"...Saya." 
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Setelah mengucapkan suara itu, Serena meraih selimut di sampingnya dan 
menyebarkannya, menyelimuti dirinya dan Frey. 

"...Meong." 

Menurut boneka kucing yang mengamati mereka, mereka tidak muncul dari bawah selimut 
untuk waktu yang lama. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Frey, aku bisa merasakan detak jantungmu." 

"... Aku juga bisa merasakan milikmu." 

Serena memelukku di bawah selimut. 

Berkat kedekatannya, aku bisa mendengar napasnya dan detak jantungnya yang berirama. 
Tubuhnya yang montok bersentuhan dengan tubuhku, membuatku merasakan bentuknya. 

"Kalau begitu, mari kita mulai..." 

"Eh, eh..." 

Serena berbicara dengan malu-malu sambil menatapku. Aku menelan ludahku dan 
mengulurkan tangan padanya. 

"... Bersiap untuk memberimu hadiah ulang tahun asli yang kamu perlukan." 

"Apa?" 

Saat dia memegang tanganku, ekspresinya tiba-tiba berubah menjadi serius saat dia mulai 
berbicara. 

"Maafkan saya. Apakah Anda merasa sesak? Tapi, kita harus teliti." 

"Apa-apaan..." 

"... Tentu saja, aku sedang mempertimbangkan untuk mengolok-olok kucing nakal itu." 
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Aku menatap Serena yang terus mencengkeramku dan mengeluarkan suara yang berbeda 
dan tidak bisa dimengerti. Saya segera mulai mendesaknya untuk bergegas dengan 
menyodok sisi tubuhnya. 

"Jadi, apa yang ingin kau katakan padaku?" 

"H-hii!" 

Serena tanpa sadar mengeluarkan erangan ketika aku menyodok sisinya. Itu satu-satunya 
kelemahannya sejak kecil. Dia berbisik dengan pipi kemerahan. 

"A-alasan aku tahu kebenaran tentangmu... dan apa yang perlu kamu ketahui." 

Saya memiliki ekspresi gugup di wajah saya ketika saya mendengar kata-katanya, tetapi 
ketika saya mendengar kata-kata selanjutnya dari Serena, mulut saya terbuka lebar. 

"Apakah kamu memiliki 'ramalan'?" 

"Bagaimana kamu... bagaimana kamu tahu uhh..?" 

Serena menutup mulutku agar suaraku yang terangkat tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia 
berbisik padaku dengan suara hati-hati. 

"Aku juga memilikinya." 

"Apa?" 

Saat aku menanyainya dengan tidak percaya, Serena berbicara kepadaku lagi dengan nada 
yang jelas. 

"Saya juga memiliki ramalan untuk regresi ini." 
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Chapter 87 
Babak 87 -- Janji 

"Bagaimana kamu tahu tentang itu?" 

Mendengar perkataan Serena yang kaget, aku menanyainya sementara tangannya masih 
menutupi mulutku. 

"...Siapa tahu?" 

Dia merespons dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan sejak kecil. 

"Coba tebak... hnngh!!" 

Aku menyodok sisi Serena saat dia terus menggodaku. Wajah kemenangannya menghilang 
saat dia mulai mengerang lagi. 

"... Bukankah kamu bilang kita harus diam?" 

"Aku akan mengeluarkan suara-suara sekeras yang aku mau." 

Saat saya menanyainya dengan ketidakpastian, dia menjawab dengan kata-kata yang saya 
tidak bisa mengerti artinya. 

"Ini petunjuknya, dia adalah orang yang paling kamu kagumi di dunia." 

Berkat caranya berakting, aku mulai sedikit cemberut. Sebagai tanggapan, Serena 
menghentikan godaannya dan mulai berbicara dengan serius. 

"... Apakah ayahku memberikannya padamu?" 

Serena diam-diam menganggukkan kepalanya saat aku menanggapi dengan cepat petunjuk 
jelas yang dia berikan padaku. 

"Itu benar. Tapi, dia tidak memberikannya kepadaku secara langsung." 

"Kemudian?" 

"Untuk memahami itu, kita perlu sedikit melakukan perjalanan ke masa lalu." 

Serena berdehem dan mulai berbicara lagi. 

"Saat itulah aku pertama kali mendapatkan ingatanku kembali." 

"Ketika ingatanmu kembali..." 
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"Ya, tepat sebelum aku melakukan perjalanan ke luar negeri." 

Saat saya mendengarkannya, saya merasakan merinding saat mengingat hukuman yang 
terjadi pada hari pertama saya melakukan regresi. Itu adalah salah satu pengalaman paling 
menyiksa yang pernah saya alami. 

"Begitu ingatanku kembali, aku yakin. Ada sesuatu yang belum kuketahui tentangmu." 

Wajah Serena sedikit menggelap saat dia berbicara. 

"Jadi, sebelum aku pergi, aku menghubungi mata-mata yang kutempatkan di mansionmu." 

"Tunggu, ada mata-mata?" 

Serena menjawab dengan senyum lembut saat aku menanyainya dengan ekspresi terkejut. 

"Dia sering naik kereta... Dia adalah anak yang mempertahankan Starlight Mansion sampai 
akhir selama garis waktu sebelumnya... Apakah kamu ingat?" 

"...Ah." 

Menanggapi kata-katanya, saya ingat seorang pelayan yang saya ajak bicara ketika saya 
mendengar teriakan Aria saat berada di mansion beberapa bulan sebelumnya. 

"Yah, dia luar biasa kompeten." 

"Jangan terlihat begitu dikhianati. Anda melakukan banyak hal buruk di timeline 
sebelumnya, jadi saya harus mengetahui tindakan Anda terlebih dahulu dan membantu 
menyelesaikannya setelah itu." 

Ketika saya menunjukkan ekspresi malu-malu dalam menanggapi kata-kata itu, dia segera 
melanjutkan pidatonya dengan ekspresi serius. 

"Ngomong-ngomong, aku menghubunginya dengan kristal komunikasi dan bertanya 
apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah Starlight." 

"Apa?" 

"Dia memberi tahu saya bahwa kepala rumah tangga, Abraham, tiba-tiba mengalami 
koma." 

Serena mengucapkan kata-kata itu dengan kilatan tajam di matanya. 

"Dan... dia memberi tahu saya bahwa ada banyak kertas yang tertinggal di bawah 
perapian." 

Baru pada saat itulah saya sepenuhnya memahami situasinya. 
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Saat aku kembali, ingatan ayahku terhapus oleh sistem. 

Selama masa tenggang yang disediakan oleh sistem itu, ayah saya menulis surat yang 
membuat saya emosi. 

Mungkin alasan ayah saya pingsan saat itu adalah karena memori yang ditimpa, dan apa 
yang dia bakar di perapian adalah informasi mengenai rekening bank yang dia tinggalkan. 

"Dia mencuri kertas-kertas itu dari perapian dan mengirimkannya kepadaku." 

"Lalu... apakah kamu mengetahui kata sandi ke rekening bank? 

"Ini bukan masalah besar, saya menguraikannya dalam 5 menit sebagai sarana bersantai 
saat saya bepergian." 

Ekspresi Serena segera mengeras saat dia terus berbicara. 

"Dalam gulungan kertas yang ayahmu coba bakar, ada sebuah ramalan tertulis." 

"...Apa?" 

"Sangat sulit untuk diuraikan karena dibakar di beberapa tempat dan ditulis dalam 
karakter yang ditinggalkan oleh Pahlawan dari ribuan tahun yang lalu. Namun, karena saya 
memutuskan bahwa ada beberapa makna tersembunyi, saya mencari melalui reruntuhan 
benua barat dan perlahan menguraikan ramalan itu. 

"Apakah itu mungkin?" 

"Itu tidak mungkin." 

Sementara aku menatap kosong ke arah Serena yang mengangkat bahu, Serena kembali 
serius dan mulai mengatur narasinya. 

"Ngomong-ngomong, Pahlawan, sistem, hukuman, nasibmu sebagai kejahatan palsu... 
Setelah melihat kata-kata ini, aku hampir yakin dengan identitasmu. Dan setelah itu, Anda 
tahu sisanya." 

Aku bergumam dalam kebingungan menanggapi kata-kata itu. 

"Lalu, buku kenabian apa yang saya miliki? Apakah ramalan saya juga terpesona? Dan... 
kenapa ayahku memilikinya... kenapa dia mencoba untuk menghancurkannya..." 

"Yah, kamu akan tahu kapan restorasi selesai." 

"Restorasi?" 

"Ya, beberapa isinya hilang saat ramalan itu dibakar, dan sihir penyegelan menjadi lebih 
rumit. Jadi saya perlahan memulihkannya setiap malam." 
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Serena berbicara pelan sambil menggenggam tanganku dengan kuat. 

"Tentu saja, kamu pasti sudah menentukan alasan kenapa aku hanya bisa melakukannya di 
malam hari, kan?" 

"...Ya." 

"Aku tahu kamu akan mengerti..." 

Serena menepuk kepalaku dan tersenyum melalui matanya saat dia mengucapkan kata-
kata itu. 

"Kalau begitu... aku akan menyerahkan ramalan itu kepadamu segera setelah proses 
pemulihan selesai." 

Serena menatap wajahku beberapa saat setelah dia selesai berbicara. 

"Haiii!" 

Kegembiraanku muncul saat aku tiba-tiba menyodok sisi Serena, mengakibatkan dia 
ambruk di atasku dengan erangan. 

"Uh." 

Serena tersenyum nakal saat dia melingkarkan tangannya dan menatapku. Aku mengerang. 

"Tetap diam untuk sementara waktu." 

"Sekarang apa... Eup!" 

Serena menutup mulutku saat dia berbicara kepadaku dengan ekspresi aneh di wajahnya. 
Dia tiba-tiba mulai menggeser tubuhnya ke atas dan ke bawah. 

"Hah..." 

"Meowwww..." 

Aku meliriknya dengan tatapan ngeri saat dia tiba-tiba mengeluarkan erangan. Teriakan 
sedih terdengar dari suatu tempat di sekitar kami. 

"Hah?" 

"Mohon kerjasamanya sebentar..." 

Serena perlahan mulai membuka kancing jubah yang dikenakannya dengan ekspresi 
gembira di wajahnya. 

-- Gemerisik! 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Serena melepas mantelku setelah membuka kancingnya sendiri. Dia melemparkan 
mantelku keluar dari selimut dan tangisan sedih tiba-tiba terhenti sebagai tanggapan. 

-- Baaaam! 

Raungan tiba-tiba memecah kesunyian di ruangan itu. 

"Meong! Meong meong!!" 

Setelah beberapa waktu, boneka kucing naik ke atas selimut yang telah kami tutupi. Itu 
mulai mencakar selimut dengan tangisan sedih. 

"Tiupan!" 

"Kyaak!" 

Boneka kucing, yang telah menggaruk selimut untuk beberapa saat, dikalahkan oleh 
burung hantu yang menyeretnya pergi saat Serena bersiul. 

"... Kenapa bertingkah seperti itu?" 

"Kucing itu, apakah dia dipanggil dengan sihir hitam?" 

"Eh, bagaimana kamu tahu?" 

Saya mengamati dengan kosong ketika situasinya terbuka. Ketika saya menjawab 
pertanyaan Serena dengan pertanyaan saya sendiri, dia mulai berbicara lagi dengan 
senyum di wajahnya. 

"Itu sihir yang aku kenal dengan baik." 

"Betulkah?" 

"Ya, anak-anak dengan ilmu hitam yang menghidupkan benda-benda seperti itu memiliki 
rasa tidak aman tentang kecemburuan. Itu sebabnya boneka kucing itu berperilaku seperti 
itu." 

"Hah..." 

Aku mengangguk ketika mendengarkan Serena, yang memiliki ekspresi cerah di wajahnya. 
Saya dengan cemas menanyainya. 

"Tapi kalau begitu... Bukankah boneka itu terlalu menyedihkan?" 

"... Menyedihkan? Saya hanya membayarnya untuk apa yang telah saya derita saat matahari 
masih terbit. 

"Hah? Apa?" 
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Ketika Serena mendengar kata-kata itu, dia diam-diam bergumam pada dirinya sendiri, 
membuatku bertanya-tanya apa yang dia ucapkan. Dia dengan cepat melompat ke 
genggamanku dan mengangkat suaranya. 

"Ha... aku menyukainya, Frey." 

"Meowwww..." 

Serena mulai menggeser tubuhnya ke atas dan ke bawah saat dia mengucapkan kata-kata 
itu. Teriakan sedih bisa terdengar dari kejauhan lagi. 

"...Frey." 

"Ya?" 

Serena terus menggeser tubuhnya ke atas dan ke bawah dengan penuh semangat. Dia 
berbicara begitu tatapan kaburnya mendarat padaku. 

"Alih-alih ini, bagaimana kalau melakukannya secara nyata?" 

Wajah Serena memerah padam saat dia mengucapkan kata-kata itu. 

"...Meneguk." 

Melihat keadaannya saat ini, aku dengan hati-hati menganggukkan kepalaku. Serena 
tersenyum cerah dan berbicara saat dia membenamkan dirinya lebih dalam ke pelukanku. 

"Kalau begitu, ajari aku." 

"Apa?" 

Serena dengan malu-malu mengalihkan pandangannya saat aku memiringkan kepalaku 
untuk menanggapi pernyataannya yang tidak masuk akal. 

"Bahkan bagi saya, saya tidak tahu bagaimana melakukan sesuatu ketika saya tidak 
memiliki pengalaman sebelumnya." 

Serena segera menatapku dengan ekspresi murni dan berbicara. 

"Jadi, tolong bimbing saya dengan baik dari awal sampai akhir." 

Serena sangat cantik hari ini. 

Sulit dilihat karena hari sudah malam dan dia berada di bawah penutup selimut. 

Meskipun demikian, matanya yang diterangi cahaya bulan dan rambut lavendernya tampak 
bersinar dengan jelas. 
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-- Tergelincir... 

"Oh." 

Saat aku berpikir sendiri, aku perlahan menjangkau Serena, tapi dia tiba-tiba meraih 
tanganku sambil mengangkat sudut bibirnya dan berbisik. 

"...Aku hanya bercanda." 

Menanggapi kata-katanya, ekspresiku menjadi kosong, dan Serena tertawa terbahak-
bahak. 

"Maaf, tapi karena kutukan 'Subordinasi Keluarga ', aku tidak bisa menahannya." 

"Kutukan Subordinasi Keluarga ?" 

Serena berbicara dengan sedih saat aku bertanya dengan serius. 

"Ya, kutukan subordinasi dirancang untuk membuat orang menjadi senjata tanpa emosi. 
Jadi, awalnya, 'cinta' tidak bisa diungkapkan sama sekali." 

"Tapi kenapa..." 

"Kenapa aku bisa mencintaimu? Itu... Untuk beberapa alasan kutukan Subordinasi Keluarga 
melemah untukku." 

Mata Serena bergetar sejenak saat dia menjawab. 

Tampaknya perasaan bawah sadar Serena yang dia alami selama cobaan kedua itu nyata. 

"Ngomong-ngomong, itu sebabnya aku bisa mencintai... tapi aku tidak bisa melakukan 
"itu"." 

"...Ah." 

Saya berdebat apakah saya harus bertanya tentang 'ingatan' yang muncul di benak Serena. 
Saya dengan cepat kecewa setelah mendengar kata-kata yang dia ucapkan. 

"Jadi, aku berjanji satu hal padamu." 

Serena mengangkat sudut bibirnya dengan lembut saat dia membaca ekspresiku... 

"Saat kamu berhasil membunuh kepala rahasia atau menghancurkan kutukanku..." 

Dan berbisik dengan suara menggelitik di dekat telingaku. 

"... Aku akan melakukannya sampai kamu puas." 
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Aku menatapnya kosong sejenak setelah mendengar kata-katanya, lalu menjawab dengan 
tenang. 

"Aku akan mengerahkan pasukan Raja Iblis mulai besok." 

Serena menyeringai menanggapi kata-kataku, lalu dia memelukku erat dan bergumam. 

"Ayo tidur seperti ini." 

"...Baik." 

Untuk beberapa alasan, saya pikir saya akan bermimpi tentang burung hantu malam ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ugh..." 

Sementara itu, di Istana Kekaisaran pada waktu yang sama. 

"Apa yang harus saya tulis?" 

Clana duduk di kamarnya sendiri dan mengerang sambil memegang pena bulu di 
tangannya. 

Frey, kenapa kamu tidak membalas surat yang kukirimkan terakhir kali? 

"... Tidak, dia hanya bisa menjawab tentang kasus pasar budak." 

Setelah merenungkan apa yang terasa seperti keabadian, Clana membakar surat yang baru 
saja dia tulis dengan solar mana, sebelum mengambil selembar kertas baru. 

Frey, katakan padaku apa yang kau lakukan padaku. 

"Tunggu, ini menunjukkan ketidaktahuanku. Tidak." 

Clana menghela napas setelah mulai menulis dengan susah payah. Dia juga membakar 
lembaran kertas baru ini. 

Frey, aku tahu apa yang telah kamu lakukan. Mengakui. 
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"... Jika saya menulis sesuatu seperti ini, bagaimana jika dia balik bertanya kepada saya?" 

Setelah berulang kali menulis dan membakar surat-surat itu, Clana menyadari bahwa dia 
secara tidak sadar sedang menulis sesuatu. 

"A-Apa ini..." 

Clana menatap surat itu dengan tatapan bingung. Ekspresinya menjadi bingung ketika 
akhirnya dia sadar apa yang dia tulis. 

"K-Kenapa tanganku gemetar lagi..." 

Tangannya mulai gemetar lagi. Clana membungkuk dan bergumam pada dirinya sendiri 
sebagai tanggapan atas anomali yang terus-menerus terjadi. 

-- Ketuk! Ketukan 

"AH!" 

Dia buru-buru memuntahkan solar mana untuk membakar surat-surat itu ketika dia 
mendengar ketukan di pintu. 

"Tanganku gemetar lagi..." 

Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hanya cahaya redup yang terpancar 
dari tangannya. 

Itu adalah gejala yang terjadi segera setelah mimpi buruk, dan membuat Clana gemetar 
ketakutan. 

"Lady Clana, saya di sini untuk bersih-bersih." 

"Ya... aku akan mandi sebentar, jadi tolong jaga kamarku untukku." 

Clana akhirnya membakar surat itu dengan lilin di kamarnya alih-alih menggunakan mana 
mataharinya. Dia berbicara dengan tenang kepada pelayan yang memasuki kamarnya saat 
dia menggenggam tangannya yang gemetar untuk menghentikan getarannya. Dia berdiri 
sambil menyembunyikan tangannya di belakang. 

"Hoh." 

Pelayan itu menatap ke arah Clana saat dia meninggalkan ruangan, untuk memastikan 
bahwa Clana sudah pergi. Dia dengan cepat mendekati tempat sampah tempat tatapan 
Clana sebelumnya. 

-- Gemerisik... 

"Ini..." 
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Beberapa saat kemudian, pelayan menemukan surat hangus di tempat sampah. Dia tiba-
tiba menggunakan sihir pemulihan untuk mengembalikan surat itu ke keadaan semula dan 
mengangkat sudut bibirnya dan saat dia bergumam pada dirinya sendiri. 

"...Aku harus melaporkan ini ke Putri Pertama." 

Dalam surat yang dipegangnya, kata-kata berikut tertulis: Anda tidak akan meninggalkan 
pikiran saya, Frey. 
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Chapter 88 
Babak 88 -- Pikiran Tersembunyi Kucing 

"Fray, bangun." 

"Umm...?" 

Aku membuka mataku sambil merasakan sedikit frustrasi. Saya melihat Serena 
mengguncang saya dalam upaya untuk membangunkan saya. 

"Kamu harus pergi sekarang." 

"...Sudah?" 

Ketika saya mendengar ucapan yang tidak terduga itu, saya mengangkat selimut dan 
melirik jam tangan saya. Saat itu baru pukul setengah lima pagi. 

"Kamu harus pergi sebelum matahari terbit." 

"Oh benar." 

Aku akan memprotes karena harus pergi pagi-pagi sekali, tapi aku segera bangun. Saya 
ingat ingatan Serena akan berubah setelah matahari terbit. 

"Tiupan." 

Saat aku buru-buru mengenakan mantel yang tergeletak di lantai, aku menemukan burung 
hantu putih dengan sesuatu terselip di cakarnya. 

"...Aduh Buyung." 

Aku mendekati burung hantu itu dengan hati-hati, lalu mengambil boneka kucing yang 
murung itu dan bergumam sendiri. 

"Apakah kamu akan cemberut untuk sementara waktu?" 

Bagaimana saya bisa memperbaiki mood boneka kucing? Saya tidak yakin. 

"Serena, aku bersenang-senang tadi malam. Aku akan pergi sekarang." 

"Tunggu. Aku punya sesuatu untuk diberikan padamu." 

Aku hendak pergi sambil tenggelam dalam pikiranku ketika Serena tiba-tiba mengenakan 
pakaiannya dan bangkit. 

"Kemari. Ambil." 
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Aku menatapnya bingung saat Serena menawariku sesuatu. 

"Ini..." 

"Aku membuatnya saat kau sedang tidur." 

Kristal berbentuk bulan berkilauan di telapak tangan Serena. 

"Um ... apakah itu terlalu membosankan?" 

"...Tidak, ini seratus kali lebih baik daripada hadiah yang akan kuterima dari para 
bangsawan sok itu besok." 

Saya dengan cepat menerima kristal dari tangannya saat saya mengucapkan kata-kata itu. 
Serena tersenyum cerah dan berbicara lagi. 

"Aku akan memandumu keluar. Aku masih punya cukup waktu untuk itu." 

"Baik terima kasih." 

Aku menjawab dengan suara lembut dan memegang tangannya saat kami meninggalkan 
ruangan dan menuruni tangga. 

'Entah bagaimana, aku merasa tenang...' 

Aku tidak begitu yakin mengapa tepatnya, tapi rasanya seperti mengutak-atik moon crystal 
yang diberikan Serena kepadaku menenangkan hatiku. 

Atau mungkin karena aku dan Serena bergandengan tangan. 

"Hah...?" 

Aku menuruni tangga dan membuka pintu depan. Saat aku mengutak-atik kristal 
berbentuk bulan, kereta yang kukenal menarik perhatianku. 

"Bukankah itu kereta keluarga kita...?" 

Karena saya harus bergerak cepat dan diam-diam, saya naik kereta umum yang ditemukan 
lewat di jalan daripada salah satu kereta keluarga saya. 

Tapi, mengapa gerbong keluarga kami ada di sana? 

"...Kania?" 

Jawabannya datang kepadaku segera setelah pintu kereta terbuka. 

"Halo, Tuan Muda." 
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Aku tidak yakin kenapa, tapi Kania sedang duduk di dalam kereta. 

"Sudah waktunya untuk kembali ke mansion." 

Setelah menatapku kosong selama beberapa waktu, Kania memecah kesunyian dengan 
suara lemah. 

"Oh, benar." 

Tentu saja, dia tidak salah. Aku mengangguk dan berusaha untuk naik ke kereta tetapi tiba-
tiba dihentikan oleh Serena yang menghalangi jalanku dan berbicara sambil tersenyum. 

"Mohon tunggu sebentar." 

"Hah?" 

"Ada sesuatu yang perlu didiskusikan oleh kami para wanita." 

Serena kemudian menutup pintu gerbong, meninggalkannya dan sebuah batu menghadap 
Kania di dalam. 

.... 

"Tentang apa semua itu?" 

Karena penasaran, saya mencoba menguping dengan memfokuskan mana bintang di 
telinga saya. Sayangnya, ada penghalang yang didirikan dengan mana bulan dan ilmu hitam 
untuk memastikan upaya penyadapan saya gagal. 

Apa yang mungkin mereka diskusikan? 

. 

. 

. 

. 

. 

"MS. Kania tampaknya memang sangat setia. Anda bahkan datang untuk menemukannya 
pada jam-jam awal ini. 

"Terima kasih atas pujiannya." 

Meskipun mereka berbagi kata-kata yang baik, hawa dingin yang tidak nyaman 
menyelimuti gerobak itu. 
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"Oh, kudengar Frey baru saja menemukan hewan peliharaan baru" 

Saat tekanan itu mulai menguasai bagian dalam gerbong, Serena tiba-tiba mengangkat 
sudut bibirnya dan menanyai Kania. 

"Apakah kamu mengacu pada Lulu?" 

"Ya, gadis malang itu. Bagaimana kabarnya?" 

"Aku memeriksanya sebelum aku datang ke sini, dan dia sedang tidur nyenyak. Tentu saja, 
masih ada bekas luka yang tersisa dari kukunya yang robek." 

"Itu melegakan. Saya juga akan melakukan penelitian tentang 'Stigma Kesialan' di waktu 
luang saya, jadi bergembiralah." 

Serena tersenyum dan menanggapi kata-kata Kania seolah lega. Tiba-tiba, ekspresinya 
berubah menjadi dingin dan dia berbisik. 

"Ngomong-ngomong, sepertinya sekarang kamu bahkan akan kehilangan tempatmu 
sebagai hewan peliharaannya." 

Kania menggigit bibirnya sebentar dan menjawab dengan lemah. 

"Matahari akan terbit beberapa menit lagi, Lady Serena." 

"Ya, benar. Saya telah membuat perhitungan untuk semuanya." 

Serena tersenyum dan berbicara sambil menatap Kania. 

"Saya tidak tertarik menonton drama komedi yang memalukan yang tidak melibatkan 
kasih sayang yang nyata." 

"......" 

Kania terdiam sejenak setelah mendengar kata-kata Serena. Dia memecah kesunyian saat 
dia berbicara dengan suara lemah. 

"Apakah benar-benar tidak ada kasih sayang yang terlibat?" 

"Apa artinya itu?" 

"Kamu harus tahu apa yang aku maksud." 

Kania menyeringai singkat saat dia berbicara. 

"Alasan Lady Serena menghapus 'cintanya' untuk Tuan Muda Frey saat matahari terbit 
adalah karena dia terkejut dengan kasih sayangnya kepadaku." 
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"Itu hanya 'tindakan' yang dilakukan Frey di depan 'aku'. Tidak lebih, tidak kurang." 

"Apakah benar hal itu merupakan masalahnya?" 

Kania sekarang samar-samar tersenyum saat dia berbicara. Dia menatap langsung ke arah 
Serena yang menutupi sebagian wajahnya dengan kipas. 

"Sampai saat ini Lady Serena sering ditipu oleh Tuan Muda. Namun demikian, Anda dapat 
mempertahankan ketenangan Anda karena Anda menyadari bahwa itu hanya dia yang 
berpura-pura." 

Kania terus berbicara dengan kilatan tajam di matanya saat Serena tetap diam. 

"Namun, fakta bahwa Tuan Muda Frey memutuskan untuk 'menipu' Anda dengan saya 
untuk menghapus 'kekhawatiran' Anda. Dan Lady Serena yang tenang itu sekarang 
'terkejut'..." 

"Aku tahu apa yang ingin kamu katakan tapi ..." 

"...Tuan Muda memiliki semacam kasih sayang untukku." 

Kania mengabaikan kata-kata Serena dan selesai berbicara. Serena membuka mulutnya 
untuk berbicara dan menggenggam erat kipasnya. 

"Cintaku padamu sebagai hewan peliharaan?" 

"Saya tidak percaya bahwa Lady Serena, Jenius Terbesar di benua ini, akan gagal membuat 
perbedaan itu." 

"Yah, aku tidak akan tahu, kan?" 

Serena memiringkan kepalanya dengan ekspresi ambigu. Dia berbisik dengan suara lemah 
kepada Kania yang wajahnya menjadi serius di depannya. 

"Saat aku berbagi 'cinta sejati' dengan Frey pagi ini, aku tidak bisa membedakan kasih 
sayang yang sepele seperti itu dengan baik." 

Tanpa sadar Kania mengepalkan tangannya terlebih dahulu menanggapi kata-kata 
provokatif Serena. Serena tersenyum berseri-seri dan terus berbicara. 

"Frey tidak peduli dengan penampilan, Kania. Terlepas dari seberapa banyak Anda 
mencoba untuk meningkatkan penampilan Anda dan tetap berada di sisinya, akan selalu 
ada tembok yang tidak dapat diatasi." 

"Saya hanya meningkatkan diri demi Tuan Muda, saya tidak punya motif tersembunyi... 
Ugh!" 
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Kania yang tersipu menanggapi kata-kata Serena tiba-tiba berhenti berbicara dan 
memegangi perutnya yang telah dicolek Serena dengan ujung kipasnya. 

"Yah, aku tidak akan mengatakan apa-apa tentang kamu yang tetap dekat dengannya. 
Memang benar bahwa Anda telah membantu Frey." 

"...Saya adalah ajudan Tuan Muda Frey. Saya hanya menerima perintah untuk melakukan 
tugas darinya. Aku tidak butuh izin dari orang sepertimu." 

Serena memperhatikan Kania berbicara sambil memasang ekspresi santai di wajahnya. 
Ekspresi Kania telah berubah menjadi lucu saat dia mengatupkan giginya. 

"Tapi jika kamu melewati batas... Kamu harus siap saat itu." 

Kania menanyai Serena dengan suara lemah saat dia berdiri untuk meninggalkan kereta. 

"Apa yang terjadi jika Tuan Muda melewati batas terlebih dahulu?" 

Saat Serena memalingkan kepalanya dengan lucu mendengar kata-kata itu, Kania 
melanjutkan dengan ekspresi tenang. 

"Saya seorang kepala pelayan yang setia dan ajudan Tuan Muda. Saya tidak punya pilihan 
selain tunduk pada permintaannya. Oleh karena itu, saya meminta pengertian Anda jika itu 
benar-benar terjadi." 

"Tidak perlu meminta pengertian tentang situasi yang tidak akan pernah terjadi." 

Serena menjawab pertanyaannya dengan senyuman sebelum meninggalkan kereta. Dia 
memancarkan mana bulan untuk merobek film kedap suara yang telah dibuat Kania. 

"Selamat tinggal, Frey." 

Serena meninggalkan kata-kata terakhir itu dan mencium Frey sebelum dia dengan santai 
berjalan kembali ke pintu depan. 

Saat pintu depan terbuka dan dia memasuki mansion, matahari terbit dari cakrawala. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Eh, Kania? Apa yang kalian berdua diskusikan?" 
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Tuan Muda bertanya. 

Aku tidak tahan untuk memberinya jawaban yang jujur dan mulai bergumam sendiri 
dengan kepala tertunduk. 

'Kenapa aku mengucapkan kata-kata itu?' 

Saya berbicara terlalu banyak dan menunjukkan perilaku memalukan yang tidak pantas 
untuk seseorang di posisi saya; itu sangat tidak seperti saya. 

Setelah menegur diri saya sendiri di kepala saya untuk waktu yang lama, saya perlahan 
mengangkat kepala dan bertemu dengan tatapan Tuan Muda yang saya rasakan pada saya 
sepanjang waktu. 

"... Apakah kamu baik-baik saja, Kania?" 

Sejak penalti, Tuan Muda terus menatapku dengan tatapan khawatir. 

"Kalau dipikir-pikir, sudah lebih dari seminggu sejak aku berbagi kekuatan hidup. Apakah 
itu sebabnya kamu tidak enak badan?" 

"Tuan Muda... aku tidak butuh..." 

"Tidak, sudah tiga bulan sejak terakhir kali aku memasukkan kekuatan hidup. Saya akan 
membagikan kekuatan hidup setiap minggu selama enam bulan ke depan. Jika tidak, Anda 
mungkin berakhir dalam kesulitan. 

Tuan Muda dengan murah hati telah memberi saya kekuatan hidupnya sejak saya 
ditemukan di Starlight Street pada usia yang sangat muda. 

Meskipun keberadaan saya telah memotong separuh masa hidup Tuan Muda, meskipun dia 
hanya memiliki sisa waktu sekitar dua tahun enam bulan, dia masih mengkhawatirkan 
saya. Padahal aku hanya seperti nyamuk, menguras nyawanya. 

'Bagaimana jika Tuan Muda melewati batas...' Khayalan apa yang saya bicarakan?' 

Mengapa Tuan Muda mengkhawatirkan saya? 

Di timeline sebelumnya, saya melakukan segala upaya untuk menghalangi jalannya. Saya 
akan mengutuk dan menyabotase dia, dan bahkan bunuh diri di depan matanya, 
menempatkan beban berat di hatinya. 

Meskipun saya memotong setengah umurnya, dan saya mirip dengan nyamuk yang secara 
berkala makan dari sumber yang menguap. 

Dan... 
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'Jika aku mengingat reaksinya saat itu dengan benar, dia mungkin sudah tahu.' 

Ketika dia menemukan apa yang tersembunyi di hutan dekat mansion, Tuan Muda sendiri 
menyatakan bahwa dia sudah menebak kebenarannya. 

Kebenaran mengerikan tentang hubungan antara orang tuaku dan ibu Tuan Muda. 

Namun, kasih sayang Tuan Muda kepadaku tidak pernah goyah. 

"Lihat dirimu. Dari raut wajahmu saat ini, kamu pasti lelah... Itu semua karena kamu tidak 
memiliki kekuatan hidup yang cukup. Karena itu..." 

"... Permisi sebentar, Tuan Muda." 

Saat pikiranku berpacu tanpa henti, aku berdiri dari tempat dudukku dan bergerak ke 
samping Tuan Muda yang masih berbicara dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 

"...Kania?" 

"Maaf, Tuan Muda." 

Saat saya duduk di samping Tuan Muda, saya berpegangan padanya dan tenggelam dalam 
pikiran. 

'Aku percaya bahwa memiliki perasaan ini adalah dosa...' 

Pikiranku diliputi perasaan bersalah. 

Itu sebabnya saya memutuskan untuk mengakui segalanya kepadanya dan bergabung 
dengannya sebelum semuanya berakhir. 

Saya percaya saya tidak punya hak untuk berdiri di sisinya, bahwa saya hanya perlu 
membantunya secara diam-diam. 

'Kurasa tidak ada yang bisa kulakukan dengan hatiku.' 

Namun, tidak peduli seberapa keras saya mencoba menekan perasaan ini, perasaan itu 
terus muncul ke permukaan. 

Itu sangat berdosa dan tidak senonoh, tetapi sekarang pikiran saya mencoba untuk 
mengatasi rasa bersalah itu. 

"Apa yang salah denganmu? Ini memalukan." 

Saat saya menatap Tuan Muda dengan pemikiran seperti itu di benak saya, dia tersenyum 
kepada saya dengan ekspresi canggung. 
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Itu adalah sesuatu yang belum pernah saya saksikan di timeline sebelumnya. Itu adalah 
senyum yang murni, polos, dan indah. 

Bisakah saya mengandalkan Anda untuk saat ini, Tuan Muda? 

"Tentu saja." 

Tuan Muda dengan senang hati menerima apa yang saya katakan tanpa menyadari maksud 
yang mendasari kata-kata saya. 

Setelah ragu sejenak, aku menyandarkan kepalaku dengan lembut di bahu lebar Tuan 
Muda. Aku diam-diam berterima kasih padanya dan sampai pada suatu kesimpulan. 

"Terima kasih, Tuan Muda." 

'Kamu memiliki hak untuk membenciku, namun kamu peduli pada seseorang yang tidak 
pantas mendapatkan apa-apa selain kesengsaraan ...' 

"Kurasa aku telah jatuh cinta padamu." 

. 

. 

. 

. 

. 

"Di sini!" 

"Um..." 

Kusir dengan ceria mengumumkan kedatangan kereta di Starlight Mansion. Kania yang 
tertidur sambil bersandar di bahu Frey perlahan membuka matanya. 

"Maafkan saya, Tuan Muda!" 

"Tidak tidak tidak. Mau bagaimana lagi karena kamu kelelahan." 

Tak lama kemudian, Kania melihat bekas air liurnya di pundak Frey. Dia dengan cepat 
menundukkan kepalanya saat dia tersipu malu. 

"Bukankah lebih baik menerima kekuatan hidup sesegera mungkin?" 

"T-Tidak!" 
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Ketika Frey menanyai Kania yang cemas, dia menjawab dan dengan cepat melambaikan 
tangannya sebagai penyangkalan. 

"Aku tidak yakin kenapa, tapi pikiranku tiba-tiba menjadi jernih. Saya pikir tidak apa-apa 
melewatkan perawatan untuk minggu ini." 

"Um ... benarkah?" 

"Aku berjanji padamu, Tuan Muda." 

Frey menatap Kania dengan wajah penuh kecurigaan. Dia bergumam pada dirinya sendiri 
dengan senyum puas saat dia dengan cepat meninggalkan kereta. 

'Aku tahu kamu akan bertindak seperti ini, jadi aku memasukkan kekuatan hidup saat 
kamu sedang tidur.' 

Frey sangat terbiasa memberikan tenaga hidup kepada Kania saat dia tertidur. Dia mampu 
secara stabil menanamkan kekuatan hidup yang diperlukan, hanya memuntahkan sedikit 
darah sebagai hasilnya. 

"Uh." 

Namun, ketika Frey turun dari kereta, dia tiba-tiba diganggu oleh rasa pusing yang tak 
terduga. Ia masih belum lepas dari pengaruh dua penalti dan satu penalti khusus. 

"Ini... aku tidak punya pilihan selain bersiap untuk besok." 

Saat Frey berdiri memegang pintu kereta sambil membaca wajah Kania, jendela sistem 
muncul di hadapannya. 

Pemulihan Kekuatan Hidup LV2 (50000pts) Deskripsi: Secara permanen sedikit 
meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan hidup. (Jumlah total tidak bertambah) 

[ Akumulasi Poin: 85000pts] 

"...Aku tidak ingin membelinya, tapi kurasa aku tidak punya pilihan." 

Frey bergumam pelan sambil menatap jendela di depannya. Dia membeli keterampilan itu 
dan tiba-tiba, dia merasa hatinya diremajakan. 

"... Uh." 

"Tuan Muda?" 

Frey menggenggam jantungnya dan berlutut. Kania, yang berdiri di sampingnya, 
mendukungnya saat dia memasang ekspresi malu. 
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"Oh, ini adalah reaksi yang terjadi ketika saya membeli kecepatan pemulihan kekuatan 
hidup yang meningkat. Jadi kau tidak perlu khawatir." 

"Betulkah?" 

"Aku bilang itu benar. Lihat, aku bahkan tidak batuk darah." 

Dia mengucapkan kata-kata untuk membebaskan Kania dari kekhawatirannya saat 
tatapannya menjadi semakin curiga. Frey mulai masuk ke mansion dengan ekspresi santai 
di wajahnya. 

"Tidak mungkin... Apakah..." 

Sementara itu, Lulu duduk diam sambil menatap ke luar jendela. 

"... Apakah kamu berakhir seperti itu karena aku?" 

Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan suara gemetar saat dia menyaksikan 
pemandangan itu. 
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Chapter 89 
"Tuan Muda, apakah Anda siap?" 

"Ya." 

Sehari telah berlalu sejak aku berpisah dengan Serena, dan sekarang adalah hari pesta 
ulang tahunku. 

Saya tidak menyukai pesta ulang tahun sampai-sampai saya tidak ingin menghadirinya jika 
saya tidak perlu, tetapi pilihan apa yang saya miliki ketika diselenggarakan oleh keluarga 
Kekaisaran? 

"Kereta sedang menunggu di luar dan akan dapat pergi pada saat itu juga." 

"Mengerti. Terima kasih karena selalu mengurus semuanya." 

Paling tidak, saya merasa lega bahwa saya memiliki beberapa teman yang mengetahui 
situasi saya kali ini. Dengan Serena dan Kania di sisiku, aku merasa bisa menahan peristiwa 
mengerikan yang penuh dengan kekeliruan yang memuakkan. 

"Frey, apakah kamu akan pergi ke pesta ulang tahunmu?" 

"Ah, Irina." 

Saat aku meninggalkan ruangan sambil disibukkan dengan pemikiran seperti itu, Irina, 
yang menungguku, menyapaku. 

"Ya, bagaimanapun juga aku adalah bintang pesta." 

"Apakah kamu ingin aku menemanimu? Mungkin ada lebih banyak pembunuh, kan?" 

Sepertinya Irina cukup peduli dengan kesejahteraanku. Kemudian lagi, saya kira itu tidak 
dapat membantu, mengingat peristiwa yang terjadi sejak dia menemukan kebenaran 
tentang saya. 

"Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kania akan menemaniku, dan aku juga mendapatkan 
skill yang memulihkan kekuatan hidupku lebih cepat." 

"Tetap..." 

"Aku akan baik-baik saja, jadi istirahatlah sambil memeriksa Lulu sesekali." 

Irina diam-diam mengangguk. Sebuah pikiran terlintas di benakku, jadi aku bertanya pada 
Irina. 

"Oh benar. Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke suatu tempat juga?" 
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"... Ya, sesuatu yang penting muncul. Aku mungkin akan pergi sebentar." 

Dilihat dari bagaimana dia terlihat muram saat dia mengangguk, itu pasti sangat penting 
baginya. 

"Baik. Saya tidak tahu apa itu, tapi saya harap ini berjalan baik untuk Anda." 

Aku menepuk pundaknya untuk menyemangati, lalu menuju ke bawah bersama Kania. 

"Aduh, Lulu. Apa kau menunggu kami selama ini?" 

"Y-Ya..." 

Ketika kami sampai di lobi, saya melihat Lulu dengan malu-malu menunggu saya. 

"Kamu sadar kamu akan secara resmi menghadiri pesta sebagai 'pelayanku', benar? 

"Ya..." 

"Tapi tentu saja... alasan sebenarnya dari kehadiranmu adalah untuk memamerkanmu ke 
'teman bayanganku.'" 

Ekspresi ketakutan muncul di wajah Lulu. 

"Kamu tidak perlu terlalu takut. Mereka sudah memiliki hewan peliharaan seperti Anda." 

"I-Itu artinya..." 

"Menjaga manusia sebagai hewan peliharaan telah menjadi tren di kalangan bangsawan. 
Teman-teman saya khususnya, sangat menyukai latihan semacam itu." 

Melihat bagaimana dia memelototiku dengan dingin, kupikir aku berhasil memupuk rasa 
antipatinya terhadapku. 

'Bajingan sialan... Kenapa mereka mengadakan pertemuan rahasia di pesta ulang tahunku.' 

Sebuah desahan keluar dari mulutku saat aku meninggalkan rumahku sambil tenggelam 
dalam pikiran seperti itu. 

Awalnya, saya akan mengundang 'teman bayangan' saya ke rumah saya secara terpisah dan 
menjalankan rencana saya secara rahasia. 

Namun, mereka sangat bersemangat mendengar berita itu sehingga saya akhirnya 
mendapatkan hewan peliharaan sehingga mereka semua memberi tahu saya bahwa 
mereka akan membawa pelayan mereka sendiri yang mereka pelihara sebagai 'hewan 
peliharaan'. Seluruh cobaan ini menyebabkan saya sangat stres. 

'Tetap saja... sepertinya aku akan bisa menghabisi mereka semua dalam satu gerakan.' 
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Setidaknya untungnya mereka semua berencana untuk bertemu denganku atas kemauan 
mereka sendiri. Ini menyelamatkan saya dari kesulitan menjadwalkan kunjungan mereka 
satu per satu. 

Oleh karena itu, saya pasti harus berhasil melaksanakan rencana saya selama pesta. 

"Um ... permisi Tuan Frey, saya punya pertanyaan." 

"Pertanyaan?" 

Pikiranku terputus ketika Lulu menanyakan tentang kesehatanku sambil melirik ke arahku 
dengan mata gemetar. 

"Kebetulan ... apakah kamu merasa tidak enak badan?" 

"Apa?" 

Aku memiringkan kepalaku, tidak dapat memahami alasan pertanyaannya. Lulu buru-buru 
menjelaskan. 

"Ha-hanya... kau terlihat sedikit lelah." 

Aku dengan lembut menepuk kepalanya sambil tersenyum. 

"Sudah mengkhawatirkan pemilikmu... sepertinya kamu sudah terbiasa menjadi hewan 
peliharaan?" 

"Y-ya? Ah iya..." 

"Bagus, lanjutkan saja seperti ini. Juga, aku sehat jadi berhentilah khawatir." 

Karena itu, saya dengan hati-hati naik kereta. 

'Berisiko... tapi bisa dilakukan.' 

Mempertimbangkan bagaimana tidak ada kecelakaan yang tidak menguntungkan di sekitar 
Lulu baru-baru ini, stigma tersebut tampaknya telah sangat melemah. 

Namun, kedamaian ini telah meningkatkan kecemasan Lulu. Untuk berpikir dia bahkan 
akan bertanya tentang kesejahteraanku. 

Dia tampaknya tidak menyadari bahwa stigmanya semakin lemah karena dia belum pernah 
menerima begitu banyak kasih sayang sebelumnya, tetapi dia mungkin akan terbiasa pada 
akhirnya. 

"Kami sekarang akan berangkat!" 

Kusir mengumumkan keberangkatan kami. 
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"Kemarilah, Lulu." 

"Y-ya..." 

Setelah bosan melihat pemandangan yang berlalu lalang, aku menelepon Lulu yang duduk 
di hadapanku. 

"Apakah kamu tidak mengantuk? Tidur siang." 

"Aht? Ah-ahh..." 

Melihat bagaimana dia terus tertidur, saya bertanya-tanya apakah dia begadang 
semalaman. Aku membaringkannya di pangkuanku dan membelai rambutnya dengan 
lembut. 

"Haa-hm..." 

Dia tampak bingung, tetapi dia akhirnya menutup matanya dan tertidur. 

Dia pasti sangat lelah. Dia bahkan mulai berbicara dalam tidurnya. 

"Nah..." 

"...Satu?" 

Setelah mengamati sekelilingku dari dekat, aku menyadari itu bukan Lulu, tapi Kania yang 
mengeluarkan suara saat tidur di sampingku. 

"... Kurasa Kania juga akan lelah." 

Dia pasti lelah membantuku dengan tugasku sebagai Penguasa Sementara Kadipaten 
Starlight. Sebaiknya aku biarkan dia beristirahat dengan baik sebelum kami tiba di pesta. 

-- Suk... 

Dengan lembut aku menuntun Kania untuk bersandar di pundakku. 

"Mm..." 

Aku tahu membiarkannya tidur dengan tenang adalah ide yang bagus. Dia mulai 
menyeringai dalam tidurnya. 

. 

. 

. 
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. 

"Dia adalah putra pertama Kadipaten Cahaya Bintang dan Penguasa Sementara! Mohon 
sambut bintang utama pesta, Lord Frey Raon Starlight!" 

'Sungguh pengenalan yang berlebihan yang tidak perlu...' 

Seorang pelayan dengan keras mengumumkan masuknya saya segera setelah saya tiba di 
ruang dansa yang disiapkan oleh keluarga Kekaisaran. Semua orang menatap ke arah kami 
saat ruang dansa yang riuh menjadi tenang. 

"Eh, eh..." 

Aku menatap ke sampingku dan melihat Lulu mengerang. Dia pasti merasa tertekan 
dengan semua orang mengarahkan pandangan mereka pada kami. 

"Lulu, apa yang kamu lakukan? Masuk." 

"Ah iya." 

Meskipun Lulu merasa tertekan oleh tatapan itu, itu adalah pemandangan yang biasa 
bagiku. Baik atau buruk, saya selalu menjadi pusat perhatian. 

""........."" 

Namun, hari ini berbeda dari kesempatan lainnya. 

Alih-alih berbondong-bondong ke saya seperti biasanya, para bangsawan hanya 
mengamati saya dari tempat duduk mereka. 

Saya kira itu sudah bisa diduga mengingat semua kejadian di sekitar saya selama 3 bulan 
terakhir: Penyerbuan di Asrama Rakyat; Insiden Holy Undead Knight; dan terakhir, rumor 
bahwa aku adalah pembantu dekat Raja Iblis. 

Tentu saja, itu semua rumor palsu, eh... Maksudku kecuali bagian terakhir, semuanya salah. 
Namun, mereka semua diterima sebagai kenyataan di masyarakat bangsawan. 

Oleh karena itu, tidak peduli seberapa tinggi status yang saya pegang, bangsawan kalkulatif 
mana pun ingin menjaga jarak dari saya. 

Faktanya, jika bukan karena keluarga Kekaisaran yang mengadakan pesta ulang tahun 
saya, setengah dari orang-orang ini kemungkinan besar tidak akan hadir. 

"Tuan Frey! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"... Hm?" 
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Seseorang memanggilku dengan suara ramah meskipun aku hanya memikirkan bagaimana 
mereka menjaga jarak. 

"Ah, itu kamu." 

Saya bertanya-tanya siapa itu, tapi itu adalah salah satu teman bayangan bajingan saya. 

"Silakan ikuti saya. Kami sudah memesan tempat untukmu di ruangan lain." 

"Apakah semua orang sudah ada di sana?" 

"Tentu saja. Anda akhirnya menemukan hewan peliharaan jadi kita jelas harus berkumpul. 
" 

Setelah berkata demikian, dia membawaku ke sebuah ruangan terpencil. 

"Lord Frey, kenapa Anda tidak menghadiri pertemuan kami? Sangat membosankan dan 
membosankan tanpamu." 

Setelah menyuruh Kania untuk berdiri dan membuat Lulu mengikuti kami, dia bertanya 
dengan sedih. 

"Maaf, aku disibukkan dengan banyak hal akhir-akhir ini." 

"Kami pikir kamu lupa tentang kami, tapi aku yakin mereka akan mengerti sekarang bahwa 
kamu telah kembali dengan mewah dengan hewan peliharaanmu sendiri." 

Ketika saya merumuskan alasan, dia menjawab sambil melirik Lulu yang meringkuk pergi. 

"Ngomong-ngomong, kurasa aku tidak akan bisa bertahan lama karena aku adalah fokus 
pesta." 

"Kita harus punya waktu satu atau dua jam karena masih pagi dan belum semua orang 
dengan undangan datang. Jadi, mari nikmati diri kita sendiri sampai saat itu." 

"...Mendesah." 

Sepertinya teman-teman sampahku sudah siap. 

Lagipula, meski berasal dari keluarga bergengsi, mereka semua adalah sampah yang tidak 
bisa ditebus. Jika mereka ingin melanjutkan perilaku bejat mereka, mereka harus 
mempertaruhkan hidup mereka untuk mempertahankan hubungan mereka dengan saya. 

Bajingan tak tahu malu ini yang berkeliling melakukan perbuatan jahat untuk kesenangan 
mereka sendiri sambil bersembunyi di balik kemasyhuranku. 

"Itu disini! Anda akan dapat menikmati diri Anda sepenuhnya sebelum pesta resmi 
dimulai." 
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"Hoh." 

Pria itu akhirnya berhenti dan menunjuk ke arah sebuah pintu. 

Melihat bagaimana mereka mengeluarkan sihir kedap suara dan persepsi, mereka benar-
benar mempersiapkannya dengan matang. 

-- Membuat... 

Ketika saya melangkah ke dalam ruangan, orang-orang gaduh di sofa dan kursi menutup 
mulut mereka dan melirik ke arah saya. 

"Sudah lama." 

Ruangan itu sunyi, jadi saya dengan tenang menyapa mereka terlebih dahulu. Ekspresi 
kegembiraan muncul di semua wajah mereka. 

"Tuan Frey! Kemana saja kamu selama ini!?" 

"Tolong cepat! Kamu sudah lama absen, jadi kamu harus mengambil beberapa tembakan 
penalti!" 

"Apa yang aku katakan padamu! Tidak peduli berapa kali saya memberi tahu Anda bahwa 
Lord Frey tidak akan meninggalkan kami, Anda semua tidak akan percaya... " 

Mereka semua mulai berteriak. 

"U-Uugh..." 

Lulu menegang di tempat dengan wajah pucat ketika dia melihat gadis-gadis itu. Mereka 
semua tampak disiksa secara fisik, duduk di samping bajingan dengan mata tak bernyawa 
itu. 

Orang biasa tidak akan bisa melihat tipu muslihat mereka karena jumlah uang yang sangat 
tinggi yang digunakan untuk menerapkan sihir ilusi untuk menyembunyikan kondisi gadis-
gadis itu. Namun, saya bisa melihat melalui sihir dengan mengumpulkan mana stella di 
mata saya. 

"J-Hanya... apa yang di..." 

Dan Lulu juga bisa melihat melalui ilusi. 

Lagi pula, satu-satunya alasan gadis lemah dan tak berbakat seperti Lulu bisa bergabung 
dengan Kelas A adalah karena dia terlahir dengan 'Magic Eyes.' 
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"Kami semua menghabiskan banyak uang untuk menyamarkan hewan peliharaan kami 
sebagai pelayan dan menyelundupkannya untukmu. Lagi pula, kita tidak boleh 
mengecualikan hewan peliharaan kita dari pesta." 

"...Memang." 

Saat mereka melihatku mengamati gadis-gadis itu, sampah yang berdiri di sampingku 
mulai berbicara dengan suara licik. 

Kemarahan berkobar dalam diriku, tetapi aku menahan diri saat aku melirik setiap gadis 
secara berurutan. 

'...Ini parah.' 

Orang-orang ini menyebut mereka 'hewan peliharaan', tetapi mereka pasti tidak menahan 
diri dengan pelecehan yang mengerikan. 

Tubuh gadis-gadis itu, terutama wajah mereka, memar parah dan penuh luka. Mata mereka 
tak bernyawa dan pakaian mereka tampak seperti kain yang akan robek setiap saat. 

Namun yang paling membuatku marah, adalah kenyataan bahwa mereka semua adalah 
gadis muda yang seumuran dengan Lulu. 

"... Fiuh. Tuan Frey, di mana Anda bisa mendapatkan produk berkualitas tinggi seperti itu? 

Sementara aku diam-diam melirik gadis-gadis dengan kepalan tangan, seseorang 
mengajukan pertanyaan sambil mendekati Lulu. 

"Higeuk!" 

Lulu mundur dengan mata menjijikkan. 

"Ck. Hewan peliharaan saya tidak berpengalaman dengan situasi seperti ini." 

Aku dengan lembut menepuk kepala Lulu dan berbicara dengan suara yang dalam. 

"Ngomong-ngomong, aku ingin membiarkan hewan peliharaanku bermain dengan hewan 
peliharaanmu untuk sementara waktu." 

Masing-masing dari mereka tampak bingung. 

"Jadi bisakah kalian semua pergi?" 

Mereka semua terkejut ketika saya menyuruh mereka pergi. 

"Tinggalkan hewan peliharaanmu." 

Saya melanjutkan dengan ekspresi acuh tak acuh saat saya melihat reaksi mereka. 
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"Sudah lama jadi saya harus memanfaatkannya sebaik mungkin dan menikmati diri saya 
sendiri." 

Untuk beberapa alasan, saya merasa akan ada rumor lain yang ditambahkan ke banyak 
rumor yang sudah beredar tentang saya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Selamat ulang tahun, Tuan Frey." 

Gadis-gadis yang terluka memberi selamat kepada saya bersama saat mereka bersujud di 
lantai. 

"Ya, ya." 

Aku menatap mereka dengan arogan saat aku duduk di kursi berlengan dengan segelas 
anggur di tanganku. 

"Hm... Ini tidak menyenangkan seperti ini." 

Saya berbicara lagi sambil tersenyum ketika Lulu terus menunggu saya. 

"Aku ingin melihat tubuhmu yang rusak... jadi aku akan menghapus sementara sihir ilusi 
yang dilemparkan padamu." 

Gadis-gadis itu mulai terlihat panik ketika aku menyatakan niatku sambil menyesap 
anggurku. 

-- Shwick! 

Mengabaikan reaksi mereka, aku berdiri dan merobek gulungan yang bersinar terang di 
tengah ruangan. 

-- Ketuk, ketuk, ketuk! 

Tiba-tiba, seseorang mulai mengetuk pintu. 

"Tetap saja di sana." 
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Gadis-gadis itu, yang tubuhnya yang dilecehkan terungkap, mencoba bangkit dari tempat 
mereka dengan kaget. Saya segera mengintimidasi mereka untuk tetap diam. 

"Masuk." 

Pintu perlahan terbuka dan Putri Kekaisaran Pertama memasuki ruangan. 

"Sudah lama, Frey ..." 

Dia menyapa saya dengan senyum dan mulai memindai ruangan. 

"Salam, Yang Mulia, Putri Kekaisaran Pertama. Apa urusanmu denganku?" 

Aku menyesap anggurku sambil menyilangkan kaki dan dengan santai bertanya. 

"Ah, aku punya sesuatu untuk dibagikan denganmu dan Clana..." 

Putri Kekaisaran Pertama menjawab dengan pipinya memerah. Setelah memasuki ruangan, 
Clana juga muncul di belakangnya. 

"Ya Tuhan..." 

Tontonan yang disaksikan Clana, mengejutkannya, membuatnya mendekatiku dengan 
tatapan jijik. 

"Frey, kamu benar-benar ..." 

Aku bersiap untuk membalas dengan sinis, tapi Clana tiba-tiba membeku di tempat. 

"Hah?" 

Peristiwa yang terjadi setelah itu benar-benar mengejutkan saya karena itu bukan bagian 
dari rencana sempurna yang saya buat hari ini. 

"Ah..." 

Clana mulai gemetar sambil menatapku dengan linglung, dan seberkas air mata mengalir di 
wajahnya. 

Hah? 
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Chapter 90 
"...Haaaa." 

Setelah memperhatikan Frey, air mata mengalir di pipinya saat dia menatapnya dengan 
tatapan kosong. Hanya setelah mengerutkan wajahnya yang berlinang air mata, dia bisa 
menenangkan diri. 

"J-Jadi... i-ini..." 

Clana dengan cepat menyeka air mata yang mengalir dengan tangannya saat dia mencoba 
mencari alasan, tetapi dia tidak dapat mengungkapkan kata-kata untuk situasi yang tidak 
dapat dijelaskan yang dia alami. 

" Huk. " 

Segera, tangannya mulai gemetar seolah-olah tubuhnya memiliki pikirannya sendiri. 

"...Tidak apa." 

Clana tidak bisa fokus pada apa pun selama beberapa hari terakhir karena gejala yang tidak 
diketahui dan sensasi terbakar yang muncul di hatinya. Dia dengan lemah bergumam saat 
dia menjatuhkan diri ke sofa. 

" Heung ... Jadi itu yang sebenarnya." 

Saat Putri Kekaisaran Pertama bergumam sambil menatap sosok lemah lembut Clana, Frey 
bertanya dengan ekspresi tidak tertarik. 

"Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Saya cukup sibuk sekarang jadi saya akan sangat 
menghargai jika Anda segera menyelesaikan masalah ini. 

"Maaf, tapi sepertinya pembicaraan kita mungkin panjang." 

Putri Kekaisaran Pertama, yang berhasil menanggapi Frey dengan santai, melirik sosok 
Clana yang panik sebelum melanjutkan. 

"Meski sepertinya bukan aku, tapi Clana, yang punya banyak hal untuk dibicarakan." 

"Hah... Maka itu tidak bisa dihindari." 

Frey menghela nafas menanggapi kata-kata Putri Kekaisaran Pertama dan 
menginstruksikan para gadis untuk pergi di depannya. 

"Bawa Lulu dan pergi bermain di kamar sebelah. Ketahuilah bahwa siapa pun yang 
bertarung tidak akan mendapatkan makanan." 
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Nada suara Frey sepertinya tidak menganggap mereka sebagai manusia, namun gadis-gadis 
itu hanya mengangguk dengan mata tak bernyawa. 

"Lulu, mari kita bertemu nanti, oke?" 

" Haeugh ... i-ya..." 

Frey dengan lembut tersenyum pada Lulu yang membuntuti gadis-gadis lain keluar sambil 
memasang wajah pucat. Setelah melihat gadis-gadis itu pergi, ekspresi Frey mengeras saat 
dia menanyai Putri Kekaisaran Pertama. 

"Sekarang, apa yang ingin kamu katakan?" 

"Ah, itu benar. Mengenai permintaan bantuan dari Cloud Kingdom, Anda mengetahui 
pertemuan rahasia yang terjadi di pesta ulang tahun hari ini, bukan?" 

"Tentu saja." 

"Yah, aku datang untuk memberitahumu tentang tempat pertemuan." 

Putri Kekaisaran Pertama menjelaskan motifnya dan menatap Clana yang perlahan 
mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. 

"Ah, t-tolong tunggu sebentar." 

Namun, saat hanya ada secercah cahaya samar yang muncul, Clana berulang kali 
menjentikkan jarinya karena malu. 

"Kicauan!" 

"...Ini adalah?" 

Setelah banyak gerakan, Clana berhasil memanggil burung kenari yang terbang ke arah 
Frey dan hinggap di bahunya. Clana berusaha mempertahankan ekspresi tenang seolah-
olah dia tidak pernah kesulitan memanggil burung itu saat dia berbicara. 

"B-burung itu akan membawamu ke tempat pertemuan rahasia." 

"Itu benar. Anda hanya perlu mengikuti burung itu ke pertemuan. Sekarang setelah saya 
memberi tahu Anda tentang semua yang ada dalam pikiran saya, saya akan pergi. 

"Kamu sudah pergi?" 

Frey bertanya dengan ekspresi bingung saat dia melihat Putri Kekaisaran Pertama berdiri 
untuk pergi. Sudut bibirnya melengkung karena mengamati Clana. 

"Ah. Ada topik lain yang ingin saya diskusikan... tapi sepertinya tidak perlu lagi." 
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Putri Kekaisaran Pertama kemudian menambahkan satu komentar terakhir dengan 
mengedipkan mata. 

"Silakan terus lakukan seperti yang kamu lakukan saat ini, Frey." 

"Hah? Apa yang kamu aku--..." 

Bingung dengan apa yang dia katakan, Frey berusaha menanyainya, tetapi Putri Kekaisaran 
Pertama meninggalkan ruangan dengan lambaian tangannya. 

""........"" 

Keheningan panjang terjadi di ruangan tempat hanya Frey dan Clana yang tersisa. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Tidak." 

Frey mencoba memasang ekspresi tenang dan memecah kesunyian panjang dengan 
menanyakan kabarku. Saya langsung menanggapi negatif. Frey menghela nafas dan 
mengajukan pertanyaan lain. 

"Jadi, apa yang ingin kau bicarakan denganku?" 

"Pertama, aku ingin penjelasan untuk gadis-gadis yang pergi lebih awal." 

Ketika Frey dengan tenang bertanya kepada saya urusan apa yang saya miliki dengannya, 
saya meminta penjelasan untuk tontonan sebelumnya. Frey menanggapi pertanyaan saya 
dengan berani. 

"Bukankah sudah jelas? Mereka adalah budakku." 

"S-Budak...?" 

Mendengar tanggapannya yang tidak tahu malu, saya mulai menanyainya dengan dingin. 

"Akan ada pertemuan tentang pasar budak segera, namun di sini Anda memperlakukan 
gadis seusia kita lebih buruk daripada budak." 
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"Dan? Bagaimana dengan itu? Apakah Anda akan mencoba membunuh saya atau sesuatu? 

Begitu saya mendengar ucapan sarkastik Frey, saya merasakan sensasi terbakar di dada 
saya. Ini telah menjadi kejadian umum dalam beberapa hari terakhir setiap kali saya 
memikirkan suaranya. 

'I-Ini mulai lagi.' 

Tanganku yang tersembunyi di bawah meja mulai gemetar lagi. Tidak peduli metode apa 
yang saya gunakan untuk menghentikan gemetaran, itu tidak akan berhenti. 

"Itu hanya lelucon. Mengapa kamu bereaksi berlebihan?" 

"...Aku sedang tidak ingin bercanda." 

Frey sepertinya menggodaku, jadi aku meninggikan suaraku untuk membalas. 

"Anda! Apa yang kamu lakukan untuk m-..." 

"Oh benar. Aku punya hadiah untukmu." 

Namun, dia menyela dan memberi saya sebuah kotak saat kata-kata saya tetap tersangkut 
di tenggorokan saya dan menghilang. 

"Ambil. Itu adalah karunia rekonsiliasi." 

"Haeugh..." 

"Klan?" 

Frey memanggil namaku, tapi aku terjebak dalam pikiran dengan kepala tertunduk. 

'Aku yakin itu... Frey melakukan sesuatu padaku.' 

Selama beberapa hari terakhir, saya tidak dapat menghilangkan pikiran saya tentang dia. 

Tidak hanya itu, dadaku akan menjadi hangat dan tanganku akan mulai gemetar bahkan 
dengan memikirkan wajah atau suaranya. 

Pada awalnya, saya curiga saya mungkin telah jatuh cinta padanya, tetapi saya telah 
menyimpulkan bahwa itu tidak mungkin. 

Aku cukup membencinya hingga ingin membunuhnya, jadi tidak mungkin aku tiba-tiba 
menyukainya dalam waktu satu malam. 

Hanya satu jawaban masuk akal yang tersisa. 

Frey pasti melakukan sesuatu padaku karena dendam. 
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'Baru saja ... dia bertanya padaku, 'Apakah kamu akan mencoba membunuhku atau 
sesuatu? Ya, dia pasti punya...' 

Apakah dia mungkin mengetahui tentang rencanaku untuk membunuhnya dan mencegah 
hasil seperti itu dari meminjam kekuatan Raja Iblis untuk membalas dendam padaku? 

Tidak, meskipun dia tidak mengetahui tentang rencana itu, dia punya banyak alasan untuk 
membuatku menderita. 

Dia adalah seorang pria yang mengatakan dia akan bermain dengan saya sebelum 
meninggalkan saya di bola sebelumnya. 

"Aku tidak akan membuka kotak itu." 

Saya menjawab dengan dingin setelah sampai pada kesimpulan seperti itu. 

"Apa?" 

"Apakah kamu pikir aku tidak akan tahu? Kotak itu pasti berisi sesuatu yang akan 
memperkuat kutukan yang kau tempatkan padaku. Apakah aku salah?" 

Wajah Frey menjadi bingung saat dia mendengarkanku. 

"Jika bukan itu masalahnya, kamu tidak akan punya alasan untuk memberiku hadiah. 
Ayolah. Katakan sesuatu." 

"Aku sudah bilang. Aku ingin berdamai denganmu." 

Aku merasakan kemarahan melonjak. 

Aku membenci Frey yang mencoba memberiku hadiah yang jelas terbungkus mana gelap 
dan aku sangat ingin membunuhnya. 

Namun, jantungku terus berpacu dan tanganku terus gemetar. 

Seolah-olah pikiran saya menyuruh saya untuk membencinya, tetapi saya tidak dapat 
menemukannya di hati saya untuk melakukannya. 

"Aku mendapatkan hadiah ini setelah meminta bantuan dari Kania jadi itu jelas 
mengandung beberapa jejak dark mana yang tersisa. Anda membuat masalah besar dari 
ketiadaan. 

"Jangan bohong. Apakah Anda pikir saya tidak akan tahu Anda melakukan sesuatu kepada 
saya? 

Frey terus mempertahankan ekspresi kurang ajar di wajahnya. Aku berbicara sambil 
mengulurkan tanganku yang gemetaran. 
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"Tanganku gemetar setiap kali aku melihatmu... tidak, hanya memikirkanmu saja sudah 
cukup untuk membuatnya seperti ini. Kenapa seperti ini?" 

"...Ah" 

Frey tampak bingung sejenak dan sesuatu tersentak dalam diriku pada saat itu juga. 

"Ambil kembali hadiah itu. Aku tidak membutuhkan hal seperti itu dari orang sepertimu." 

"Bisakah aku menganggap itu sebagai penolakan untuk berbaikan denganku?" 

Frey mengangkat bahu setelah menanyaiku. Dia kemudian terus berbicara kepada saya. 

"Kupikir aku akan bisa berbaikan denganmu." 

"Itu tidak terjadi." 

Aku berdiri dengan cemberut yang dalam dan mengungkapkan perasaanku. 

"Aku sangat membencimu, Frey." 

"Apakah begitu? Tetapi saya menyukai Anda." 

"Hentikan omong kosongmu." 

"Saya benar-benar." 

Frey melanjutkan dengan sikap tenang. 

"Saya tidak yakin mengapa tangan Anda gemetar dan saya dapat meyakinkan Anda bahwa 
itu bukan perbuatan saya." 

"Berapa lama kamu akan mempertahankan fasad ini ..." 

Saat aku akan meledak dalam kemarahan, sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benakku. 
Saya mulai merenungkan situasi yang saya alami saat ini. 

"Pastinya, ada yang salah." 

Ekspresi bingungnya mencurigakan. Itu bukan wajah tak tahu malu yang biasa dia kenakan 
saat ketahuan melakukan sesuatu yang buruk, juga bukan wajah kejamnya yang biasa. 
Sepertinya dia benar-benar bingung. 

Yang paling penting, saya tidak bisa merasakan niat jahat di balik itu. 

Jika ekspresinya sampai dia mengeluarkan hadiah adalah ekspresinya yang tidak tahu malu 
ketika melakukan perbuatan jahat, ekspresi barusan adalah salah satu indikasi 
kekhawatirannya padaku, sama seperti waktu itu. 
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'Tunggu, 'seperti waktu itu'?' 

Pikiran balap saya berhenti ketika sebuah kata terlintas di benak saya. 

Apa itu 'waktu itu?' Apakah ada kesempatan di mana Frey mengkhawatirkan saya? Tidak, 
seharusnya tidak ada alasan ... 

"Ngomong-ngomong, kamu bilang kamu tidak menginginkan hadiah ini, kan? Lalu, pergi 
saja." 

"Sampai akhir ... kamu benar-benar tidak akan memberitahuku apa yang telah kamu 
lakukan padaku?" 

"Seperti yang saya katakan, saya tidak melakukan apa-apa." 

Aku menatapnya dengan bingung saat dia menunjuk ke arah pintu dengan tatapan lelah. 
Saya ingin protes tetapi saya buru-buru pergi ketika saya merasa tangan saya mulai 
gemetar. 

"Apakah kamu benar-benar tidak akan mengambil ini?" 

Tepat ketika saya memegang kenop pintu, saya mendengar suara Frey dan tangan saya 
mulai gemetar lagi. 

"A-aku tidak ingin hadiah dari orang sepertimu." 

Untuk menyembunyikan gemetarku, aku menjawab dengan tajam dan buru-buru 
meninggalkan ruangan. 

"Bagus, apakah kamu merusak hubunganmu dengan Frey?" 

"... Heuagh?" 

Segera setelah saya keluar dari kamar, seseorang yang wajahnya ditutupi kerudung 
pengantin menarik saya dan berbisik. 

Saya berbalik karena terkejut dan mengenali wajah di balik cadar. 

"Roswyn?" 

"Menilai dari ekspresimu, sepertinya kamu berhasil mengakhiri hubunganmu dengannya." 

Roswyn mengedipkan mata dan terus berbisik. 

"Kalau begitu, mari kita mulai operasinya segera." 

"Sekarang? 
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"Tentu saja kita harus melakukannya sekarang. Pria yang patah hati mudah jatuh ke dalam 
godaan." 

Dengan itu, Roswyn mulai menuju ke kamar Frey dengan senyum cerah di wajahnya. 

"T-Tunggu!" 

"Hm? Apa yang salah?" 

Tiba-tiba aku menghentikannya ketika aku melihatnya berjalan. 

Kenapa aku bertingkah seperti ini? 

"T-tidak, bukan apa-apa... tidak, tunggu. Jadi..." 

"Huhu, jangan khawatir." 

Menyadari keraguanku, Roswyn mengangkat sudut bibirnya dan meyakinkanku. 

"Aku akan dengan sempurna menghapus Frey dari hidupmu." 

Roswyn membuka pintu dan secara alami memasuki kamar Frey. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Eugh..." 

Melihat pintu tertutup dengan bunyi gedebuk, Clana mulai dengan gugup berlama-lama di 
dekat pintu. 

"Kenapa aku bertingkah seperti ini... Kenapa..." 

Dia mencoba bermeditasi dengan mata tertutup, menarik napas dalam-dalam, dan bahkan 
menggigit kukunya, tetapi kecemasannya tetap ada. 

"...Eugh!" 

Tak bisa menghilangkan kecemasannya, Clana mulai berjalan ke tempat lain. 

"Ini untuk keselamatan Roswyn... Kalau-kalau Frey melewati batas." 
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Clana tiba di beranda Frey dan mulai beresonansi dengan burung kenari yang sebelumnya 
hinggap di bahunya. 

Dia belum pernah menunjukkan kepada Frey kemampuannya untuk memanggil burung 
kenari sebelumnya. Dia pertama kali memanggil burung itu di masa lalu ketika dia 
kesepian dan ingin seseorang untuk diajak bicara. 

Meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia tidak akan tertangkap, Clana menghubungkan akal 
sehatnya dengan burung kenari itu dan mulai mengamati apa yang terjadi di ruangan itu. 

"Frey, kenapa kamu terlihat seperti akan menangis dan menangis?" 

"Hanya... sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi." 

Sedikit kerutan muncul di wajah Clana saat dia melihat Roswyn bertanya sambil membelai 
bahu Frey. 

"Apakah kamu mungkin dibuang oleh Clana?" 

"Tidak... bukan itu. Aku hanya mencoba berbaikan dengannya..." 

"Apakah ini hadiah yang kamu coba berikan padanya untuk berdamai dengannya?" 

Roswyn memiringkan kepalanya dengan bingung saat Frey berbicara dengan ekspresi 
cemberut. 

"Roswyn, apakah kamu ingin memilikinya?" 

"Dengan senang hati. Saya senang menerima hadiah apa pun." 

"... Bahkan jika kamu harus berkencan denganku jika kamu menerima hadiah itu?" 

Saat Roswyn berbicara tentang hadiah dengan mata berbinar, Frey menyeringai dan 
menatapnya. 

"Jadi? Apakah kamu masih menginginkannya?" 

"......... .." 

"Itu lelucon. Aku akan memberimu hadiah yang lebih baik lain kali aku mengunjungi 
Intelligence Guild jadi..." 

"Aku akan mengambilnya." 

"Apa?" 
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Frey mengguncang kotak itu di depan Roswyn sebelum dengan cemberut mencoba 
menyimpannya. Namun dia menjadi bingung, ketika dia merebut kotak itu dari 
genggamannya. 

"T-Tunggu. Mengapa kamu mengambil hadiah itu?" 

"Heung... Bungkus kadonya cukup mewah. Pasti sulit untuk mendapatkannya." 

Setelah menyela Frey yang tercengang untuk memuji pembungkus kado, Roswyn 
mengamati sekeliling mereka dengan canggung. 

'I-Bungkus kado itu adalah...' 

Clana bergumam dengan wajah pucat begitu melihat Roswyn merebut kotak itu. 

'Itu bisa berbahaya...!' 

Clana dengan jelas merasakan mana gelap yang terpancar dari kotak itu. Roswyn akan 
berada dalam bahaya jika dia membuka kado itu. 

"K-Jika kamu membuka itu ..." 

Clana buru-buru mencoba mengambil kendali burung kenari saat pikiran Roswyn berada 
dalam bahaya muncul di benaknya. Sayangnya, dia hanya bisa memalingkan muka dengan 
wajah pucat saat solar mana menolak terwujud di tangannya yang gemetaran. 

"Ya ampun, apa ini?" 

"Eh... Ini..." 

Clana menggigiti kukunya dengan cemas saat dia akan menerobos masuk ke kamar. Dia 
tanpa sadar tetapi turun dengan kasar saat dia melihat Roswyn meraih ke dalam kotak. 

"Ini... Apakah kamu menyiapkan ini untuk Clana?" 

"Tidak, hanya... itu dipajang di depan toko bunga... dan bagaimana kamu bisa menyentuh..." 

"Apakah kamu berbaring di depanku? Sangat menggemaskan." 

Apa yang keluar dari kotak hadiah bukanlah gumpalan mana gelap, gulungan mantra, atau 
kalung terkutuk. 

"Hanya dari fakta bahwa itu adalah bunga Canaria... dan yang kuning, jelas kamu membeli 
ini khusus untuk Clana." 

Itu hanya berisi bunga Canaria kuning. 

"...Hah?" 
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Clana memperhatikan mereka melalui mata burung kenari dan bergumam dengan suara 
bergetar. 

"Itu, itu tidak mungkin...?" 

Saat itulah Clana merasa ada yang tidak beres. 
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