
Chapter 21 
Bab 21 -Penyembuhan 

"Haa... Haa..." 

"........." 

Kania berbaring di tempat tidur, terengah-engah. Aku duduk dengan lembut di sampingnya 
di tempat tidur dan bertanya. 

"... Sudah berapa lama kamu seperti ini?" 

"K-Sejak pagi ini... perutku menjadi lebih sensitif... dan pada akhirnya..." 

"Saya mengerti. Jadi, itu pasti alasannya selama ini." 

"Apa..." 

Hatiku sakit saat melihat penderitaannya. 

Mungkin alasan dia kesakitan sebanyak ini adalah karena sejumlah mana bintang mungkin 
telah tercampur ketika aku memasukkan kekuatan hidupku ke dalam dirinya. 

Awalnya, saya membuat penyesuaian yang baik untuk mencegah mana stellar fatal 
menyatu dengan mana gelap... tapi saya kira saya membuat kesalahan karena saya dalam 
kondisi yang mengerikan pada waktu itu. 

Pada akhirnya, aku menyakiti Kania sekali lagi. 

"Maafkan aku, Kania." 

"...Eh?" 

"...Kupikir itu mungkin salahku." 

Aku akhirnya bisa memperlakukan Kania dengan baik, tapi bukannya memperlakukannya 
dengan baik, aku malah membuatnya menderita... Aku benar-benar tidak punya alasan. 

Sepertinya aku ditakdirkan untuk melakukan perbuatan jahat dengan satu atau lain cara ... 

"Tuan muda." 

"Kani?" 

Aku menundukkan kepalaku dan menyalahkan diriku sendiri lebih lama, sebelum Kania, 
yang gemetaran sampai saat itu, dengan ringan meraih tanganku dan membuka mulutnya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ini... bukan... Muda... Guru... salah... ugh...!" 

Dia berjuang untuk mengucapkan beberapa kata saat dia menatapku dengan mata berkaca-
kaca, lalu segera menutup matanya saat dia mulai menggigil lagi. 

'...Ya, ini bukan waktunya untuk ini.' 

Ini bukan waktunya untuk berkubang dalam rasa bersalah. Saat ini, prioritas saya adalah 
mengobati Kania, yang menderita sakit perut karena saya. 

Permintaan maaf bisa menunggu sampai perawatan selesai. 

"...Kania, aku akan mengangkat atasanmu sedikit." 

Saat aku berbicara dengan tenang setelah memusatkan indraku, Kania menganggukkan 
kepalanya tanpa daya. Aku meliriknya, lalu mulai perlahan mengangkat seragam kepala 
pelayannya. 

"Eung...!" 

Kemudian Kania mengeluarkan erangan samar. Sepertinya dia merasakan sakit yang luar 
biasa hanya karena pakaiannya menyentuh perutnya. 

Karena itu aku berhenti mengangkat seragamnya sejenak, lalu aku mulai merenung ketika 
tiba-tiba aku merasakan déjà vu dari erangan yang baru saja diucapkan Kania. 

'...Jangan bilang ini erangan samar yang kudengar saat itu?' 

Saat fajar, ketika saya sedang bermain dengan boneka kucing, saya mendengar erangan 
seorang wanita di dalam ruangan. 

Kupikir aku mendengar hantu, atau itu hanya halusinasi karena aku sedang tidak enak 
badan saat itu, tapi sekarang aku memikirkannya, erangan Kania terdengar sangat mirip. 

'Sebenarnya, dia pasti sakit sejak dia menerima kekuatan hidupku ...' 

Meskipun Kania pasti sangat kesakitan, aku bisa melihatnya berjuang untuk menahan 
erangannya dan mencoba untuk tertidur. 

Sepertinya dia berbohong padaku karena takut aku akan merasa bersalah jika dia 
mengatakan dia sakit sepanjang malam. 

Lagipula, aku benar-benar tidak pantas mendapatkan ajudan seperti Kania. 

"Kania..." 

"Ya tuan..." 
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"...Bisakah kamu bertahan denganku sebentar?" 

Aku mendorong rasa bersalahku yang menumpuk ke sudut pikiranku dan berbisik pada 
Kania saat aku mengangkat atasannya dan memperlihatkan perutnya sepenuhnya. 

"Apa? Apa yang kamu... Ha...!!" 

Dan saat berikutnya, aku menusuk perut Kania dengan jariku. 

"Heuuungh... Haa.." 

Berkat ini, Kania, yang hendak bertanya apa maksudku, terpaksa menutup matanya karena 
rasa sakit luar biasa yang menjalari dirinya saat aku dengan lembut memeluknya saat dia 
kejang-kejang sambil mencengkeram lenganku. 

"...Saya minta maaf." 

"Ughh... Ugh..." 

Saat aku meminta maaf dengan suara teredam, Kania, yang sudah lama menggeliat 
kesakitan, menyeka air mata dari matanya dan berkata. 

"Tolong jangan......maaf...sebaliknya, akulah yang...hiik...!" 

"...Kalau begitu, aku akan mulai dengan sungguh-sungguh." 

"Arghhh..." 

Aku tidak bisa melihatnya menderita lagi, jadi aku meletakkan tangan kiriku di perutnya di 
mana mana didistribusikan sampai batas tertentu, lalu menusuknya dengan jariku, saat aku 
memeluk pergelangan tangannya di tangan kananku dan menstabilkan mananya. 

'...Ini mungkin agak rumit.' 

Saat aku menstabilkan mana Kania sambil mendengarkan erangannya, aku mengerutkan 
kening ketika aku merasakan bahwa mana bintangku dan mana gelapnya sudah mulai 
menyatu jauh di dalam rahimnya. 

Fusi yang dalam dapat menyebabkan efek samping permanen atau bahkan menjadi bom 
waktu. 

Tentu saja, masih terlalu dini untuk memastikan bahwa hal seperti itu akan terjadi karena 
aku telah menstabilkan sejumlah besar mana bintang... Yang mengatakan, jika fusi selesai 
saat aku berdiri diam, itu tidak dapat dibalik. 

'...Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Saya tidak punya pilihan selain menyerap ini 
sepenuhnya.' 
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Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Sekarang setelah sampai pada ini, sepertinya aku harus menyerap mana bintang bersama 
dengan mana gelap jauh di dalam rahim Kania. 

Tentu saja, itu akan sempurna jika hanya mana stellar yang bisa diserap, tapi kemudian 
mana gelap yang sudah menyatu dengan mana stellar saya bisa mengamuk. 

Namun, jika saya menyerap dua mana yang menyatu pada saat yang sama, tidak akan ada 
masalah. 

Tak perlu dikatakan, itu mungkin terlalu berat untuk tubuhku, tapi bagaimanapun juga aku 
ditakdirkan untuk binasa bersama Raja Iblis. 

'...Dan, karena aku berjanji padanya bahwa aku akan memperlakukannya dengan baik.' 

Dengan pemikiran itu, aku menarik napas dalam-dalam dan mulai menekan perutnya. 

"...Heup!" 

"...Hah?" 

Kemudian Kania mengerang dan memiringkan kepalanya. Sepertinya dia juga 
memperhatikan bahwa mananya terkuras, karena itu adalah mana gelap yang selalu ada 
jauh di dalam dirinya. 

"... Ugh." 

"Y-Tuan Muda...?" 

Saat aku terus mengerahkan kekuatan, mana bintangku dan mana gelapnya, dalam 
keadaan setengah tercampur jauh di dalam rahimnya, perlahan-lahan tersedot ke 
tanganku. Melihat fenomena ini, Kania membuka matanya lebar-lebar dan berbicara 
dengan nada mendesak. 

"Tuan Muda, manas bintang dan mana yang gelap saling bertentangan! Jika Anda dengan 
paksa menyerapnya ... " 

"...Maaf, tapi ini satu-satunya cara." 

Jadi ketika Kania menatap kosong ke arahku, terdiam sesaat, mana gelap perlahan merayap 
di lenganku. 

"Ugh..." 

"...Apa yang kamu lakukan sekarang?" 

"Ah, itu bukan masalah besar. Ini akan berakhir sebentar lagi." 
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"...Jangan bilang kamu sedang menyerap mana gelap sekarang?" 

Ketika Kania bertanya dengan alis berkerut, aku menjawab dengan senyum pahit saat aku 
merasa tersentuh oleh kebaikan hatinya sekali lagi. 

"Ini benar-benar bukan masalah besar." 

"........" 

Setelah mengatakan itu dengan susah payah, aku menyerap semua mana gelap yang tersisa 
jauh di dalam rahimnya, dan kemudian ambruk di tempat tidur yang basah oleh keringat 
dingin. 

"Ha...pertama-tama...pertolongan pertama sudah selesai...perutmu akan sensitif untuk 
beberapa saat...tapi kamu sudah melewati krisis..." 

"...Tuan muda." 

Lelah karena memanipulasi mana dengan sangat tepat, aku tersentak dan nyaris tidak 
menceritakan hasil perawatan, tapi tiba-tiba Kania memotongku, jadi aku menutup 
mulutku dan mulai mendengarkannya. 

"...Tuan Muda, lihat lenganmu." 

"...Ah." 

Dia menunjuk ke lengan kiriku, yang telah berubah menjadi hitam. 

"... Aku senang itu lengan kiriku. Jika itu adalah lengan kananku, itu akan menjadi bencana." 

"........." 

Aku mencoba menertawakannya, karena Kania terlihat terlalu khawatir, tapi dia tiba-tiba 
menangis. 

"Bukan itu... bukan masalah..." 

Reaksinya lebih intens dari yang saya harapkan, jadi saya panik dan mulai membuat alasan 
sambil berkeringat deras. 

"Ka-Kania. Aku bilang aku baik-baik saja, oke? Menghitam di lenganku akan hilang selama 
aku terus memasukkan mana bintang. " 

"Tapi... kutukan... akan terus berlanjut... menimbulkan rasa sakit..." 

"Kau tahu aku punya banyak uang, kan? Aku yakin itu bahkan tidak akan gatal Jika aku 
membeli ramuan dan ramuan mahal dan menerapkannya secara teratur, oke? Jadi, tidak 
perlu terlalu khawatir...." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tapi... bekas luka itu akan... tetap selamanya..." 

Kania berjuang untuk berbicara saat tenggorokannya tercekat karena air mata yang tak 
terbendung. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan bergumam. 

"Sihir hitamku adalah... kemampuan terkutuk... Pada akhirnya... kali ini juga... Tuan Muda..." 

"Kania, jangan khawatir. Pertama-tama, bekas luka yang abadi itu sepele." 

"...Hah?" 

"Akan datang suatu hari ketika tidak hanya bekas luka seperti itu tetapi juga 
kemampuanku dan kekuatan hidup yang aku berikan padamu tidak lagi relevan. Jadi 
jangan khawatir..." 

"Heung...!" 

"Kani...?" 

Aku entah bagaimana mencoba meyakinkan Kania dengan memberinya petunjuk kecil 
tentang masa depan.... tapi dia tidak mendengarkan saya dan akhirnya menangis. 

"Maaf, Guru...!" 

"Apa yang salah denganmu...? Sudah kubilang aku baik-baik saja, bukan...?" 

"Tapi tapi..." 

"........." 

Dengan cara itu, aku menghabiskan waktu lama membelai punggung Kania, yang menangis 
sedih saat aku memeluknya. 

Lagipula, Kania sangat baik. 

. 

. 

. 

. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

. 

"...Saya minta maaf." 
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Setelah menangis lama, saya memaksakan diri untuk berhenti menangis agar tidak 
menimbulkan masalah lagi bagi Tuan Muda yang telah menghibur saya selama ini. 

"Kania, apakah kamu sudah tenang?" 

Kemudian, Tuan Muda, yang telah memperhatikanku beberapa saat dengan ekspresi 
khawatir di wajahnya, dengan lembut meletakkan tangannya di bahuku dan bertanya 
tentang kondisiku dengan suara hangat. 

"Ya, Tuan Muda. Saya minta maaf karena menunjukkan penampilan yang acak-acakan 
kepada Anda. " 

"...Tidak, orang seharusnya menangis ketika mereka menginginkannya. Sebaliknya, setiap 
kali Anda menahan air mata, Anda hanya menenggelamkan hati Anda... Jadi lebih baik 
keluarkan semuanya saat Anda ingin menangis." 

Saya meminta maaf kepada Tuan Muda, dan dia memberi saya nasihat dengan senyuman 
hangat sebagai balasannya. Aku menatapnya dan bertanya, mengingat bagaimana dia 
memeluk boneka kucing itu dan menangis tersedu-sedu. 

"Apakah itu dari pengalamanmu?" 

"...Mungkin." 

Kemudian Tuan Muda memberi saya jawaban singkat dan mengulurkan tangannya untuk 
mengambil perban dari meja samping tempat tidurnya, saat dia dengan hati-hati mulai 
membungkusnya di lengannya. 

"...Argh." 

Meskipun Tuan Muda tampak tenang saat membalut perban, lengannya gemetar. 

Aku melirik Tuan Muda dan segera membuka mulutku. 

"...Aku akan membungkusnya untukmu." 

"Hah? Tidak apa-apa..." 

"...Tolong jangan ucapkan kata 'baik' dengan acuh tak acuh. Tuan muda." 

"...Ya." 

Saya memotong usaha Tuan Muda untuk mengatakan itu baik-baik saja, dan mengambil 
perban dari tangan Tuan Muda dan dengan hati-hati mulai membungkusnya di lengan kiri 
Tuan Muda. 

"...Tuan Muda, tapi mengapa perban ada di samping tempat tidur?" 
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"Ah, itu... karena kupikir aku akan sering menggunakannya dalam waktu dekat." 

"........" 

Saya menyaksikan Tuan Muda berbicara dengan suara teredam, lalu menekan emosi yang 
akan meledak dan terus membungkus perban di lengannya lagi. 

'Melihat lengannya gemetar seperti ini, itu berarti dia masih sangat kesakitan ...' 

Tuan Muda mengaku baik-baik saja, tetapi tidak mungkin dia baik-baik saja ketika 
lengannya terkorosi sejauh ini. 

Mungkin bahkan sekarang, Tuan Muda merasakan sakit yang menyiksa hanya karena angin 
sepoi-sepoi. 

Namun demikian, bahkan setelah mengetahui ini akan terjadi, Tuan Muda masih memilih 
untuk menyerap mana gelap terkutukku... dan pada akhirnya, dia masih tersenyum padaku. 

Bagaimana mungkin seseorang bisa melakukan itu? 

Apakah karena keberanian dan tekad Anda untuk menyelamatkan semua orang yang tetap 
tidak teredam sebelum kebencian dunia? 

Apakah karena kehangatanmu yang membuatmu tersenyum begitu cerah, meskipun 
lenganmu terkorosi oleh mana gelapku yang terkutuk? 

Apakah karena kebaikanmu untuk menghapus ingatanmu sendiri, karena takut 
membenciku karena memiliki mana gelap yang diciptakan dengan mengorbankan nyawa 
ibumu? 

Atau karena kebajikan Anda yang bahkan membuat ruang bawah sadar Anda, di mana 
semua hal keji dan menjijikkan cenderung berkumpul, cukup murni untuk tampil lebih 
bercahaya dan tenang daripada ruang lain mana pun? 

"...Sudah selesai, Tuan Muda." 

Tenggelam dalam pikiran seperti itu, saya membalutnya, dan kemudian Tuan Muda 
tersenyum dan mengatakan sesuatu yang tidak terduga. 

"Terima kasih Kania. Kalau begitu mari kita mulai perawatanmu lagi." 

"...Apa?" 

"Aku masih belum bisa mengobati mana gelapmu yang tidak stabil? Jika saya melewatkan 
satu hari pun, Anda akan berada dalam bahaya. " 

".....!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dan ketika saya mendengar kata-kata itu, saya sadar. 

'Kamu... gagah berani, hangat, baik hati dan berbudi luhur, Tuan Muda.' 

Semua asumsi saya memang benar. 

"...Tuan Muda, mari kita ambil cuti untuk hari ini." 

"Tidak. Saya tidak boleh melewatkannya. Jika saya melakukannya ... mana gelap Anda 
mungkin lepas kendali. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kemudian." 

"...Saya mengerti." 

Untuk mempertimbangkan Tuan Muda, saya memintanya untuk beristirahat malam ini, 
tetapi dia menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan dengan ekspresi tegas di 
wajahnya. 

Saya khawatir dia masih ingat kejadian ketika saya mengalami ledakan mana di timeline 
sebelumnya. 

Tentu saja, itu menyakitkan saat itu ... 

'...Tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit yang Tuan Muda alami.' 

"Eh, Kania. Bisakah... tolong dengarkan aku tanpa marah?" 

Pada saat itu, ketika rasa bersalah kembali melanda saya, Tuan Muda menatapku dan 
tergagap. 

"...Ya?" 

Saya bingung mengapa dia melihat saya, tetapi kemudian dia tersipu dan berbicara dengan 
suara teredam. 

"Itu... karena perawatan yang baru saja aku lakukan, kondisi perutmu masih rapuh... Kurasa 
aku harus menahan diri untuk tidak meletakkan tanganku di perutmu saat merawatmu?" 

"Ya saya setuju." 

"Jadi, aku harus meletakkan tanganku di bagian lain dari tubuhmu... bagian itu..." 

"...bagian itu?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"... adalah hatimu, tempat yang paling memalukan." 

"...ah." 
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Karena itu, Tuan Muda menundukkan wajahnya dengan ekspresi bersalah dan bergumam. 

"Maaf, aku sangat sadar kamu membenci kontak seperti itu, tapi..." 

"........" 

Sementara itu, saya terus menatap Tuan Muda ... 

"Atau haruskah aku memasukkannya melalui tanganmu? Ini sedikit rumit, tapi jika kamu 
tidak nyaman, aku bisa mengatasinya..." 

"...Apakah ini baik-baik saja?" 

"........!!!" 

Saya dengan hati-hati meletakkan tangan Tuan Muda yang telah saya pegang sampai saat 
itu di dada saya. 

"Kania...!" 

"...Silakan mulai, Tuan Muda." 

Tentu saja, jika pakaian saya menghalangi, itu akan menghalangi transfusi kekuatan hidup 
Tuan Muda, jadi saya sedikit mengangkat atasan saya untuk memperlihatkan kulit 
telanjang saya. 

"Kalau begitu... mari kita mulai..." 

Setelah ragu-ragu sejenak, Tuan Muda segera mulai menanamkan kekuatan hidup ke dalam 
diri saya. 

'... Rasanya sangat hangat.' 

Apakah karena saya terlalu terbiasa menerima kekuatan hidup melalui perut saya setiap 
hari, atau apakah itu penghalang pakaian yang tidak bisa saya rasakan dengan baik? 

Area di sekitar dadaku, tempat tangan Tuan Muda diletakkan, mulai memanas 

'Saya tidak pernah tahu bahwa menerima kekuatan hidup adalah pengalaman yang hangat 
dan nyaman ...' 

'Akulah yang merasa nyaman saat menerima kekuatan hidup ... tapi Tuan Muda ...' 

Bahkan sekarang, Tuan Muda mengorbankan dirinya untukku. Bagaimanapun, dia adalah 
pria yang tidak mementingkan diri sendiri dan mulia. 
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Saat saya dengan hati-hati mengamati kulit Tuan Muda, saya mempersiapkan diri untuk 
melepaskan tangannya saat dia menunjukkan tanda-tanda perjuangan, tetapi tiba-tiba saya 
mulai merasakan fenomena abnormal di daerah dada saya. 

'...Kenapa dadaku terasa panas?' 

Jelas, itu baru saja hangat beberapa saat yang lalu, tetapi sebelum saya menyadarinya, 
daerah dada saya di mana Tuan Muda meletakkan tangannya mulai memanas. 

Panik, saya cepat-cepat mengulurkan jari-jari telapak tangan saya yang memegang 
punggung tangan Tuan Muda dan menyentuh dada saya, tetapi saya tidak merasakan panas 
sama sekali. 

'...Apa? Apakah ada yang salah dengan proses transmisi kekuatan hidup?' 

Saat saya bertanya-tanya apakah saya harus melepaskan tangan Tuan Muda dengan 
ekspresi khawatir di wajah saya, saya mulai mendengar bunyi gedebuk berkala datang dari 
suatu tempat. 

-- Buk, Buk, Buk 

Aku segera menundukkan kepalaku, merenungkan artinya. 

"...Eungh." 

"Kani? Apa yang salah!? Mungkin itu adalah mana bintang lagi..." 

"T-Tidak. Bukan itu..." 

"...Hah?" 

"...Tidak apa." 

Saat saya mati-matian menghindari mata Tuan Muda yang khawatir dengan kepala 
tertunduk, saya bergumam dalam hati sambil mendengarkan suara detak jantung saya 
yang jelas yang menusuk telinga saya. 

'...Lagi pula, saya tidak berpikir saya layak menjadi ajudan Tuan Muda.' 

Dengan pemikiran seperti itu, wajahku sepertinya menjadi merah padam. 

. 

. 

. 

. 
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. 

"Hum Umm Hum  Hum Umm Hum  " 

Sementara Kania tersipu dengan kepala tertunduk, Perloche bersenandung sambil menulis 
sesuatu dengan penuh semangat. 

"Jadi... jika kamu tidak ingin rahasiamu terungkap... segera setelah akademi berakhir hari 
ini... datanglah ke Katedral Dewa Matahari... Perloche Astellade." 

Perloche, yang telah menulis dengan rajin, bahkan membaca isi surat itu dengan keras, 
meletakkan penanya dengan tatapan puas dan bergumam. 

"Fufu... Hebat. Kalau begitu, apa pun yang terjadi, bukankah Frey... datang ke katedral 
dengan mata yang menyala-nyala karena marah...?" 

Setelah mengatakan itu, Perloche mengangguk pada dirinya sendiri dan mengambil amplop 
itu, lalu tiba-tiba dia membuka matanya lebar-lebar dan berseru. 

"Oh itu benar! Ini adalah surat pemerasan!" 

Perloche, menyadari fakta bahwa dia telah menulis namanya dengan bangga pada sebuah 
surat hitam anonim, membuka matanya lebar-lebar sebentar, lalu dengan cepat mengambil 
pena lagi dengan senyum puas di wajahnya. 

"...Selesai!" 

Akhirnya, Perloche, yang telah menggambar 'X' besar di atas namanya, tersenyum, lalu 
memasukkan surat itu ke dalam amplop dan bergumam. 

"Frey... sampai hari aku menghancurkanmu... kau akan hidup sebagai bonekaku... Heuaam... 
aku mengantuk..." 

Karena kepalanya terlalu panas karena bersemangat menulis surat, Perloche menguap 
keras di tengah monolognya, dan kemudian menyeret tubuhnya yang kurus ke tempat 
tidur. 

"Aku tak sabar untuk besok... Fiuh..." 

Berbaring di tempat tidur, Perloche segera tertidur setelah bergumam dengan senyum 
senang, saat dia membayangkan kesuksesan besarnya yang akan terungkap besok. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Perloche-lah yang, sampai akhir, tetap sama sekali tidak mengerti tentang kesalahan dalam 
surat yang terlipat di dalam amplop. 
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Chapter 22 
Bab 22 -Tertangkap...? 

"...Tuan Muda, kamu sudah bangun?" 

Berikutnya setelah malam yang agak panjang, aku terbangun dan mendapati Kania 
menunggu di depanku dengan setelan jas. 

"mhmm." 

"Kalau begitu, haruskah aku menyiapkan sarapanmu?" 

"Tidak, tidak apa-apa. Saya tidak punya banyak nafsu makan hari ini. " 

Akhirnya, saya menolak jika Kania akan kesulitan menyiapkan sarapan, tetapi dia 
mengerutkan kening dan berkata. 

"...Tuan Muda, Anda tidak boleh melewatkan waktu makan Anda." 

"Apakah begitu...?" 

"Ya, terutama sarapan sangat penting untuk makanan yang seimbang." 

"...Kalau begitu, tolong siapkan sesuatu yang ringan." 

"...Ya." 

Aku menyerah pada tatapan tajamnya, jadi pada akhirnya aku meminta makanan ringan. 
Segera saya tenggelam dalam pikiran saya ketika saya melihat Kania meninggalkan 
ruangan. 

'...Untuk beberapa alasan, sikap Kania terhadapku tampaknya telah melunak.' 

Saya tidak yakin, tapi mungkin Kania tidak membenci saya sebanyak yang saya kira. 

Tentu saja, dia masih memiliki ingatannya tentang garis waktu sebelumnya, dan aku 
bertanya-tanya apakah itu benar-benar mungkin... tapi mungkin karena kebaikan hatinya. 

Awalnya, hati para penyihir secara bertahap menjadi lebih jahat karena mana gelap yang 
mereka miliki. 

Kania, bagaimanapun, memiliki hati yang baik yang tidak terkikis, meskipun dia memiliki 
bakat untuk tumbuh menjadi penyihir yang dapat menyelimuti dunia dalam kegelapan. 

Tentu saja, ada alasan lain selain memiliki hati yang baik. 
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Alasan itu adalah... 

"... Ugh." 

Tiba-tiba kepalaku berdenyut sakit. Saya kira itu karena saya mendorong diri saya cukup 
keras kemarin. 

Aku memegang kepalaku sebentar, lalu entah kenapa aku tidak bisa mengingat apa yang 
sedang kupikirkan, jadi aku sejenak bingung, tetapi ketika aku mendengar suara pintu 
terbuka, aku diam-diam bangkit. 

"Kania, apakah kamu sudah di sini?" 

"...Ya, aku akan meninggalkan sarapan di sini." 

Kania, yang membuka pintu dan masuk, meletakkan roti gandum hitam dan kopi yang 
diolesi mentega, lalu berjalan keluar dari kamar asrama lagi. 

"...Kalau begitu, aku harap kamu menikmati makananmu." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Kania menghilang, dan aku diam-diam bergumam 
sambil mengunyah roti gandum. 

"...Ini aneh." 

Ada yang aneh 

Roti gandum hitam adalah salah satu makanan favorit saya ketika saya masih kecil. Itu 
bahkan sebelum Kania bergabung sebagai kepala pelayan kami. 

Tapi sejak saya dewasa, saya tidak pernah memintanya untuk dipersiapkan... Bagaimana 
Kania tahu tentang ini dan menyiapkannya untuk saya? 

'...Apakah itu hanya kebetulan?' 

Untuk sesaat, saya mencoba untuk menganggapnya sebagai kebetulan, tetapi ada banyak 
keanehan untuk menghapusnya seperti itu. Sikap yang dia tunjukkan padaku tadi malam, 
acaranya yang lebih sering akhir-akhir ini, dan roti gandum hitam dengan mentega hari 
ini... 

Sepertinya aku harus menyelidiki apa yang dilakukan Kania akhir-akhir ini. 

"...Um, Tuan Muda Frey?" 

Tenggelam dalam pikiran seperti itu, saat aku meninggalkan asrama, manajer asrama 
mendekatiku dari jauh, dan menundukkan kepalanya. 

"...Apa?" 
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"Aku minta maaf, tapi... hanya saja... kami menerima lusinan keluhan tadi malam, jadi..." 

"Keluhan?" 

"Ya, jadi... uh... tolong sedikit menahan diri saat bercinta dengan pelayanmu di tengah 
malam..." 

"........." 

Sepertinya aku harus mengeluarkan sihir kedap suara di asrama dalam waktu dekat. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Heup!" 

"A-Irina! Jangan berlebihan!" 

Aku menyelinap ke aula pelatihan dan memata-matai pelatihan Irina. 

Alasan mengapa saya melakukan ini adalah karena saya perlu merencanakan bagaimana 
cara kalah darinya dalam duel evaluasi kinerja yang akan datang. 

Jika dia masih dalam keadaan sulit bahkan untuk menggunakan sihir dasar, aku harus 
melakukan sesuatu yang bodoh, seperti tersandung saat menyerangnya, atau secara tidak 
sengaja menusuk diriku sendiri saat mengayunkan pedang. 

Namun, jika dia dalam kondisi di mana dia setidaknya bisa menggunakan sihir dasar, dia 
bisa mengalahkanku dalam duel jika aku bertindak moderat. 

Di dunia ini, aku telah dicemooh sebagai koki kelas tiga yang memasak makanan jalanan 
dengan bahan-bahan kelas satu, bodoh, yang meskipun memiliki mana bintang tidak dapat 
menggunakannya. 

Dengan kata lain, bahkan jika aku kalah dari sihir dasar, aku mungkin akan diejek untuk 
sementara waktu, tapi itu tidak akan menjadi masalah besar. 

"...Ha!" 

"Irina...!" 
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Saat aku tenggelam dalam pikiranku, lima bola api muncul di atas kepala Irina. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Melihat mereka, saya berhenti bertanya-tanya tentang bagaimana saya harus kalah darinya 
sejenak, dan mengamati bola api yang menyala di atas kepalanya dengan tampilan yang 
agak terkesan dan bergumam dalam hati. 

'...Bahkan jika dia kehabisan mana, dia masih Archmage masa depan, bukan?' 

Fireball bukan hanya mantra sihir serangan dasar tingkat tertinggi tetapi juga mantra sihir 
tempur yang paling umum digunakan. 

Dalam pertempuran dan perang yang sebenarnya, mantra Fireball, yang lebih praktis dan 

lebih cepat diucapkan daripada mantra sihir tingkat lanjut seperti Meteor❱ dan Earth 

Quake❱, digunakan lebih sering dan dengan mudah menyebabkan lebih banyak korban 
jiwa. 

Lebih jauh lagi, jika dia bisa menambah dan meningkatkan berbagai atribut bersamaan 
dengan memanggil lima bola api, yang merupakan dasar dari sihir tempur dalam kondisi 
kehabisan mana... Mungkin Irina bahkan bisa mengalahkan beberapa bangsawan bodoh. 

'...Tapi kuncinya adalah akurasi dan kekuatan.' 

Tentu saja, memanggil lima bola api, yang dikatakan sebagai dasar dari sihir tempur dalam 
keadaan kehabisan mana, cukup terpuji, tetapi kenyataannya tidak semudah itu. 

Ini karena mantra sihir bola api bukan tentang pemanggilan saja. 

Dibutuhkan banyak konsentrasi dan mana agar bisa mengenai target, belum lagi kontrol 
yang tepat juga penting untuk meledakkannya begitu mengenai target. 

Ketidakmampuannya untuk membela diri ketika dia terus-menerus dilecehkan oleh para 
bangsawan juga kemungkinan besar telah menyebabkan masalah dalam proses 
mengendalikan sihirnya. 

Dengan kata lain, ini adalah tugas yang sulit bagi Irina dalam kondisi kehabisan mana. 

"Hei, Irina! Apakah Anda tidak berlebihan? Lagi pula, sekitar tiga..." 

"Itu... bajingan sialan... jika aku ingin menembak... setidaknya aku harus melakukan 
sebanyak ini..." 

Sementara aku tenggelam dalam pikiranku, aku mulai menatap Irina dengan mata gemetar, 
saat dia memelototi target sambil mengumpat padaku... Saat berikutnya, salah satu bola api 
yang melayang di atas kepalanya terbang menuju target. 
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"... Aduh!" 

Bola api itu mengenai tepat di tengah target, dan saat aku tersenyum tenang memikirkan 
bahwa dengan cara ini aku akan dengan mudah kalah dari Irina dan memberinya mana... 

"Argh..." 

-- wussss... 

Tiba-tiba, Irina terhuyung-huyung dan menurunkan lengannya yang terentang, dan 
kemudian bola api mengambang, yang telah terbakar dengan ganas, menghilang ke udara 
tipis dalam sekejap mata. 

"Irina... Lihat. Bukankah lima terlalu banyak?" 

"...Kotoran." 

Irina, yang putus asa, bergumam dengan ekspresi kecewa saat temannya Arianne 
memeluknya. 

"Ini ... tidak cukup baik ..." 

Kemudian Arianne, yang menatapnya dengan kasihan, diam-diam menawarkan proposal. 

"Irina, haruskah aku membantumu secara rahasia?" 

"...Apa?" 

"Fray itu bodoh. Aku yakin begitu duel dimulai, dia akan menyerangmu secara langsung 
dengan pedangnya." 

"...Sehingga?" 

"Jadi, aku diam-diam akan membangun penghalang di dekat kaki Frey yang hanya akan 
melihat ke depan saat menyerangmu, dan membuatnya tersandung. Setelah Frey jatuh, 
kamu bisa menembakkan satu atau dua bola api atau bahkan petir secara acak dan 
menjatuhkannya." 

"........" 

Irina tetap diam setelah mendengar ini, sementara aku bertepuk tangan untuk Arianne dan 
bergumam dalam hatiku. 

'...Aku pasti butuh teman seperti dia suatu hari nanti.' 

Jika itu adalah penghalang transparan tak terlihat dari Arianne, master sihir perlindungan, 
itu bisa menipu tidak hanya supervisor yang tidak kompeten, tetapi bahkan mungkin juga 
Isolet. 
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Tentu saja, jika aku tersandung secara tidak wajar, kemungkinan besar Isolet akan 
menyadarinya, tapi... sekarang setelah aku mendengar rencananya, jika aku tersandung 
sealami mungkin sehingga kakiku kusut setelah berpura-pura tersandung. terjebak dalam 
sesuatu, Isolet tidak punya pilihan selain tertipu. 

Dan jika itu tidak memungkinkan, ada pilihan untuk melakukan perjalanan sendiri bahkan 
sebelum aku mencapai penghalang. 

Tentu saja, bukan karena aku tidak memikirkan cara untuk tersandung saat 
menyerangnya... hanya saja Irina memiliki kebiasaan untuk tidak menggunakan sihir pada 
orang yang jatuh. 

Menurut kitab nubuatan, itu karena trauma masa lalu... Makanya 'operasi charge and trip' 
dibuang, tapi kalau Arianne mengusulkan seperti itu... 

"...Lupakan saja, jangan ikut campur. Arianna." 

"Tapi Irina..." 

"...Saya minta maaf. Tapi aku tetap tidak bisa melakukannya." 

Tapi, tidak heran, Irina menolak saran Arianne karena wajahnya sedikit pucat. Sambil 
memperhatikannya seperti itu, aku bergumam dengan sedih. 

"...Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan untuk mengatasi trauma orang tua kita." 

Bagaimanapun, trauma orang tua tampaknya sangat mempengaruhi anak-anak. Saat ini, 
bahkan aku... 

"... Aduh!" 

Saat aku sedang memikirkannya, tiba-tiba kepalaku berdenyut-denyut kesakitan lagi 
seolah-olah tengkorakku terbelah. 

'...Bukankah migrain stres saya hilang setelah regresi saya?' 

Saya mencoba untuk keluar dari ruang pelatihan sesegera mungkin, merasakan sakit yang 
tajam karena sakit kepala yang tidak dapat dijelaskan yang juga terjadi di pagi hari, tapi ... 

"...Siapa disana!?" 

Mungkin setelah mendengar eranganku, Arianne berteriak dan memasang penghalang di 
sekitar tempat aku bersembunyi. 

"...Apa yang salah?" 

"Frey... kau..." 
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Dengan rute pelarianku yang diblokir, aku tidak punya pilihan selain mengungkapkan 
diriku kepada para gadis saat aku keluar dari tempat persembunyian dengan tangan 
terangkat. Kemudian Arianne menggertakkan giginya dan menggerutu. 

"Karena kamu... Irina... harus membuat taruhan yang tidak masuk akal..." 

"Jelas, itu adalah taruhan yang disepakati bersama, bukan? Jadi apa masalahnya?" 

"Sumpah kematian adalah sihir hitam yang dilarang oleh Kekaisaran...! Jika Gereja 
mengetahuinya, bahkan kamu tidak akan aman...!" 

"........" 

Aku tiba-tiba bertanya-tanya bagaimana reaksi Arianne jika dia mengetahui bahwa orang 
yang paling mencintai 'Sumpah Kematian' adalah Paus dari Gereja Dewa Matahari. 

Namun, ini bukan waktunya untuk itu. Jadi, saya hanya harus menuai beberapa poin 
dengan menginjak-injak martabatnya. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"...Apakah kamu sadar bahwa jika fakta pengambilan sumpah kematian ditemukan, kedua 
belah pihak akan dihukum?" 

"T-Tapi... kau memaksanya...!" 

"Kapan Anda pernah melihat Gereja memperhitungkan keadaan seperti itu?" 

"U-Uh...!" 

Arianne berhenti berbicara ketika dia mendengar kata-kata itu, saat aku menyeringai 
padanya dan berkata. 

"Oh, dan apakah Anda benar-benar berpikir Anda dalam posisi untuk memperlakukan saya 
dengan kasar?" 

"...Apa?" 

"Dengan satu gerakanku, leher adikmu, yang bekerja jauh di mansion Duke kita, akan 
terbang atau dia akan dipindahkan ke ruang bawah tanah." 

"......!" 

Air mata menggenang di mata Arianne setelah mendengar kata-kata itu. 

Tentu saja, kakak perempuannya bekerja dengan memuaskan dengan upah lembur sesuai 
dengan kebijakan pro-karyawan ayahku, tapi tentu saja dia di akademi tidak akan tahu itu. 
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Sementara aku tenggelam dalam pikiran tak berguna seperti itu, aku mencibir pada 
Arianne, yang memelototiku dengan mata merah dan kemudian membuka mulutku untuk 
meletakkan paku terakhir di peti mati. 

"Jadi jangan main-main denganku, dasar jalang." 

"... Hiik!" 

Namun, setelah mendengar kata-kata itu, mata Arianne berbinar marah dan dia 
mengepalkan tangannya yang terulur. 

"Apa ... apa yang kamu lakukan sekarang ... Hrk!" 

"Bajingan... Anjing bajingan ini...!" 

Kemudian, penghalang yang mengelilingi saya mulai mendekat, dan segera saya terjebak 
seperti ikan kering yang terengah-engah. 

"Arianne... hentikan." 

"Irina, aku akan bertanggung jawab. Tidak ada seorang pun di sini sekarang. Jadi, jika aku 
mematahkan beberapa tulang, kamu bisa menang..." 

"Arianne!!!" 

Saat aku bertanya-tanya apakah akan menarik pedangku dari sarung di pinggangku atau 
tidak sebelum aku mati tercekik, Irina, yang kepalanya ditundukkan di sampingnya, 
berteriak. 

"...Saya mengerti." 

"Ha...! Hahahaha..." 

Kemudian Arianne perlahan menurunkan tangannya, dan ketika aku berhasil lolos dari 
tekanan, aku nyaris tidak terengah-engah saat Irina memelototiku dan dengan dingin 
menyatakan. 

"...Aku yang akan membunuh bajingan ini." 

Meninggalkan kata-kata itu, Irina meninggalkan aula pelatihan, dan Arianne sejenak 
memelototiku dengan jijik, lalu segera mengikutinya. 

[ Akuisisi Fals Evil Points: 100pts! (Ejekan Murah Efektif)] 

"Batuk ... Batuk ... eh ..." 
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Jadi, saya batuk untuk waktu yang lama sebagai akibat dari efek samping yang hampir mati 
tersedak. Aku menatap sekilas ke jendela sistem yang muncul di depan mataku, lalu segera 
berdiri dan bersandar ke dinding saat aku bergumam dalam hati. 

'...Tidak ada yang melihat itu, kan?' 

Mereka setidaknya akan mendapatkan pengusiran atas apa yang telah mereka lakukan. 

Tentu saja, jika itu adalah insiden antara siswa akademi biasa, itu akan berakhir dengan 
peringatan ringan...tapi menyentuhku, seorang bangsawan dan bajingan akademi, dari 
semua orang, adalah masalah yang berbeda sama sekali. 

Jika saya lari ke Dekan sekarang dan melaporkan bahwa mereka berdua telah menyerang 
saya, dia akan segera menendang mereka keluar. Di akademi ini, perlakuan terhadap 
bangsawan dan rakyat jelata sangat berbeda. 

Jadi, tidak ada orang waras yang akan melakukan hal seperti itu padaku, tapi... mereka 
berdua adalah Irina dan Arianne, yang disebut Anjing Gila Kekaisaran di kehidupanku 
sebelumnya, dan akan melakukan apapun dengan marah. 

Di tempat pertama, mereka juga didorong ke ambang pengusiran karena mereka 
menyentuh para bangsawan di timeline sebelumnya. Saat itu, saya pergi melalui neraka 
untuk mencegahnya dengan menarik tali dari belakang. 

'...Kuharap mereka hanya mengejarku di kehidupan ini.' 

Saya meninggalkan aula pelatihan, dengan putus asa berdoa agar kali ini para gadis hanya 
akan melakukan hal seperti itu kepada saya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Itu dikemas hari ini juga." 

Ketika saya tiba di kelas, saya menemukan berbagai hadiah di laci dan di meja saya. Melihat 
pemandangan seperti itu, aku hanya bisa menghela nafas. 

Orang mungkin bertanya-tanya bukankah menyenangkan menerima hadiah, tetapi ini 
bukan hanya hadiah, tetapi suap yang disertai dengan surat panjang. 
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Dan tentu saja, isi surat itu tidak lain adalah indikasi yang jelas bahwa mereka ingin 
memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Starlight atau ingin menjadi kekasihku. 

"...Hari ini adalah hari bebas, jadi akankah kita melihat suap yang telah jatuh tempo?" 

Namun, suap harus selalu dilakukan secara teratur. 

Karena surat-surat itu akan berguna sebagai bukti saat aku mereformasi Kekaisaran nanti, 
dan suap akan mendanai perbuatan jahatku. 

Baru-baru ini, saya memiliki sejumlah dana di tangan saya, berkat uang di rekening nama 
pinjaman yang ditinggalkan oleh ayah saya yang terhormat, tetapi... seseorang selalu 
membutuhkan lebih banyak uang. 

Tentu saja, saya tidak akan membelanjakannya untuk pengeluaran pribadi, melainkan saya 
akan lebih banyak menggunakannya untuk bantuan dan amal setelah semuanya selesai. 

Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menghabiskan uang hitam selain itu. 

"...Hmm?" 

Bagaimanapun, saya kebetulan menemukan selembar kertas yang agak aneh di laci saya 
ketika saya mengantongi semua suap yang terlambat selama hari bebas saya seminggu 
sekali, di mana saya dapat memilih untuk menghadiri kelas atau beristirahat sesuai 
keinginan. 

'...Apa ini?' 

Ketika saya memiringkan kepala dan memeriksa secarik kertas dengan cermat, saya 
menemukan sesuatu yang melilitnya dengan huruf-huruf yang ditulis dalam bentuk yang 
tidak terbaca. 

"...Amplop?" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Saya bertanya-tanya apakah ada berlian atau cokelat di dalamnya, dan begitu saya 
membuka amplop itu, sebuah surat keluar. 

Saya memiringkan kepala sejenak dan akhirnya ketika saya menemukan kata-kata yang 
tertulis di bagian atas jika surat itu terlipat di dalam amplop; Aku membeku untuk waktu 
yang lama. 

Surat pemerasan 
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Melihat kata-kata yang agak sulit dipahami, yang masih ditulis dengan tekanan penuh 
untuk menghasilkan ketebalan dan ketajaman untuk menyampaikan kehendak penulis, 
saya mulai membaca isi surat itu dengan ekspresi serius. 

Saya tahu siapa Anda, Frey Raon Starlight. 

Dan setelah membaca baris pertama, aku memejamkan mata sejenak dan bergumam dalam 
hati. 

'...Jangan bilang, Saintess mengetahui tentangku?' 

Di Sunrise Academy, di mana bahkan siswa dari kelas C terendah pun terampil, satu-
satunya orang yang akan menggunakan semantik yang tidak konvensional seperti itu 
adalah Saintess. 

Tapi bagaimana mungkin Saintess bisa mengenali identitas asliku? 

Saintess, meskipun telah mengalami kemunduran sekali, hanya memiliki nilai kecerdasan 
'2' seperti yang terlihat melalui skill Inspect. 

Dan sejujurnya, jika bukan karena memiliki pengetahuan tentang garis waktu sebelumnya, 
itu akan muncul sebagai '1' tanpa syarat. 

Meskipun Orang Suci itu dipuji sebagai 'Orang Suci Putih Murni' yang muncul untuk 
pertama kalinya dalam seribu tahun dan membanggakan status tertinggi di Gereja, dia 
masih kehilangan otoritasnya pada akhirnya. 

Tidak heran ada begitu banyak lelucon yang tersebar di antara orang-orang sehingga Dewa 
Matahari saat memberikan kekuatan Saintess secara tidak sengaja menyentuh kepalanya 
dan mengubahnya menjadi orang bodoh, atau bahwa dia sebenarnya adalah dalang dan 
bahkan lebih jenius daripada tunanganku, Serena, dan semuanya hanyalah bagian dari 
rencana besarnya. 

Sulit dipercaya bahwa Orang Suci seperti itu menemukan identitas saya. 

Tapi kemudian, apa arti dari surat ini yang tidak bisa ditiru oleh siapa pun? Mungkinkah 
Dewa Matahari, yang tidak bisa kulihat, diam-diam membisikkan sesuatu di telinganya? 

'...Ya, benar. Jendela penalti belum muncul. Pertama, mari kita lanjutkan membaca... tidak, 
mari kita coba menguraikannya.' 

Setelah panik sejenak, saya melanjutkan membaca surat itu, mengingat bahwa jendela 
penalti belum muncul, dan masih berpegang pada harapan bahwa Saintess hanya 
mencurigai saya adalah Jahat Palsu. 

Jika Anda tidak mengikuti instruksi saya, saya akan [menawan/mengekspos] (<- Manakah 
dari ini yang benar?) rahasia Anda kepada siswa akademi."...Ha."Setelah memeriksa kertas 
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itu sebentar dan akhirnya menafsirkan isinya, saya membaca kalimat terakhir, lalu diam-
diam memasukkan surat itu ke dalam saku saya dan menggerutu sambil berjalan keluar 
kelas.Jadi, jika Anda tidak ingin rahasia Anda terungkap, datanglah ke katedral Dewa 

Matahari segera setelah akademi berakhir hari ini.[Per 를̶ X 를̶  Astellade]"...Ini benar-

benar membuatku gila.".....Ketika saya buru-buru naik kereta yang lewat dan tiba di 
katedral Dewa Matahari, Perloche menyambut saya dengan senyum cerah."...Selamat 
datang, Tuan Frey.""........"Cahaya halus yang memancar dari atas menerangi Saintess yang 
duduk, menciptakan lingkaran cahaya."Surat apa itu...""...Kesunyian."Aku mencoba 
bertanya padanya tentang surat itu, tapi dia memotongku dengan suara dingin."...Saya 
sudah tahu siapa Anda, Sir Frey."Akhirnya, ketika dia berbicara dengan nada dingin, saya 
tidak punya pilihan selain merevisi penilaiannya dalam pikiran saya.'...Teori bahwa 
Saintess telah menjadi dalang selama ini, bukankah itu lelucon?'Ekspresi dingin dan 
percaya diri bukanlah sesuatu yang datang dari seseorang yang bertindak berdasarkan 
kecurigaan belaka. Memang, sepertinya Perloche Astellade tahu sesuatu tentangku.Dan 
mungkin itu...'...Tunggu, lalu kenapa jendela penalti tidak muncul?'Untuk beberapa alasan, 
jendela penalti tidak muncul.Sejujurnya, saya datang ke sini siap dengan berbagai skenario 
respons, percaya bahwa Saintess memanggil saya karena dia curiga bahwa saya mungkin 
seorang Jahat Palsu.Namun, Saintess sekarang memiliki ekspresi percaya diri di 
wajahnya.Lalu... Kenapa jendela penalti tidak muncul?"Mulai sekarang, aku akan 
menghukummu atas nama Dewa Matahari ..."Dalam situasi di mana aku tidak bisa lengah 
sama sekali, aku mulai mendengarkannya dalam diam, berharap bisa meminjam 
setidaknya setengah dari kecerdasan Serena."...Nyonya Frey."".....?"Saat berikutnya, saya 
tidak bisa mempercayai telinga saya."Apa yang kamu panggil aku barusan ...""... Sst."Saya 
berdiri di sana dengan ekspresi bingung di wajah saya, ketika Orang Suci, yang sekali lagi 
memotong upaya saya untuk mengajukan pertanyaan kepadanya dengan tatapan acuh tak 
acuh, mengeluarkan sesuatu dari tasnya dan melemparkannya ke depan saya dengan 
senyum kemenangan."Tidak, apa-apaan ini ...""Mulai sekarang, kamu..."Dan setelah 
mendengar kata-katanya selanjutnya, pikiranku menjadi buntu."...untuk menjadi pelayan 
pribadiku dan melayaniku sampai hari kematianmu."".....!?"Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk 
pengalaman pengguna yang lebih baikDan masih ada pakaian pelayan dengan hiasan 
berenda yang lucu di kakiku. 
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Chapter 23 
Bab 23 -- Ancaman 

Pahlawan Utama Mencoba Membunuhku Bab 23 "...Kau ingin aku menjadi pelayan 
pribadimu?" 

"Ya! Mulai sekarang, Anda akan menjadi pelayan pribadi saya dan melayani saya selama 
sisa hidup Anda! 

"......." 

Ketika saya bertanya lagi dengan nada yang tidak masuk akal, Saintess sekali lagi 
menyatakan, menunjuk jari ke arah saya dengan ekspresi kemenangan. 

Saat dia berkata begitu, sudut bibirnya sedikit terangkat. 

"Maksudmu aku seorang wanita?" 

"Ya! Anda seorang wanita!" 

"...Mengapa?" 

Menurut kitab kenabian, berdebat dengan Saintess adalah tindakan berbahaya yang secara 
langsung dapat menyebabkan akhir yang buruk. 

Tetapi jika saya tidak bertanya sekarang, situasinya akan lepas kendali, jadi saya 
mengambil risiko dan bertanya. Saintess kemudian menyilangkan tangannya dan 
kemudian membuka mulutnya dengan tatapan puas. 

"Fufu, kamu akan keluar seperti ini...? Baik! Lalu... aku akan memberitahumu alasannya!" 

Karena itu, dia melihat ke bawah ke arahku sambil mengangkat ketiga jarinya dan berkata. 

"Ada tiga alasan mengapa kamu seorang wanita!" 

"... Tiga alasan?" 

"Ya! Baiklah, izinkan saya memberi tahu Anda alasan pertama! " 

Mengatakan demikian, Saintess melipat salah satu jarinya dan mulai menceritakan 
alasannya. 

"Kamu sudah mengaku di depanku bahwa kamu seorang wanita!" 

"...Ya?" 
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"Ya! Di lorong waktu itu!" 

"...Ah." 

Baru kemudian saya menyadari mengapa situasi ini terjadi. 

Rupanya, Saintess yang naif ini benar-benar mempercayai kebohongan yang kusemburkan 
untuk menguji keterampilan yang meningkatkan daya bujuk kebohongan saat melewati 
lorong. 

Pikiranku dipenuhi dengan banyak kekhawatiran lain, jadi aku meninggalkannya sendirian, 
bertanya-tanya apakah dia benar-benar mempercayainya... Tapi kurasa aku telah melebih-
lebihkan kecerdasan Perloche. 

"Apakah kamu tidak tahu itu lelucon?" 

"Ha... Sekarang, alasan itu tidak akan berhasil! Dan ini bukan akhir!" 

Ketika saya menyatakan itu hanya lelucon dengan ekspresi menyedihkan, Saintess 
mendengus dan membentak saya, lalu melipat jari kedua dan berbicara. 

"Alasan kedua adalah... wajah cantikmu!" 

"...Apa yang kau bicarakan?" 

Ketika aku bertanya padanya sambil memiringkan kepalaku pada kata-kata itu, Saintess 
membuka matanya lebar-lebar dan berkata. 

"Wajahmu yang cantik... Bahkan, itu jelas sejalan dengan kenyataan bahwa kamu 
sebenarnya adalah seorang gadis cantik yang menyamar sebagai seorang pria!" 

"........." 

"Bagaimana menurutmu? Bukankah aku benar? Aku memukul paku di kepala, bukan? 
Seperti yang diharapkan... Tebakanku benar!" 

Saat aku menatap Saintess yang sombong, yang selesai menyatakan alasan keduanya, 
untuk beberapa alasan, tiba-tiba aku memiliki keinginan untuk menjentikkan dahinya. 

Namun, saya menahan diri karena itu akan menjadi perbuatan jahat sejati yang tidak akan 
membawa poin kejahatan palsu, dan saya bertanya kepada Saintess, yang masih 
mengangkat bahunya, satu pertanyaan terakhir. 

"...Apa alasan terakhirnya?" 

"Alasan terakhir... Aku akan memikirkannya sekarang juga!" 

Mengatakan demikian, dia melemparkan batu putih ke arahku. 
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"...Apa ini?" 

"Seperti yang diharapkan... aku tahu itu... Ini membuktikannya...!" 

Ketika aku tanpa sadar meraih batu itu dan bertanya padanya sambil memiringkan 
kepalaku, Saintess menjawab dengan senyum puas di wajahnya. 

"Batu itu menjadi hitam ketika orang yang tidak murni menyentuhnya!" 

"Ini berubah menjadi hitam?" 

"Ya, aku yakin itu! Karena itu adalah batu yang para uskup Gereja buatkan untukku pegang 
setiap hari!" 

Orang Suci itu dengan bersemangat menyatakan dengan binar di matanya, lalu perlahan 
bangkit dari tempat duduknya dan secara bertahap turun ke tempat saya berada. 

"Frey Raon Starlight ... Alasan kamu masih perawan, meskipun kamu memiliki begitu 
banyak wanita di sisimu ..." 

"...Alasan?" 

Akhirnya, Saintess berhenti tepat di depanku, dan kemudian menunjuk ke arahku dan 
menyatakan. 

"Itu karena kamu seorang wanita, kamu tidak bisa memeluk mereka!" 

Kemudian keheningan yang berat turun ke katedral 

"...Bagaimana kamu bisa belajar tentang hal semacam itu?" 

Saat aku diam-diam menatap Perloche, aku sangat terkesan dengan fakta bahwa dia tahu 
tentang tindakan bercinta yang aku gumamkan tanpa menyadarinya. 

"Ya! Tentu saja! Kembali pada hari itu, para biarawati mengajari saya selama beberapa 
tahun, mengatakan bahwa jika saya pergi ke akademi di negara bagian itu, saya akan 
mendapat masalah! Jadi saya pasti ingat ajaran mereka!" 

"...Mendesah." 

Setelah mendengar penjelasannya, saya dengan sungguh-sungguh berdoa agar dia tidak 
pergi berkeliling, mengklaim bahwa dia telah mundur. Segera setelah itu, saya menatap 
batu putih di telapak tangan saya dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. 

'...Mengingat itu adalah Saintess, dia cukup memeras otaknya tentang ini, tapi dia masih 
ceroboh.' 
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Sekarang, lengan kiriku hangus karena menyerap secara paksa mana gelap Kania tadi 
malam, jadi itu ditutupi perban. 

Dan, tentu saja, perban juga melilit telapak tangan kiriku, memegangi batu itu. 

Dengan kata lain, pengukur kesucian yang dia lempar sekarang tidak berfungsi 
sebagaimana mestinya. 

"Kemari!" 

Sementara itu, Saintess mengambil pakaian pelayan di kakiku dan mengulurkannya 
kepadaku dengan mata berbinar. 

Jika dia akhirnya akan melakukan itu, aku tidak tahu mengapa dia repot-repot 
melemparkan pakaian pelayan kepadaku sebelumnya. 

"Setelah kamu memakai ini, pastikan untuk membersihkan seluruh katedral." 

"Hai..." 

"Setelah itu, kamu akan membaca doa penyucian bersamaku! Dan setelah itu, pengakuan! 
Lalu..." 

"...Berapa lama kamu akan terus melakukan ini?" 

Saat saya berbicara dengan nada dingin karena saya tidak punya waktu lagi untuk 
sandiwaranya, mata Saintess melebar dan dia berkata. 

"Astaga, apa kau tidak takut kebenaran akan terungkap!? Jika kamu terus bersikap seperti 
ini... aku akan mengungkapkan rahasiamu ke akademi..." 

"...Membuka." 

"Ya! Aku akan mengeksposnya!" 

Aku menatapnya, yang tiba-tiba mulai memekik, dan aku menanggapi ancamannya dengan 
nada tanpa ekspresi. 

"Tentu, lakukanlah." 

"...Eh?" 

"Silakan, ekspos." 

"......?" 

Saat aku meninggalkan kata-kata itu dan mulai menuju pintu keluar, Orang Suci itu 
menyusulku dengan ekspresi panik di wajahnya. 
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"J-Jangan pergi!" 

"...Lepaskan saya." 

"Jika kamu pergi, aku akan mengungkapkan bahwa kamu seorang wanita ..!" 

"...Berapa kali aku harus memberitahumu? Saya laki-laki." 

"T-Tapi..." 

"Saya orang yang sibuk. Aku tidak punya waktu untuk bermain-main dengan wanita jalang 
sepertimu. Jadi, lepaskan aku dan kembali ke kursi itu." 

Saya memberi Perloche satu peringatan terakhir, menahan kejengkelan yang akan 
meledak, tetapi dia tiba-tiba mulai berbicara dengan nada gemetar. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Kenapa... Kenapa kau terus berbohong...?" 

"Huh... Jika kau menggangguku lagi, aku akan secara resmi memprotes Gereja..." 

"Berhenti berbohong!!!" 

Mengatakan demikian, dia mendekatiku dengan langkah cepat... 

"Berbohong adalah tindakan yang sangat tidak menghormati Dewa Matahari... ya...?" 

"......!!!" 

-- Merebut 

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

Dan terjadi keheningan untuk beberapa saat. 

"...Apa ini?" 

The Saintess, yang meraih bagian bawahku, melihat ke atas dan bertanya dengan nada 
bingung. 

"...Permata keluarga seorang pria." 

Dan saat dia mendengar kata-kataku, wajahnya memerah, dan dia mulai gagap. 

"I-I-The---Lalu... kau benar-benar... seorang ma-man...?" 

"...Berapa lama kamu akan menahannya?" 
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"Kyaa!!" 

Akhirnya, karena tidak tahan lagi, saya menampar tangannya, lalu Perloche mundur dan 
berteriak, sambil menyatukan tangannya dengan penuh pengabdian. 

"Tuan Dewa Matahari!! Ampuni aku atas dosa-dosaku dan selamatkan aku dari kejahatan!!" 

"...Kau tidak mau meminta maaf padaku?" 

" Sangat menyesal...! Tidak... aku tidak akan meminta maaf padamu... Yah, itu masih 
salahku... Ugh..." 

Aku menatap Perloche dengan tatapan menyedihkan, yang menyemburkan omong kosong 
dan wajahnya masih diwarnai merah cerah, dan tepat saat aku akan meninggalkannya dan 
keluar dari katedral. 

-- Klik Klik 

"...Hmm?" 

Untuk beberapa alasan, pintu ke jalan keluar terkunci. 

"Hey apa yang terjadi..." 

Jadi, saat saya bingung sejenak, saya berbalik dan mencoba bertanya kepada Perloche 
tentang apa semua ini. 

"Frey... kau... apa kau benar-benar bukan wanita...?" 

Sebelum aku menyadarinya, dia mendekatiku dengan ekspresi membunuh di wajahnya. 

Intuisi Kejahatan Palsu 

[Niat membunuh yang kuat terasa di dekatnya!] 

Akhirnya, saya melihat jendela sistem mengambang di depan saya, dan saya buru-buru 
mencoba menghunus pedang saya. 

"Apakah kamu yakin tidak!!!" 

"Terkesiap !!" 

Sebelum aku bisa menghunus pedangku, Orang Suci itu mencengkram leherku dan 
melemparkanku ke lantai. 

Ini adalah momen ketika kekuatan sebenarnya dari Berkah Dewa Matahari⟧ ditunjukkan, 
karena tidak banyak teknik yang dapat melawannya dalam situasi 1:1. 
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"Batuk...! Apa yang kamu kerjakan sekarang?" 

Ketika saya hampir tidak mengajukan pertanyaan kepadanya, berjuang untuk menahan 
pusing yang disebabkan oleh kekuatannya yang luar biasa, Perloche, yang telah menggigit 
bibirnya, perlahan membuka mulutnya. 

"Jika kamu... benar-benar bukan seorang wanita... maka aku tidak memiliki kelemahanmu... 
lagi pula, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu..." 

"...Apa?" 

"Meskipun... aku bertemu orang-orang seperti diriku... dan memutuskan untuk bekerja 
sama dengan mereka... pada akhirnya, semuanya sia-sia..." 

"Sekarang ... apa yang kamu bicarakan?" 

"...Aku melihat masa depan." 

Saya mendengarkannya sambil berjuang untuk mempertahankan kesadaran saya yang 
memudar, saat dia mencekik angin keluar dari saya, lalu menutup mata saya ketika saya 
mendengarnya mengatakan bahwa dia telah melihat masa depan. 

"Masa depan ... masa depan seperti apa ..." 

"Masa depan di mana Anda akan menghancurkan Kekaisaran ... Masa depan di mana Anda 
akan menghancurkan dunia ini ..." 

Perloche, yang hampir menangis, memberikan lebih banyak tekanan pada tenggorokanku 
dan mulai berbicara. 

"Aku... aku melakukan yang terbaik... untuk membuatmu bertobat di masa depan itu..." 

"Uhuk uhuk..." 

"Setiap hari saya mengunjungi Anda dan membacakan doktrin Dewa Matahari... Setiap 
malam saya berdoa kepada Dewa Matahari untuk keselamatan Anda... Setiap kali Anda 
melakukan sesuatu yang buruk, saya mencoba menghentikan Anda..." 

"Ugh..." 

"Tapi kamu tetap saja akhirnya menghancurkan Kekaisaran ... dan membuat orang-orang 
Kekaisaran menderita." 

Dan sebelum aku menyadarinya, Perloche, yang terus menceritakan kisahnya, mulai 
meneteskan air mata kesedihan saat tangannya gemetar sambil mencengkeram 
tenggorokanku. 
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"Aku adalah seorang idiot yang bodoh... seorang pengecut yang tidak bisa melakukan 
apapun selain melihatmu menghancurkan segalanya..." 

"Ughh..." 

"Jadi, aku sangat gembira ketika kupikir aku telah menemukan kelemahan fatalmu...dengan 
pemikiran bahwa mungkin aku bisa mengubah masa depan..." 

Tidak tahan lagi, aku meraih tangan Perloche dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi dia 
terus menambah kekuatan pada cengkeramannya. 

"Mungkin... kali ini... sebelum masa depan aku melihat alat tenun... Jika aku mengambil 
keuntungan dari kelemahanmu... Aku mungkin bisa memperbaikimu, karena kau tidak 
pernah bertobat, tidak peduli apa yang aku lakukan..." 

"Itulah kenapa... kau terus mengatakan... aku seorang wanita..." 

"Tapi pada akhirnya, bahkan kelemahan itu adalah kesalahan bodohku." 

Karena itu, Perloche menutup matanya dan terus berbicara saat air mata mengalir di 
wajahnya. 

"Jadi... Pada akhirnya, sepertinya aku ditakdirkan untuk membunuhmu, Sir Frey..." 

"T-Tunggu..." 

"Tetap saja, demi Kekaisaran... demi rakyatnya... dan untuk menyelamatkan jiwamu dari 
siksaan di lubang neraka yang mengerikan... ini satu-satunya cara..." 

The Saintess, yang berbicara dengan nada gemetar dengan tatapan penuh rasa bersalah, 
berkata demikian saat dia berjuang untuk membentuk senyum lebar. 

"Setelah aku membunuhmu... aku juga akan mengambil nyawaku sendiri. Tidak peduli 
bagaimana Anda menghancurkan Kekaisaran di masa depan ... Ini adalah dosa yang jelas 
untuk melakukan pembunuhan untuk sesuatu yang belum terjadi. 

"Ugh..." 

"...Sebaliknya, aku akan membantumu bertaubat sampai akhir, di akhirat." 

-- Retakan! 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Perloche mematahkan leher Frey dengan sekuat 
tenaga. 

"... Ugh." 
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Perloche, yang merasakan sensasi leher Frey dipatahkan dengan tangannya sendiri, 
gemetar karena bersalah telah melakukan pembunuhan, dan segera mengatupkan kedua 
tangannya dan berdoa dalam diam. 

"Tuan Dewa Matahari, mohon puas dengan persembahan jiwa rendah hati saya karena 
melanggar doktrin Anda ... dan saya mohon Anda untuk memaafkan Kekaisaran dan Frey 
..." 

Setelah menyelesaikan doanya, Perloche diam-diam meletakkan tangannya di leher Frey 
dan bergumam. 

"...Dia juga pernah menjadi pria yang baik." 

Melihat! 

[ Skill Perlindungan Darurat❱ digunakan secara otomatis!] 

Target: Kekuatan Perloche Astellade ditingkatkan oleh Blessing of the Sun God❱ 

[ Rincian: Berkah Dewa Matahari❱ adalah berkah legendaris yang hanya diberikan kepada 
Orang Suci oleh Dewa Putra, dengan kemampuan 1:1 yang menghancurkan. Makhluk yang 
bisa melawan atau mengatasi berkah ini hanya terbatas pada Raja Iblis dan Pahlawan 
Bintang yang memakai Persenjataan Pahlawan yang terbangun.] 

Saya tersingkir untuk sementara waktu, tetapi segera setelah jendela sistem muncul di 
depan mata saya, saya kembali sadar dan menyaksikan Perloche meraih lehernya sendiri 
dan menggumamkan sesuatu dengan ekspresi sedih. 

"Saya harap di kehidupan Anda selanjutnya ... Anda tetap menjadi diri Anda yang murni 
sampai akhir ..." 

"Ya! Sebenarnya, aku seorang wanita!!" 

"Ya Tuhan!!" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Aku buru-buru berseru. 

"...Kenapa kamu tidak mati?" 

The Saintess yang telah melongo menatapku dengan mulut ternganga untuk sementara 
waktu, segera mengajukan pertanyaan dengan tatapan tercengang, dan aku, yang tersiksa 
atas jawabanku, mengalihkan pandanganku dan menjawab dengan suara teredam. 

"...Suara gertakan yang datang dari leher tidak selalu berarti kematian seseorang." 
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"...Ha." 

Setelah mendengar ini, Perloche sejenak membeku dengan ekspresi tercengang di 
wajahnya, lalu segera mulai mendekatiku sambil menangis. 

"Sangat menyesal...! Aku tidak tahu itu, aku benar-benar idiot...! Pasti sangat menyakitkan, 
kan...?" 

"T-Tidak...tidak juga..." 

"Aku akan mematahkan lehermu dengan benar kali ini. Beri aku waktu sebentar...!" 

"Tidak, aku perempuan! Aku sebenarnya perempuan!!" 

Aku berteriak, buru-buru melambaikan tanganku karena takut pada Perloche, yang 
mendekatiku dengan mata menyala-nyala, dan kemudian Perloche mengajukan pertanyaan 
dengan alis terangkat. 

"Tapi... lalu, benda panjang yang aku sentuh tadi..." 

"...Itu palsu! Itu palsu! Saya menaruh yang palsu di sana sehingga saya bisa berpura-pura 
menjadi laki-laki! " 

Tidak ingin merasakan sensasi leherku dipatok lagi, aku berbohong sejelas mungkin... 
Kemudian Perloche tersentak dan bertanya sekali lagi. 

"...Lalu bagaimana dengan suaramu?" 

"Hah?" 

"Sekarang aku memikirkannya... Suara Sir Frey terlalu dalam untuk seorang wanita..." 

"...Itu karena aku mengubah suaraku!" 

"Lalu seperti apa suara aslimu?" 

Ketika dia bertanya dengan skeptis, aku memusatkan mana bintangku di sekitar 
tenggorokanku dan berbicara dengan suara setipis mungkin. 

"...Ini adalah suara asliku." 

".....!!!" 

Kemudian dia menatapku dengan ekspresi terkejut dan segera membuka mulutnya dengan 
senyum berseri-seri. 

"...Apa yang lega! Jadi aku menangkap kelemahanmu lagi!" 
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"...Ya." 

Saat aku dengan tenang menganggukkan kepalaku, Saintess membuka mulutnya, menyeka 
air mata yang menggenang dari matanya. 

"Kalau begitu... Mulai sekarang, pastikan untuk mengunjungi katedral setiap hari setelah 
akademi selesai! Aku akan membuatmu bertobat!" 

"Tidak... itu sedikit..." 

"Itu adalah perintah! Bukankah 'kelemahan'mu ada di tanganku sekarang...?" 

"Huh, aku mengerti... kalau begitu... beri aku waktu sebentar." 

"...Ya?" 

Setelah secara kasar melarikan diri dari situasi itu, saya berencana untuk keluar dari sini 
dan mengajukan keluhan resmi kepada Gereja, tetapi segera saya berhenti berbicara ketika 
saya mulai memikirkan sebuah pemikiran yang tiba-tiba muncul di benak saya. 

'Saat Perloche menerima bantuan Gereja, posisinya akan sangat diturunkan ...' 

Sekarang adalah saat ketika Perloche masih diperlakukan dengan baik sebagai Orang Suci 
di Gereja, bahkan jika dia dianggap sebagai orang dungu. 

Namun, Paus yang korup dan para uskup mungkin dipenuhi dengan ide-ide untuk 
melemahkan kekuasaannya dan memonopolinya untuk diri mereka sendiri. 

Oleh karena itu, jika saya menerima bantuan Gereja untuk menangani Perloche... itu akan 
bermanfaat dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang akan bermasalah. 

Karena kejahatan percobaan pembunuhan dan menghina pewaris salah satu keluarga 
Ducal di Kekaisaran adalah dosa besar yang bahkan seorang Saintess akan dihukum 
karenanya. 

'...Jadi, apakah aku harus menurutinya? Tidak, itu juga masalah...' 

Tetapi jika saya tidak meminjam kekuatan Gereja, itu juga masalah. 

Jika saya tidak dapat memberi tahu Gereja, pada akhirnya saya harus menyelesaikan situasi 
ini sendiri. 

Dalam hal ini, saya memiliki dua opsi: apakah saya dapat memaksa Perloche untuk tunduk 
atau saya dapat mengikuti apa yang dia katakan... Kedua opsi ini bermasalah. 

Pertama-tama, hampir tidak mungkin untuk menaklukkannya dengan paksa. 
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Untuk mengalahkan dan menaklukkan Perloche, yang memiliki Blessing of the Sun God, 
jadi dia tidak akan main-main denganku lagi, aku membutuhkan Awakened Hero's 
Armament. 

Dalam keadaanku saat ini, aku tidak akan pernah bisa mengalahkannya kecuali aku 
bertarung dengan satu-satunya tujuan untuk membunuhnya. 

Dan, apa pun yang terjadi, saya tidak akan pernah membunuh Perloche. 

Ini adalah kondisi permainan untuk memulai, belum lagi itu bertentangan dengan 
keyakinan saya untuk melindungi semua orang 

Lalu, satu-satunya cara yang tersisa dari metode eliminasi adalah dengan menuruti 
perintahnya... tapi aku tidak ingin memakai pakaian maid yang imut itu bahkan jika aku 
harus mati. 

Maksudku, aku pahlawan, bukan pembantu. 

Selain itu, dia menyatakan dia akan membuatku bertobat. 

Itu artinya, jika aku menunjukkan sedikit pun pertobatan di hadapannya... hukuman lain 
akan diberikan. 

Ini benar-benar situasi yang mengerikan. 

"...Hey apa yang salah?" 

"Ah, itu... itu hanya..." 

Sementara saya berkeringat deras berjuang untuk memberikan tanggapan, Perloche 
dengan hati-hati bertanya kepada saya apa yang terjadi. 

Pada akhirnya, untuk mengulur lebih banyak waktu, saya bertanya kepadanya tentang 
sesuatu yang dia sebutkan sebelumnya yang menurut saya agak aneh. 

"...Bukankah kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu dan 'orang-orang seperti dirimu' 
bertemu dan setuju untuk bekerja sama? Apa yang kamu maksud dengan itu?" 

"...Hah?" 

"Dan apa maksudmu ketika kamu mengatakan itu semua sia-sia?" 

"Ah... itu..." 

Ketika saya mengajukan pertanyaan itu, Perloche hendak menjawab tanpa berpikir, tetapi 
segera dia bertanya dengan ekspresi waspada di wajahnya. 

"Tapi kenapa kamu menanyakan itu sekarang!?" 
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"Oh... Lagi pula, kamu menjadi sedikit lebih pintar." 

"Apa? Apa yang kamu katakan barusan..." 

"Ah, maksudku adalah... sebagai pelayan yang akan melayanimu seumur hidupku, aku perlu 
mengetahui semua detail sepele seperti itu." 

Ketika saya berbohong untuk menghilangkan kewaspadaannya, Perloche segera 
mengendurkan ekspresi waspadanya dan mulai berbicara dengan nada bersemangat. 

"Aha! Jadi itu yang kamu maksud! Sejujurnya, Frey, aku masih sedikit skeptis dengan kata-
katamu... tapi untuk beberapa alasan aku merasa itu benar, jadi aku akan memberitahumu 
sesuatu yang spesial!" 

"...Ya." 

"Sebenarnya, ada beberapa orang lain yang telah melihat masa depan seperti aku!" 

"......" 

Lalu aku memejamkan mata dan memegang dahiku saat aku mendengarkan apa yang dia 
katakan, bertanya-tanya apakah itu benar. 

'...Mereka sudah membentuk aliansi.' 

Fakta bahwa Pahlawan Utama telah membentuk aliansi cukup merepotkan. Sepertinya 
saya harus segera membuat rencana darurat. 

'...Omong-omong, tidak apa-apa bagi Perloche untuk memberitahuku semua ini? Ini gila.' 

Rupanya, Perloche tidak boleh menjadi sekutu. 

"Hei... bisakah kamu memberitahuku siapa orang-orang ini, siapa yang melihat masa depan 
sepertimu?" 

"...Tidak!" 

Dengan tekad seperti itu, saya mengajukan pertanyaan, mencoba mencari tahu Pahlawan 
Utama mana yang merupakan bagian dari aliansi, tetapi Perloche menggelengkan 
kepalanya dalam penyangkalan dan berseru. 

"Yang Mulia Clana memperingatkan saya untuk tidak memberi tahu siapa pun!" 

"... Klan?" 

"Ya! K-Kamu bertanya padaku lagi... Hiik...!" 

Namun, itu semua sia-sia sejak saat berikutnya dia menumpahkan nama Clana. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Aku akan berpura-pura tidak mendengarnya. Terus berbicara." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Terima kasih! Bagaimanapun, saya menemukan orang-orang yang melihat masa depan 
yang sama seperti saya, dan saya mencoba untuk bekerja sama dengan mereka." 

"...Bekerja sama dalam hal apa?" 

"Frey, bekerja sama untuk menghancurkan hidupmu dan akhirnya membunuhmu!" 

"........" 

Sejujurnya aku tidak mengharapkan penjelasan yang begitu baik... Rupanya, Saintess 
adalah pohon yang terus memberi. 

"Saya mengerti. Tapi kenapa menurutmu itu semua sia-sia?" 

"Ah... itu..." 

Saat aku mengangguk dan mengajukan satu pertanyaan lagi, Saintess mulai berbicara 
dengan nada cemberut. 

"Baru-baru ini, saya menerima oracle dari Dewa Matahari apakah yang saya lakukan benar 
atau tidak ..." 

"... Seorang Oracle?" 

"Ya... Tapi Dewa Matahari mengatakan itu tidak benar..." 

Ketika alisku berkerut mendengar kata-katanya, Perloche sekali lagi membuka mulutnya 
dengan senyum cerah. 

"Dengan kata lain! Saya tidak bisa mengalahkan Anda jika saya bekerja sama! Jadi... aku 
telah memutuskan untuk bertindak secara individu!" 

"...Saya mengerti." 

"Jadi, dengan alasanku yang luar biasa, aku menemukan kelemahanmu... dan dengan 
mengancammu seperti ini, aku menciptakan kesempatan untuk mereformasimu dan 
mengubah masa depan! Bagaimanapun, oracle selalu benar!" 

"Mendesah..." 

Aku menghela nafas dan mengetuk bros di dadaku, bertanya-tanya apakah aku harus 
menyalahkan Saintess karena salah menafsirkan arti oracle, atau Dewa Matahari, yang aku 
tidak tahu apa yang mereka pikirkan. 
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Sekarang, saatnya untuk kembali menjadi kejahatan palsu. 

"Oke, sekarang aku sudah menjelaskannya, kan? Jadi, kenakan pakaian pelayan itu dan 
mulailah membersihkan..." 

-- Yang Mulia Clana memperingatkan saya untuk tidak memberi tahu siapa pun! 

"...Eh?" 

Perloche, yang berbicara dengan nada antusias ketika dia tiba-tiba mengambil pakaian 
pelayan dan menawarkannya kepadaku lagi, memiringkan kepalanya ketika ucapannya 
sebelumnya keluar dari bros yang aku ketuk sebelumnya. 

-- ...Bekerja sama dalam hal apa? 

-- Frey, bekerja sama untuk menghancurkan hidupmu dan akhirnya membunuhmu! 

"......!" 

Kemudian, ketika pernyataannya sendiri yang cukup berbahaya keluar dari bros saya, dia 
tersentak dan mengajukan pertanyaan kepada saya. 

"A-Apa ini tentang ...?" 

"Apa maksudmu? Itu adalah ancaman." 

"An-Ancaman...?" 

Saat aku mengatakannya, menatap dingin pada Perloche yang bertanya dengan suara 
gemetar. 

"Putri ketiga kekaisaran dan Orang Suci bersekongkol untuk menangkap seseorang...?" 

"U-Um..." 

"Itu juga, kepala keluarga Ducal Starlight berikutnya, keluarga Pahlawan yang dihormati...?" 

"Hiiik...!" 

The Saintess, yang telah gemetar untuk sementara waktu, segera mulai berteriak. 

"Jika kamu akan terus bertingkah seperti ini...! Fakta bahwa kamu seorang wanita...!" 

"Maaf, aku sebenarnya laki-laki." 

"Tidak, kamu bilang sebelumnya kamu seorang wanita!" 
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"Aku berbohong. Anda seharusnya tahu lebih baik sejak Anda menyentuhnya, bukan? Itu 
tidak bisa dipalsukan dengan mudah. " 

"Ugh!!" 

Kemudian Saintess, yang berkeringat deras karena sikapku yang kurang ajar, berkata 
dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"Kalau begitu, bagaimanapun juga, kamu harus mati di sini ..." 

"Yah, tidak masalah jika kamu membunuhku ... Maka rekaman ini akan segera dikirim ke 
seluruh Kekaisaran, kan?" 

"...Apa?" 

Ketika dia menunjukkan ekspresi bingung pada kata-kataku, aku membuka mulutku sambil 
mengelus bros di dadaku 

"Bros ini... tidak hanya memiliki fungsi perekaman sederhana, tetapi juga memiliki sihir 
transmisi." 

"...Sihir transmisi?" 

"Saya percaya itu pasti sudah diteruskan ke bawahan saya sekarang. Tentu saja, saya telah 
memberi mereka perintah sebelumnya bahwa jika saya mati atau menghilang, rekaman 
yang saya kirimkan kepada mereka harus dirilis ke seluruh dunia." 

. 

"Kamu berbohong!" 

Dia benar. Kata-kata saya adalah kebohongan yang terang-terangan. 

Recording Bros adalah salah satu dari tiga bros yang selalu saya pakai di dada saya, 
bersama dengan Remote Life Force Transmission Bros dan Brooch of Death Oath⟭, dan 
memiliki fungsi merekam apa yang dikatakan orang lain. 

Tapi tentu saja, ia tidak memiliki kemampuan untuk mengirimkan rekaman itu. 
Menambahkan fungsi seperti itu akan menghabiskan biaya puluhan ribu emas dan pada 
dasarnya membuang-buang uang. 

'...Tetap saja, aku senang aku memilih untuk memakai bros ini.' 

Sudah menjadi kebiasaan untuk memakai bros ini di dadaku, yang dulu aku hargai bahkan 
di kehidupanku sebelumnya, dan berkat itu, hari ini aku bisa membalikkan keadaan. 
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Oleh karena itu, saya ingin membuat dan memakai lebih banyak bros dengan fungsi yang 
beragam... Namun, sayangnya, saya belum menemukan pengrajin yang dipukuli oleh Isolet 
di gang belakang. 

Jadi sepertinya pembuatan bros tambahan harus ditunda untuk sementara waktu. 

"Jika kamu pikir aku berbohong, mengapa kamu tidak mencobanya?" 

Menyesal bahwa saya tidak bisa menambahkan lebih banyak bros, saya segera 
menggelengkan kepala dan membalas Perloche, yang menyangkal kata-kata saya. 

"...Argh!" 

"Yah, jika kamu mematahkan leherku, aku akan mati ... tetapi tidakkah kamu tahu bahwa 
kamu dan Putri ketiga yang malang juga tidak akan aman? Namun, Anda tetap akan 
membunuh saya, bukan? " 

"Aduh...!" 

The Saintess, yang telah memelototiku dengan marah, segera menundukkan kepalanya dan 
bergumam. 

"...Aku tersesat." 

"Hmm?" 

"Aku tersesat! Dasar Frey!!" 

Perloche mulai meneriakiku, hampir menangis. 

"Pintunya sekarang tidak terkunci, jadi keluar dari sini! Anggap saja tidak terjadi apa-apa 
hari ini..." 

"...Tidak. Mengapa saya berpura-pura tidak ada yang terjadi hari ini? " 

"Apa maksudmu...?" 

Aku mendekatinya dengan mencibir, dan aku berbisik sambil membelai lembut dagunya. 

"...Bukankah giliranmu yang diperas sekarang?" 

".....Hiik!" 

Mendengar bisikan mengejekku, Orang Suci itu gemetar dan menatapku dengan ketakutan 
di matanya saat aku berbicara sambil menyerahkan pakaian pelayan yang tergeletak di 
lantai. 

"Meletakkannya di." 
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"...Hah?" 

"Meletakkannya di." 

"Eh, ini...?" 

Aku mengangguk pada tatapan bingungnya, lalu segera berbicara sambil tersenyum. 

"...Mulai sekarang, kamu adalah pelayan pribadiku." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Saintess perlahan mulai mengubahnya sambil membuat 
wajah penuh rasa malu. 

Lagipula, aku sangat pandai dibenci. 
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Chapter 24 
Bab 24 -Menjadi Pahlawan Itu Sulit 

"Hei, ini sudah cukup... bukan...?" 

"Tidak, sapu dari awal lagi." 

"Tapi ... ini sudah kelima kalinya ..." 

Setelah tiga jam membuat Perloche berpakaian sebagai pelayan dan membersihkan 
katedral, dia mulai memohon sambil menangis. 

"Tolong...lenganku akan lepas...Permohonan..." 

-- Frey, bekerja sama untuk menghancurkan hidupmu dan akhirnya membunuhmu. 

"Ugh...!" 

Sambil menatapnya dalam diam, aku mengetuk bros dan memutar ulang rekaman kata-
katanya saat dia mengatupkan giginya dan mengambil sapu lagi. 

"...Aduh!" 

Tapi dia menjerit dan menjatuhkan sapu, lalu mulai memeriksa telapak tangannya saat air 
mata menggenang di matanya. 

"Aduh, sakit..." 

Tangannya yang lembut, yang biasanya dilindungi oleh Gereja dan tidak pernah melakukan 
sesuatu yang kasar sebelumnya, berdarah dan penuh goresan. 

-- Serak... 

Perloche, yang dengan sedih memeriksa tangannya sendiri, mencoba memusatkan 
kekuatan sucinya di tangannya sambil menatapku ... 

"...Tidak perlu menyembuhkan tanganmu." 

"Apa?" 

"Jangan menyembuhkan lukamu, bersihkan saja apa adanya." 

".....Ugh" 

Mendengar nada tanpa ekspresi saya, dia gemetar dan meraih sapu lagi. 
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Setelah memperhatikannya sebentar, aku bangkit dari tempat dudukku dan menuju ke 
arahnya. 

"... Bagaimana kamu bisa memegangnya dengan begitu ringan?" 

"Tunggu... Sakit sekali..." 

"Bukankah seharusnya kamu memegangnya erat-erat seperti ini?" 

"Kyaaak...!" 

Sesampainya di depannya, aku mencengkeram tangannya dengan ekspresi dingin dan 
mengusapkannya ke sapu, saat Saintess berteriak dan menjatuhkan sapu lagi. 

"...Ambil lagi." 

"Aku salah ... Tolong maafkan aku ..." 

Perloche berlutut dan memohon untuk menghentikan pelecehan yang terus berlanjut ini, 
saat saya bertanya dengan dingin, menunjuk ke tangannya. 

"...Kapan aku bilang kamu bisa menyembuhkan lukamu?" 

"Ma-maaf... tapi itu sangat menyakitkan..." 

Sebelum saya menyadarinya, saya mengamati tangannya dengan alis berkerut, ketika saya 
mengambil sapu lagi dan menyerahkannya kepadanya, lalu membuka mulut saya. 

"Saya mengerti. Kemudian bersihkan sampai tangan Anda tergores lagi." 

"Ugh..." 

Ketika saya berbicara terus terang, Orang Suci itu menangis dan mulai membersihkan 
katedral lagi. 

Setelah beberapa waktu berlalu dengan cara ini, saya melihat bahwa matahari terbenam, 
jadi saya bangkit dari tempat duduk saya dan memberitahunya. 

"...Berhenti, itu sudah cukup." 

"Hiks... Hiks..." 

Aku mendekatinya untuk memeriksa, dan benar saja, tangannya baik-baik saja, tidak ada 
goresan di tangannya. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Saya minta maaf..." 
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Ketika aku bertanya padanya dengan dingin, Saintess bergumam dengan sedih, dan aku 
berbisik sambil membelai kepalanya. 

"Apakah itu benar-benar sulit ...?" 

"Ya, ya ... ya ..." 

"...Lalu, apakah kamu ingin melakukan pekerjaan lain mulai sekarang?" 

"Eh, pekerjaan macam apa...?" 

Saat dia bertanya penuh harap, aku menjawab dengan senyuman. 

"...Ini adalah pekerjaan yang sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah memeluk 
saya di malam hari. Bagaimana?" 

"......!" 

Setelah mendengar ini, Saintess segera menatapku dengan jijik dan berkata. 

"...Aku akan membersihkannya." 

"Di mana? Katedral? Bagaimana menyapu katedral akan membantu saya?" 

"Aku akan membersihkan kamarmu..." 

-- Tamparan!! 

"...Aku akan membersihkan kamar Tuan." 

"Baiklah, itu bagus." 

The Saintess, yang mengubah caranya memanggilku setelah aku menamparnya, terhuyung-
huyung menuju lemari sapu. 

"Mulai sekarang, kamu akan membersihkan kamarku setiap malam. Jika Anda melewatkan 
satu hari pun, itu tidak akan menyenangkan. " 

"...Ya." 

"Dan, jika kamu berubah pikiran, jangan ragu untuk melayani saya di malam hari ..." 

"Cukup." 

"Hmm?" 

"Tolong... hentikan..." 
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Perloche, yang mendengarkan sarkasme saya dalam diam sambil mengganti pakaiannya 
setelah meletakkan sapu di lemari, tiba-tiba memotong saya dan mulai berbicara dengan 
tatapan jijik. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Tolong... jangan katakan kata-kata keji seperti itu padaku dengan wajahmu itu..." 

"... Kata-kata keji?" 

"Sebelum ramalan bahwa aku akan menjadi Orang Suci terjadi... kata-kata yang kamu 
ucapkan kepadaku dengan senyum di wajahmu... tentang apa itu...?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

Ketika saya mati-matian mencoba menghindari kata-katanya dengan sikap acuh tak acuh, 
ekspresi Saintess berubah pahit saat dia membuka mulutnya. 

"Ha... begitu. Anda bahkan tidak ingat apa yang terjadi saat itu. " 

"...Apa?" 

"Bahkan jika kamu mengingatnya... itu pasti rasa superioritas atas anak yatim piatu jalanan, 
daripada simpati atau kasih sayang, bukan?" 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"...Baik. Mulai hari ini, aku benar-benar akan berhenti mengharapkan apapun darimu." 

Dengan ucapan itu, Perloche, yang menutup lemari, memelototiku dengan dingin dan 
berkata. 

"Saya percaya mungkin saya bisa membuat Anda bertobat. Dan ketika saatnya tiba, ketika 
aku tidak punya pilihan selain membunuhmu karena menghancurkan Kekaisaran... kupikir 
aku akan merasa bersalah." 

"...Sehingga?" 

"Namun, tidak peduli seberapa bodohnya aku, pada titik ini, bahkan aku mengerti bahwa 
semua pikiran itu salah." 

"...Jadi, apa maksudmu?" 

"Kamu adalah monster, Tuan Frey." 

Perloche, yang mengutukku dengan ekspresi kesal, melirikku saat keluar dari katedral dan 
berkata. 
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"...Mulai sekarang, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jadi, tolong jangan 
sebarkan rekaman itu ke dunia." 

"Kalau begitu, maukah kamu membantuku dengan aktivitas malam itu juga?" 

"...Aku lebih suka mengambil nyawaku sendiri daripada membantumu dengan itu." 

Meninggalkan kata-kata itu, Orang Suci itu terhuyung-huyung keluar dari katedral dan 
mulai berjalan menyusuri jalan di bawah langit malam. 

"Hanya untuk memperjelas... Mata dan telingaku ada di mana-mana, jadi jangan mencoba 
sesuatu yang lucu." 

Lalu aku mengancamnya dengan suara sedingin es. 

"...Karena itu menyebar sejauh aku sudah tahu bahwa Kania termasuk dalam 
kelompokmu." 

".....!!!" 

Mendengar kata-kata itu, Perloche sejenak berhenti berjalan dan bergidik, lalu segera 
menghilang ke dalam kegelapan dengan bahu merosot putus asa. 

Saat aku memperhatikannya sebentar, aku menggunakan skill Inspectku untuk membuka 
jendela statusnya dan kemudian segera menghela nafas lega. 

[ Emosi Perloche Astellade Saat Ini: Kemarahan  Kebencian  Jijik  Kekecewaan  Kesedihan] 

"...Saya senang." 

Beberapa hari yang lalu, saya menggunakan skill Inspect⟧ karena saya penasaran dengan 
kondisi mental Perloche, yang ingin sekali membunuh saya. 

Pada saat itu, status emosionalnya memiliki perhatian bukannya kebencian dan rasa 
bersalah bukannya jijik. 

Ya, sama seperti Isolet, Saintess yang baik hati masih mengkhawatirkanku. 

Dengan kata lain, bahkan ketika dia tahu dengan jelas bahwa aku akan menjadi penjahat 
yang akan menghancurkan Kekaisaran, dan bahkan ketika dia menyadari bahwa dia tidak 
punya pilihan selain membunuhku... dia masih mengkhawatirkanku dan berkubang dalam 
rasa bersalah. 

Orang mungkin bertanya-tanya apa yang dia maksud ketika dia mengatakan dia khawatir 
tentang orang yang menyebabkan kematiannya, tetapi jika seseorang melihat pada doktrin 
Gereja Dewa Matahari, mereka akan menganggapnya masuk akal. 
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Menurut doktrin Gereja Dewa Matahari, ketika seseorang meninggal, jiwanya akan diadili 
di akhirat. 

Penghakimannya agak sederhana, orang baik akan masuk surga sementara orang jahat 
dikirim ke neraka... Namun, terkadang ketika kejahatan yang mengerikan muncul, dia akan 
dibersihkan ke alam baka, neraka para iblis, dan menderita selamanya. 

Kebetulan, doktrin itu termasuk dalam 'Pengaturan Game' yang disebutkan dalam ramalan. 
Jadi, mungkin itu benar. 

Bagaimanapun, Perloche, yang sangat percaya pada doktrin itu, tampaknya 
mengkhawatirkan saya sampai sekarang bahwa saya akan dihukum ke dunia bawah, 
karena dia tahu sisi baik saya karena hubungan masa kecil kami. 

Serius, dia benar-benar individu yang luar biasa dengan karakter yang begitu mulia. 

'...Setelah bersikap kejam pada gadis yang begitu baik, aku tidak akan bisa tidur nyenyak 
malam ini.' 

Namun, saya tidak punya pilihan selain menyingkirkan kekhawatiran dan rasa 
bersalahnya. 

Karena sebuah peristiwa yang menjulang di cakrawala, semua orang yang 
mengkhawatirkan saya harus mengalami kemalangan yang parah. 

Jadi hari ini, ketika kesempatan emas seperti itu muncul dengan sendirinya, saya 
membebaskan Perloche dengan bersikap kejam padanya dan melontarkan kata-kata vulgar 
yang sangat dia benci. 

Tentu saja, Perloche telah banyak menyaksikan perilaku seperti ini di lini masa 
sebelumnya... tapi ini pasti pertama kalinya dia menerimanya, jadi dia pasti terkejut. 

Dan saya harus terus menyiksanya untuk mempertahankan kejutan yang dia terima, 
sehingga dia tidak akan pernah lagi mengkhawatirkan saya ketika saya mengucapkan kata-
kata vulgar atau melakukan perbuatan jahat yang sangat dia benci. 

Sekarang Saintess benar-benar membenciku... Lain kali, aku harus fokus membuat Isolet 
membenciku. 

Tentu saja, itu akan sempurna jika aku bisa membuat mereka berdua membenciku pada 
saat yang bersamaan... tapi aku juga perlu mengatur nafasku. 

Omong-omong, Kania agak mengkhawatirkanku... tapi karena dia adalah seorang penyihir, 
dia bebas dari kejadian yang akan datang. Itu melegakan. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 600 poin! (Orang Baik Itu Menakutkan Saat Marah)] 
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"...Mendesah." 

Setelah menyimpulkan pikiranku, aku dengan paksa menghapus jendela pemberitahuan 
titik jahat palsu yang melayang di depanku dan segera duduk di lantai katedral saat aku 
menatap kursi tinggi tempat Perloche duduk ketika aku pertama kali tiba. 

"Kenapa dunia ini diciptakan seperti ini...?" 

Kursi tinggi memiliki mural besar Dewa Matahari terukir di atasnya. 

"...Seperti yang dikatakan legenda, lemparkan tiang api ke arah Raja Iblis. Namun, 
melemparkan pilar api tidak membuatnya lebih baik." 

Setelah mengamati mural Dewa Matahari untuk sementara waktu, saya berdiri dengan 
ekspresi santai. 

"Ketika saya mati, apakah saya akan pergi ke surga atau akankah saya pergi ke neraka?" 

Setelah menggumamkan teori yang sudah lama kuinginkan, aku berjalan keluar dari 
katedral, memaksakan diri untuk menghilangkan bayangan sosok Perloche yang 
gemetaran, yang menderita karenaku. 

Malam ini juga, saya harus menikmati minuman keras. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, saya sedikit terlambat ..." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Ah... Kania... Halo..." 

Kania, yang kembali ke asrama larut malam setelah berlatih bagaimana menangani ilmu 
hitam di tempat terpencil, membuka matanya lebar-lebar ketika dia menyaksikan 
pemandangan tersebar di asrama. 

"... Ada apa ini, Tuan Muda?" 

"Apa maksudmu... Itu hanya anggur..." 

Dia bertanya, karena ada banyak botol minuman keras berserakan di meja tempat Frey 
duduk. 
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"...Apakah kamu ingin minum juga?" 

Ketika Frey menatapnya dengan tatapan kabur di tengah botol minuman keras itu, Kania 
bertanya, sedikit mengernyit. 

"Jangan bilang kamu minum anggur sebanyak ini sendirian?" 

"...Ya." 

"Kau ringan. Bagaimana Anda bisa minum begitu banyak ... " 

"... Kania." 

Frey kemudian menjawab sambil tersenyum canggung pada Kania, yang mendekati meja 
sambil membersihkan botol-botol yang berantakan di sekitar Frey dengan ekspresi 
khawatir. 

"...Aku selalu menjadi peminum berat." 

"Apa?" 

Kania hanya berasumsi bahwa itu adalah ocehan seorang pemabuk dan terus 
membereskan meja, karena dia tidak percaya Frey, yang dulunya terbuang setelah minum 
hanya setengah botol, apalagi sebotol, akan menjadi peminum berat. 

"Itu karena saya memiliki kekuatan mental yang tinggi. Tidak peduli berapa banyak saya 
minum, saya tidak akan pernah mabuk. " 

"...Ah." 

Akhirnya, ketika Frey menghela nafas dan berbicara dengan nada sedih, Kania duduk di 
seberangnya dengan tatapan mengerti. 

"Jadi, apakah kamu biasanya bertingkah mabuk?" 

"...Hmm. Bertingkah mabuk dan bertingkah seperti orang brengsek adalah cara langsung 
untuk dibenci." 

Mengatakan demikian, Frey meraih botol minuman keras di sebelahnya dan 
menenggaknya ke tenggorokannya. 

"...Tapi jika kamu terus minum seperti itu, kamu akan merusak tubuhmu." 

"Tubuh yang sudah hancur ... tidak akan pernah bisa dihancurkan lagi." 

"Tetap saja, kesehatanmu..." 

"Itu semua sia-sia. Saya harus minum sepuasnya sebelum saya menemui ajal saya." 
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"........" 

Kania, yang mencoba menghentikan Frey dengan ekspresi prihatin, memahami arti kata-
kata sedih Frey saat dia menundukkan kepalanya, tidak dapat melanjutkan berbicara. 

"...Aku akan minum bersamamu." 

"...Apa?" 

Ketika Kania, yang membungkuk sebentar, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan 
menyatakan bahwa dia ingin minum bersama, Frey memberinya ekspresi terkejut. 

"...Apakah kamu minum dengan baik?" 

"...Ya." 

"Saya tidak tahu itu. Kalau begitu, minumlah." 

"...Baiklah." 

Dengan cara ini, Frey dan Kania mulai bertukar gelas satu sama lain, dan untuk sementara 
hanya suara menyeruput yang bergema di asrama. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Tampaknya benar bahwa kamu minum dengan baik." 

"Terima kasih atas pujiannya." 

Tak lama kemudian, aroma minuman keras mulai memenuhi ruangan, tetapi keduanya 
tidak berhenti minum. 

Ini terjadi karena Frey memiliki tingkat kekuatan mental tertinggi di dunia, dan Kania 
memiliki konstitusi yang menyerap sebagian besar racun alkohol dengan ilmu hitam. 

"...Kania, bolehkah aku meratap sebentar?" 

"...Ya, silakan lakukan itu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Namun, tidak seperti Kania, yang sepenuhnya menyerap kandungan alkohol, Frey, yang 
mulai terpengaruh oleh alkohol sampai batas tertentu, berbicara dengan mata yang terlihat 
sedikit lebih kabur dari sebelumnya. 

"...Aku ingin menyerah menjadi Pahlawan." 

"Kalau begitu menyerah." 

"...Apa?" 

Namun, ketika Kania dengan blak-blakan menanggapi keluhannya, Frey mengangkat 
suaranya dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"Tidak...!" 

"Kenapa tidak?" 

"Jika aku menyerah menjadi Pahlawan, Raja Iblis akan menghancurkan dunia ini..." 

"Hancurkan daripada memerintah?" 

"Ya, jalang terkutuk itu... bukannya ingin memerintah, ingin membakar seluruh dunia. 
Hanya... apa yang ingin dilakukan pria itu?" 

Saat Frey mulai mengomel tentang Raja Iblis, Kania memperhatikannya sebentar sebelum 
membuka mulutnya. 

"Lalu mengapa kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu ingin menyerah menjadi 
pahlawan?" 

"...Ah, itu?" 

Kemudian Frey, yang sibuk mengutuk Raja Iblis, membuka sebotol anggur baru, 
menuangkannya ke dalam gelasnya dan bergumam. 

"... Karena itu sulit." 

" ...Ya itu." 

Dengan demikian, keheningan berlalu di antara mereka untuk sementara waktu. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"...Saat aku minum seperti ini, Serena akan memukul punggungku." 

"Ya saya ingat." 

Akhirnya Frey memecah kesunyian, saat dia menyesap anggur dan berkata. 
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"Meskipun aku terus bertingkah seperti bajingan... Serena masih mengkhawatirkanku." 

"Karena dia tunanganmu." 

"...Tapi, setelah semua itu terjadi... dia tidak akan mengkhawatirkanku lagi, kan?" 

"...Ya." 

Kania setuju tanpa sadar saat dia menatap wajah Frey 

"...Kania, seberapa banyak yang kamu tahu?" 

"...Maaf?" 

Frey kemudian menanyai Kania dengan tatapan tajam. 

"Sikapmu terhadapku... tamasya yang menjadi lebih sering akhir-akhir ini... roti gandum 
hitam... menggabungkan semuanya, hanya ada satu kesimpulan." 

"......" 

"Kau sudah tahu banyak tentangku. Saya tidak yakin bagaimana Anda mengetahuinya. " 

"........" 

Saat Kania tutup mulut, Frey dengan tenang menuangkan anggur ke dalam cangkir. 

"...Aku pergi ke aula pelatihan pagi ini, dan aku menemukan sedikit sisa mana gelap yang 
tertinggal. Kamu sepertinya telah mencoba untuk menghapusnya, tapi ... itu terlalu familiar 
untukku, jadi aku langsung menyadarinya." 

"...Saya mengerti." 

"Kamu sedang berlatih untuk 'Raid on the Commoner's Asrama' yang akan datang, bukan?" 

Ketika Kania mengangguk dalam diam pada kata-kata itu, Frey tersenyum dan mengajukan 
satu pertanyaan lagi. 

"Ya, saya menduga sebanyak itu. Jadi... Bisakah Anda memberi tahu saya seberapa banyak 
yang Anda ketahui?" 

Setelah mendengar pertanyaan Frey, Kania ragu sejenak, lalu segera bergumam. 

"...Semuanya." 

"...Ah." 
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Karena itu, keduanya diam-diam mendentingkan gelas mereka di udara, saat Kania 
menyesap mencoba mempertahankan ekspresi tenangnya. 

"...Tuan muda?" 

Namun, Frey menatapnya kosong sambil memegang segelas anggur. 

"...Kania, apa kamu tahu watakmu seperti apa yang terlihat dari kemampuanku?" 

"...Apa itu?" 

Kemudian Frey menurunkan gelasnya dan meletakkannya di mejanya saat dia berbicara 
dengan nada serius. 

"Pembantu." 

"........" 

Setelah mengatakan itu, Frey bangkit dari tempat duduknya, mengulurkan tangannya ke 
Kania, dan berkata. 

"...Aku menantikan kerja samamu yang baik, Kania." 

"...Juga." 

Kania menjawab dengan senyum sedih saat dia diam-diam menjabat tangannya dan 
berdiri. 

Kemudian, setelah menatapnya sebentar, Kania segera memiringkan kepalanya dan 
bertanya. 

"...Tapi kenapa kamu tiba-tiba bangun?" 

"... Aku perlu memasukkan kekuatan hidup ke dalam tubuhmu sebelum aku pergi tidur." 

"Kamu tidak akan minum lagi?" 

"...Minum lagi tidak akan membuatku merasa lebih baik, itu hanya akan membuatku 
merasa sengsara." 

Karena itu, Frey diam-diam meraih tangan Kania dan menuju tempat tidur. 

"...Kalau begitu, aku berharap bisa bekerja denganmu hari ini." 

Segera setelah itu, Kania diam-diam membawa tangannya ke dadanya, tapi... 

"...Kalau dipikir-pikir." 
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"...Ya?" 

"Kupikir aku bisa berbagi kekuatan hidup melalui punggungmu... karena tidak nyaman dari 
depan karena dadamu." 

"...Saya mengerti." 

Kania, yang menatap Frey dengan tatapan kosong, menganggukkan kepalanya mengerti. 

"Kalau begitu aku akan memulai infus." 

"...Ya." 

Segera, seperti biasa, kekuatan hidup Frey mulai dimasukkan ke dalam Kania. 

"......" 

Dan Kania, dengan ekspresi sedikit menyesal, menundukkan kepalanya, tapi saat dia 
melihat boneka kucing di samping tempat tidur Frey, bibirnya terangkat membentuk 
senyuman lembut. 

Ini adalah saat di mana wataknya, Ajudan, bersinar. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Meskipun Irina menyuruhku untuk tidak ikut campur..." 

Sementara itu, pada saat itu... di asrama rakyat jelata, 

"...Aku masih harus membantunya entah bagaimana." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Arianne, teman masa kecil Irina, menelan ludah dan melihat ke bawah ke gulungan ajaib 
yang dia investasikan senilai satu bulan dari dana kuliahnya sendiri untuk dibeli. 
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Chapter 25 
Bab 25 -Kenangan 

"Meong..." 

"...Sepertinya malam ini aku juga bermimpi tentang kucing. Rasanya enak." 

Akhir-akhir ini saya sering memimpikan kucing. Itu juga, mereka sepertinya adalah mimpi 
yang jelas. 

Tentu saja, untuk seseorang seperti saya, yang jungkir balik untuk kucing, saya tidak bisa 
meminta sesuatu yang lebih baik. 

Satu-satunya hal yang dapat menghibur kondisi mental saya yang lelah adalah mimpi-
mimpi yang dipenuhi dengan kucing. 

'...Tidak, aku harus curhat pada Kania mulai sekarang.' 

Sejujurnya, aku tidak menyadari bahwa Kania tahu segalanya tentangku, jadi aku akan 
terus maju sendirian... Namun, jalan seperti itu akan terlalu sunyi untuk kujalani sendiri, 
dan aku tidak akan sanggup menanggungnya. kesendirian.. 

Saya merasa kasihan pada boneka kucing itu, tetapi tidak mungkin untuk terus menempel 
dan meratapi boneka kucing selamanya yang hanya bisa mengeluarkan suara meong. 

"Meong?" 

Sementara saya memikirkan hal itu, kucing di depan saya memiringkan kepalanya seolah-
olah bingung dan mendekati kaki saya. 

"...Hah?" 

Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan boneka kucing hitam, salah satu harta saya 
yang paling berharga akhir-akhir ini, sedang menatapku dengan tatapan redup. 

Baru kemudian saya menyadari bahwa boneka kucing kesayangan saya yang mengeong, 
dan saya dengan hati-hati mengajukan pertanyaan karena saya bingung memikirkan 
bahwa itu mungkin telah memperhatikan perasaan saya yang sebenarnya. 

"Uh ... Apakah kamu membaca pikiranku?" 

"..Dengung!" 

Kemudian boneka kucing itu mendengkur dengan ekspresi cemberut dan menoleh ke 
samping. Bingung dengan ini, aku menggaruk kepalaku dan bergumam. 
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"Yah, karena kamu ada dalam mimpiku, tentu saja kamu akan tahu apa yang ada di 
pikiranku." 

"...Meong." 

"Aku minta maaf... aku akan mengelus perutmu untukmu... Ah tunggu, bukankah itu yang 
aku suka daripada dirimu?" 

Setelah meminta maaf kepada boneka kucing untuk sementara waktu, saya tiba-tiba 
mengamati sekeliling dan mengerutkan kening. 

"...Tempat ini sepertinya familiar." 

Ketika saya melihat-lihat jalan yang familiar yang terlihat dalam mimpi saya, saya melihat 
seorang anak kecil berjalan jauh. Aku bergumam heran dengan mata terbuka lebar. 

"...Bukankah itu aku ketika aku masih muda?" 

Untuk beberapa alasan, diriku yang lebih muda berjalan ke arahku sambil berpegangan 
tangan dengan seseorang. 

Tiba-tiba, saya merasakan dorongan untuk bersembunyi, jadi saya berlari ke dinding, dan 
boneka kucing itu segera mengikuti saya. 

Saat aku bersembunyi di balik dinding, diriku yang lebih muda berhenti dan menunjuk ke 
tempat lain. Dia melepaskan tangan orang lain dan berlari ke arah itu. 

"Berengsek. Kenapa..." 

Dan, pada saat itu, saya menyadari untuk apa situasi ini. 

"...Kamu siapa?" 

"Kenapa kamu berbaring seperti itu? Apakah kamu sakit?" 

Sekarang, saya memimpikan hari pertama saya bertemu Perloche. 

"I-Itu... aku---" 

Perloche, yang terbaring di jalan dalam keadaan berantakan, menatap diriku yang lebih 
muda dengan ketakutan di matanya, saat dia berjongkok untuk memeriksa kondisinya. 

Pemandangan itu mengingatkan saya pada Perloche, yang memelototi saya dengan jijik di 
katedral hari ini. 

"...Eh." 
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Saya buru-buru mencoba menutup mata dan menutup telinga karena takut bagaimana 
penampilan Perloche muda dalam mimpi saya akan mempengaruhi saya. Namun, untuk 
beberapa alasan aneh saya masih bisa melihat dan mendengar dengan jelas apa yang 
terjadi di depan saya. 

"Ini, minum ini." 

"Apa ini...?" 

"Obat. Jika Anda minum ini, Anda akan menjadi lebih baik. " 

Perloche, yang menerima ramuan kualitas tertinggi dari diriku yang lebih muda, bertanya 
padanya dengan ekspresi waspada di wajahnya. 

"Kamu ... siapa kamu?" 

"Aku putra pertama dari keluarga Ducal Starlight, Frey Raon Starlight." 

"Kenapa kamu bersikap baik padaku?" 

"........" 

Mendengar jawaban kasarnya, dia meletakkan tangannya di dagunya dengan ekspresi 
serius dan mulai tersiksa oleh pertanyaannya. 

Kemudian Perloche, yang telah menatapnya dengan curiga di matanya, menyeringai seolah 
dia sudah mengetahui jawabannya. 

"Aku tahu itu... Jika aku meminum ramuan ini, kamu akan menculikku, bukan? Saya tidak 
membutuhkan ramuan ini. Jadi ambil kembali." 

Dan sejak saat itu, saya merasa bingung dan mulai bertanya pada diri sendiri. 

'...Kenapa berbeda dengan ingatanku?' 

Jelas, menurut ingatanku, Perloche seharusnya mengatakan 'Terima kasih' sambil 
membuat wajahnya yang naif dan bodoh seperti biasanya, lalu meneguk ramuan itu ke 
tenggorokannya. Jadi, mengapa mimpinya berbeda? 

"... Kenapa aku tidak bisa bersikap baik padamu?" 

"...Hah?" 

Setelah merenungkan pertanyaannya sebentar, diriku yang lebih muda menjawab dengan 
ekspresi cerah di wajahnya. Sementara itu, Perloche membuka mulutnya dengan tatapan 
bingung. 

"Apa maksudmu...?" 
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"Apakah salah membantu orang sakit?" 

"........." 

Setelah mendengar kata-katanya, Perloche menutup mulutnya, saat diriku yang lebih muda 
mengeluarkan dua ramuan lagi dari dalam saku dalamnya dan menyerahkannya padanya. 
Dia kemudian menunjuk ke katedral di kejauhan. 

"Hei, ada katedral! Jika kamu pergi ke sana, mereka akan menjagamu!" 

"...Aku tidak bisa mempercayai tempat itu. Beberapa teman saya hilang setelah pergi ke 
katedral." 

"...Mendesah." 

Tetapi ketika Perloche membantah dengan dingin, diriku yang lebih muda menghela nafas 
dan terdiam sejenak. Kemudian, segera, dia dengan hati-hati menawarkan saran. 

"...Lalu, maukah kamu datang ke rumahku?" 

"Aku tahu itu! Anda adalah seorang pedagang selama ini! " 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Apa itu pedagang?" 

"Kamu bahkan tidak tahu itu! Saya berbicara tentang preman yang menculik anak-anak 
seperti kita dan menjualnya!" 

".....?" 

Setelah mendengarkan kata-kata kasar Perloche untuk sementara waktu, segera diriku 
yang lebih muda mendengar seseorang memanggilnya dari jauh dan dia mengucapkan 
selamat tinggal pada Perloche. 

"...Maaf, kurasa aku harus pergi sekarang." 

"Sekarang, tunggu! Ke mana kamu pergi, kamu pedagang! " 

"Jika kamu tidak punya tempat untuk pergi, pastikan untuk pergi ke katedral di sana! Ini 
adalah tempat aman yang sering saya kunjungi!" 

"Aku tahu itu! Itu adalah niatmu selama ini! " 

"...Yah, kalau begitu hati-hati!" 

Diriku yang lebih muda, yang mengucapkan selamat tinggal padanya, berbalik dan 
bergegas dengan langkah bersemangat menuju seseorang yang berdiri di kejauhan, 
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sementara Perloche memeriksa ramuan di tangannya dengan singkat lalu berteriak dengan 
gagap ke arahnya saat dia menatap punggungnya yang memudar. 

"A-Aku akan memberi makan ini pada tikus yang lewat dan, jika nanti, itu memberikan 
reaksi yang aneh! K-Kalau begitu... Aku akan segera mengekspos kekejaman keluarga 
Starlight ke publik!" 

Setelah dia terengah-engah untuk waktu yang lama, dia bergumam dengan tatapan 
cemberut. 

"...Aku kehabisan makanan. Haruskah saya benar-benar pergi ke katedral itu?" 

Dan saat berikutnya, dunia membeku. 

"...Apa?" 

Ketika boneka kucing hitam di sebelahku mengamati sekeliling dengan bingung setelah 
anomali seperti itu, cahaya menyilaukan terpancar di dekatku. 

"...Hmm." 

Alisku berkerut melihat pancaran yang berkilauan, tetapi segera aku merasa bingung 
ketika menyadari bahwa cahaya itu perlahan-lahan menyebar. 

"Meong... meong..." 

".....?" 

Namun, tiba-tiba boneka kucing itu gemetar dan bersembunyi di belakangku, lalu 
mengintip keluar dan mulai menatap cahaya. 

"...Kitty, ada apa?" 

"...Meong." 

Saat aku melihat boneka kucing hitam itu, aku langsung merasakan kehadiran di depanku 
dan secara naluriah aku meletakkan tanganku di sarungnya. 

"Tenang." 

"...Apa yang ada di dunia ini!" 

Saat saya mundur bersama dengan boneka kucing, sesosok manusia muncul dari cahaya 
yang bersinar. 

"...Kamu siapa?" 
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"Aku adalah roh yang bersemayam di pedangmu, yang akan segera menghilang begitu aku 
kehabisan kekuatan. Untuk saat ini, hanya itu yang perlu Anda ketahui." 

"...Apa?" 

Segera, seseorang yang memiliki ciri fisik yang sama seperti saya muncul dari cahaya dan 
mulai mengucapkan kata-kata samar. 

"Aku sudah mencoba ikut campur sejak lama, tapi setiap kali aku gagal melakukannya 
karena aku kekurangan kekuatan?" 

"...Kurang kekuatan?" 

"Ya. Namun, karena apa yang Anda alami hari ini, pertahanan bawah sadar Anda telah 
sangat melemah, jadi saya akhirnya berhasil mengganggu ingatan yang ingin saya 
tunjukkan kepada Anda. Apa yang lega." 

".....?" 

Saat aku menatapnya secara misterius, pria itu tiba-tiba tersenyum dan menghunus 
pedangnya. 

"Tunggu, apa yang kamu lakukan ..." 

-- Schwiing! 

"......!" 

Dan saat berikutnya, langit terbelah. 

"A-Apa... yang... kau lakukan...?" 

Saya merosot ke tanah mencoba memahami pemandangan yang luar biasa seperti itu, dan 
ketika saya bertanya dengan nada bergetar, pria itu menunjuk ke langit dan berkata 
dengan acuh tak acuh, 

"Lihat baik-baik. Itu petunjuk penting." 

"...!?" 

Setelah mendengar kata-katanya, saya melihat ke langit dan menemukan matahari terbelah 
dua. 

Aku menatapnya dengan mulut ternganga, dan saat pria itu mulai memudar, aku bertanya 
dengan nada mendesak. 

"Jadi, apa itu?" 
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"Yah, untuk saat ini---" 

Kemudian dia mengucapkan kata-kata terakhirnya sambil menggaruk bagian belakang 
kepalanya saat dia segera berhamburan dan menghilang ke udara. 

"---ingat saja apa yang kamu lihat." 

Dan saat berikutnya, saya melihat kegelapan menjulang di cakrawala saat itu menelan 
segala sesuatu di jalannya. 

Dengan panik, saya buru-buru mengambil boneka kucing yang gemetar di belakang saya 
dan ketika saya melihat sekeliling, saya melihat sesuatu yang aneh. 

"...Perloche?" 

Perloche muda, yang masih memegang ramuan, menatapku. 

"... Frey." 

"Mengapa kamu di sini....!" 

Saat saya mendekatinya dengan hati-hati, dia segera ambruk di lantai. 

"Itu... Sakit..." 

"Aaah..." 

Tubuh Perloche penuh dengan luka dari pasukan Raja Iblis. Tubuhnya dipenuhi bekas luka 
dengan setiap senjata yang bisa dipikirkan. Segera, air mata darah mengalir di matanya. 

"... Sakit, sakit... kurasa aku akan mati." 

"Tidak, tidak, tidak... Kenapa aku melihat ini... Aku tidak ingin melihatnya lagi... Aku tidak 
ingin mengingat ini bahkan karena kesalahan... Dia tidak pernah muncul dalam mimpiku 
sebelumnya...?" 

"Frey..." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Kenapa, kenapa sih...?" 

Sementara aku gemetar melihat pemandangan mengerikan yang tidak ingin aku lihat lagi 
dalam hidupku, Perloche memutar lehernya dengan aneh, lalu dalam sekejap muncul tepat 
di depanku dan berbisik. 

"...Ini semua karenamu. Kenapa kamu berpura-pura tidak tahu?" 
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"Terkesiap, Terkesiap ..." 

Aku bergidik ketakutan bahkan tanpa berpikir untuk mundur dari tampilan mengerikan ini 
ketika seseorang menepuk bahuku. 

"Tuan Frey..." 

Dan pada saat berikutnya, aku mendengar Putri Kekaisaran bergumam di telingaku. 

"...Apakah itu pengalaman yang memuaskan untuk membelah perutku?" 

"Terkesiap, terengah-engah ..." 

Aku terus menundukkan kepalaku tanpa berani melirik ke samping. Namun, kali ini, dua 
orang dari belakang berbicara secara bersamaan. 

"... Tuan Muda, tolong menyerah." 

"...Menyerahlah dan santai saja, Frey. Jangan bertarung sampai akhir seperti yang saya 
lakukan. " 

Aku menggigit bibirku erat-erat saat aku mendengarkan Kania menusuk dirinya sendiri di 
tenggorokan dan bisikan lembut Serena. Tak lama kemudian aku merasakan sensasi aneh 
di kakiku. 

Aku melirik kakiku sambil masih menggigit bibirku erat-erat. Saya menemukan Isolet dan 
ayah saya menempel di kaki saya dengan senyum dingin di wajah mereka, saat darah 
menetes dari mata mereka. 

".....Aaah." 

Aku memejamkan mata dan berusaha mati-matian untuk tidak melihat mereka, tetapi 
meskipun kegelapan di sekitar, tidak peduli seberapa keras aku berjuang, tawa aneh 
mereka menjadi semakin berbeda setiap saat. 

"Pergi! Pergi!!" 

Dan untuk beberapa alasan aneh, saya merasakan ketakutan yang semakin meningkat 
dalam diri saya. 

Itu memang adegan yang tidak akan pernah ditonton lagi, mengerikan, tapi anehnya aku 
takut akan hal itu. 

Jelas kondisi mental saya ... 

"Hah...?" 

Tiba-tiba, aku merasa tubuhku diseret ke suatu tempat. 
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Ketika saya membuka mata dan melihat sekeliling, saya menemukan makhluk-makhluk 
dalam mimpi saya mencoba menyeret saya ke dalam kekosongan yang tiba-tiba muncul di 
belakang saya. 

Saya tidak melihat apa pun selain kematian dan kegelapan di sana, dan naluri saya 
memperingatkan saya bahwa sesuatu yang tidak dapat diubah akan terjadi jika saya 
membiarkan diri saya terseret ke tempat itu. 

"...Ha!" 

"Meong!" 

Dalam kepanikan, aku menggenggam tanah, mati-matian berjuang untuk memegangnya, 
sementara pada saat yang sama boneka kucing hitam itu menancapkan giginya ke kakiku 
dan menarikku masuk, mencoba mencegahku terseret ke dalam kegelapan pekat. 

Namun, apakah itu karena jumlah orang yang sangat banyak? 

Atau apakah itu karena pikiran untuk menyerah secara tidak sadar terlintas di benak saya? 

Saya memegang tanah sampai telapak tangan saya terkelupas sampai-sampai daging saya 
terlihat. Namun tetap saja saya mulai terseret ke dalam kegelapan oleh makhluk-makhluk 
impian saya. 

"Meong!!" 

Boneka kucing, yang ketakutan dengan situasi putus asa, akhirnya melepaskan kaki saya 
dan melarikan diri ke suatu tempat. 

"...Ya, setidaknya kamu akan selamat." 

Setelah menyaksikan adegan itu, saya menghela nafas lega dan melepaskan tanah yang 
dengan putus asa saya pegang sampai saat itu. 

Apa yang akan terjadi jika saya terseret ke dalam kekosongan itu? 

Akankah saya bangun di pagi hari seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa? 

Atau akankah saya akhirnya berkarat? 

Aku tidak tahu. Aku hanya ingin menyerahkan segalanya dan beristirahat sejenak... 

-- Berkilau!!! 

"...Hah?" 

Saat saya melihat tubuh saya perlahan tenggelam ke dalam kegelapan dalam keheningan, 
cahaya berkilauan di cakrawala mulai menerangi dunia. 
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Pada awalnya, saya bertanya-tanya apakah entitas misterius telah kembali, tetapi pada 
pemeriksaan lebih dekat, situasinya berbeda dari saat mereka muncul. 

Sebelumnya, ketika entitas misterius itu muncul, cahaya yang bersinar menyebar ke segala 
arah. Namun, sekarang sekitarnya diterangi oleh pecahan cahaya. 

""...Argh."" 

Fragmen yang menerangi sekelilingku meledak sekaligus dan memancarkan sinar cahaya. 
Makhluk-makhluk dalam mimpiku, terkena sinar cahaya itu, langsung terbakar berkeping-
keping dan akhirnya berubah menjadi abu. 

-Mendesis... 

Fragmen cahaya, yang melelehkan bahkan kegelapan yang akan menelanku, segera 
menembus lenganku dan terbakar seperti lilin yang berkedip-kedip, secara bertahap 
mencairkan ketakutan sedingin es yang mengganggu pikiranku. 

"...Meong." 

Saat aku menatap bingung pada pemandangan ini, tiba-tiba aku mendengar tangisan 
boneka kucing di depanku. 

Jadi ketika saya melihat ke depan dengan tatapan kosong, saya melihat boneka kucing itu 
menyeret seseorang ke arah saya dengan giginya terbenam di pergelangan kaki mereka. 

"Kitty... kau tidak boleh menggigit pergelangan kaki seseorang seperti itu..." 

Saya segera mencoba menghentikan boneka kucing itu, tetapi segera ketika saya melihat 
orang di depan saya, saya tidak bisa berkata-kata. 

'...Bukankah itu orang yang memegang tangan diriku yang lebih muda?' 

Sementara aku menatap tajam pada orang yang dikenalnya, dia segera mengulurkan 
tangannya dan mengepalkan tinjunya. 

-- Berkilau... 

Kemudian pecahan cahaya yang tersebar di semua tempat segera menghilang bersamaan. 

".....!" 

Dan pada saat itu, saya langsung mengenali orang di depan saya. 

"Jika Rumah Kekaisaran Matahari Terbit adalah matahari yang menerangi fajar 
Kekaisaran" 

"Dan jika Moonlight Duchy adalah bulan yang menerangi senjanya." 
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Sebelum saya menyadari, saya sudah bergegas ke dia dengan senyum cerah di wajah saya 
saat dia terus berbicara. 

"Lalu, Kadipaten Cahaya Bintang adalah bintang yang menyinari mereka yang tidak 
memiliki cahaya." 

"Eh..." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Tiba-tiba, dia mulai memudar, membelah menjadi fragmen bintang yang tak terhitung 
jumlahnya, saat dia meninggalkanku dengan satu nasihat terakhir dan menghilang dari 
pandangan. 

"...Jadi, kamu adalah bangsawan yang cukup mulia untuk melindungi semua orang, Frey." 

"Ibu......?" 

Dan saat berikutnya, saya berada di tempat tidur asrama saya dengan tangan terentang di 
udara. Saya menggumamkan kata yang tidak pernah saya gunakan sejak saya masih kecil. 

"........" 

Setelah linglung beberapa saat dalam keadaan itu, aku dengan hati-hati meletakkan boneka 
kucing hitam yang kupegang dan melirik ke samping. 

"........" 

Saat aku melirik ke samping, aku melihat Kania masih tertidur. Dengan hati-hati aku 
bangkit dari tempat tidurku dan menuju meja. 

-- Guling.. 

Akhirnya, saya diam-diam duduk di kursi di sebelah meja dan mulai menuangkan sisa 
anggur ke dalam gelas. 

"...Sial." 

Dan kemudian, saya mulai minum sendirian sampai subuh. 

Tentu saja, saya tidak merasa lebih baik. 

. 

. 

. 
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"...K-Tuan Muda. Apakah kamu baik-baik saja?" 

Begitu pagi tiba, Kania bangkit dari tempat duduknya dan bergegas ke Frey, yang ada di 
meja. 

"...Apakah kamu sudah bangun, Kania?" 

"Tuan Muda, apakah ada yang salah dengan tubuhmu?" 

"...Kenapa kamu menanyakan itu?" 

Ketika Frey bertanya dengan tatapan bingung, Kania membuka matanya lebar-lebar dan 
menjawab dengan nada rendah. 

"Oh, itu... karena aku mendengar teriakan saat fajar." 

"... Ah, itu." 

Lalu Frey menjawab sambil tersenyum. 

"...Aku baru saja bangun dari mimpi buruk." 

"......" 

Setelah mendengar ini, Kania diam-diam mengambil langkah dan berkata dengan ekspresi 
kaku di wajahnya. 

"Kalau begitu... aku akan membawakanmu sarapan." 

"...Baik." 

Saat Kania menggigit bibirnya dan hendak pergi, Frey memanggilnya dengan nada rendah. 

"... Kania." 

Ada getaran dalam suaranya, jadi Kania menatapnya dengan ekspresi khawatir dan 
bertanya. 

"...Apa yang harus aku lakukan?" 

Kemudian Frey, yang memegang secarik kertas tua, dengan hati-hati mengajukan 
pertanyaan padanya. 
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"... Katakanlah kamu mengabdikan seluruh hidupmu untuk ramalan yang tertulis di 
selembar kertas, percaya bahwa itu adalah takdirmu." 

"...Ya." 

"Namun ... bagaimana jika ramalan itu salah?" 

Setelah mendengar kata-katanya, Kania menatapnya dengan kasihan dan menjawab sambil 
tersenyum. 

"Jangan terlalu khawatir. Saya tidak berpikir ramalan itu salah sama sekali ... " 

"...Itu sudah terbukti salah pada dua kesempatan." 

"Apa?" 

Tapi saat Frey berbicara sambil mengayunkan kertas di tangannya, ekspresi Kania menjadi 
kaku. Jadi, dia bertanya. 

"Apa maksudmu...?" 

"Bahkan jika kita tidak mempertimbangkan hukuman mengenai ingatan para Pahlawan 
Utama... Bagaimana dengan masa lalu Perloche...? Saya yakin tentang pengaturan Perloche 
yang dijelaskan dalam ramalan ... " 

"...Tuan muda?" 

"Ada yang salah dengan ini... Tidak, ini sudah salah sejak lama..." 

Frey segera meremas ramalan itu dan melemparkannya ke dalam tasnya, dan mulai 
bergumam tak berdaya. 

"Jika aku bahkan tidak bisa mempercayai ramalan itu... Apa yang harus aku percayai...? 
Sistem? Tidak... Sistem adalah alasanku menjadi seperti ini... Lalu, apa yang harus aku 
percayai..." 

"....Tuan Muda Frey." 

"Sekarang aku bahkan tidak bisa mempercayai ingatanku sendiri... Apa yang harus aku 
percayai..." 

Kania, tidak bisa melihat pemandangan seperti itu lagi, mendekati Frey dan memeluknya. 
Dia berbisik pelan. 

"Tuan Muda, Anda bisa mempercayai saya." 

"........" 
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"...Karena aku adalah ajudanmu." 

Dengan demikian, keduanya saling berpelukan untuk waktu yang lama. 

Saat sosok mereka diterangi oleh sinar matahari pagi yang menembus melalui jendela. 
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Chapter 26 
Bab 26 -Kecelakaan 

"...Yah, aku akan pergi." 

"...Baiklah." 

Baru di pagi hari ketika saya akhirnya tenang saya mengirim Kania, yang telah menghibur 
saya sampai saat itu, ke kelas dulu. 

Sebenarnya, akan sangat bagus jika dia bisa mendukung saya karena kondisi tubuh saya 
masih belum baik, tetapi itu bisa menimbulkan keraguan di antara orang-orang. 

Jadi, meskipun agak sulit, mengirimnya pergi adalah keputusan yang tepat karena 
menyembunyikan hubungan kita akan bermanfaat bagi rencana masa depan kita. 

"..Mendesah." 

Dengan pemikiran itu, saya membuka toko keterampilan dan mulai menelusuri 
keterampilan yang saya perlukan saat ini. 

[Keterampilan Toko / Dasar Level 2] 

-- Pemulihan Kekuatan Hidup (1000pts) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan hidup. 
(Jumlah total tidak bertambah) 

"...Aku harus membelinya sekarang." 

Hari ini adalah hari duel evaluasi kinerja yang telah lama ditunggu-tunggu. 

Oleh karena itu, aku perlu membeli skill ini agar aku bisa menahan pukulan Irina sampai 
batas tertentu. 

"...Oh." 

Berpikir seperti itu, saya menekan keterampilan untuk membelinya, dan segera energi 
mengalir melalui pembuluh darah saya. 

Saya tidak berharap banyak karena itu seharusnya menjadi sedikit peningkatan, tetapi 
tampaknya sepadan dengan harga 1.000 poin. 

"...Kuharap Irina menembakkan bola api tepat ke arahku." 
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Aku memejamkan mata sebentar dan merasakan energi mengaliri tubuhku, lalu aku mulai 
mengobrak-abrik tasku sambil mengkhawatirkan Irina. 

"...Baiklah, ini sudah cukup." 

Akhirnya, saya mengeluarkan tiga dari ramuan mana kelas tertinggi yang saya beli dari 
gang belakang dalam perjalanan kembali ke asrama dari katedral kemarin. Saya tidak ragu 
untuk membuka tutupnya dan meneguknya satu per satu. 

"... Urk." 

Saya pikir mereka akan terasa enak karena itu adalah ramuan mana kelas tertinggi, tetapi 
ternyata sangat buruk. 

Berkat ini, saya merasa mual, tetapi jika saya muntah, puluhan ribu emas akan terbuang 
sia-sia, jadi saat saya memaksakan diri untuk menelannya, saya segera merasakan mana 
yang berapi-api berputar-putar di perut saya. 

'...Ini sudah cukup.' 

Setelah menutup mataku sebentar dan merasakan mana di perutku. Saya segera tersenyum 
ketika saya menyadari jumlah yang tepat telah terkonsentrasi. 

Mungkin jumlah mana bintang ini akan membantu Irina. 

Tentu saja, Irina mengincar nyawaku, tapi jika aku tidak memberinya mana, nilainya akan 
memburuk secara bertahap... yang bisa menyebabkan masalah dalam skenario. 

Sudah ada banyak tikungan, meskipun saya telah mencoba untuk menghindari variabel 
sebanyak mungkin, tetapi jika Irina diturunkan ke kelas yang lebih rendah atau 
dikeluarkan dari akademi, siapa yang tahu apa yang mungkin terjadi. 

Oleh karena itu, untuk saat ini, saya perlu melanjutkan sesuai dengan isi yang tertulis 
dalam kitab nubuat. 

'...ditulis dalam kitab nubuatan?' 

Saat saya mengatur pikiran saya dan bersiap untuk pergi ke kelas, saya berhenti sejenak 
sambil merenungkan tentang kitab nubuatan. 

"...Mendesah." 

Aku menghela napas dalam-dalam, saat aku mencoba menenangkan pikiranku yang cemas, 
dan kemudian bergumam dalam hati dengan ekspresi serius di wajahku. 

'Dua ramalan yang tertulis dalam buku itu telah terbukti salah... Haruskah aku 
mengikutinya secara membabi buta?' 
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Jelas tidak disebutkan hukuman di mana semua Pahlawan Utama akan mendapatkan 
ingatan dari kehidupan masa lalu mereka sebagai hasil dari regresi saya. 

Tentu saja, saya menemukan situasinya cukup aneh, tetapi sampai sekarang, saya telah 
mencoba merasionalisasikan bahwa hukuman itu pasti terjadi karena beberapa variabel 
tak terduga yang bahkan nenek moyang saya tidak dapat meramalkannya. 

Namun, sekarang saya menemukan bahwa bahkan pengaturan Perloche salah. 

Menurut ingatan saya dan latar yang disebutkan dalam buku kenabian, Perloche selalu 
menjadi gadis yang naif dan bodoh sejak dahulu kala. 

Ketika saya masih muda, dia meminum ramuan yang saya berikan kepadanya tanpa sedikit 
pun kecurigaan, dan bahkan ketika saya menyuruhnya pergi ke katedral, dia tidak 
meragukan kata-kata saya dan pergi ke sana. 

Tapi dalam mimpi kemarin, atau lebih tepatnya mimpi buruk, dia dengan percaya diri 
berseru kepada diri saya yang lebih muda bahwa dia akan 'mengekspos' kekejamannya. 

Perloche yang sama, yang mengajukan pertanyaan tata bahasa dalam surat pemerasan 
karena dia tidak bisa membedakan antara kata 'captive' dan 'expose'. 

Tentu saja, tidak masalah jika mimpi yang aku lihat sebelumnya hanyalah mimpi konyol... 
tapi setelah menyadari bagaimana warna pedangku memudar dalam sehari, aku yakin 
bahwa roh yang bersemayam di dalam pedang pasti telah ikut campur. 

Kemudian... 

Jika mimpi itu memang benar, dan jika nenek moyang saya, yang saya percaya tahu 
semuanya salah ... apa yang harus saya lakukan jika bahkan ramalan yang saya ikuti dengan 
setia ternyata salah pada akhirnya? 

Apakah tidak apa-apa untuk mempercayai ramalan, sistem, dan ingatanku? 

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

Saya berdiri di sana merenungkannya untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya pikiran 
saya tidak dapat menemukan jawaban. 

Karena, mengingkari nubuatan dan sistemnya.. berarti mengingkari setiap perbuatan yang 
pernah saya lakukan. 

Dan jika saya menyangkalnya, saya merasa seperti saya tidak akan dapat mempertahankan 
kewarasan saya lagi... Pada akhirnya, saya memutuskan untuk mengesampingkan 
kekhawatiran saya untuk nanti sampai saya menemukan bukti yang lebih nyata. 

'... Itu masih dalam kendali. Saya masih bisa membuat semuanya bekerja.' 
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Karena itu, saya hampir tidak merasionalisasi diri seperti itu, lalu menghela nafas panjang 
dan meninggalkan asrama. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Semua orang memperhatikan. Sekarang saya akan menjelaskan tindakan pencegahan 
yang diperlukan untuk evaluasi kinerja." 

Semua siswa Kelas A berkumpul di tempat latihan. 

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

Dan segera, saya merasakan niat membunuh yang sangat besar. 

Aku melihat sekeliling untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan segera menemukan 
Clana, Perloche, dan Irina memelototiku. 

Selain Clana dan Irina, aku tidak pernah berharap Perloche memelototiku dengan mata 
yang dipenuhi dengan niat membunuh seperti itu. 

"...Fokus! Kalian semua, berkonsentrasilah!" 

Ketika gadis-gadis yang memelototiku seperti itu mendengar teriakan Isolet, mereka 
mengalihkan pandangan mereka dariku, lalu mengalihkan perhatian mereka padanya. 

Saya mulai merenungkan rencana masa depan saya setelah berterima kasih kepada Isolet 
dalam hati karena membiarkan saya bernafas. 

Hari ini apapun yang terjadi, aku harus kalah dari Irina. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Setelah kekalahanku, aku akan memainkan peran sebagai bajingan egomaniak dengan 
harga diri tinggi yang terpaksa menyerahkan mananya kepada orang biasa yang rendah 
karena sumpah kematian. 

Jelas, saat menyerahkan mana saya, saya hanya akan mentransfer jumlah yang diperlukan 
agar Irina tidak gagal selama setahun. 

Jika tidak, tingkat kematian saya akan melonjak. 
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"...Juga, akhir-akhir ini monster misterius telah muncul di seluruh Kekaisaran." 

Sementara aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, suara Isolet bergema di seluruh tempat 
latihan dengan bantuan artefak sihir pengeras suara. 

"Para ksatria masih menghalangi mereka sampai batas tertentu, tetapi jika tren saat ini 
berlanjut, ibukota Kekaisaran tempat kita tinggal akan berada dalam bahaya suatu hari 
nanti." 

Memang, pernyataannya benar. 

Sekarang, karena akibat dari kebangkitan Raja Iblis, iblis pasti telah muncul di seluruh 
Kekaisaran. 

Dan iblis-iblis itu akan menghancurkan tanah tandus yang dihancurkan oleh 'Kelaparan 
Besar', mendatangkan malapetaka dan menimbulkan banyak korban di seluruh Kekaisaran. 

Dan karena itu, setengah dari penduduk kekaisaran akan mati kelaparan, sementara 
setengah lainnya akan dimangsa oleh iblis. 

Tentu saja, para bangsawan akan sibuk melindungi properti mereka sendiri, mengabaikan 
permintaan rakyat yang harus mereka lindungi. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang 
sunyi. 

"Jadi, sesuai dengan kebijakan kekaisaran yang berubah, aku akan mengangkatmu menjadi 
perisai yang melindungi Kekaisaran. Dan langkah pertama dalam hal itu adalah evaluasi 
kinerja ini." 

Sementara saya merenungkan tentang Kekaisaran busuk yang kotor ini, Isolet mengamati 
semua orang dengan tatapan dingin dan terus berbicara. 

"Jadi, evaluasi kinerja akan dilakukan dalam bentuk 'Pertarungan kehidupan nyata skala 
penuh'." 

Ketika para siswa tampak bingung dengan kata-kata itu, Isolet menambahkan dengan 
singkat. 

"...dan dengan tekad untuk saling membunuh." 

Dengan kata-kata terakhir itu, Isolet selesai menyatakan tindakan pencegahan dan duduk, 
dan keheningan yang berat turun ke tempat latihan. 

"Lalu... pasangan pertama, Clana Solar Sunrise dan Perloche Astellade, maju ke depan." 

Dalam suasana yang berat ini, Isolet mengumumkan dimulainya evaluasi kinerja dengan 
nada serius. 
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"Santo Perloche. Sekali lagi, ini bukan permainan..." 

"...Saya tahu." 

"Hah?" 

"... Aku tidak akan tertipu lagi." 

Mereka berdua berbicara satu sama lain saat mereka berdiri di lapangan sparring dengan 
ekspresi serius. 

Biasanya, orang bisa mendengar olok-olok lucu Clana dan Perloche. Namun, sekarang 
Perloche bersiap untuk bertarung saat dia berdiri di sana dalam posisi siap bertarung 
dengan ekspresi dingin. 

"... Ugh." 

Melihatnya seperti itu, hatiku merasa jijik, tenggelam dalam rasa bersalah karena merusak 
anak yang murni dan polos seperti dia. Wajahnya yang aneh yang aku lihat dalam mimpiku, 
dan bayangan masa lalunya yang benar-benar berbeda dari ingatanku, menyatu menjadi 
satu. 

-- Peluit 

Saat aku menggelengkan kepalaku dalam upaya untuk menjernihkan pikiranku dari 
gangguan, aku mendengar peluit Isolet dan, pada saat berikutnya, Putri dan Orang Suci 
bentrok. 

Untuk sesaat, jantungku berdebar memikirkan bahwa dia akan menggunakan Berkah Dewa 
Matahari⟧, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, aku melihat bahwa serangan Putri 
Kekaisaran yang dipenuhi dengan mana surya diblokir oleh perisai putih. 

-- Asik... 

Clana kemudian melangkah mundur dengan gerakan gesit dan mulai memusatkan Solar 

Mana❱ di jari-jarinya, sementara Saintess memusatkan Kekuatan Suci❱ di tinjunya. 

'...Apakah mereka berencana untuk mengakhiri duel dengan serangan habis-habisan?' 

Jumlahnya sangat besar sehingga saya bertanya-tanya apakah mereka mencoba untuk 
mengakhiri duel dengan satu serangan habis-habisan, tetapi ketika dua serangan mereka 
bertabrakan di udara secara bersamaan. 

'...Ah, jadi kamu mengincar ini.' 

Dan pada saat itu, fragmen mana besar yang bertabrakan di udara terbang ke arahku 
bersama dengan puing-puing. 
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Mungkin, jika saya terkena langsung oleh mereka, saya akan menderita cedera yang 
membutuhkan waktu 10 minggu untuk sembuh. 

".....!" 

Kaget, Kania diam-diam memusatkan mana gelap di telapak tangannya, tapi aku 
menggelengkan kepalaku untuk menahannya. 

-- Berputar! 

Ini karena aku telah memperkirakan sebelumnya bahwa Isolet akan melenyapkan fragmen 
mana dan puing-puing itu dengan tebasan pedangnya bahkan sebelum mereka 
mencapaiku. 

"... Aku bisa mengendalikan situasi tak terduga seperti ini, jadi kamu bisa menggunakan 
teknik tingkat lanjut tanpa khawatir. Kalau begitu, mari kita lanjutkan. " 

Setelah ucapan tenang Isolet selesai, gadis-gadis itu, yang terlihat kecewa, melanjutkan 
duel mereka. 

Tampaknya ini adalah strategi pertempuran yang diformulasikan dengan maksud 'akan 
beruntung jika berhasil, jika tidak, tidak ada salahnya jika tidak.' Namun, itu agak 
mengancam. 

'...Ngomong-ngomong, itu bukan serangan yang fatal. Melihat itu, sepertinya kata-kata 
Kania benar.' 

Tujuan utama dari 'Aliansi Pahlawan' yang Kania bicarakan adalah 'Kejatuhan'ku. 

Ketika saya bertanya kepadanya apa alasannya untuk keputusan seperti itu, dia berkata 
bahwa mereka memutuskan bahwa itu terlalu murah hati untuk mengobati hanya dengan 
membunuh orang yang telah menghancurkan dunia. 

Sungguh, saya dengan tulus berterima kasih telah memberi saya waktu. 

"...Kyaa!!" 

Saat aku menyaksikan pertempuran dalam keheningan dengan pikiran seperti itu di 
pikiranku, serangan Clana yang dipenuhi dengan mana matahari menghantam Perloche, 
dan duel itu lebih hambar dari yang aku harapkan. 

Jika mantan Perloche yang membenci rasa sakit, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya 
terkena serangan seperti itu. 

Namun, untuk beberapa alasan aneh, Perloche membiarkan dirinya terkena pukulan fatal 
saat mencoba memaksanya menuju Clana. 
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"...batuk." 

Perloche, yang gemetar saat mencengkeram perutnya untuk waktu yang lama, 
mengatupkan giginya dan berjuang untuk bangun entah bagaimana. 

"Hanya, kenapa sih ..." 

"Aku, aku... aku tidak akan membiarkan siapapun... mengambil keuntungan dariku lagi..." 

"........" 

Namun, dia tidak bisa menahan goncangan pukulan dengan kekuatan mentalnya, dan 
segera kehilangan kesadaran. 

Menonton adegan itu, aku menurunkan pandanganku di bawah beban rasa bersalah karena 
membuat gadis murni seperti dia seperti itu. 

"...Pemenang duel ini adalah Clana Solar Sunrise. Kemudian, pasangan berikutnya. " 

Akhirnya, suara tenang Isolet bergema, dan Perloche yang tidak sadar dibawa pergi oleh 
para asisten. 

"Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja ...?" 

"... Sst." 

Ketika Kania yang berada di sampingku berbicara kepadaku, aku mendorongnya menjauh 
dan tetap diam berjuang untuk mengendalikan ekspresiku. 

Saat aku melihat Kania menggigit bibirnya, sepertinya ekspresiku pasti sangat terdistorsi. 

. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

. 

. 

. 

. 

Sejak itu, beberapa pasangan saling berhadapan, tetapi sebagian besar duel berakhir 
dengan satu pertukaran. 

Ini terjadi karena rakyat jelata terlalu terampil untuk ditangani oleh para bangsawan yang 
tidak kompeten ini. 
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Namun, pertarungan antara Kania dan Arianne layak untuk ditonton. 

Meskipun pemenangnya adalah Arianne, yang berhasil menjebak Kania sepenuhnya 
menggunakan penghalangnya, tetapi hasilnya akan sulit diprediksi jika Kania mampu 
menggunakan ilmu hitamnya. 

Omong-omong, agak mengecewakan bahwa Serena tidak ada di sini. Jika dia ada di sini, kita 
bisa menyaksikan kemampuannya untuk memprediksi semua rute serangan lawannya dan 
mengalahkan mereka hanya dengan satu jari... 

'...Sayang sekali, Tidak---.' 

Setelah dipikir-pikir, jika Serena berada dalam situasi ini, dia akan mengejar hidupku juga. 
Sekarang aku memikirkannya, aku seharusnya senang daripada kecewa karena dia tidak 
ada di sini sekarang. 

Namun, sekarang saatnya bagi Serena untuk kembali ke akademi. Jadi...sepertinya aku 
entah bagaimana harus memikirkan tindakan balasan untuk menghadapinya. 

"...Kelompok berikutnya, Frey Raon Starlight dan Irina Philliard, majulah." 

Selagi aku sibuk mengatur pikiranku, sebelum aku sadar itu sudah giliranku dan Irina. 

"...Apakah kamu siap menjadi budakku?" 

"........" 

Aku mendekati sisi Irina dan melontarkan komentar sarkastik, saat dia menatapku tajam. 

Aku dengan tenang menerima tatapan Irina, lalu berbisik pelan di telinganya. 

"Oh, aku berpikir untuk memeluk teman kecilmu lain kali... Bisakah kamu memberiku saran 
nanti?" 

-- Cicipi...! 

Kemudian Irina menggigit bibirnya dengan erat. 

"...Lalu, apakah kamu bersedia menjagaku?" 

Saat aku menatapnya dengan ekspresi mengejek, aku menyeka darah yang mulai keluar 
dari bibirnya dengan tanganku, lalu segera berjalan ke lapangan sparring sambil melamun. 

'...Ini seharusnya cukup, kan?' 

Irina Philliard semakin kuat semakin marah dia. 

Ini bukan hanya metafora, melainkan 'pengaturan resmi'. 
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Karena sihir agung yang memberikan pukulan fatal pada Raja Iblis, makhluk dunia lain, 
juga merupakan sihir yang lahir dari kesedihan dan kemarahan yang membara atas 
kehilangan temannya Arianne. 

Jadi bahkan jika dia dalam kondisi kelelahan mana, dia setidaknya bisa mendaratkan 
pukulan padaku dengan bola api jika dia marah. 

-- Peluit!! 

Sementara aku tenggelam dalam pikiranku, aku melihat bahwa Irina telah memasuki 
lapangan sparring dan memelototiku, dan pada saat berikutnya, Isolet meniup peluitnya. 

"...Heup!" 

Dan bahkan ketika suara peluit masih terdengar, tujuh bola api muncul di atas kepala Irina. 

"Sekarang, tunggu... Se-Tujuh?" 

"Apa... Bagaimana bisa kegagalan itu..." 

Dalam suasana seperti itu di mana orang-orang saling berbisik, Irina memelototiku dengan 
ekspresi penuh kebencian dan berbicara. 

"Meskipun... aku tidak cukup kuat untuk membunuhmu... aku akan membuatmu menderita 
sepedih mungkin..." 

"Um ... tujuh sedikit ..." 

"Aku akan membunuhmu dalam setahun ketika aku mendapatkan kembali kekuatanku. 
Sampai saat itu tiba, aku akan meninggalkanmu dengan luka bakar yang akan membuatmu 
menggeliat kesakitan." 

"Tidak, toh kamu tidak akan bisa memanipulasi semuanya... menghela nafas." 

Memanggil tujuh bola api dalam keadaan kehabisan mana adalah sesuatu yang jika 
dilaporkan ke menara, para penyihir akan berbondong-bondong ke arahnya untuk 
mempelajari fenomena tersebut dengan mata menyala. 

Irina telah mencapai prestasi yang luar biasa, tetapi melihatnya membuat hatiku cemas. 

Karena mengendalikan tujuh bola api dalam kondisinya saat ini sama saja dengan bunuh 
diri. 

"... Aduh!" 

Benar saja, Irina, yang mencoba memanipulasi bola api, jatuh berlutut. 

"Fu-Fuck .. Batuk ..." 
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'Tidak, jika kamu hanya menembak beberapa tembakan dalam jumlah sedang, aku akan 
kalah sendiri... Kenapa kamu main-main?' 

Saat aku menatapnya dengan mata kesal, aku kemudian menyadari bahwa Isolet dan Clana 
terus menatapku dengan mata aneh karena fakta bahwa aku masih berdiri. Melihat tatapan 
mereka, aku mulai mendekati Irina sambil menggertakkan gigiku. 

"Aarghh!!" 

"...Ha, aku tahu itu. Bola api macam apa wanita jalang itu?" 

Segera setelah saya tiba di depannya, saya menjatuhkannya ke lantai tanah dengan 
tendangan. 

"Tidak peduli seberapa keras kamu berjuang... ada beberapa hal yang tidak akan pernah 
berubah... Irina." 

"Dengan mulut kotor itu...jangan...jangan pernah panggil namaku...dasar bajingan..." 

"Kamu jalang, kamu akan segera menjadi hewan peliharaanku ... dasar orang rendahan." 

"Aduh!!" 

Saat Irina menggumamkan kutukan sambil memelototiku dengan mata penuh kebencian, 
aku menjambak rambutnya dan membantingnya ke tanah. 

"Argh!" 

"Lihat baik-baik. Ini adalah tanah yang cocok untukmu." 

"Ugh..." 

"Apa masalahnya? Anda akan menelan lebih banyak dari ini di masa depan. " 

Akhirnya, saya membuka termos mana yang saya simpan di lengan baju saya dan 
menumpahkannya ke tanah tanpa ada yang memperhatikan, lalu saya memprovokasi dia 
dengan menggiling wajahnya di tanah yang dibasahi dengan mana. 

"Ugh..." 

"Apa yang terjadi? Apakah Anda merasa tidak enak karena wajah Anda digosok ke tanah? " 

"Uhuk uhuk..." 

"Ngomong-ngomong, tidak peduli seberapa banyak aku memikirkannya, aku pikir tanah 
kotor ini terlihat kurang menjijikkan daripada kamu ..." 

"...Apa?" 
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"Tidak peduli berapa banyak cacing dan kotoran yang berkeliaran di tanah ini... Bukankah 
wajar jika merasa jijik ketika sesuatu yang keji menyentuhnya?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Setelah mengatakan itu, aku bergumam dalam hati saat aku mulai berjalan keluar dari 
arena sparring, meninggalkannya di belakang, yang masih menggertakkan giginya. 

'...Tolong, pukul saja aku dengan satu tembakan.' 

Saat saya berjalan dengan susah payah, berdoa dengan sungguh-sungguh agar dia akan 
mendaratkan bola api pada saya, saya merasakan panas yang meningkat di belakang saya 
dan berbalik dengan senyum puas di wajah saya. 

-- wussss!! 

Dan pada saat itu, bola api pertama menghantam saya. 

"Aarghh...!" 

Setelah terkena bola apinya dengan benar, aku langsung terhuyung mundur, merasa lega 
karena Irina bisa mengalahkanku daripada kebingungan karena luka bakarnya lebih buruk 
dari yang kuduga. 

'...Mengapa begitu terbakar?' 

Meskipun Fireball❱ adalah mantra sihir yang fatal, satu bola api tidak benar-benar 
mengancam. 

Tidak seperti Meteor❱, yang menawarkan kekuatan yang cukup besar secara individual, 
Fireball adalah sihir yang bersaing dengan api dan kuantitas yang cepat. 

Tapi ini.. ini bukan bola api, ini lebih seperti meteor. Lagi pula, bahkan jika dia dalam 
kondisi kehabisan mana, dia masih Archmage masa depan. 

"Aargh, sakit!!" 

Dengan pikiran seperti itu di benak saya, saya berguling-guling di tanah dengan air mata 
berlinang, dan pada saat itu, dua bola api terbang lurus ke arah saya. 

"Aargh! Panas, panas!!" 

Aku menyambut bola-bola api itu dengan gembira, dan aku sekali lagi berguling-guling di 
tanah dan mulai melafalkan kalimat-kalimat penjahat kelas tiga yang telah kusiapkan 
sebelumnya. 

"Kamu, kamu berani ... kamu orang rendahan yang kotor ... jalang ...!" 
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Aku merasa ingin mati karena ngeri. Namun, masing-masing dialog ini sangat efektif dan 
membawa hasil langsung. Saya bisa tahu hanya dengan melihat wajah rakyat jelata segera 
setelah saya mengucapkan kalimat ini. 

"...Bagaimana rasanya berguling-guling di tanah setelah dipukuli oleh orang biasa yang 
jorok dan rendahan?" 

"Uhuk uhuk..." 

"...Bangun, masih ada lagi." 

"Ugh... Hah...?" 

Setelah berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama, aku terhuyung-huyung 
mendengar kata-kata Irina, tapi segera aku membeku melihat pemandangan di depanku. 

-- Mendesis! 

"Aaaarghhh!!" 

Kali ini, tiga bola api terbang ke arahku. 

"Aduh... aduh..." 

Meskipun saya kesakitan, saya berpura-pura tidak sadar, untuk menghormatinya, yang 
berhasil memanipulasi tiga bola api secara bersamaan dalam kondisi kehabisan mana. 

"Bangun... naik... masih... satu... lagi yang tersisa..." 

Ketika saya mendengar suaranya yang tidak menyenangkan, saya tersenyum pahit dan 
terhuyung-huyung dengan tubuh saya yang compang-camping. 

Terlepas dari kenyataan bahwa rentang hidup dan vitalitas saya telah berkurang secara 
besar-besaran, saya masih seorang pahlawan, jadi saya akan dapat menahan satu serangan 
terakhir. 

Tentu saja, saya mungkin benar-benar kehilangan kesadaran jika saya terkena yang itu. 

Namun, perbuatan jahat palsu yang telah kulakukan terhadap Irina... Tidak, dari sudut 
pandangnya, itu adalah perbuatan jahat sejati yang penuh dengan kedengkian, jadi wajar 
saja jika aku menghadapi kebencian dan kemarahannya secara langsung. 

"Ah, ini belum berakhir... jalang..." 

Dan akhirnya aku berdiri, menyemburkan garis-garis menjijikkan sampai akhir, saat aku 
mengatupkan gigiku dan menunggu bola api terakhir yang akan dia lemparkan. 

"Ambil ... ini ... dan pergi ke neraka ..." 
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"Mari kita akhiri ini sekali dan untuk selamanya..." 

-- Tuduh 

"...Hah?" 

Irina, yang akan mengirim bola api terakhir terbang ke arahku, terhuyung dan langsung 
pingsan. 

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

Dan pada pemandangan itu, keheningan yang berat bertahan untuk waktu yang lama. 

"Aku akan menghitung sampai 10. 10, 9, 8..." 

'...Sialan, sekarang setelah ini terjadi, aku tidak punya pilihan.' 

Akhirnya, saya panik ketika mendengar Isolet menghitung, jadi saya mencoba 
membangunkannya dengan bros transmisi kekuatan hidup jarak jauh sambil menangis 
dalam hati. 

-Berbunyi!! 

Tiba-tiba, lingkaran sihir misterius besar muncul di lantai tempat sparring tempat aku dan 
Irina berada. Ketika itu mulai bersinar, aku meluruskan pedangku sambil mengerutkan 
kening pada fenomena abnormal itu. 

"...Hah?" 

Dan di saat berikutnya, cahaya terang meletus dari lingkaran sihir dan melahap aku dan 
Irina dalam sekejap. 

"Ta-Tapi yang aku beli seharusnya adalah gulungan pemulihan...!?" 

Setelah mendengar tangisan bingung Arianne saat diselimuti cahaya terang itu, aku segera 
kehilangan kesadaran. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ugh..." 
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Aku meraih kepalaku yang berdenyut dan sedikit membuka mataku. Segera saya melihat 
banyak pohon berdiri di depan saya. 

".....?" 

Saya bingung dengan kenyataan bahwa saya tidak dapat menemukan siswa dan pengawas 
mengawasi kami di tempat latihan. Namun, ketika saya mengamati sekeliling, ada pohon 
abu-abu sejauh mata memandang. 

"... Dasar gila." 

Aku melihat pemandangan itu dengan linglung dan segera meludahkan kutukan. 

Itu karena aku menyadari bahwa tempat di mana aku berdiri sekarang adalah 'Hutan 
Ashen', sebuah gua ajaib yang dipenuhi dengan semua jenis iblis, yang seharusnya hanya 
muncul di tahap tengah hingga akhir dari 'permainan' menurut skenario. disebutkan dalam 
kitab nabi. 

"Ini... apa yang sebenarnya terjadi...?" 

Saat aku berdiri, masih belum memahami situasinya, aku menurunkan pandanganku ketika 
sesuatu tersangkut di kakiku. 

"........" 

Saya menemukan diri Irina yang tidak sadar, yang terengah-engah. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"... Ini membuatku gila." 

Sepertinya aku dan Irina pingsan di gua ajaib ini setelah diteleportasi ratusan kilometer 
dari akademi. 

Pada titik ini, saya cemas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. 
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Chapter 27 
Bab 27 -Tempat Persembunyian Iblis 

"...Apa yang harus saya lakukan?" 

Ada pepatah, 'Di balik gunung, ada gunung.' [1] 

Tidak ada pepatah lain yang bisa menggambarkan kesulitan saya saat ini lebih akurat dari 
itu. 

Tidak, sekarang setelah kupikir-pikir, kupikir itu bukan ekspresi yang akurat karena 
bahkan sebelum aku bisa menyeberangi gunung pertama, gunung lain muncul dengan 
sendirinya. 

Aku bahkan tidak tahu hasil duelnya, tapi di sini aku bersama Irina diteleportasi ke tengah 
'Hutan Ashen,' gua iblis yang seharusnya hanya muncul di tengah hingga akhir skenario. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 500 poin! (Pertempuran penjahat kelas tiga)] 

"Mendesah.." 

Segera setelah aku menghapus prompt sistem perolehan poin jahat palsu yang muncul di 
depanku, aku mendengar erangan Irina. Sepertinya dia akan segera sadar kembali. 

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

Karena ini, otak saya membeku sejenak. Sepertinya segalanya akan lepas kendali jika aku 
tetap diam, jadi aku meninju kepalaku untuk memaksa otakku bekerja. 

'...Haruskah aku menyamar?' 

Menyamar mungkin merupakan metode yang paling efektif dalam situasi saat ini. Saya 
selalu membawa 'Topeng Penipuan' dan jubah hitam jika terjadi keadaan darurat. 

Topeng penipuan setidaknya akan menutupi wajahku, meskipun efek sembunyi-sembunyi 
masih pada cooldown, dan jubah hitam akan menyembunyikan rambut dan sosokku. 

Dengan kata lain, Jika aku memakai keduanya dan menempa jalan keluar dari 'Hutan 
Ashen' sambil melindungi Irina, aku akan bisa menipunya dan dengan aman meninggalkan 
gua iblis ini. 

Namun... 

'...Ada risiko tinggi untuk terekspos.' 
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Kami berdua bersama-sama diliputi sihir teleportasi spasial. Dan ada beberapa yang 
menyaksikan adegan ini. 

Jadi.. jika Irina mengetahui keseluruhan cerita setelah keluar dari sini dengan selamat, dia 
pasti akan mencurigaiku sebagai pria bertopeng tanpa mengedipkan mata. 

'...Lalu, haruskah aku menggunakan kekuatanku secara terbuka?' 

Akan lebih mudah jika aku bisa menggunakan kekuatanku secara terbuka. 

Tentu saja, saat kita keluar dari hutan ini, kondisi fisikku akan sangat buruk... tapi 
setidaknya, kita bisa keluar dari sini dengan selamat. 

Namun, Irina akan curiga. 

Jelas, Irina sekarang percaya bahwa aku adalah pelayan Raja Iblis, jadi aku bisa menipunya 
dengan mengklaim bahwa sumber kekuatanku berasal dari Raja Iblis. Namun, saya harus 
secara aktif melindunginya dari bahaya saat kami mencari jalan keluar dari tempat ini. 

Dan, jika aku melindunginya, bahkan Irina, yang membenciku, akan mulai meragukan 
niatku. 

"... Sial, sistem sialan, setidaknya beri aku item yang bisa membuatku tak tertandingi." 

Akan sangat bagus jika saya bisa mendapatkan item atau senjata yang tiada taranya. Tapi 
sayangnya, ini adalah gua yang dipenuhi dengan beberapa iblis dan monster tingkat tinggi, 
yang memiliki kekuatan besar kedua setelah 'Eksekutif' Raja Iblis yang berorientasi pada 
pertempuran. 

Dan terlepas dari kekuatan individu mereka, jumlah mereka yang luar biasa cukup 
merepotkan. Lebih buruk lagi, kondisi saya juga mengerikan. 

Jika sebelum umur dan vitalitasku habis secara drastis, aku pasti bisa bertahan, tapi karena 
penalti, kekuatan tempurku juga menurun, belum lagi aku bahkan terkena enam bola api 
Irina. 

'Satu-satunya senjata yang kumiliki saat ini adalah pedang tanding dan cambuk kejahatan 
palsu... Apa yang harus kulakukan...' 

Dengan tubuh yang compang-camping, pedang tanding dan cambuk, tidak mungkin aku 
bisa membunuh mereka dengan mudah. 

Jadi, apa yang harus saya lakukan? 

"............" 
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Setelah menderita dilema ini untuk sementara waktu, aku mengeluarkan cambuk dari saku 
dalam pakaianku dan mulai mendekati Irina. 

"...Kurasa aku tidak punya pilihan." 

Mulai sekarang, aku penculik yang menculik Irina. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Irina..." 

"Ari-Arianne...?" 

Adegan yang akrab muncul di depan mataku. 

Adegan yang saya alami di timeline sebelumnya yang ingin saya hapus dari ingatan saya, 
namun pada saat yang sama tidak boleh saya lupakan. 

"Ru-Lari... aku akan memblokir jalan... dan mengulur waktu untukmu..." 

Arianne, yang berada di pelukanku, bergumam sambil menatapku dengan mata redup. 

"...Berhenti bersikap melodramatis dan datanglah padaku. Aku sudah selesai bermain-main 
dengan kalian orang-orang rendahan." 

Sementara itu, Raja Iblis menguap dan memprovokasiku dari jauh dengan nada acuh tak 
acuh. 

"Bunuh kamu, aku akan membunuhmu ... aku akan membunuhmu !!" 

"...Hmm?" 

Saat aku memelototi Raja Iblis, aku mulai merapalkan mantra sihir agung dengan 
menuangkan semua mana, amarahku.... dan pengetahuan magis yang saya peroleh 
sepanjang hidup saya. 

Tidak peduli seberapa tak terkalahkannya Raja Iblis... mantra sihir agung ini pasti akan 
memberikan pukulan fatal. 

"Tidak, tidak, Irina... K-Kamu harus hidup..." 
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Ketika Arianne memperhatikan mantra sihir apa yang saya coba lemparkan, dia 
mengumpulkan kekuatan terakhirnya di tubuhnya untuk meraih lengan saya dan 
menghentikan saya ... 

"Kamu harus hidup---" 

Pada akhirnya, dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya saat dia meluncur ke pelukan 
kematian dan tubuhnya lemas. 

-- Bergemuruh! 

Dan pada saat yang sama, mantra sihir agung yang tak seorang pun mampu 
mereproduksinya selama 1000 tahun terakhir secara bertahap terwujud di telapak 
tanganku. 

"...Menarik, itu bisa sangat menyakitiku." 

Namun, Raja Iblis hanya menganalisis lingkaran sihir dengan tatapan penasaran. 

Mantra sihir agung legendaris dari Archmage, yang merupakan pendamping Pahlawan, 
hanyalah hiburan di mata Raja Iblis. 

"...Diam." 

Namun, bahkan jika itu hanya hiburan belaka... bahkan jika itu tidak meninggalkan apa-apa 
selain bekas luka kecil... Aku memutuskan untuk memberikan mantra sihir ini pada Raja 
Iblis. 

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

Karena aku akan meninggalkan harapan untuk keluarga teman masa kecilku dan orang-
orang di Empire 

"Haaah!!!" 

"Tapi kau tahu apa..." 

Saat aku mengaktifkan lingkaran sihir, Raja Iblis menyeringai dan memusatkan mana pada 
jari. 

"...Aku tidak bisa membiarkanmu memukulku dengan itu, kan?" 

-- Ziiing!! 

Dan, pada saat berikutnya, seberkas cahaya gelap terbang ke arahku. 

Banyak ksatria dan prajurit runtuh dengan sia-sia setelah serangan itu. 
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Dan itu tidak akan berbeda bagi saya. 

-- Bunyi...! 

"...Hmm?" 

Namun, serangan itu tidak berhasil. 

Karena perisai terkuat, yang dipanggil oleh teman masa kecilku yang tersayang dengan 
mencurahkan seluruh hidupnya sebelum kematiannya, melindungiku. 

"...Oh." 

Saat lingkaran sihir mulai memancarkan cahaya, Raja Iblis tampak cemas. 

Pasti sulit untuk menangani mantra sihir agung yang membuat mantan Raja Iblis dalam 
kondisi fisik yang mengerikan seribu tahun yang lalu. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Ambil ini!!!" 

Namun, bagaimanapun, saya tidak berhenti membaca mantra. 

Semoga mantra sihir ini memperlambat langkah Raja Iblis bahkan sedikit, sehingga bahkan 
satu lagi subjek kekaisaran bertahan... sehingga bahkan satu harapan lagi dari Kekaisaran 
hidup untuk melihat fajar yang lain. 

-- Ruuumble!!! 

Mantra sihir agung yang saya panggil dengan surat wasiat seperti itu mulai 
menghancurkan area sekitarnya dalam beberapa saat setelah dirapalkan. Aku bergumam 
pelan sebelum akhirnya melahap Raja Iblis dan diriku sendiri. 

"Jika aku tahu ini akan terjadi..." 

Saat aku memikirkan dia, yang aku yakini berbeda dari bangsawan busuk dan korup 
lainnya, tetapi lembur menjadi semakin seperti mereka dan akhirnya menghancurkan 
Kekaisaran. 

"...Aku seharusnya tidak membantu omong kosong itu saat itu." 

Segera setelah gumaman sedih itu, kegelapan menelanku. 

Saat saya berdiri di sana dalam keadaan linglung, dikelilingi oleh kegelapan, saya segera 
menyadari semua ini hanyalah mimpi buruk, dan itu mereproduksi saat-saat terakhir dari 
kehidupan saya sebelumnya. 
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"... Persetan." 

Saya merasa bekas luka saya terbakar ketika saya mengenang saat saya 
menyelamatkannya. Alisku berkerut memikirkan itu, dan aku segera membuka mataku. 

Karena aku ingin segera keluar dari mimpi buruk ini. 

"...Hah?" 

Namun, ada yang aneh. 

Untuk beberapa alasan, sepertinya aku tidak bisa bangun dari mimpi buruk ini. 

Biasanya, ketika saya membuka mata lebar-lebar, saya bisa bangun dari mimpi buruk 
saya... Apa yang terjadi? 

".....!?" 

Selain itu, untuk beberapa alasan, tubuhku bahkan tidak bergerak. Tidak peduli seberapa 
keras saya mencoba, tubuh saya tidak bergerak. 

"Um, ummm..!" 

Dan ketika saya segera menyadari bahwa saya tidak dapat mengeluarkan suara apa pun, 
baru pada saat itulah saya dapat memahami situasi saat ini. 

'J-Jangan bilang... penculikan...?' 

saya diculik. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Umm...! Eummm...!" 

"...Kamu sudah bangun." 

Irina meringis dan mengerang. Rupanya, dia tampaknya telah mendapatkan kembali 
kesadarannya. 

"Uumm!! Ummm!!" 
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Melihat Irina diikat dengan cambuk, mulutnya disumpal, dan matanya ditutup dengan 
penutup mata yang robek dari pakaianku... Aku merasa bersalah dan sedih. 

"Grrr..." 

Tapi sekarang bukan waktunya untuk berkubang dalam sentimentalitas. 

"...Sial." 

Ini karena kami dikelilingi oleh sekelompok fenrir pucat, yang meneteskan air liur saat 
melihat kami. 

Orang-orang ini berperingkat cukup tinggi di antara monster yang tinggal di gua ini. 

"Hah...!?" 

Irina berhenti meronta dan meringkuk ketika dia mendengar lolongan fenrir yang 
mengerikan. 

"Awoooo...!" 

Kemudian, fenrir, yang memperbudak, menyerbu kami bersama-sama. 

"Haaa!!" 

Dan pada saat yang sama, aku menghunus pedangku dan mengayunkannya dengan sekuat 
tenaga. 

"...Shriiiiiiiek!" 

Sekelompok fenrir, yang hampir mencapai ujung hidung Irina, dikirim terbang setelah 
mengeluarkan jeritan aneh. 

"Ughh..." 

Namun, pada saat yang sama, tubuhku terasa tegang. 

Tampaknya akibat dari penalti dan bola api Irina cukup kuat. 

"...Haa!" 

Sementara bahuku merosot ke depan terengah-engah, seekor fenrir yang telah berkeliaran 
di rumput di belakang Irina tiba-tiba melompat ke arahnya. 

"Kegentingan!" 

"Aduh...!" 
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Saat aku berlari ke arahnya untuk melindunginya dari bahaya, fenrir tanpa ampun 
menancapkan giginya ke bahuku. 

"Ugh!!" 

Sebelum terlambat, aku menjalankan strategi yang sering aku gunakan di kehidupanku 
sebelumnya dan buru-buru memusatkan mana bintang ke dalam tinjuku dan meninju 
rahang fenrir dengan pukulan atas. 

"Aww...!" 

"Awoooo...!" 

'...Apakah binatang buas ini bertingkah seperti ini karena mereka merasakan darah 
manusia? Kita perlu lari untuk hidup kita.' 

Kami segera melarikan diri untuk hidup kami. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Terkesiap ... Terkesiap ..." 

Setelah melarikan diri dari satu tempat ke tempat lain, sambil dikejar oleh kawanan fenrir, 
saya dapat menemukan gua yang cocok untuk berbaring. 

Aku memasuki gua kecil bersama Irina, lalu menghalangi pintu masuk dan menahan napas. 
Pak fenrir segera menghilang setelah berkeliaran di sekitar gua untuk sementara waktu. 

Untungnya, saya bisa menyelamatkan Irina, tetapi tubuh saya terluka parah karena banyak 
iblis kuat yang harus saya hadapi dalam perjalanan saat dikejar oleh pak fenrir. 

Ngomong-ngomong, saat melarikan diri, aku bertemu iblis yang akan segera mengepung 
akademi. 

Saya berpikir untuk membunuh mereka dan menyingkirkan bencana masa depan itu 
terlebih dahulu. Namun, saya memutuskan sebaliknya karena saya dikejar sejak awal, 
belum lagi saya juga khawatir tentang potensi perubahan yang akan terjadi pada skenario. 

"Emm...! Um...!!!" 
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Saat aku terengah-engah mencoba menahan rasa sakit yang kurasakan di bahuku, tiba-tiba 
Irina mulai meronta-ronta di lenganku. 

Yah, itu bisa dimengerti karena dia dipegang oleh orang asing saat diikat. 

"hmmm...mhmmm..." 

"...Kamu berisik." 

"Mhm--- Terkesiap ... terkesiap!" 

Aku dengan hati-hati membaringkan Irina di lantai dan melepaskan sumbat yang menutupi 
mulutnya. 

"K-Kamu... siapa kamu...! Dimana saya...!" 

"........" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kemudian Irina bertanya dengan suara gemetar. 

"Siapa saya...?" 

Aku mengenakan topeng dan mengenakan jubah hitam lalu memalsukan suaraku dengan 
mana bintang, takut bahwa, meskipun matanya tertutup, penutup mata itu mungkin tidak 
tahan dengan cara dia berjuang. 

"...Yah, kenapa tidak menebak saja." 

Kemudian Irina merenung sejenak, lalu bertanya dengan nada rendah. 

"...Untuk saat ini, aku sangat sadar bahwa kamulah penculik yang menculikku." 

"Benar." 

"Mungkin perintah Raja Iblis... Tidak, wanita jalang itu tidak mengenalku sekarang..." 

Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama tanpa repot-repot 
bertanya, Irina segera membuka mulutnya dengan ekspresi yang menyimpang. 

"...Kalau begitu, itu pasti Frey." 

"........" 

Melihatnya seperti itu, aku berpikir keras. 
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'...Aku tidak tahu pasti, tapi mungkin ini salah Arianne. Tentu saja, dia tidak melakukannya 
dengan sengaja.' 

Di balik kesadaranku yang memudar, aku teringat Arianne berteriak 'gulungan pemulihan.' 
Maka gulungan ajaib yang dia robek mungkin menjadi penyebab insiden ini. 

Jadi, mengapa gulungan pemulihan diganti dengan gulungan teleportasi spasial? 

Saya juga tidak yakin tentang itu. 

Namun, yang penting adalah situasi ini dapat digunakan untuk kebaikan saya. 

Mulai sekarang, saya akan menjadi dalang di balik insiden teleportasi spasial. 

Jika saya melakukan itu, saya tidak hanya dapat menyembunyikan identitas saya tetapi 
juga mendapatkan poin jahat palsu. 

"Jangan berbicara tentang nama Tuan Muda begitu saja." 

"Omong kosong." 

Saat aku berbicara dengan marah, Irina mengutuk dengan ekspresi yang menyimpang. 

"Frey... anak dari... Hrrkk...!" 

"...Jangan menyebut nama Tuan Muda dengan santai." 

Aku mencengkram leher Irina, lalu berbisik di telinganya. 

"Ini sudah larut, tapi izinkan saya memperkenalkan diri. Aku adalah Shadow Servant yang 
bertanggung jawab atas urusan gelap keluarga Starlight." 

"Bayangan... Hamba...?" 

"Ya, saya membawa Anda ke sini ke tempat persembunyian rahasia ini untuk mengajari 
Anda apa artinya menjadi milik Tuan Muda. Dan, sebagai informasi, tempat persembunyian 
rahasia ini terletak di lokasi yang agak terpencil dan dipenuhi dengan semua jenis monster 
dan iblis, jadi jangan pernah berpikir untuk melarikan diri." 

"Hanya... apa yang---" 

"Jika Anda ingin mendedikasikan tubuh dan pikiran Anda untuk master... Apakah Anda 
tidak perlu pendidikan untuk itu? Di sini, Anda akan menerima pendidikan seperti itu 
secara profesional." 

Karena itu, ketika aku membelai pipinya dengan lembut, dia berteriak saat seluruh 
tubuhnya bergetar. 
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"A-Aku lebih suka meninggalkan akademi...! Sumpah yang kita ambil..." 

"...Jika kamu meninggalkan akademi, aku tidak bisa menjamin keselamatan teman kecilmu 
yang lucu dan saudara perempuannya, tapi apakah itu baik-baik saja?" 

"Aku... aku tidak tahu siapa kamu... tapi aku pasti akan membunuhmu... aku pasti..." 

"Seperti yang diharapkan, seperti yang Tuan Muda katakan, kamu adalah wanita yang 
galak." 

Aku berbisik sekali lagi sambil mengelus kepala Irina, yang menggerutu sambil menangis. 

"Sebenarnya, baik Tuan Muda dan aku secara pribadi... sangat suka menundukkan orang-
orang sepertimu." 

Mendengar suaraku yang berubah menyeramkan, Irina menundukkan kepalanya tanpa 
daya. Saat aku meliriknya, tiba-tiba aku berbalik. 

"Ughhh.... Ughhh..." 

Karena aku mendengar erangan yang datang dari dalam gua. 

Sementara aku menatap kedalaman gua yang membeku kaku oleh situasi yang tiba-tiba tak 
terduga ini, erangan segera berubah menjadi jeritan. 

"A-Apa...suara itu...?" 

Irina juga mulai panik mendengar suara itu. Saya akhirnya meninggalkan Irina di belakang 
dan dengan hati-hati menuju lebih dalam ke dalam gua. 

Tak lama setelah itu, saya mencapai bagian terdalam gua... 

"... Persetan." 

Sungguh, itu adalah pemandangan yang aneh. 

"Ughh?" 

"Hah?" 

Bagian dalam gua dipenuhi dengan kerangka manusia, goblin, laba-laba mengerikan, slime 
hitam, dan sebagainya... banyak monster dan iblis berkumpul bersama dan memakan 
tulang dan bongkahan daging manusia. 

"Um..." 

".....!" 
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Sementara aku melamun menatap pemandangan itu, aku mendengar suara seseorang dari 
bawah. Aku tersentak dan melangkah mundur. 

"SAYA..." 

"...Mendesah." 

"Terengah-engah ..." 

Namun, saya segera menyadari suara itu milik seorang wanita di ambang kematian, 
terengah-engah untuk napas terakhirnya. 

"Mengerut?" 

"Kegentingan?" 

Banyak monster dan goblin tipe serangga menempel pada tubuh setengah mati wanita itu 
dan menggerogoti dagingnya. 

Saya segera menyingkirkan monster-monster itu, memejamkan mata dan mengulurkan 
tangan untuk berbagi kekuatan hidup saya dengannya, karena dia tampaknya berada di 
nafas terakhirnya. Namun, tak lama kemudian saya harus berhenti. 

"Tolong bunuh aku..." 

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

Karena dia memohon padaku untuk bunuh diri. 

"Jika saya menerapkan pertolongan pertama ..." 

"Desa tempat saya tinggal rata dengan tanah... teman-teman saya... suami dan anak-anak 
saya... dan tetangga-tetangga saya... mereka semua mati..." 

"........." 

"Jadi... bunuh saja aku... petualang... aku tidak ingin hidup lagi..." 

Setelah mengamatinya sebentar dalam diam, aku perlahan mencoba membujuknya. 

"Tetap saja, jika kamu selamat, kamu bisa memulai hidup baru di tempat lain. Jadi..." 

Namun, saya segera berhenti berbicara. 

Karena ini adalah situasi seluruh Kekaisaran saat ini. 
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Setidaknya di beberapa daerah seperti ibukota Kekaisaran, yang dibentengi dengan baik, 
awal yang baru adalah mungkin, tapi ... itu umum untuk daerah terbelakang, pedesaan, dan 
terpencil dirusak dan dimusnahkan oleh setan. 

Ini adalah situasi mengerikan yang tidak akan pernah berakhir sampai para bangsawan 
mencoba membunuh Raja Iblis daripada peduli dengan kesejahteraan mereka sendiri. 

Jadi, akan terlalu kejam untuk memintanya memulai kehidupan baru di tempat lain dalam 
situasi yang menyedihkan. 

Namun... jika setelah aku mengalahkan Raja Iblis.. saat aku dengan sungguh-sungguh mulai 
mereformasi Kekaisaran... mungkin. 

"Tuan petualangan... Sepertinya Anda terluka parah ... Anda tidak perlu membantu saya ... 
Saya hanya ingin kematian tanpa rasa sakit ..." 

"...Mendesah." 

Tenggelam dalam pikiran seperti itu, saya mencoba menjangkau wanita itu lagi, tetapi 
sekali lagi, dia menolak untuk mengambil tangan saya dan menunjuk ke tubuh saya yang 
compang-camping. 

Baru saat itulah saya mengingat fakta bahwa saya tidak memiliki kekuatan hidup untuk 
keluar dari tempat ini, apalagi kekuatan hidup yang dibutuhkan untuk menyelamatkannya. 
Jadi saya meletakkan tangan saya di gagang pedang saya. 

"Terima kasih..." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Melihat perubahan ekspresi saya, wanita itu berterima kasih kepada saya sambil menangis, 
lalu segera menutup matanya. 

"...Biarkan aku menanyakan satu hal padamu." 

"...Ya?" 

Namun, saya tidak mengambil nyawanya segera dan mengajukan pertanyaan dengan suara 
dingin. 

"...Apakah iblis-iblis itu membunuh suami, anak-anak, dan tetanggamu dan menyeretmu ke 
sini?" 

"........." 

Wanita itu mengangguk dengan susah payah. 
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"...Saya mengerti." 

Dan saat berikutnya, aku mengangkat pedangku dengan senyum sedih. 

-- schiiiiiiing!! 

Akhirnya, ketika saya mengayunkan pedang saya dengan kekuatan penuh, wanita itu 
menutup matanya, merasakan kematian yang mendekat. 

".....?" 

Namun, tidak peduli berapa lama dia menunggu, kematian tidak datang padanya. Wanita 
itu perlahan membuka matanya saat kelopak matanya bergetar. Dia terdiam ketika dia 
menyaksikan pemandangan di depannya. 

"Menjerit ..." 

"Menjerit ..." 

Ini karena iblis dan monster yang tak terhitung jumlahnya yang bersarang di wilayah 
terdalam gua semuanya jatuh ke lantai satu per satu, mati kesakitan. 

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

Wanita yang telah lama menatap pemandangan itu mulai menangis tersedu-sedu. Aku 
diam-diam menatapnya, lalu segera membuka mulutku. 

"...Tidak seperti iblis-iblis itu, aku akan memastikan kamu meninggal dengan tenang." 

"Terima kasih... Terima kasih banyak..." 

Kemudian wanita itu menjulurkan lehernya ke arahku dengan senyum lega, dan beberapa 
saat kemudian, tubuhnya jatuh lemas di lantai. 

".....Mendesah." 

Setelah menatap tubuhnya untuk sementara waktu, aku menghela nafas panjang dan 
berjalan pergi dengan langkah berat. 

"...Batuk." 

Aku menyeka darah yang keluar dari mulutku. 

. 

. 

. 
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"A-aku baru saja... mendengar suara..." 

"...Oh, maksudmu itu?" 

Ketika saya kembali ke Irina, dia mulai bertanya dengan mendesak. 

"Tentu saja... Itu adalah teriakan seorang wanita... Apa-apaan... yang sedang terjadi..." 

"Kamu bukan satu-satunya di sini. Ada beberapa wanita yang dididik untuk dipeluk oleh 
Tuan Muda. " 

"Kamu Gila... dasar bajingan psikotik..." 

Setelah mendengar itu, Irina, yang terlihat kesal, segera menegangkan ekspresinya dan 
menanyakanku pertanyaan lain. 

"Tunggu ... ada aroma darah ..." 

"... Anda perhatikan." 

"Ma-Mungkin kamu..." 

"Jika dia melarikan diri dari tempat ini... ada kemungkinan besar dia akan mengkhianati 
Tuan Muda. Itu sebabnya saya berurusan dengannya sendiri. " 

"Mati! Mati!!! Dasar brengsek!!!" 

"Mendesah..." 

Aku menghela nafas saat aku melihat Irina, yang mulai berjuang dengan sekuat tenaga. 
Melihatnya seperti itu, aku segera berbicara dengan nada dingin. 

"...Jangan khawatir. Tuan Muda memerintahkan saya untuk menyelesaikan pendidikan 
Anda tanpa membunuh Anda." 

"Diam! Frey dan kamu... Aku pasti akan membunuh kalian berdua!!" 

"Pendidikan akan dimulai besok." 

Saat aku mendekati Irina, yang masih berjuang dan berteriak, aku berbisik dengan suara 
menyeramkan. 

"...Mari kita lihat berapa lama perjuanganmu akan bertahan." 
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Setelah mengatakan itu, aku menyumbat mulutnya lagi dan melenggang ke sudut gua dan 
mulai merenung. 

Sekarang saatnya untuk mengeluarkannya dari sini. 

. 

. 

. 

. 

. 

'Aku akan membunuhnya... aku pasti akan membunuhnya... aku pasti akan...' 

Saya tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Jika aku bisa mengintip pemandangan di 
luar, setidaknya aku bisa menebak apakah itu siang atau malam, tapi aku tidak bisa menilai 
karena mataku tertutup. 

"... Aduh!" 

Saya sudah mencoba mengumpulkan mana beberapa kali untuk keluar dari situasi putus 
asa ini, tetapi tidak peduli seberapa keras saya berjuang, saya tidak bisa mengumpulkan 
mana sama sekali. Mungkin aku gagal karena aku berlebihan dalam duel tadi. 

"Screeeeech!" 

"Awooo..." 

"Kresek .. Kresek ..." 

'...Kotoran.' 

Lebih jauh lagi, bahkan jika saya entah bagaimana berhasil mengumpulkan mana dan 
membebaskan diri dari perbudakan ini, saya masih harus berurusan dengan budak 
bajingan Frey dan mungkin monster yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di 
luar. 

'Tetap saja... aku tidak akan pernah menyerah...' 

Bahkan dalam situasi tanpa harapan ini, aku terus mencoba mengumpulkan mana lagi dan 
lagi. 

Bahkan jika aku harus melawan budaknya, bahkan jika aku dihancurkan oleh monster dan 
iblis... Aku harus keluar dari sini dan membunuh Frey. 
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Ini karena saya harus menyelamatkan Kekaisaran, rakyat Kekaisaran, dan Arianne. 

"... Terkesiap?" 

Saat aku merasakan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuhku saat berjuang untuk 
mengumpulkan mana, muntahku tiba-tiba terlepas. 

"Hah..." 

"Ssst.....!" 

Saya bingung dengan situasi yang tiba-tiba, ketika tiba-tiba seseorang menutup mulut saya. 

"Aku tidak punya waktu untuk menjelaskan...! Kita harus keluar dari sini dulu...!" 

Setelah beberapa saat, seseorang yang tidak dikenal yang berbicara kepada saya dengan 
nada tinggi mulai menyeret saya ke suatu tempat. 

Sementara aku diseret seperti itu, aku diam-diam bergumam pada diriku sendiri. 

'...Ya, aku tidak bisa mati di tempat seperti ini bahkan setelah regresi.' 

Sepertinya Dewa Matahari membantuku. 

1. 'Di balik Pegunungan, ada pegunungan.' adalah pepatah Haiti yang berarti saat Anda 
memecahkan satu masalah, masalah lain muncul dengan sendirinya. Kami bisa saja 
melokalkannya tetapi kami memutuskan untuk tetap setia pada kerangka awal penulisan 
penulis. 
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Chapter 28 
Bab 28 -Kesulitan Dan Kesulitan 

"U-Um..." 

"...Kita tidak punya waktu untuk bicara sekarang! Kita harus pergi dari sini secepat 
mungkin!" 

Aku melepaskan cambuk yang mengikat kaki Irina, lalu meraih lengannya dan bergegas 
keluar dari gua. 

"T-Tunggu... Haa...!" 

Kemudian Irina, yang mulai berlari bersamaku dengan tergesa-gesa, tersandung dan jatuh 
ke tanah. 

"B-Bangunlah dengan cepat! Jika kita tidak keluar dari sini..." 

Aku mulai mendesaknya untuk segera bangun, tapi... 

"Kamu harus melepas penutup mata ini dan tali yang mengikat lenganku, kalau tidak aku 
tidak akan bisa berlari dengan baik!!" 

"...Ah." 

Yakin setelah mendengar kata-kata Irina, aku melonggarkan penutup mata dan cambuk, 
mengikat lengannya. 

"... A-Di mana kita?" 

Irina, yang alisnya berkerut, segera mengamati sekeliling dengan ekspresi bingung di 
wajahnya. 

"...Di sinilah tempat persembunyian rahasia Frey berada. Itu adalah tempat di mana tidak 
ada yang mendekat karena biasanya ada setan yang mengintai." 

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

Aku memberinya penjelasan singkat dan hendak pergi lagi, tapi tiba-tiba Irina menatapku 
tajam dan bertanya. 

"...Kamu siapa?" 

"........" 

Setelah sejenak menatapnya, aku menjawab dengan suara pelan. 
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"...Pelayan tanpa nama milik unit Shadow dari keluarga Starlight." 

Karena itu, aku dengan cermat menyembunyikan penampilanku dengan topeng putih dan 
jubah hitam. Saya juga mengubah suara saya menjadi setipis mungkin, menggunakan mana 
bintang untuk menyembunyikan sifat saya sebagai seorang pria. 

Tetap saja, aku menahan napas karena ada kemungkinan mengekspos diriku pada Irina 
yang berpengalaman, yang mengajukan satu pertanyaan lagi dengan ekspresi bingung. 

"... Kenapa kamu membantuku?" 

Sepertinya Irina tidak mengenaliku. Seperti yang diharapkan, itu adalah keputusan yang 
tepat untuk menunggu sampai senja, ketika seluruh tempat tenggelam dalam kegelapan 
tanpa bulan. 

Tentu saja, itu akan sedikit berisiko karena kurangnya visibilitas, tetapi untuk menipu Irina 
dengan memaksimalkan efisiensi jubah hitam yang saya kenakan sekarang, bergerak di 
malam hari adalah pilihan terbaik. 

"Itu..." 

Saat saya mengatur pikiran saya, saya menghela nafas dan mulai menceritakan skenario 
yang telah saya persiapkan sebelumnya untuk saat ini. 

"...Sebenarnya, aku juga seorang korban." 

"Korban...?" 

"Ya... aku adalah anggota dari unit Shadow, tapi pada saat yang sama... setiap malam di 
tempat persembunyian rahasia ini aku dipaksa untuk melayani Frey yang keji..." 

"Apakah itu berarti... Frey ada di sini sekarang...?" 

Ketika dia bertanya dengan tatapan heran, aku menundukkan kepalaku tanpa daya dan 
berkata. 

"Ya ... Frey berencana untuk menculikmu dalam duel tempo hari, jadi dia memerintahkan 
unit Shadow untuk mengganti gulungan pemulihan Arianne dengan gulungan teleportasi 
spasial." 

"Apa...?" 

"Tidak menyadari itu, Arianne merobek gulungan itu untuk membantumu... dan begitulah 
kamu dan Frey berakhir di sini." 

"Lalu Arianne...!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ya... Bu Arianne, yang jatuh ke dalam jebakan, akan dihukum. Tentu saja, Frey, yang 
datang ke sini bersamamu, akan dengan aman memasuki tempat persembunyian rahasia 
ini dan akan menantikan untuk memeluk kita berdua sampai tim pencari menemukan kita 
menggunakan sihir mundur." 

Setelah mendengar itu, Irina gemetar dan bergumam dengan suara, mendidih karena 
marah. 

"Bagaimana seseorang bisa melakukan ... sesuatu yang begitu menjijikkan ...?" 

"Ya...kau benar...ketika aku pertama kali dibawa ke sini..." 

Saya bersimpati dengan kata-katanya, tetapi ketika saya menggelengkan kepala tanpa daya 
saat kata-kata saya menjadi tidak jelas menjelang akhir, Irina bertanya dengan hati-hati. 

"Lalu...kenapa kau membantuku...?" 

"Sebelumnya hari ini, ketika ... saya melihat wanita yang melarikan diri terbunuh, saya 
memutuskan ... saya harus keluar dari sini entah bagaimana ..." 

"Ah..." 

"Ketika saya mencoba melarikan diri, saya membawa Anda karena Anda kebetulan berada 
di pintu masuk gua. Saya ingin membawa tawanan lain bersama saya jika memungkinkan, 
tetapi mereka semua dirantai..." 

Saat aku terus berbicara dengan nada bergetar, Irina, yang menggigit bibirnya, 
mendekatiku dan membuka mulutnya. 

"Saya sangat berterima kasih. Anugerah ini bahkan setelah kematian..." 

"Ha...!" 

Kemudian, ketika dia mencoba memelukku, aku dengan cepat mundur dan berseru. 

"A-aku benci itu!!" 

"Ah..." 

Dan untuk sesaat, keheningan yang canggung bertahan di atmosfer. 

"M-maaf... hanya saja aku trauma..." 

"........" 

Jika Irina memelukku, dia mungkin sudah mengetahui bentuk tubuhku, jadi aku mulai 
membuat alasan berdasarkan skenario yang kubuat saat itu juga. Setelah mendengar 
alasan itu, Irina menatapku dengan perasaan bersalah. 
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"...Maaf." 

"Tidak, tidak apa-apa. Sekarang ayo kita keluar dari hutan... Hmm?" 

Setelah menerima permintaan maaf Irina dengan tenang, aku berbalik dengan ekspresi 
tajam ketika tiba-tiba aku merasakan kehadiran di belakangku saat aku bersiap untuk 
meninggalkan hutan. 

"Guru...! Guruuk...!" 

"Guruuk..." 

Melihat ke belakang, apa yang memasuki bidang penglihatanku adalah gerombolan goblin 
yang dirusak oleh mana gelap yang mendekati kami dengan tatapan yang menyiksa. 

"B-Hati-hati...!" 

Melihat pemandangan itu, Irina buru-buru melangkah di depanku dan memanggil api di 
telapak tangannya, tapi api itu padam dalam waktu kurang dari 3 detik. 

Saat aku melihat sosok Irina dalam diam, yang bergumam dengan nada pelan, aku 
menghunus pedang yang kutemukan sebelumnya di tumpukan kerangka di dalam gua. 

"Aku akan mengurus ini... Pertama dan terpenting, kamu harus..." 

-- Kachiing! 

"...Hah?" 

Namun, ketika aku tiba-tiba melesat ke depan dan memotong kepala goblin yang 
memimpin gerombolan itu, dia menatapku dengan ekspresi terkejut. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Guruuk!!" 

"Gu-Guruuk...!" 

Sementara itu, saya melihat gerombolan goblin, yang mulai melarikan diri ketika mereka 
kehilangan pemimpin mereka. Segera, aku melirik Irina dan membuka mulutku ketika aku 
menemukan bahwa dia masih menatapku dari belakang. 

"Ayo, tempat persembunyian itu menampung banyak agen yang beberapa kali lebih kuat 
dariku." 

"Eh... iya..." 

Begitulah petualangan sulitku dan Irina dimulai. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



. 

. 

. 

. 

. 

"Terkesiap ... terkesiap" 

"Um... kau baik-baik saja...?" 

Untuk sementara, kami hanya menemukan beberapa monster lemah, jadi kami bisa 
bertahan sampai batas tertentu, tapi... akhirnya, dalam beberapa jam setelah meninggalkan 
gua, kami bertemu dengan sekawanan monster iblis yang cukup kuat, ' Drake.' 

Karena itu, tubuhku segera mencapai batasnya karena aku tidak punya pilihan selain 
melindungi Irina sambil menghadapi semua drake yang menyerbu kami dari segala arah. 

Jika bukan karena penalti... entah bagaimana aku bisa bertahan. Sayang sekali. 

"Maaf... sepertinya aku perlu istirahat..." 

Untungnya, saya minum banyak ramuan mana tingkat tertinggi, awalnya berniat untuk 
mentransfer sejumlah besar mana ke Irina, jadi saya penuh dengan mana bintang. 

Oleh karena itu, tidak seperti waktu lain, tidak terlalu sulit untuk mengubah suaraku 
dengan mana bintang untuk waktu yang lama. 

"Y-Ya...mari kita istirahat sebentar...Y-Tubuhmu juga dalam kondisi yang mengerikan..." 

Sementara aku tenggelam dalam pikiranku, Irina menunjukku dengan nada gemetar. 

Ketika saya melihat ke bawah ke tubuh saya, bertanya-tanya apa yang dia bicarakan, saya 
menyadari bahwa kondisi saya memang mengerikan. 

Bahuku, yang dirobek oleh Fenrir, telah berubah menjadi hijau, seluruh tubuhku dipenuhi 
bekas luka, dan darah merembes melalui kain topeng karena banyaknya darah yang aku 
batuk. 

"...Jangan terlalu khawatir. Ini seratus kali lebih baik daripada hal-hal keji yang terjadi di 
tempat persembunyian rahasia." 

Aku mencoba meyakinkannya dengan senyuman, tapi melihat keadaanku, Irina gemetar 
dan bergumam. 
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"Jika aku keluar dari sini... aku pasti akan membunuh... Frey... entah bagaimana..." 

'...Apakah aku baru saja menggali kuburanku sendiri?' 

Berkat ini, saya merasakan hawa dingin di punggung saya, tetapi karena cepat atau lambat 
semuanya akan diubah menjadi poin jahat palsu, saya memutuskan untuk tetap diam dan 
duduk di lantai. 

"Aduh...!" 

Namun, begitu saya duduk di lantai, tiba-tiba saya merasakan rasa sakit yang luar biasa 
menjalar di sekujur tubuh saya. 

Entah itu karena ketegangan mereda atau karena perubahan postur, rasa sakitnya semakin 
memburuk seiring waktu. 

Karena itu, Irina tiba-tiba mendekatiku, melihatku menggeliat kesakitan. 

"A-Jika kau tidak keberatan... Aku akan memberikan mantra sihir penyembuh padamu... 
Aku tidak bisa mengumpulkan mana, tapi jika aku menyentuh kulitmu secara langsung, itu 
mungkin akan mengurangi rasa sakit..." 

"J-Jangan sentuh aku!" 

Saat aku buru-buru mundur dari Irina, yang hendak mengucapkan mantra penyembuhan 
padaku, dia terkejut sesaat, lalu segera menundukkan kepalanya. 

"Apa-apaan... trauma mengerikan macam apa... sampai membuat orang kuat sepertimu 
bergidik ketakutan...?" 

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

"...Jika kamu tidak menyelamatkanku, apakah aku akan mengalami penderitaan yang begitu 
mengerikan?" 

Dia bergumam pada dirinya sendiri sejenak, lalu segera mengangkat kepalanya dan 
berkata dengan senyum pahit di wajahnya. 

"Permisi ... bisakah Anda memberi tahu saya nama Anda?" 

"...Aku Liana." 

Setelah berpikir sejenak, saat aku memberinya nama alias yang muncul di pikiranku, Irina 
menatapku dengan ekspresi tegas dan menyatakan. 

"Liana... Jika kau kabur dari sini... berbaringlah sebentar." 

"...Hah?" 
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"Sembunyikan sebentar dan tunggu... untuk kedatangan kabar baik. Dan, ketika saatnya 
tiba, hiduplah dengan damai." 

"Apakah kamu akan ... membunuh Frey?" 

Ketika saya bertanya dengan hati-hati, dia mengangguk dengan ekspresi muram. 

"Ya... apapun yang terjadi, aku akan membunuh bajingan itu. Bahkan jika aku dipaksa 
merangkak di bawah selangkangannya, aku pasti akan menghabisinya." 

"...Apakah kamu akan kembali ke akademi?" 

"Ya... sejujurnya aku ingin meninggalkan akademi... tapi jika aku melakukan itu, teman 
masa kecilku dan adiknya akan dalam bahaya." 

"...Saya mengerti." 

"Ya, jadi begitu aku kembali ke akademi... aku akan menjadi anjing setia Frey. Jika dia ingin 
aku merangkak di bawah selangkangannya, aku akan merangkak. Aku bahkan akan 
menyakiti diriku sendiri jika dia menyuruhku. Jika dia meminta saya untuk melayaninya di 
malam hari... Saya akan melayaninya di malam hari." 

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

"Aku akan berpura-pura trauma dengan kejadian ini dan menyerah sepenuhnya padanya... 
Dan ketika saat yang tepat itu muncul, aku akan mengakhiri hidupnya dengan tanganku 
sendiri. Jadi, sampai saat itu, Anda harus menerima aib ini." 

Saya tidak merasa tidak nyaman melihat Irina berbicara dengan nada dengki tentang 
rencananya untuk membunuh saya, melainkan saya secara alami tersenyum karena fakta 
bahwa hati Irina belum hancur. 

"Um, tapi aku ingin tahu tentang sesuatu..." 

"...Ya?" 

"Kenapa kamu memakai topeng itu?" 

"........" 

Tapi senyum itu memudar ketika Irina mulai berpikir bahwa topengku aneh. 

Faktanya, tidak ada yang melihat topeng ini selain gadis kecil yang aku berikan 'Cincin 
Keberuntungan' dan Ratu Succubus yang sekarang menderita di dunia bawah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Tentu saja, Clana dan Perloche pernah melihatku memakai topeng sebelumnya, tapi saat 
itu, seluruh rumah lelang diliputi kegelapan dan topeng yang kupakai hanyalah topeng bola 
yang dibagikan di rumah lelang, jadi aku mungkin aman. 

Namun, akan merepotkan jika Irina menganggap topengku sendiri aneh. 

"Saya minta maaf, tapi saya tidak ingin menunjukkan wajah saya kepada orang lain ..." 

"...Mengapa?" 

"...Saya dipukuli sampai-sampai wajah saya sekarang rusak." 

"........." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Pada akhirnya, aku tidak punya pilihan selain menggunakan ketenaranku lagi untuk 
membujuk Irina. Dia tampak yakin dan segera mengalihkan pandangannya. 

Sejujurnya, saya pikir dia masih akan menyimpan beberapa kecurigaan, tetapi tampaknya 
nama saya sesuai dengan keburukannya. 

"Kalau begitu, ayo kita tidur..." 

-- Menggeram... 

"...Eh." 

Saat aku hendak berbaring dengan pikiran seperti itu di pikiranku, tiba-tiba aku 
mendengar geraman dari suatu tempat. 

"...Eh." 

Saat aku mengamati sekeliling dengan waspada, bertanya-tanya suara apa itu, aku segera 
menyadari bahwa Irina memegangi perutnya dengan wajahnya yang memerah. 

"...Apakah kamu lapar?" 

"Oh, tidak... tidak juga..." 

-- Menggeram... 

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

Irina, yang mencoba menyangkal bahwa dia lapar, segera menundukkan kepalanya ketika 
suara keroncongan dari perutnya bergemuruh sekali lagi. 

'...Yah, bisa dimengerti kalau dia lapar.' 
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Irina, pada saat ini, pasti agak miskin. 

Jadi, dia mungkin akan menghabiskan uangnya untuk makan makanan murah di restoran 
rakyat jelata di akademi. 

Kemudian dia menghabiskan banyak mana sebelum terjebak dalam insiden ini, jadi dia 
bahkan tidak bisa makan... Tentu saja, dia pasti lapar... 

-- Menggeram... 

"Sangat menyesal...!" 

Sekali lagi, ketika suara menggeram terdengar, Irina buru-buru mencoba meminta maaf. 
Namun, kali ini, suara menggeram tidak datang dari perutnya. 

'...Kalau dipikir-pikir, aku juga sudah melalui banyak hal, bukan?' 

Sepertinya, karena saya telah berjuang begitu banyak akhir-akhir ini, saya menjadi tidak 
peka terhadap situasi seperti ini. 

Bagaimanapun, sekarang setelah sampai pada ini, saya pikir saya perlu memuaskan selera 
lapar kita. 

Cara terbaik untuk memulihkan kekuatan hidup Anda yang terkuras adalah makan dan 
istirahat dengan baik. 

"...Aku akan membuatkan kita sesuatu untuk dimakan." 

"A-Aku akan membantu juga...! Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini masih medan 
perang... dan aku cukup percaya diri dengan kemampuan bertahanku...!" 

"Kalau begitu, jangan menyimpang terlalu jauh... dan cari saja di sekitar sini. Berteriaklah 
jika terjadi sesuatu." 

"...Mengerti." 

Maka, di tengah malam, 'Makanan Pencarian Pencarian' untuk memuaskan selera lapar 
kami dimulai. 

. 

. 

. 

. 

. 
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"K-Kamu... bagaimana kamu menangkapnya...?" 

Irina, yang tiba di tempat yang dijanjikan dengan tangan penuh buah beri, tampak 
tercengang melihat babi hutan raksasa yang aku tangkap. 

"...Dengan pedang." 

"Bukan itu yang aku... Huh, begitu." 

Ketika aku menjawab dengan tenang, Irina, yang hendak mengatakan sesuatu, segera 
menggelengkan kepalanya, lalu meletakkan buah beri yang terkumpul di tanah dan 
bertanya. 

"Aku sudah lama ingin tahu tentang sesuatu ... Kamu benar-benar kuat, bukan?" 

"...Ya." 

"Lalu... Kenapa kamu terjebak dengan Frey?" 

"...Karena tempat persembunyian itu penuh dengan orang-orang kuat yang beberapa kali 
lebih kuat dariku." 

Aku menjawab dengan tenang ketika Irina meragukanku lagi. Setelah mendengar 
jawabanku, dia mengangguk dan meringis ketika dia mengingat pria tadi. 

"Dan... belum lama ini, saudara-saudaraku disandera." 

"...Sandera?" 

"Ya, itu adalah taktik kotor yang sering digunakan Frey." 

"Itu benar, karena bajingan itu berspesialisasi dalam taktik kotor seperti itu." 

Irina, yang sangat bersimpati dengan penjelasan tambahanku, segera meringis dan 
bergumam pada dirinya sendiri. 

"Tapi... suara yang kudengar 'beberapa waktu lalu'..." 

Setelah bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama, dia menatapku dengan 
ekspresi cemberut. Segera, dia menutup matanya dan menggerutu. 

"Mengapa saya membuat begitu banyak kesalahan hari ini ..." 

Tentu saja, bukan karena dia melakukan kesalahan, hanya saja saat ini aku sedang 
berakting. Jadi, itu bukan salah Irina. 

'Ngomong-ngomong, apakah aku menjadi terlalu bajingan? Apakah saya akan baik-baik 
saja?' 
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Meninggalkan Irina yang diliputi rasa bersalah, saat aku menatap babi hutan raksasa dan 
meraih gagang pedangku, aku tiba-tiba mulai merenungkan jika aku menjadi terlalu 
banyak sampah sebagai manusia... Kalau dipikir-pikir, itu tidak jauh berbeda dariku. 
kekejaman yang meluas. Jadi, saya memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran 
saya untuk saat ini dan mulai menguliti babi hutan raksasa itu. 

-- Kresek... Kresek... 

Setelah beberapa saat, Irina terus melirik daging babi hutan raksasa yang telah kukuliti 
saat dimasak di api unggun. 

"...MS. Irina, silakan makan." 

"Benarkah?" 

"Aku memburunya, berniat untuk membaginya denganmu sejak awal ..." 

"Ta-Tapi... aku hanya punya buah beri..." 

"Oh, bukankah ini es naga berry favoritku? Saya sangat menyukainya ketika saya masih 
kecil ... " 

"...Hah?" 

Aku mengambil buah beri dan menggigitnya agar Irina bisa memakan dagingnya tanpa 
merasa terbebani. Namun, tiba-tiba Irina mengerutkan kening dan terus menatapku. 

"Apa yang salah?" 

"Tidak-Tidak ada..." 

"Ummm... Ini enak... Lagi pula, rasa segar ini adalah yang terbaik..." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

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

Jadi, tersenyum riang, aku mendorong buah beri di bawah topengku, dan Irina, yang telah 
mengamatiku sejak lama, akhirnya diam-diam mengambil sepotong daging dari api unggun 
dan menggigitnya. 

Jadi, untuk sementara, suara mengunyah bergema di hutan. 

. 

. 

. 
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. 

. 

Setelah selesai makan, keduanya memutuskan untuk beristirahat selama satu jam. 

"Kalau begitu ... haruskah aku tidur dulu ...?" 

"... Tidak, tentu saja." 

Akhirnya, Liana, yang memenangkan batu-gunting-kertas, pergi tidur lebih dulu, sementara 
Irina berdiri diam di sampingnya selama satu jam. 

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

Namun, bahkan setelah jam yang dijanjikan telah berlalu, Irina diam-diam menatap wanita 
yang memperkenalkan dirinya sebagai 'Liana' tanpa membangunkannya. 

"Zzz... Zzz... Zzzz... Zzzzz.." 

"Bagus..." 

Setelah sekian lama, ketika Liana mulai mendengkur, Irina diam-diam mendekatinya. 

"...Seperti yang diharapkan, aku perlu memeriksanya sendiri." 

Akhirnya, Irina, yang sekarang berada di depannya, mulai meraih topeng yang dia 
kenakan... saat dia akan membuka topeng wajahnya yang tersembunyi. 

"... Whoaa!" 

"...Haa!" 

Tiba-tiba, Irina tersandung ke belakang ketika Liana menguap keras dan melompat. Liana 
menggeliat sebentar, lalu segera mengalihkan pandangannya ke Irina. 

"...Hmm? Bu Irina? Kenapa kamu seperti ini?" 

"Ah tidak... tidak apa-apa..." 

"Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya untuk perubahan shift. Kamu telah melalui banyak 
hal hari ini ... jadi istirahatlah sebentar. " 

"...Ya." 

Kemudian, ketika Liana menyarankan pergantian shift, Irina mencoba menjawab dengan 
tenang, tetapi dia masih menggigit bibirnya. Segera setelah itu, dia berbaring di tanah dan 
menutup matanya. 
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".........." 

Dan Liana... Tidak, Frey, yang menatapnya sebentar, meletakkan tangannya di dadanya dan 
bergumam pelan. 

"...Aku hampir tertangkap." 

Karena itu, Frey berdiri di samping Irina, berjaga-jaga, saat dia merenungkan bahwa 
beruntung dia tidak tidur selama satu jam. 

"... Mhmm." 

Saya seharusnya tidak tidur dengan mengorbankan identitas saya ditemukan. 

. 

. 

. 

. 

. 

Saya ingin memberi Irina sedikit lebih banyak istirahat, jadi saya berdiri di sisinya selama 
sekitar satu setengah jam berjaga-jaga, dan ketika dia bangun sendiri, kami mulai 
menempa jalan melalui hutan lagi. 

Saat kami terus melaju melewati hutan, fajar menyingsing. Namun, Hutan Ashen, seperti 
namanya, adalah tempat yang tetap tenggelam dalam kegelapan sampai tengah hari, dan 
berkat ini, aku bisa menyembunyikan penampilanku secara efektif dari Irina hingga kami 
mencapai akhir. 

"Nona Irina, lihat ke sana! Aku akhirnya bisa melihat ujung hutan!" 

"...Aku benar-benar senang." 

Saat fajar, kami akhirnya mencapai ujung hutan 

Kami beruntung tiba di akhir beberapa jam lebih awal karena kami tidak menemukan 
monster apa pun. Untuk beberapa alasan aneh, mereka tiba-tiba menghilang dari 
sekitarnya. Sementara itu, kami saling memandang dengan senyum cerah. 

"Kalau begitu... sudah waktunya untuk berpisah, bukan?" 

"Ya.. aku akan memohon Frey untuk hidupku seperti anjing... pastikan kamu bersembunyi 
di suatu tempat." 
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"...Mengerti." 

"Oh, dan... aku tidak akan pernah lupa bahwa kamu menyelamatkanku. Jadi, jika kamu 
membutuhkan bantuan, silakan kunjungi Imperial Mage, 'Irina Philiard'." 

Dia berhenti sejenak, lalu segera membuka mulutnya lagi sambil tersenyum. 

"...Jika kamu tidak bisa mengingat namaku, kamu hanya perlu menemukan Archmage 
terkuat di Empire." 

"...Baiklah." 

Saat aku melambai padanya dan mengucapkan selamat tinggal dengan mata penuh tekad, 
aku memusatkan mana bintang untuk menguping Irina, yang mulai bergumam dari 
belakang. 

"...Lagipula, haruskah aku melepas topengnya dengan terkejut?" 

Dan segera setelah menyadari bahwa dia masih curiga padaku, aku buru-buru menuju 
ujung hutan... 

-- Ruuuuum!!! 

".......!" 

Tiba-tiba, sesuatu yang kolosal muncul dari pintu keluar dan aku membeku di tempat. 

"I-Itu...!" 

Dan itu sama untuk Irina, yang mengalami timeline sebelumnya. 

Karena itu... 

"...Sial, itu sebabnya semua monster di area itu menghilang." 

Karena golem gelap, bos terakhir dari quest 'Academy Demon Invasion Incident,' yang 
seharusnya berlangsung lama dari sekarang, berdiri di depan kita. 

Target Diakui... Menyiapkan Tujuan...』 

Golem kolosal yang muncul dari tanah dalam sekejap diam-diam memeriksa kami, lalu 
segera berbicara dengan suara mekanis. 

Mulai Pemberantasan ...』 

Dan begitu suara itu berhenti, seberkas cahaya gelap terbang ke arah kami. 

aku takut kita kacau.. 
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Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Catatan Penerjemah: 

Baiklah selesai dengan semua bab sponsor yang dijanjikan. 
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Chapter 29 
Bab 29 -- Perjuangan Putus asa 

-- Ziiing!! 

"Kyaa!!" 

Saat laser yang dipancarkan dari inti Dark Golem menghantam tanah, Irina terlempar ke 
belakang setelahnya. 

"...Sial!" 

Saat saya menyaksikan adegan itu, saya berlari ke arahnya dan hampir tidak bisa 
menangkapnya tepat sebelum dia jatuh ke tanah. 

"...Batuk." 

"Arghh!" 

Aku memeluknya dan berguling-guling di tanah. Mungkin karena kondisi kelelahanku dan 
luka fatal yang ditimbulkan di sekujur tubuhku, refleksku tumpul. 

Target Ditemukan ... Membasmi ...』 

"... Bajingan golem gila." 

Golem, yang menatap kami, berjalan dengan susah payah ke arah kami dengan tubuhnya 
yang berat, dan aku meluruskan pedangku sambil mengucapkan sumpah serapah. 

"K-Kita harus lari... kau... tidak bisa mengalahkan itu...!" 

"........" 

Sementara itu, Irina berteriak mendesak. 

Yah, aku bisa mengerti kenapa Irina berteriak seperti itu. 

Golem itu adalah orang yang menghancurkan Akademi Matahari Terbit dan memberikan 
pukulan fatal pada Isolet... itu adalah senjata strategis pasukan Raja Iblis. 

Di timeline sebelumnya, karena statusnya yang luar biasa, butuh setengah hari untuk 
menaklukkannya, bahkan setelah semua Imperial Knight dikirim. 

-- Buk ... Buk ... 

"Li...na...?" 
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Namun, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. 

Apapun yang terjadi, aku harus melawan golem terkutuk itu di sini, sekarang juga. 

Sekarang Golem telah diaktifkan, ia akan mengejar kita sampai ke ujung dunia. 

Jadi, bahkan jika kita melarikan diri dari hutan ini, itu masih akan menjadi ancaman 
mematikan, dan bahkan jika kita berhasil bersembunyi, desa-desa terdekat hanya akan 
berada dalam bahaya. 

Karena 'Hutan Ashen' terletak di pinggiran Kekaisaran, akan memakan waktu beberapa 
hari bagi para ksatria untuk dikirim ke sini untuk menaklukkan golem itu, dan jika golem 
itu menuju ke desa terdekat... Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana caranya. 
banyak kerusakan yang akan ditimbulkannya terhadap kehidupan dan harta benda. 

"...Huff." 

"T-Tunggu, apakah kamu akan bertarung?" 

"MS. Irina... Lari..." 

Dan itu akan menjadi masalah besar jika Irina mati. 

"Tidak! Jika aku tidak punya pilihan selain kabur, ayo kabur bersama!! Aku tidak bisa 
meninggalkanmu sendirian..." 

"Meninggalkan!!!" 

"... Ugh." 

Irina tersentak dan mundur selangkah saat aku melolong padanya. 

"Kau bilang kau akan membunuh Frey bagaimanapun caranya. Anda harus mengambil 
keputusan." 

"T-Tapi..." 

"Ngomong-ngomong, sejak adik-adikku disiksa sampai mati. Aku sudah menjadi mayat 
hidup. Saya tidak pernah memiliki keinginan untuk hidup lagi." 

"........." 

"Jadi... tolong pergi dari sini dan balas dendam kami. Itu lebih dari cukup." 

Sebelum aku bertarung habis-habisan dengan golem, aku harus terlebih dahulu mengusir 
Irina, jadi aku harus bertahan dan mengatakan kalimat yang membuat ngeri, saat Irina 
menggigit bibirnya dengan erat dan berkata. 
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"... Lagi pula, aku pasti salah." 

"Hah?" 

"Liana... aku tidak akan pernah melupakan namamu bahkan dalam kematian... pasti... 
pasti..." 

"...Ini suatu kehormatan." 

Setelah mendengar kata-kata sentimentalku, Irina meneteskan air mata lalu segera 
berbalik dan mulai berlari. 

"...Fiuh." 

Jika dia tidak pergi bahkan setelah semua ini, aku akan menjatuhkannya dan membawanya 
pergi dari sini sebelum melawan golem. Aku kemudian menghela nafas lega dan mulai 
menuju golem. 

Manusia ... Diidentifikasi ... Membasmi ...』 

"Tunggu, tapi jika aku mengalahkan orang ini di sini, skenarionya akan... Sigh." 

Jika saya menetralisir orang ini di sini, skenario dalam Ramalan akan serba salah. Dengan 
kata lain, variabel akan muncul. 

Namun, jika saya tidak mengalahkannya sekarang, sepertinya ini akan menjadi permainan 
bagi saya, jadi apa yang bisa saya lakukan? 

Dan pertama-tama, skenario ramalan--- 

-- Roooaaaar 

"...Mendesah." 

Ketika golem meraung keras, saya mengesampingkan kekhawatiran saya untuk nanti dan 
mulai menganalisis golem di depan saya. 

'Pada titik ini, kekuatannya mungkin belum pulih sepenuhnya...pertempuran ini akan 
seperti melawan eksekutif tempur tingkat menengah ke atas di Pasukan Raja Iblis.' 

The Dark Golem memerintahkan iblis selama invasi Akademi Matahari Terbit, dan disebut 
sebagai senjata strategis Tentara Raja Iblis... Namun, pada saat ini, Ini mungkin lebih lemah 
daripada bentuk bos terakhirnya di timeline sebelumnya. 

Karena Dark Golem secara tidak sengaja dibangunkan oleh kami saat sedang mengisi ulang 
mana di 'Ashen Forest.' Itu sebabnya itu relatif lebih kecil daripada selama invasi. 
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Tentu saja, itu masih akan setara dengan peringkat menengah ke atas dari 'Eksekutif 
Tempur.' 

Sebagai referensi, Succubus Queen dan Eucarius, yang dengan mudah dibunuh terakhir 
kali, bukanlah 'Combat Executives'. Pertama-tama, para eksekutif tempur bukanlah orang 
yang kehilangan nyawa mereka dalam satu serangan bahkan jika kamu membuat mereka 
lengah. 

Bagaimanapun, intinya adalah saya memiliki sedikit peluang untuk menang sekarang. 

Sebelumnya, saya tidak bisa menggunakan 'Stellar Mana' dengan benar karena saya 
berhati-hati terhadap Irina, dan hanya mengandalkan seni bela diri saya untuk menghadapi 
monster itu. 

Tapi sekarang setelah dia pergi, jika aku menggunakan Hero's Strength❱ dan Stellar Mana❱ 
yang berputar-putar di dalam diriku karena ramuan mana yang aku minum kemarin, aku 
akan bisa melawannya entah bagaimana. 

Tentu saja... karena vitalitas yang terkuras sebagai akibat dari hukuman yang dijatuhkan, 
aku harus mengalahkannya sesegera mungkin dan mungkin setelah pertempuran aku akan 
hampir mati. 

-- Ziiing!! 

-- Kachiiiiing!! 

Segera setelah saya mengatur pikiran saya seperti itu, sinar gelap ditembakkan dari inti 
energi golem. Pada saat yang sama, aku mengayunkan pedangku dan tebasan yang 
memancarkan mana bintang berbenturan dengan balok. 

-- Bang...!!! 

Tiba-tiba, ledakan besar meledak dan seluruh area diliputi asap. Tidak melewatkan 
kesempatan ini, saya dengan cepat menggali ke dalam kaki golem. 

"Heup!!!" 

Akhirnya, pedangku memotong kaki kanan Dark Golem, dan dia kehilangan keseimbangan 
dan ambruk di tanah. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Bip... Kesalahan Fatal... dalam Sistem Keseimbangan... Mencoba Memperbaiki...』 

"...Dia kehilangan kakinya. Bagaimana itu bisa memperbaikinya? " 

"Fiuh... bagus. Saya pikir itu mungkin memiliki kaki cadangan. " 
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Aku menghela napas lega setelah sesaat ketakutan oleh kata-kata golem, lalu mulai 
mendekatinya untuk menghabisinya--- 

Mencari tindakan balasan... Hasil yang diperoleh... Menyebarkan mode penerbangan...』 

"...Gila." 

Aku berdiri di sana tanpa berkata-kata, menatap kosong ke langit, ketika golem itu tiba-tiba 
melebarkan sayapnya dan terbang. 

"...Itu sudah menggunakan pola mengamuk?" 

Ini adalah bencana. 

Golem melebarkan sayapnya baik saat berdiri terakhirnya atau saat akan menghancurkan 
dirinya sendiri. Namun, saya tidak pernah berharap untuk menyebarkan mode 
penerbangan segera setelah kehilangan kaki. 

"...Batuk." 

Saat aku menatap golem dengan kecewa, aku merasa seperti anjing yang mengejar angin * . 
Aku merosot ke lantai, merasakan sakit luar biasa di dadaku. 

"Sialan... aku hanya bisa mengayunkan pedangku dua kali..." 

Tubuhku masih dipenuhi dengan Stellar Mana❱, tapi mungkin karena kurangnya vitalitas 
sebagai akibat dari penalti, kupikir aku hanya bisa memberikan dua tebasan pedang lagi 

yang dipenuhi dengan Kekuatan Pahlawan❱. 

Tentu saja, saya telah melewati begitu banyak rintangan sejak kemarin, jadi daripada 
kecewa, saya harus bersyukur bahwa saya bisa menggunakan tebasan pedang dua kali 
lebih banyak ... Namun, situasinya terlalu putus asa bagi saya untuk bersyukur. 

Target Terkunci ... Rudal Mana Dikerahkan ...』 

"...Ini membuatku gila." 

Situasinya bahkan menjadi lebih parah. 

Laras senjata kecil yang muncul di seluruh tubuh Dark Golem semuanya mengarah padaku. 

Dilihat dari itu, tampaknya golem gila itu akan menembakkan misil mana yang 
menghancurkan akademi sekaligus ke arahku. 

'... Ada yang aneh. Mengapa terburu-buru untuk membunuhku?' 

Karena perkembangan ini, saya menjadi semakin curiga. 
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Bahkan jika aku mengganggu tidurnya yang manis... Dari sudut pandangnya, aku akan 
seperti semut yang lewat, jadi mengapa semuanya keluar? 

Agak masuk akal jika dia mengamuk karena kakinya robek dan tidak bisa memperbaikinya. 
Namun, tidak masuk akal jika ia mengerahkan semua misil mana, yang seperti gerakan 
khusus, pada seseorang yang tidak lebih dari seekor semut di matanya. Ada yang salah, 
tidak, sudah lama salah. 

-- Whoosh-Bang!!! 

Sementara aku basah kuyup dengan keringat dingin mencoba memahami situasi aneh ini, 
golem itu menembakkan misil mana yang tak terhitung jumlahnya ke arahku. 

"...Apa yang sebenarnya?" 

Aku mencoba menghindar dan bertahan dengan tebasan pedang biasa sebanyak yang aku 
bisa, tapi jumlah misil mana yang telah menghancurkan akademi di masa lalu semuanya 
ditembakkan sekaligus. 

Saat aku menatap pemandangan yang keterlaluan, aku mengambil napas dalam-dalam dan 
meluruskan pedangku, dan kemudian mengayunkannya dengan kekuatan penuh. 

-- boom boom!!! 

Kemudian, misil mana yang terbang ke arahku meledak di udara, menyebabkan ledakan 
yang memekakkan telinga, dan jeritan monster ketakutan bergema di seluruh Hutan Ashen. 

"Batuk...! Batuk..." 

Sementara itu, aku meraih hatiku yang sakit saat aku menggelepar di tanah. 

Menyadari bahwa tubuhku telah mencapai batasnya, saat aku menggunakan pedangku 
untuk tebasan terakhir, aku akan pingsan. 

Jadi, saya harus mengalahkan golem dalam satu serangan. 

-- Percikan... Percikan... 

Saat aku sedang merenung, Dark Golem yang melayang di udara dengan mengejutkan 
mendarat di tanah. 

Setelah diperiksa lebih dekat, lengan kiri Dark Golem terkoyak dan sayapnya compang-
camping. 

Rupanya, beberapa rudal yang akan diluncurkan meledak karena tebasan pedangku, dan 
sepertinya itu juga secara tak terduga tersapu oleh ledakan itu. 
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Strategi Direvisi... Target Tingkat Ancaman -- Tingkat Pertama... Harus Dihapus Tanpa 
Syarat...』 

Namun, sepertinya ada yang aneh. Tiba-tiba, asap mulai mengepul dari seluruh tubuh Dark 
Golem. 

Saat aku menatap golem, jantungku berdebar kencang. Saya bertanya-tanya apakah itu 
rusak karena tidak tahan dengan akumulasi kerusakan, lalu tiba-tiba suara yang 
mengejutkan menembus telinga saya. 

Resor Terakhir...Aktifkan Kode Penghancur Sendiri...』 

"... Persetan!" 

Saat aku mendengar suara mekanis itu, aku terhuyung-huyung dan bergegas menuju Dark 
Golem. 

-- Spaaaaar... 

Pada saat yang sama, asap mengepul dari seluruh tubuh Dark Golem, dan inti pusat mulai 
bersinar merah karena terlalu panas. 

"... Sialan, tidak!" 

Jika Dark Golem hancur sendiri, wilayah ini akan benar-benar hancur. 

Dalam hal ini, iblis dan monster yang tinggal di 'Hutan Ashen' akan menyerbu... dan karena 
itu, desa dan wilayah terdekat akan benar-benar menjadi gurun. Jadi, saya harus 
menghentikannya entah bagaimana. 

"Aaarghh!!" 

Menahan rasa sakit yang menyiksa yang melanda tubuhku, aku melompat dan menusukkan 
pedangku ke inti Dark Golem. 

"Aduh...!" 

Energi Anomali Disuntikkan ... Harus Dikeluarkan Segera ...』 

Dan saat berikutnya, aku mulai menyuntikkan mana bintang ke dalam inti golem. 
Sementara itu, golem juga membalas dengan mengeluarkan mana gelap dari intinya ke 
tubuhku. 

"Ahhhhhhhh!!!" 
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Karena itu, saat aku hendak menghancurkan intinya dengan Kekuatan Pahlawan❱, golem 
itu gemetar kesakitan dan kemudian mulai memusatkan mana pada intinya dan bersiap 
untuk menembakkan sinar. 

-- Giling... Giling...! 

Setelah menyaksikan adegan ini, saya buru-buru memutar pedang dan menusuknya lebih 
dalam ke intinya, dan tepat sebelum menembakkan sinar, ada penurunan output mana saat 
pedang saya mencapai inti inti. 

-- Ziiing! 

"Aarghh!!" 

Namun, apakah itu karena itu adalah senjata utamanya, atau mungkin aku tidak 
menusukkan pedang dengan benar ke intinya, kerusakan laser masih cukup besar 
meskipun outputnya diturunkan. 

Berkat ini, aku terkulai ke depan sambil memegang pedang yang menembus intinya. 

The Dark Golem meraih tubuhku dengan tangan kanannya dan mulai memanaskan inti lagi, 
dan tepat sebelum seluruh wilayah hancur.... 

"Ahhhhhhhh!!!" 

Aku mengerahkan kekuatan terakhirku dan mengacungkan pedang di tanganku. 

-- Schwiing!! 

Meskipun aku tidak bisa melakukan apa pun pada golem karena itu adalah serangan yang 
hampir tidak bisa kulakukan sambil menahan kesadaranku yang memudar, untungnya, aku 
bisa menghancurkan intinya. 

[Kurangnya daya... Kesalahan Fatal... Darurat... Darurat... Kematian...] 

Sejumlah besar mana gelap tumpah keluar dari inti inti yang hancur, kemudian Golem 
Gelap terhuyung-huyung dan melepaskanku tanpa daya. Segera, itu runtuh di punggungnya 
dan berhenti bergerak. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"... Ugh." 

Ketika saya melihatnya, saya tiba-tiba merasa ada sesuatu yang salah, dan ketika saya 
segera menyentuh wajah saya, saya menyadari bahwa topeng yang saya kenakan retak, 
mungkin karena laser. 
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"...Oh tidak." 

Karena itu, saya takut identitas saya akan terungkap kepada seseorang yang datang dengan 
cara ini setelah mendengar keributan, jadi saya menahan kesadaran saya yang memudar 
dan merangkak di tanah, mengumpulkan semua kekuatan dalam diri saya. 

"I-Di sana! Di sana!" 

"Ini adalah 'Regu Investigasi Kejahatan Kelas Satu!' Kekaisaran Matahari Terbit! Apakah 
kamu terluka di mana saja?" 

"...Cepat, panggil Ksatria Kekaisaran! Ini situasi darurat!" 

Setelah mendengar suara Irina dan Pasukan Investigasi Kekaisaran datang dari ujung 
hutan, aku jatuh dalam keputusasaan. 

'Gila... ini ratusan kilometer dari akademi... bagaimana mereka bisa sampai di sini?' 

Aku bingung sesaat. Kemudian, ketika saya melihat para penyihir yang membawa segel 
'Menara Ajaib' bergegas ke hutan, saya secara intuitif menyadari ada sesuatu yang salah. 

'...Sial. Mereka secara ajaib menelusuri kembali gulungan itu...' 

Tampaknya Menara Sihir ikut campur dalam masalah ini. 

Satu-satunya orang yang bisa menyelesaikan magic backtracking yang biasanya memakan 
waktu beberapa hari dalam sehari adalah mage milik Magic Tower. 

Namun, bahkan jika memang demikian, rasanya aneh. 

Menara sihir, yang memiliki pengaruh yang tidak kalah dengan keluarga Ducal dan Gereja 
Dewa Matahari, tidak pernah ikut campur dalam urusan tidak peduli seberapa parah 
mereka jika gagal menarik minat mereka. Itu karena sifat sombong dan eksentrik mereka. 

Ada kisah terkenal bahwa bahkan ketika sebuah insiden karena kutukan terjadi di keluarga 
Kekaisaran, mereka tidak campur tangan sampai Kaisar secara pribadi meminta mereka.. 

Jadi ... mengapa mereka ikut campur sekarang? 

Dean Lionel, yang memprioritaskan keselamatanku di atas segalanya, tidak mampu 
membuat mereka bergerak. 

Jumlah penyihir Menara Sihir yang dikirim terlalu sedikit untuk berasumsi bahwa Master 
Menara yang eksentrik, yang niatnya tidak dapat saya pahami, tertarik dengan urusan ini. 
Selanjutnya, melihat bahwa semua penyihir Menara Sihir mengerutkan kening, tampaknya 
mereka tidak datang ke sini atas kemauan mereka sendiri. 
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Lalu kenapa sih... 

"Ada jejak mana di sana !!" 

"...Hmm?" 

Sementara saya menggelengkan kepala untuk mempertahankan kesadaran saya yang 
memudar, para penyelidik menunjuk ke arah saya dan mulai mendekati saya. 

"Tidak..." 

Saya mencoba untuk menjauh dari mereka entah bagaimana, tetapi kesadaran saya bahwa 
saya hampir tidak berpegangan secara bertahap meredup. 

Dan saat mataku bergetar saat melihat regu investigasi yang hampir mendekatiku... 

-- Wuih...! 

Sejumlah besar mana gelap tiba-tiba mengalir keluar dari Dark Golem, dan langsung 
mewarnai sekitarnya dalam kegelapan. 

"A-Apa?" 

"Lampu! Berikan sihir cahaya!" 

"Ugh... Terkesiap..." 

Orang-orang yang berjuang di mana yang gelap mulai runtuh satu demi satu, dan bahkan 
para penyihir berpengalaman dari Menara Sihir, juga panik dan mengerahkan penghalang 
pelindung tebal untuk melindungi sekitarnya. 

-- Ketuk Tip 

Dalam kebingungan seperti itu, saya tiba-tiba mendengar langkah kaki di depan saya, dan 
dengan panik, saya menutupi wajah saya dengan tangan gemetar dan menundukkan kepala 
... 

"Tenanglah, Tuan Muda..." 

"Ka-Ka---" 

"... ajudanmu ada di sini." 

"Kani...?" 

Kania menghilangkan mana gelap di sekitarku saat dia muncul melalui kegelapan dan 
memeriksaku dengan tatapan menyedihkan. Suaraku bergetar saat aku memanggil 
namanya. 
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"...Kamu tidak perlu khawatir." 

Akhirnya, Kania diam-diam memelukku dan mulai menyatu dengan kegelapan, dan saat 
aku meliriknya sebentar, aku segera kehilangan kesadaran. 

"...Terima kasih." 

Aku nyaris tidak mengucapkan sepatah kata pun padanya. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Klip-Clop Klip-Clop! 

"Umm..." 

"Kamu akhirnya bangun, Tuan Muda ...?" 

Ketika saya membuka mata saya, saya berada di kereta yang meninggalkan jejak debu di 
belakang. 

Ketika saya terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di sekujur tubuh saya, saya 
melihat sekilas matahari terbenam di luar jendela. Tampaknya beberapa waktu telah 
berlalu. 

"...Kania, kamu baik-baik saja?" 

Setelah secara kasar mengetahui situasiku, pertama-tama aku bertanya tentang kondisi 
Kania, yang pasti telah menggunakan sejumlah besar mana gelap untuk menyelamatkanku. 

"...Kenapa kamu bertanya tentang kesejahteraanku?" 

Kemudian Kania bertanya balik dengan ekspresi putus asa di wajahnya. 

"Tentu saja, saya khawatir karena Anda menggunakan sejumlah besar mana gelap yang 
bahkan para penyihir Menara Sihir mengalami kesulitan untuk mengatasinya. Juga, aku 
merasa baik-baik saja..." 

"...Aku memanipulasi mana gelap di dalam Dark Golem untuk mencegah orang lain 
mendekat. Jadi berhentilah mengkhawatirkanku." 
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Segera setelah itu, Kania memotongku dengan keras, lalu mengeluarkan salep dari tasnya 
dan mulai mengoleskannya ke tubuhku. 

"...oh." 

Saat itulah saya menyadari bahwa saya tidak mengenakan kemeja. 

"Apakah ini semua luka dari hari ini?" 

"...Aku memiliki beberapa luka dari terakhir kali." 

"...Saya mengerti." 

Saat aku menjawab singkat pertanyaan Kania, dia memiliki ekspresi pahit di wajahnya, dan 
setelah dia dengan lembut menyentuhku sebentar di kereta yang goyah, aku mengajukan 
pertanyaan padanya dengan tenang. 

"...Jadi apa yang terjadi?" 

Setelah mendengar pertanyaanku, Kania berhenti mengoleskan salep, lalu menundukkan 
kepalanya dan berkata. 

"... Tuhan telah campur tangan." 

Mendengar jawaban itu, aku membeku sejenak. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Ayah...?" 

"Ya, dan tolong jangan gelisah. Tuhan ... telah runtuh. " 

"...Apa!?" 

Saat aku melompat, terkejut dengan kata-katanya, Kania menarikku dengan tergesa-gesa. 

"Tenang. Kamu harus tenang..." 

"K-Kenapa ayahku pingsan...!" 

"Itu..." 

Segera setelah itu, semakin dia berbicara, semakin aku tidak tahan dengan kata-katanya. 

Dia mengatakan bahwa ketika Irina dan aku menghilang dari tempat latihan, ayahku sangat 
marah sehingga dia secara pribadi mengunjungi Menara Sihir untuk mengajukan 
permintaan. 
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Itu fakta yang aku pelajari dari Kania, dan rupanya, ayahku dan Tower Master adalah 
teman dekat di masa lalu. Agak mengherankan karena tidak ada tanda-tanda hubungan 
mereka di timeline sebelumnya. 

Bagaimanapun, ayah saya, yang sedang dalam perjalanan pulang setelah mengajukan 
permintaan kepada Master Menara, sangat tertekan dengan situasi ini sehingga dia 
pingsan. Dan dalam semalam, keluarga Starlight yang kehilangan Tuan dan pewaris 
mereka, pada saat yang sama, berada dalam pergolakan. 

"Saat ini, Tuhan dalam keadaan koma. Jadi, segera setelah Anda kembali ke Kekaisaran dan 
melaporkan bahwa Anda selamat, Anda akan segera menjadi 'Tuan Sementara Rumah' 
menurut hukum Kekaisaran." 

"........" 

Aku linglung untuk waktu yang lama setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, aku 
membuka mulutku. 

"Bagaimana dengan Arianne?" 

"..Dipenjara di penjara Kekaisaran." 

"...Mendesah." 

Dengan kepala tertunduk, aku segera mulai memberi perintah kepada Kania dengan nada 
serius. 

"Pertama dan terpenting, kita harus menenangkan situasi ini entah bagaimana. Pada saat 
yang sama, kita harus diam-diam menyebarkan desas-desus bahwa saya berada di balik 
insiden ini, dan terakhir, kita harus memudahkan semua orang untuk mendengar desas-
desus ini." 

"Dipahami." 

"Adapun Arianne... Sampaikan saran saya kepada Dean Lion untuk membebaskannya dan 
membatalkan semua tuntutan terhadapnya karena saya ingin menenangkan situasi ini 
dengan tepat. Jika itu tidak berhasil, suaplah dia, katakan padanya secara implisit bahwa 
akulah yang mengubah gulungan ajaib itu." 

"Baiklah." 

"Aku akan mendelegasikan kekuatan dari Lord Provisional. Namun, bahkan jika kamu 
kompeten, bisakah kamu menangani semua ini...?" 

"...Tolong, serahkan saja padaku." 
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Setelah menginstruksikan Kania bagaimana menangani kasus ini, saya mengajukan 
pertanyaan terpenting berikutnya. 

"...Apa hasil duelnya?" 

"Tuan Muda memenangkan duel dengan mengamankan mayoritas suara pengawas." 

"... Tidak ada yang berjalan sesuai keinginanku." 

Aku menggerutu pelan ketika menyadari bahwa situasi merepotkan lain telah terjadi. 

"...Dalam hal ini, perampok akan dilakukan secara acak." 

"Hah?" 

"Saya akan memberitahumu nanti. Pokoknya... Terakhir, tentang ayahku..." 

Aku dengan tenang mencoba mengalihkan topik pembicaraan ke ayahku, tapi aku tidak 
tahan untuk melanjutkan kata-kataku, jadi aku menundukkan kepalaku. 

"Tuan Muda... Jangan terlalu khawatir. Tuhan akan segera bangun..." 

"...Ini acara spesial." 

"Apa?" 

Saat Kania terlihat bingung, air mataku menggenang dan aku nyaris tidak bisa menjawab. 

"Jika ayahku, yang marah dengan perbuatan jahatku, jatuh koma... dia tidak bisa... dia tidak 
akan pernah bangun... sampai hari aku membunuh Raja Iblis..." 

"........." 

Tidak dapat menyelesaikan berbicara, aku menggigit bibirku erat-erat, lalu bergumam 
dengan suara rendah. 

"...Kania, aku butuh pelukan." 

Mendengar itu, Kania diam-diam bangkit dari tempat duduknya, lalu memelukku dan 
berbisik. 

"...Kapan pun." 

Jadi kami berdua menghabiskan waktu untuk saling berpelukan. 

Tentu saja, ketika luka di sekujur tubuhku mulai terasa sakit, aku tidak punya pilihan selain 
melepaskannya dari pelukanku. 
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. 

. 

. 

. 
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"...Menghilang tanpa jejak juga mencurigakan." 

Sementara itu, Irina sedang mengendarai kereta regu investigasi dalam perjalanan kembali 
ke ibukota Kekaisaran. 

"Walaupun hanya sesaat...tubuh yang kurasakan saat dipeluk bukanlah milik seorang 
wanita. Selain itu, bayangan mana berkilau yang tersisa di tempat kejadian juga 
mencurigakan. Dan akhirnya..." 

Dia menatap buah kering dan bengkok di tangannya dengan kilatan tajam di matanya dan 
bergumam. 

"...Pembantu yang tidak memiliki kontak sebelumnya denganku tahu nama panggilan yang 
aku buat, 'Ice Dragon.'" 

. 

. 

. 

. 

. 

Ketika insiden 'penculikan di tengah duel' berakhir dan Empire tenggelam dalam 
kegelapan senja, seorang wanita mengerang sambil berbaring di tempat tidur. 

"M-Perutku... Kenapa sakit sekali... Dan apa sih 'Ekor Kucing' yang terus-menerus dikatakan 
oleh Saintess dan menolak permintaanku untuk perawatan medis...?" 

Isabel, yang membayar ratusan kali lipat harga untuk menghina Kania di depan Frey 
beberapa hari yang lalu, mengerang sambil memegangi perutnya. Dia menderita diare 
parah akibat kutukan Kania. 

"Aku yakin itu karena... keparat sialan Frey... orang rendahan itu melakukannya karena 
dendam... entah bagaimana... aku harus membalas dendam..." 
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-- Geram! 

"...Heh!" 

Tapi begitu perutnya keroncongan, dia bergegas ke toilet dengan air mata berlinang. 

"... Ahhh." 

Sementara itu, seekor burung gagak yang duduk di dekat jendela diam-diam menangkap 
sosoknya yang bermasalah. 
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Chapter 30 
Bab 30 -- Memadamkan Bintang dan Bulan Bersinar 

"...Tuan Muda, tolong bersiap-siap untuk pergi." 

"...Hmm." 

Akhir pekan tiba, dan sudah waktunya untuk mengunjungi rumah Duke seperti yang 
direncanakan. 

Bahkan jika itu tidak sesuai jadwal, saya harus pergi ke sana karena saya harus mengurus 
banyak urusan sebagai Tuan Sementara. 

"Lalu, sebelum menuju ke rumah Duke, aku akan memberimu laporan singkat." 

"...Tentu." 

Saat aku berdiri untuk berpakaian, Kania mengeluarkan buku catatannya dan dengan rajin 
mulai melaporkan apa yang telah terjadi sejauh ini. 

"Pertama-tama, tentang kasus 'penculikan di tengah duel'... itu berhasil ditenangkan seperti 
yang diperintahkan oleh Tuan Muda." 

Beberapa hari yang lalu, berkat Kania, insiden penculikan selama duel diselesaikan dengan 
aman. Saya mempercayakan dia dengan otoritas penuh saat saya ditunjuk sebagai Tuan 
Sementara dari keluarga Starlight ketika saya tiba di ibukota. 

Mengatakan itu diselesaikan dengan aman akan menjadi pernyataan yang berlebihan, 
sebaliknya, insiden itu 'terkubur' akan menjadi cara yang tepat untuk mengatakannya. 

"Beberapa suap dibayarkan kepada kepala regu investigasi dan Dean Lionel untuk 
menutupi kasus ini, dan Menara Sihir tidak ingin mengungkapkan bahwa mereka terlibat 
dalam hal ini sejak awal, jadi Anda bisa tenang." 

"...Yah, menara sihir akan agak cemas jika kita tidak bisa menutupi insiden itu. Ngomong-
ngomong, kepala regu investigasi menerima suap? " 

"Ya, dia bahkan memberikan pedoman tentang berapa banyak suap yang harus ditawarkan 
untuk menutupi seluruh insiden." 

"Kekaisaran menjadi lebih buruk dari hari ke hari." 

Saya mengerutkan kening dan menambahkan kepala regu investigasi ke daftar hitam masa 
depan. Saya kemudian bertanya dengan hati-hati. 
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"Apakah kamu menyebarkan desas-desus dengan baik?" 

"Ya, saat ini di Akademi, hampir semua orang telah menerima rumor sebagai fakta bahwa 
Tuan Muda adalah dalang sebenarnya di balik insiden ini. Hanya saja semua orang 
berusaha untuk tetap diam di depanmu." 

"...Saya mengerti. Itu melegakan. Lalu, bagaimana dengan Arianne?" 

"Dia dibebaskan kemarin dan kembali ke Akademi lagi. Tentu saja, saya diam-diam 
membocorkan cerita bahwa Tuan Mudalah yang memanipulasi para penjaga dengan ilmu 
hitam dan menukar gulungan itu." 

"Kerja bagus, Kania." 

Saya bersumpah saya tidak akan berpapasan dengan Arianne di masa depan, dan saya 
bertanya kepada Kania, yang masih melaporkan dengan nada tegas, pertanyaan 
berikutnya. 

"Akhirnya... Bagaimana dengan Irina?" 

"Ya, Bu Irina sedang menunggu di luar kamar saat ini." 

"...Hmm, aku mengerti. Lalu biarkan dia masuk." 

Saat aku mengatakannya dengan nada cemas, Kania mengangguk pelan dan meninggalkan 
ruangan. Beberapa detik kemudian, Irina memasuki ruangan. 

"Baiklah, jadi... Kenapa kau ada di sini?" 

Ketika aku menatapnya dan berbicara dengan arogan, Irina gemetar, lalu segera berlutut 
dan membuka mulutnya. 

"Mulai sekarang... aku benar-benar akan mematuhimu, Frey..." 

"... Benar-benar mematuhiku?" 

Saat aku menatapnya dengan ekspresi penasaran, Irina merangkak ke arahku, lalu 
membanting kepalanya dengan keras ke lantai dan berkata. 

"Aku mohon padamu... aku akan menurutimu, tolong, lepaskan saja hidupku... Kumohon..." 

"Dan apa untungnya bagiku?" 

Saat aku bertanya seperti itu, Irina dengan hati-hati melirikku sambil tetap menundukkan 
kepalanya dan berkata. 

"...Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jadi, tolong, hanya hidupku..." 
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"Apakah kamu baru saja mengatakan kamu akan melakukan sesuatu?" 

Aku memotongnya, lalu meraih lengannya dan melemparkannya ke tempat tidur. 

"Aaahhh...!" 

"...Lalu, sebelum aku pergi, kenapa kita tidak menghabiskan waktu bersama?" 

Saat aku berada di atas Irina dan berbisik pelan di telinganya, Irina menggigit bibirnya, lalu 
mengangguk pelan dan berkata. 

"T-To-sewa ..." 

"........" 

Melihat reaksinya dengan tatapan dingin, aku menghela nafas, lalu diam-diam turun dari 
tempat tidur dan berkata. 

"Huh, yah... di saat seperti ini, kamu harus melawan... kalau tidak, itu benar-benar merusak 
suasana." 

"Sangat menyesal..." 

"Baiklah, bersihkan kamarku dan cuci pakaianku sampai aku kembali." 

"........" 

Aku diam-diam turun dari tempat tidur dan mencoba mengabaikan Irina, yang melongo 
menatapku saat aku melepas pakaianku. 

'...Sialan, dia juga mencurigakan.' 

Irina mencurigaiku. 

Ketika saya bertemu dengannya beberapa hari yang lalu, saya menggunakan keterampilan 

Membaca Pikiran❱ dan menyadari ada 'kecurigaan' di antara perasaannya terhadap saya. 

Saya tidak tahu apa yang dia curigai, tetapi tampaknya ada beberapa ketidakpastian yang 
tersisa tentang saya. 

Jadi saya bertindak agresif hari ini, tetapi dia tidak marah seperti biasanya dan malah 
memohon saya untuk bersikap lembut. 

Dan sekarang dia mengamatiku dengan cermat saat aku menanggalkan pakaian. Sepertinya 
dia mencoba memastikan apakah ada luka di tubuhku. 

Tapi sayangnya untuknya, aku sudah menyiapkan tindakan balasan untuk lukanya. 
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"Ini dia. Di atas pakaian ini, pastikan Anda mencuci semua sisa pakaian di kamar. " 

"Hah...?" 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Apa kau tidak mendengarku?" 

"T-Tidak...tidak, bukan itu..." 

Setelah mendengar nada dinginku, Irina, yang sedang memeriksa tubuhku yang telanjang, 
tersipu dan mengalihkan pandangannya. 

'...Seperti yang diharapkan dari Kania. Bahkan jika dia dalam kondisi kehabisan mana, dia 
mampu menipu Irina.' 

Saat ini, Kania menyamarkan tubuhku agar tampak dalam keadaan murni dengan 
menyelubunginya dengan mana gelap. 

Dengan kata lain, dengan satu jentikan jari Kania, tubuhku akan kembali ke kondisi 
compang-camping. 

Ilmu hitam bukanlah jenis sihir yang bisa menyembuhkan luka, tapi bisa diterapkan 
dengan cara ini. 

"Kalau begitu... selamat melakukan perjalanan." 

"Huh, kamu seharusnya tidak mengatakan sesuatu yang tidak kamu maksudkan." 

"........." 

Setelah berhasil menipu Irina, aku melemparkan sisa tumpukan pakaian ke wajahnya dan 
berjalan keluar kamar. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 50 poin! (Tutup Panggilan)] 

"...Mendesah." 

Mempertimbangkan bahwa jumlah poin jahat palsu yang diperoleh adalah sekecil ini, 
tampaknya ini tidak akan menyelesaikan kecurigaan Irina dengan segera. Mungkin aku 
perlu membuat rencana untuk menghilangkan kecurigaannya. 

"... Bagaimana hasilnya, Tuan Muda?" 

Saat aku berjalan menyusuri lorong, sambil tenggelam dalam pikiranku, Kania dengan hati-
hati mendekatiku dan bertanya. 

"...Semuanya baik. Saya hanya membiarkan dia melakukan beberapa pekerjaan sederhana." 

"Saya mengerti..." 
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Ketika saya menjawab dengan acuh tak acuh, Kania menganggukkan kepalanya, lalu segera 
menanyakan satu pertanyaan lagi kepada saya dengan kilatan tajam di matanya. 

"...Ngomong-ngomong, teriakan apa yang baru saja kudengar dari kamarmu?" 

"Ah, itu... yah.. itu hanya percobaan singkat." 

Ketika aku tergagap saat aku dengan kasar mencoba untuk mengabaikan pertanyaannya, 
Kania menatapku dengan kecurigaan di matanya. 

"... Frey." 

Saat aku mencoba menghindari tatapannya, aku mendengar suara yang familiar dari 
seberang lorong. 

"Terisolasi?" 

Isolet berjalan ke arahku dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. 

"Hmm? Apa yang membawamu kemari..." 

"Aku akan bertanya langsung padamu." 

Saat aku mencoba membalasnya dengan nada licik seperti biasanya, dia memotongku 
dengan tajam dan berhenti tepat di depan wajahku. 

"Ada apa dengan rumor yang beredar di akademi?" 

Tak lama, dia mengajukan pertanyaan, memancarkan aura pembunuh yang belum pernah 
kulihat sebelumnya. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan ..." 

"Frey, aku akan memperingatkanmu untuk terakhir kalinya. Katakan yang sebenarnya." 

Ketika saya mencoba mencari jalan keluar dari situasi ini, saya mendengar suaranya 
mendidih karena marah dan secara intuitif menyadari bahwa saat yang saya tunggu 
akhirnya tiba. Jadi, karena itu, saya segera menjawab dengan seringai. 

"Yah, aku sudah menyingkirkan semua bukti... Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan 
sekarang setelah kasusnya menjadi sia-sia. Saya tidak melakukan kesalahan apapun." 

"...Apa?" 

"Seperti yang pasti sudah didengar profesor dari desas-desus, sebenarnya, akulah yang 
berada di balik penculikan itu." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kemudian Isolet gemetar saat dia menundukkan kepalanya dan bertanya. 

"Mengapa...? Kenapa... Kenapa kau melakukan hal seperti itu..." 

"Mengapa kamu terus bertanya ketika kamu tahu segalanya?" 

Dalam hati berdoa agar dia akhirnya berhenti mengkhawatirkan saya, saya memasukkan 
paku terakhir ke peti mati. 

"Saya menculiknya dengan kedok kecelakaan untuk menambahkannya ke berbagai budak 
seks saya. Tentu saja, saya tidak merasa bersalah karena saya hanya menempatkan jalang 
rendahan dan temannya yang terus mengganggu saya setiap hari di tempat mereka. 

Kemudian, saat Isolet mengeras seperti patung, aku terus berbicara dengan ekspresi kesal. 

"Namun, salah satu budak seks melarikan diri, dan tahukah kamu bahwa jalang rendahan 
itu mengungkapkan lokasi persembunyian rahasia? Yah, aku memang mengajari jalang 
kecil itu pelajaran. " 

-- Tendangan!! 

"...Argh!!!" 

Tapi sebelum aku bisa selesai berbicara, Isolet memukul perutku dengan tendangan 
berputar dan aku merosot ke lantai, menggeliat kesakitan. 

Isolet memberiku tatapan dingin. Segera, dia meremukkan saya di bawah berat badannya 
dan mulai meninju saya dengan keras. 

"Eh, tunggu! Apa yang sedang kamu lakukan..." 

"Kejam... menjijikkan... bajingan yang penuh kebencian..." 

"Ugh, Ughh..." 

"Sayang sekali... aku pernah peduli padamu..." 

Setelah dipukuli oleh Isolet untuk sementara waktu, aku menggelepar lenganku dan 
berteriak. 

"Jika kamu memukulku lebih lama lagi, aku akan secara resmi memprotes keluarga 
Bywalker sebagai Penguasa Sementara dari keluarga Starlight!! Jadi, hentikan sekarang!!" 

"... Tuan Sementara?" 

Setelah mendengar itu, Isolet berhenti memukuliku sejenak, lalu menatapku dengan 
tatapan dingin dan menyatakan. 
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"Apakah Anda mengacu pada posisi yang Anda rebut dari ayah Anda, yang pingsan karena 
stres karena perbuatan menjijikkan yang Anda lakukan?" 

Ketika saya mendengar itu, saya tertawa tanpa malu dan berseru. 

"Ya saya tahu!! Dan sekarang aku adalah Penguasa Sementara dari keluarga Starlight!! Jadi, 
jika kamu menggunakan kekerasan lagi... Arghh!" 

"...Baik, aku akan menghentikan kekerasan di sini. Tuan Sementara." 

Kemudian Isolet, yang menyerangku dengan sekuat tenaga untuk terakhir kalinya, berkata 
dengan tatapan kesal. 

"Kalau begitu, semoga akhir pekanmu menyenangkan." 

Meninggalkan kata-kata itu, Isolet berjalan keluar dari lorong. 

[ Emosi Isolet Arham Bywalker Saat Ini: Kemarahan  Kekecewaan  Jijik  Penghinaan  
Penyesalan] 

"...Ha ha ha. Ha ha ha." 

Aku mulai tertawa histeris ketika dia berjalan keluar dari lorong, karena ketika aku 

menggunakan skill Mind Reading❱ padanya, aku lega melihat 'kekhawatiran' dan 
'kesedihannya' akhirnya menghilang dari jendela sistemnya. Namun, aku merasa pahit 
memikirkan bahwa satu-satunya orang yang tersisa sekarang yang masih 
mengkhawatirkanku adalah Kania. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 700 poin!! (Eforia)] 

"Hahaaa, hah...ha..." 

"Tuan muda..." 

Sementara itu, Kania, yang menutup matanya dan menutup mata terhadap situasi, dengan 
hati-hati mendekatiku. Saat aku tertawa tanpa repot-repot menghapus jendela sistem yang 
muncul di depan mataku, Kania meraih tanganku dan bergumam. 

"Apakah kamu baik-baik saja? Aku yakin lukanya belum sembuh..." 

"Haha... Satu-satunya hal yang penting... adalah nyawa Isolet aman." 

"..." 

Setelah mendengar ini, Kania melirikku dengan kasihan dan mencoba menjangkau--- 

"...Pergi! Aku tidak butuh bantuan apapun!" 
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"...?" 

Dia tampak bingung ketika saya menampar tangannya dan berteriak. 

Ketika aku menatap Kania dengan alis berkerut dan mata menyipit, dia segera berbalik 
untuk melihat apa yang ada di belakangnya. 

"...Oh." 

Ferloche sedang berjalan menyusuri lorong dengan pakaian pelayan di tangannya. 

Setelah menyaksikan situasi aneh dan segera memahami arti dari sinyal saya, Kania secara 
alami melewati saya dan mulai menuju ke sisi lain lorong. 

"...Aku di sini untuk melayanimu seperti yang dijanjikan." 

Sementara itu, aku membuka mulut ketika melihat Ferloche, yang tampak jijik, tiba di 
depanku. 

"...Apa?" 

Tetapi ketika saya bertanya dengan ekspresi bingung, Ferloche mengatupkan giginya dan 
mulai berbicara dengan suara yang dipenuhi amarah. 

"Tuan ... seperti yang Anda pesan terakhir kali ... saya datang untuk melayani ... Anda tepat 
jam 7 ...." 

Aku menatapnya dengan tatapan kosong, lalu menjawab dengan nada tenang. 

"Aku menyuruhmu datang jam 7 malam, bukan pagi." 

"...Ah." 

Dan terjadi keheningan sesaat. 

"...Kalau begitu aku akan kembali pada jam tujuh malam, Tuan." 

"Ya." 

Setelah beberapa saat, Saintess merespons dengan dingin, lalu berbalik dan mulai keluar 
dari lorong. 

'Ferloche, apa yang terjadi ...' 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 
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Biasanya, aku akan tertawa terbahak-bahak karena penampilannya yang konyol, tetapi 
sejak saat aku melihat dirinya di masa lalu dalam mimpi terakhirku, aku tidak menemukan 
situasi seperti itu lucu sama sekali. 

Apa yang sebenarnya terjadi... membuat Ferloche yang terlihat pintar itu berubah seperti 
itu. 

Dan apakah saya benar-benar menjalani hidup saya dengan kenangan yang dibuat-buat 
sehingga saya bahkan tidak bisa melihat perubahan seperti itu? 

"... Tuan Muda, apakah kamu baik-baik saja?" 

"Saya sedang kurang sehat." 

"Hah?" 

"Oh... tidak, aku baik-baik saja. Tidak ada masalah sama sekali." 

Setelah dengan gelisah merenungkannya untuk sementara waktu, aku melontarkan omong 
kosong kepada Kania, yang mendekatiku, dan kemudian berdiri. 

"...Ayo pergi, Kania." 

"Ya." 

Saat aku terhuyung-huyung keluar dari lorong dengan dukungan Kania, aku berhenti 
sejenak dan bertanya dengan suara pelan. 

"Ah, apakah kamu menyelidiki bagaimana gulungan itu ditukar?" 

"Ya, tapi... ini adalah situasi yang rumit untuk dilacak. Seperti yang Tuan Muda perintahkan, 
kita harus merahasiakannya, dan jumlah orang yang terlibat dalam kasus ini dan saksi 
terbatas..." 

"Tidak peduli berapa lama, kita harus menemukan penyebabnya." 

Melihat Kania, yang diam-diam mengangguk pada kata-kata itu, aku menambahkan dengan 
suara pahit. 

"Isolet memberi saya kesempatan sehingga saya bisa berubah pikiran dan memaksanya 
untuk meninggalkan saya. Itu sebabnya untuk membalasnya, saya perlu menemukan 
penyebab kasus ini. " 

. 

. 

. 
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. 

-- Tetangga!!! 

"Sepertinya kita sudah sampai, Tuan Muda." 

"Ya, sepertinya begitu." 

Setelah keluar dari asrama dan menghabiskan beberapa waktu mengobrol dengan Kania di 
gerbong yang kami tumpangi, kami tiba di tujuan kami, rumah Duke. 

"" Selamat datang, Tuan Sementara. 

"...Ya, panggil aku dengan gelar yang tepat." 

Ketika kami turun dari kereta, semua pelayan dari rumah tangga Starlight, yang sedang 
menunggu kami, menundukkan kepala mereka untuk menyambut saya. Saya menjawab 
dengan senyum yang menyenangkan ketika saya dipanggil sebagai 'Tuan Sementara.' 

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

Kemudian, beberapa pelayan yang setia kepada ayahku mengerutkan kening. 

Jika memungkinkan, saya sedang mempertimbangkan untuk mendapatkan beberapa poin 
jahat palsu dengan meneriaki mereka, tetapi sejak pagi saya harus menghadapi banyak 
tekanan mental, jadi saya memutuskan sebaliknya dan mulai menuju pintu masuk. 

"Y-Tuan Muda Muda! Mohon maafkan saya!!" 

Namun, ketika saya sedang berjalan, salah satu pelayan yang berdiri di sebelah kanan tiba-
tiba berlari ke arah saya dan jatuh di kaki saya. Dia akhirnya mulai memohon. 

"Apakah kamu..." 

"To-Tolong... maafkan adikku...!" 

"...Aha, jadi itu kamu?" 

Setelah beberapa saat kebingungan, saya segera tersenyum dingin ketika saya menyadari 
bahwa dia adalah kakak perempuan Arianne, dan kemudian menendangnya. 

"...Argh!" 

Akibatnya, dia berguling-guling di tanah dan wajah para pelayan yang menonton adegan 
itu mengeras. 
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"To-Tolong... Tolong... Tuan... dia satu-satunya adik perempuanku... Aku hanya pernah 
melihat anak itu--" 

Sementara itu, kakak perempuan Arianne gemetar dan merangkak ke arahku. Dia meraih 
kakiku dan memohon. 

Sepertinya dia sangat bergantung padaku karena ketenaranku... bahkan setelah Arianne 
dibebaskan, dia tampak hidup dengan kecemasan setiap hari. 

"...Kamu, aku akan mengingat wajahmu." 

Jadi, saya tidak punya pilihan selain mengucapkan kalimat saya yang biasa, dan kakak 
perempuan Arianne, yang membeku kaku untuk sementara waktu, membanting wajahnya 
ke tanah dan bergumam, 

"T-Terima kasih... Terima kasih... banyak... Hiks..." 

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

Saat aku melihat sekeliling dengan senyum puas, semua pelayan yang berdiri di barisan 
dengan cepat menghindari tatapanku. 

"...Ayo pergi, Kania." 

"Ya." 

Aku mengedipkan mata pada mereka, lalu melingkarkan tanganku di pinggang Kania, dan 
memasuki rumah Duke. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 100 poin! (Pintu Masuk Glamor)] 

Seperti yang dikatakan sistem, itu benar-benar pintu masuk yang glamor. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Kania, dimana adik perempuanmu sekarang?" 

Ketika saya tiba di kediaman duke dan membongkar barang bawaan saya, hal pertama 
yang saya mulai cari adalah Kadia, adik perempuan Kania. 
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"...Kadia sedang tidur di kamarnya." 

"Apakah begitu? Maka segalanya akan lebih mudah." 

"...Maaf aku tidak bisa membantumu." 

"Tidak, tidak apa-apa." 

Dan ketika saya mendengar dari Kania bahwa Kadia sedang tidur di kamarnya, saya 
meninggalkan Kania, yang tampak khawatir, dan mulai menuju ke kamar Kadia. 

Alasan kenapa aku meninggalkan Kania adalah karena kondisinya saat ini, Kadia akan sakit 

jika dark mana Kania beresonansi dengan Healing Power❱ miliknya. 

Oleh karena itu, sampai kekuatan penyembuhan Kadia terbangun sepenuhnya, Kania harus 
menahan diri untuk tidak mendekatinya sebanyak mungkin. 

[Toko / Barang Dasar] 

-- Ramuan Potensi Lv1 (700pts) 

Deskripsi: Ramuan misterius ini dapat menarik potensi orang yang meminumnya. 

( Batas Pembelian: 0/1) 

Poin Akumulasi: 2200pts 

"...Baiklah, akhirnya waktunya untuk membeli ini." 

Oleh karena itu, adalah tanggung jawab saya untuk memberi makan Kadia obat mujarab 
yang akan membantu menumbuhkan kemampuan penyembuhannya. 

Jika memungkinkan, saya ingin pelayan lain melakukannya, tetapi akan menjadi masalah 
jika para pelayan salah memahami niat saya dan membuang ramuan itu. Di sisi lain, itu 
tidak akan sepenuhnya efektif jika saya mencampurnya dengan makanan atau minuman. 

-- Berderit... 

Dengan pemikiran itu, aku membeli Elixir of Potential, lalu diam-diam membuka pintu 
kamar Kadia, dan masuk ke dalam. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Zzz... Zzz..." 

"...Hmm, tidak peduli dari sudut mana aku melihatnya, dia terlihat persis seperti miniatur 
Kania." 
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Setelah dengan penuh kasih menatap Kadia, yang mirip Kania, untuk sesaat, aku membuka 
tutup elixir of potential dan mulai menuangkan isinya ke dalam mulutnya. 

"Ugh..." 

"Ini dia ... bagus sekali." 

Kemudian Kadia mengerutkan kening dan mulai meneguk ramuan itu ke tenggorokannya 
tanpa memuntahkannya. Melihat ini, aku dengan lembut membelai rambutnya, merasa 
bangga, lalu bergumam. 

"...Sebentar lagi, kamu akan bisa memegang tangan kakakmu lagi." 

Setelah mengatakan itu, dan menuangkan elixir ke mulut Kadia, aku meninggalkan 
kamarnya dengan senyum puas. 

-- Craaash!!! 

"Ugh!!!" 

Dan saat berikutnya, saya terkena kilatan cahaya berkilauan saat tubuh saya terbang 
melintasi lorong dan menabrak dinding. 

"Batuk ... Batuk ... A-Apa di ..." 

"Bajingan sialan ini ... apa yang kamu lakukan ..." 

Saat aku bersandar di dinding, merenungkan situasi yang tiba-tiba tak terduga ini, seorang 
gadis mendekatiku dengan ekspresi jijik di wajahnya. 

"Apa yang kamu lakukan pada Kadia, dasar bajingan kotor!!!" 

Kemudian gadis itu mencengkeram kerah saya dan mulai menggoyangkan badan saya 
sambil meneriakkan paru-parunya, baru kemudian saya menyadari identitas penyerang 
saya. 

"Aria ... Lepaskan aku." 

Dia adalah saudara perempuan saya, Aria Raon Starlight. 

"Kamu... itu narkotika, kan...? Ini narkotika, kan?" 

"Apa maksudmu narkotika ..." 

"Tidak ada alasan bagimu untuk memberi Kadia ramuan kecuali itu narkotika, dasar 
brengsek!! Kamu melakukannya terakhir kali juga !! " 

"Mendesah..." 
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Saat aku menghela nafas pada tuduhannya, Aria mencengkeram kerahku dan mulai 
menangis. 

"Ayahku pingsan karenamu... Apakah hanya itu yang ada di kepalamu?" 

"Sehingga-" 

"Ibuku meninggal karenamu!! Sekarang ayahku akan mati karenamu!! Apakah kamu 
kembali ke rumah hanya untuk mengancam seorang pelayan dan membius seorang gadis 
seusia denganku ?! " 

"........" 

"K-Kamu seharusnya mati menggantikan ibuku... kamu seharusnya mati menggantikan 
ibuku saat itu!! Dasar bajingan setan!!!" 

Akhirnya, Aria melolong ketika suara itu bergema di rumah Duke. Namun, saya tidak bisa 
mengatakan sepatah kata pun padanya. 

Karena tidak peduli seberapa kebetulan ... Itu memang fakta bahwa ibuku meninggal 
karena aku. 

".......Mendesah." 

Saya dengan tenang mendengarkan Aria, yang terus berteriak bahwa saya seharusnya mati, 
bukan ibu kami. 

Malam ini, saya berharap saya bisa melihat ibu saya lagi, bahkan jika saya harus melalui 
mimpi buruk seperti terakhir kali. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, di suatu tempat di Benua Barat. 

"Halo, penyihir kuno." 

Tunangan Frey, Serena, yang sedang makan kue manis di sebuah vila sederhana, 
mengatakannya dengan senyum nakal ketika seorang wanita tua mengenakan jubah tua 
membuka pintu vila. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Hei, aku pemilik sah Menara Sihir Kekaisaran Matahari Terbit, dan baru empat tahun sejak 
aku dipanggil seperti itu." 

"Sebenarnya, lebih baik memanggilmu dengan cara itu daripada Master Menara Sihir." 

"Huh...kau benar-benar wanita jalang yang cerdik---" 

Anehnya, wanita tua yang memperkenalkan dirinya sebagai Tower Master of the Sunrise 
Empire melepas jubahnya, lalu duduk di seberangnya dan berkata. 

"---Jadi, apa permintaan mendesakmu?" 

Serena menjawab dengan kilatan tajam di matanya. 

"Itu mudah. Tolong hapus ingatanku." 

Setelah mendengar ini, Master Menara tertawa terbahak-bahak dan membuka mulutnya. 

"Pfft Hahaha!! Apakah Anda memiliki kenangan yang ingin Anda lupakan? Apakah Anda 
dicampakkan oleh Frey? Atau apakah Anda menyaksikan perselingkuhan lagi? " 

"...Mungkin?" 

"Pfft... yah, itu bukan tugasku. Jadi, berapa banyak memori yang kamu ingin aku hapus?" 

Setelah tertawa terbahak-bahak untuk waktu yang lama, Master Menara menyeka air 
matanya di sudut matanya dan mengajukan pertanyaan. Karena itu, Serena menjawab 
dengan ekspresi tenang. 

"...Apa?" 

Setelah mendengar kata-kata berikutnya, senyum di wajah Master Menara benar-benar 
menghilang, dan dia bertanya dengan tatapan serius. 

"Kau ingin kembali ke masa kecilmu?" 

"Mungkin aku tahu?" 

"...Aku sebenarnya tidak akan menanyakan ini padamu, tapi kurasa aku harus 
melakukannya. Jadi, apa maksudmu?" 

Ketika Tower Master bertanya dengan serius, Serena sedikit mengernyit dan mulai 
berbicara. 

"Ummm... yah... aku tidak tahu apakah menafsirkan terutama kata-kata daripada kalimat 
adalah anugerah... atau jika kebiasaanku untuk selalu 'meragukan' segalanya sampai akhir 
membantu..." 
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"...Hah?" 

"Tetap saja... ada batasan untuk 'memaksa' diriku untuk tetap 'meragukan'... tanpa menarik 
'kesimpulan', jadi aku mencoba mencegah hal itu terjadi." 

Saat dia mengucapkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, ada secarik kertas penuh 
tanda centang dan lingkaran terselip di genggamannya. 

"... Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" 

"Oh, dan aku punya satu permintaan lagi." 

Master Menara menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang gila, tetapi Serena tidak 
peduli dan sekali lagi mengucapkan pernyataan yang mengejutkan. 

"...Tolong berikan 'Sihir Ketaatan Mutlak' padaku." 

"......!!!" 

Setelah mendengar ini, Master Menara menatap Serena dengan mulut ternganga, lalu 
segera bertanya dengan suara serius. 

"...Siapa yang akan kamu patuhi?" 

Serena menjawab dengan senyum halus yang mengingatkan pada cahaya bulan. 

"Frey Raon Starlight." 

Setelah mendengar jawabannya, Master Menara, yang terdiam beberapa saat, segera 
bertanya dengan ekspresi kesal. 

"Apa gunanya melakukan semua hal gila ini?" 

Kemudian Serena menjawab dengan seringai lebar. 

"...Aku benar-benar akan menariknya ke atas Dewa Matahari." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Karena itu, Serena mengambil sepotong kue di depannya dengan garpu dan menggigitnya. 
Master Menara menatapnya kosong, lalu segera menggelengkan kepalanya dan bergumam. 

"... Jalang gila." 
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Chapter 31 
Bab 31 -- Apel Tidak Pernah Jatuh Terlalu Jauh Dari Pohon 

"... Mhmm." 

Ketika saya membuka mata, saya melihat langit-langit yang agak familiar. 

Ini dulu kamarku sampai aku masuk akademi. 

"Aduh...!" 

Saya mencoba untuk bangun, merasa sedikit bingung mengapa saya bisa melihat langit-
langit kamar saya, tetapi tiba-tiba rasa sakit yang menyiksa menjalar ke seluruh tubuh 
saya. 

Saat aku gemetar dan meringkuk kesakitan, seseorang dengan lembut meraih tanganku. 

"...Tuan muda." 

"Kani." 

Untuk waktu yang lama, kami saling menatap dalam diam tanpa mengucapkan sepatah 
kata pun. Dan kemudian saat berikutnya, kami berdua membuka mulut kami pada saat 
yang bersamaan. 

"Itu semua salah ku..." 

"Saya minta maaf karena menunjukkan Anda tampilan kekerasan seperti itu." 

Dan ketika kami selesai berbicara, kami kembali saling menatap dalam diam. 

"... Kenapa kamu menyalahkan dirimu sendiri?" 

Segera saya membuka mulut saya dengan senyum pahit, sehingga memecah kesunyian. 

"Bukannya kamu tidak ingin mengunjungi Kadia. Jadi bukan karena kamu, tapi hanya jika 
kutukanmu bisa hilang..." 

"Tidak, ini... ini bukan tentang itu..." 

"Hah...?" 

Namun, untuk beberapa alasan aneh, Kania tampak tertekan, dan segera mulai menangis 
dengan sedih. 

"Kani...? Apa yang salah...?" 
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"Ma-Maaf...Maaf, Tuan Muda..." 

"......?" 

Akhirnya, saat aku berbaring di tempat tidur, Kania membungkuk dan mulai meminta maaf 
dengan nada gemetar, dan saat aku menghiburnya dengan menepuk punggungnya dengan 
ekspresi bingung--- 

-- Menginjak... Menginjak... 

""......!"" 

Kami mendengar langkah kaki di lorong, semakin dekat ke kamarku. Terkejut, kami berdua 
buru-buru berpisah. 

-- Berderit... 

Akhirnya, pintu terbuka, dan adikku Aria memasuki ruangan. Kami diam-diam bertukar 
pandang dan kemudian mulai bertindak secara alami. 

"Tuan Muda ... apa yang kamu lakukan pada saudara perempuanku ...?" 

"Yah, aku tidak melakukan apa-apa?" 

"Tapi ... ramuan itu ..." 

"Ah, keluar!!" 

Saat aku berteriak seperti itu, aku melempar bantal di sebelahku ke arah Kania, dan saat 
berikutnya, bantalan itu mengenai wajahnya tepat di depanku. 

"...Eh?" 

Aku bingung sejenak, lalu segera memperbaiki ekspresiku dan bergumam dalam hati 
sambil menghela nafas. 

'...Kenapa dia tidak menghindar?' 

Jelas, ketika saya melempar bantal, saya diam-diam memberinya sinyal untuk 
menghindarinya. Tetap saja, untuk beberapa alasan, Kania tidak repot-repot menghindar. 

Apakah dia tidak melihat sinyal saya? Atau apakah dia sengaja dipukul agar tindakan kita 
tampak lebih alami? 

Apapun masalahnya, aku merasa kasihan pada Kania. 

"... Seperti yang kamu perintahkan." 
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Sementara aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, Kania meninggalkan ruangan dengan 
ekspresi agak muram di wajahnya. 

"... Bajingan menjijikkan." 

Dan begitu dia meninggalkan ruangan, Aria mulai menegurku dengan keras. 

"Jika terjadi sesuatu pada Kadia... maka aku akan memenggal kepalamu... Dasar bajingan..." 

"...Aria, setelah bergaul dengan wanita jalang rendahan, apakah kamu juga menjadi orang 
rendahan?" 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Apakah kamu tidak mengerti fakta bahwa menyenangkan untuk bermain-main dengan 
wanita jalang rendahan seperti itu?" 

Setelah mendengar kata-kataku, wajah Aria berubah menjadi marah. Sementara itu, saya 
mendengus dan terus berbicara. 

"Kami adalah pewaris keluarga Ducal Starlight, yang membanggakan prestise dan 
pengaruh yang tak tertandingi di Kekaisaran. Dan baik Kania maupun Kadia adalah orang-
orang tidak berharga yang diberikan kepada kita dari gang belakang yang kotor." 

"... Mendesah." 

"Jadi, ketika kamu terus memberikan kasih sayang kepada mereka yang tidak berharga, 
etiket keluarga aristokratmu---" 

"Diam." 

Aria memotongku dengan nada dengki dan mulai mendekatiku sambil memusatkan mana 
bintang di telapak tangannya. 

"Kamu tidak punya hak untuk mengatakan apa pun kepada Tuan Sementara keluarga ..." 

"Kenapa kamu selalu melontarkan kata-kata menjijikkan setiap kali kamu membuka 
mulut?" 

"Hah?" 

"Aku akan menuangkan mana bintang yang sangat kamu iri ini ke dalam mulutmu itu, 
bajingan." 

Karena itu, Aria mengarahkan tangannya ke wajahku, dan lingkaran sihir yang rumit 
muncul di telapak tangannya. 

'...Bagaimanapun, dia anak yang luar biasa.' 
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Aku merenung sambil menatapnya. 

Jika aku adalah 'Pendekar Bintang' yang menggunakan mana bintang, maka adik 
perempuanku Aria adalah 'Penyihir Bintang' yang menembakkan mana bintang. 

Dia mewarisi keterampilan ibuku, yang merupakan 'Penyihir Bintang' terkuat dalam 
sejarah keluarga Cahaya Bintang. Di masa depan, dia akan menjadi penyihir hebat dan 
bintang yang menyinari Kekaisaran ini. 

Selain itu, adik perempuan saya baik hati. 

Dan tidak seperti bangsawan Kekaisaran busuk ini, dia suka membantu warga Kekaisaran 
yang miskin. 

Di garis waktu sebelumnya, dia menggunakan sumber keuangan keluarga Starlight untuk 
mendukung rakyat Kekaisaran sampai hari kejatuhan Kekaisaran. Tentu saja, ketika para 
bangsawan yang korup mengunjunginya, dia membanting pintu tepat di depan wajah 
mereka. 

Dan akhirnya, adik perempuanku sangat lucu. 

Ketika saya masih muda, dia selalu mengikuti saya ke mana-mana, dan ketika saya akan 
berbalik, dia akan tersentak kaget seperti kelinci, lalu memeluk saya dengan seringai lebar. 

"Buka mulutmu, bajingan." 

"...Hmm." 

Setelah tenggelam dalam ingatan itu untuk sementara waktu, aku terbangun oleh suara 
dingin Aria. 

Ketika aku melihat ke depan, Aria, yang berdiri tepat di depan wajahku, dengan kesal 
menunjuk wajahku dengan lingkaran sihirnya. 

'...Lagi pula, ini karmaku.' 

Tidak ada lagi Aria yang menangkapku dan mencegahku mengancam seorang pelayan. 
Aria, yang menangis tersedu-sedu sambil berlutut di depanku dan memohon padaku untuk 
kembali ke saudara laki-lakinya yang baik saat aku terus melakukan perbuatan jahat tidak 
ada lagi. 

Ketika perbuatan jahat saya berlanjut selama berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan 
berpuluh-puluh tahun, hatinya berangsur-angsur membusuk seiring waktu, dan pada 
akhirnya tidak ada yang tersisa selain penghinaan, jijik, dan kebencian terhadap saya. 

-- Jepret! 
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The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Dengan pikiran seperti itu dalam pikiranku, aku menjentikkan jariku, dan para ksatria 
berbondong-bondong ke kamarku. 

"... Bawa dia pergi." 

""Baik tuan ku."" 

Saat aku memberi mereka perintah singkat, para ksatria berbondong-bondong ke Aria. 

Bahkan jika saya diejek sebagai bajingan terburuk Kekaisaran, para ksatria tidak punya 
pilihan selain mematuhi perintah saya karena saat ini saya memiliki otoritas tertinggi 
untuk membuat keputusan di rumah ini di bawah hukum Kekaisaran. 

Jelas, Aria masih bisa membuatku terpesona dengan sihirnya. Namun, dalam situasi ini, di 
mana para ksatria diwajibkan untuk melaksanakan perintahku, Aria tidak punya pilihan 
selain mundur. 

"Eh, kamu akan bertindak seperti ini?" 

Seperti yang diharapkan, Aria, yang ditangkap oleh para ksatria, berhenti mengucapkan 
mantra sihirnya. 

Namun, dia mengangkat tangannya untuk menghentikan para ksatria yang mencoba 
menyeretnya keluar, lalu mulai menegurku dengan ekspresi dingin. 

"Bagaimana perasaanmu tentang merebut posisi ayahmu sendiri?" 

"...Luar biasa." 

"Bajingan gila. Apakah itu yang akan dikatakan seorang putra?" 

Menjadi menyakitkan untuk berurusan dengannya lebih lama lagi, jadi aku dengan kasar 
membalas dan mencoba mengusirnya. Tetap saja, dia terus menegurku sambil menahan 
kekuatan para ksatria dengan mana bintangnya. 

"Lagipula, kaulah yang membuat ayahku seperti itu, bukan?" 

"...Apa?" 

"Ayah saya yang bersemangat tiba-tiba pingsan dalam perjalanan pulang dan mengalami 
koma. Bahkan tabib Kekaisaran yang paling terampil pun tidak tahu mengapa dia pingsan 
seperti itu." 

"........" 
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"Tidak mungkin dia pingsan begitu saja karena stres. Jika itu masalahnya, maka pasti ada 
seseorang di baliknya... Kamu tahu betul bahwa tidak ada yang menaruh dendam pada 
ayahku, kan?" 

"... Aria." 

"Jangan panggil aku dengan namaku, dasar bajingan menjijikkan. Lagipula, hanya ada satu 
orang di Kekaisaran yang ingin ayahku pergi." 

Mengatakan demikian, Aria menunjuk ke arahku dengan air mata di matanya. 

"Sekarang kamu adalah Tuan Sementara, lidahmu menjadi agak tajam, ya? Apa yang telah 
kamu lakukan pada ayahmu sendiri?" 

"... Keluarkan dia sekarang juga." 

"Apakah giliranku selanjutnya? Anda mengambil ibu dan ayah saya dari saya ... Apakah 
Anda akan mengambil hidup saya juga? 

"... Bawa dia pergi." 

"Melihatmu sekarang, ibu kita pasti menangis di surga..." 

"Bawa dia pergi, dasar bajingan!!!!!!!" 

Pada akhirnya, saya meledak dan melolong marah. Para ksatria yang telah dengan lembut 
meraih Aria tanpa sadar sampai saat itu memberiku tatapan dingin dan segera 
menyeretnya keluar dari kamarku.. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 500 poin! (Keluarga Tercabik-cabik)] 

"......" 

Setelah berbaring di tempat tidur, menatap kosong ke jendela sistem yang muncul di depan 
mataku untuk sementara waktu, aku diam-diam bangkit dan menuju ke mejaku. 

"... Ugh." 

Akhirnya, saya mengeluarkan foto keluarga dari kompartemen rahasia di laci. Aku 
bergumam sambil dengan lembut membelai sosok ibuku, ayahku, Aria dan diriku yang 
tersenyum cerah. 

"...Aku telah bertahan sejauh ini." 

Jadi, saya menghabiskan beberapa waktu menggambar gambar bahagia di kepala saya. 

. 
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"...Kenapa kamu duduk seperti itu?" 

"Ah, tidak apa-apa..." 

"Ya, pasti menyenangkan duduk dengan nyaman." 

Seiring waktu berlalu dan malam tiba, sudah waktunya untuk makan malam keluarga 
Starlight. 

"...Anggur ini telah diterbangkan dari Benua Barat dan berumur 75 tahun." 

"75 tahun?" 

"Ya, ahli anggur yang dipilih dengan cermat telah menyeduhnya sendiri ..." 

-- Klak!! 

"...Bawa satu yang setidaknya berumur 100 tahun." 

"...Baik tuan ku." 

Sejak awal, saya membuat kekacauan saat makan malam. Saya menyapu jendela akuisisi 
kejahatan palsu yang muncul di depan saya dan setelah memecahkan gelas anggur; Aku 
meluruskan posturku, lalu menatap Kadia, yang secara refleks mundur. Segera saya 
berbicara dengannya. 

"... Kenapa kamu mundur?" 

"Sangat menyesal..." 

"Tidak apa-apa. Aku akan memberimu sedikit kelonggaran karena kamu lucu. " 

Saat aku mengatakannya dengan senyum licik, Aria, yang duduk di seberangku, tampak jijik 
dan menegurku dengan kasar. 

"Untuk menggoda seorang anak seusia denganku ... bajingan psikotik." 

Mendengar kata-kata itu, aku dengan lembut mengajukan pertanyaan kepada Kadia sambil 
mengiris steak di depanku. 
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"...Kadia, apa ada perubahan di tubuhmu?" 

"Hah?" 

"Hmmm... Bagaimana aku harus menggambarkannya? Apakah Anda merasa tubuh Anda 
tiba-tiba menjadi panas ... atau perut Anda sakit ... " 

Ketika saya bertanya dengan cemas, ekspresi Aria berubah ketika dia mendengarkan 
percakapan kami. Pada saat yang sama, Kadia diam-diam mengangguk dan membuka 
mulutnya. 

"Yah, kalau dipikir-pikir... akhir-akhir ini, tubuhku terasa sedikit panas, dan aku merasakan 
sensasi kesemutan di perutku..." 

"... Ohhh!" 

Setelah mendengar kata-katanya, aku tersenyum lebar dan tenggelam dalam pemikiran 
yang dalam saat aku menyerahkan steak yang diiris menjadi potongan-potongan kecil. 

'...Apakah 'Kekuatan Penyembuhan' miliknya akhirnya terbangun?' 

Gejala yang kutanyakan pada Kadia adalah pertanda yang terjadi tepat sebelum 

kebangkitan Kekuatan Penyembuhan❱ miliknya. 

Mungkin besok pagi, Healing Power❱ miliknya akan terbangun sepenuhnya. Kemudian, 
kutukan Kania akan disembuhkan sampai batas tertentu. 

Jadi, saya tidak perlu berbagi kekuatan hidup saya dengan dia sesering sebelumnya dan 
karena itu saya akan mendapatkan ruang bernapas yang sangat dibutuhkan. 

"Kamu sampah." 

".....?" 

Tiba-tiba, Aria gemetar dan mulai mencaci makiku lagi. 

Saya tidak yakin berapa kali saya mendengar dia memanggil saya 'sampah.' 

"...Kadia, ayo tidur bersama setelah sekian lama." 

"E-Eh? Tetapi..." 

"Kadia, kamu akan tidur denganku malam ini... Jangan pernah berpikir untuk mendekati 
kamar kita. Aku memperingatkanmu." 

".....?" 
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Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Saat aku memiringkan kepalaku ke arahnya, Aria menatap lurus ke mataku dan 
menyatakan. 

"...Jika kamu mendekat bahkan untuk sepersekian detik, aku akan meledakkan bagian 
bawahmu. Kau mengerti?" 

"........" 

Ketika dia mengatakan itu, matanya terlihat sangat tajam sehingga aku tanpa sadar 
menutup kakiku dan bersumpah untuk tidak mendekati kamar mereka bahkan karena 
kesalahan. 

"...Tuan Muda, kamu tidak mau makan?" 

"...Hah?" 

Saat aku merenung sambil duduk di ujung meja, Kania, yang duduk di sebelahku, diam-
diam mengajukan pertanyaan untuk menyelamatkanku dari teguran terus-menerus karena 
adik perempuannya, Kadia. 

"...Sekarang, Kadia lebih penting dariku. Dia perlu makan dengan baik agar kekuatan 
penyembuhannya bisa berkembang." 

"Apa kamu yakin akan hal itu?" 

"...Saya rasa begitu." 

"........" 

Setelah sebentar memeriksa wajahku, dia diam-diam berdiri. 

"... Aku permisi." 

Kemudian Kania menghilang entah kemana. Kemana dia tiba-tiba pergi? 

"Kata-kata menjijikkan macam apa yang kamu katakan kepada kakak Kania untuk 
membuatnya terlihat sangat tidak senang?" 

"... Aria." 

"Saya tidak punya pilihan. Seperti yang diharapkan, aku harus mengeluarkan kakak Kania 
dari rombonganmu..." 

-- Klak! 

"...Hai." 
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Aku mencoba menahan tegurannya yang mencemooh dalam diam. Namun, saat aku 
mendengar dia akan membuat Kania berhenti menjadi kepala pelayanku, aku 
menghancurkan gelas anggur itu menjadi pecahan. 

"Ada batas seberapa banyak aku bisa tahan dengan perilaku kasarmu .. Aria ..." 

Aku melihat tanganku yang berlumuran darah dan diam-diam menekan emosi yang hampir 
meledak, lalu bergumam dengan suara sedingin es. 

"Jika kau terus bersikap kasar seperti ini, aku akan menghapus namamu dari daftar 
keluarga dan mengantarmu ke gang belakang, bersama Kadia. Jika itu baik-baik saja 
dengan Anda, teruslah berbicara. " 

"........" 

"Bagus, kurasa kamu akhirnya mengerti. Nah, sekarang diamlah dan makanlah." 

Ketika saya selesai berbicara, Aria menundukkan kepalanya dan menggigit bibirnya 
dengan erat, lalu melanjutkan makan. Aku menatapnya sejenak, lalu mengalihkan 
pandanganku ke jendela sistem yang mengambang di depan mataku dengan senyum pahit. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Frustrasi)] 

'...Lagi pula, aku tidak bisa menipu sistem.' 

Sepertinya, tanpa disadari, Kania tiba-tiba menjadi keberadaan yang berharga dalam 
hidupku. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Arghh." 

Setelah makan malam, saya mengerang saat saya bekerja sebagai Lord Sementara. 

Tentu saja, bukan karena pekerjaannya rumit. 

Ketika saya masih muda, saya biasa bermain rumah dengan Serena, di mana kami akan 
mengatur urusan Kadipaten, jadi saya bisa melakukan hal-hal ini dengan mata tertutup. 

Masalahnya saat ini kondisi fisik saya agak parah. 
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[Statistik] 

Nama: Frey Raon Starlight 

Kekuatan: ??? 

Mana: ??? 

Intelijen: ??? 

Kekuatan Mental: 9.3 

Status Pasif: Pemberkatan Bintang  Kondisi Kritis  Tenaga Hidup Terkuras  Luka Fatal  
Kelemahan / Petunjuk Penulisan 

Disposisi: Pahlawan 

"...Huh, itu membuatku gila." 

Saya telah mencoba untuk fokus memulihkan tubuh saya selama beberapa hari terakhir, 
tetapi saya tidak dapat beristirahat dengan baik karena saya telah terkubur di bawah 
pekerjaan, jadi saya masih dalam kondisi yang buruk. 

Secara khusus, luka di bahu masih terasa sakit. 

Alisku berkerut ketika aku merasakan sakit yang menyiksa di sekujur tubuhku, lalu aku 
membuka toko keterampilan setelah waktu yang lama sambil menghela nafas. 

[Keterampilan Toko / Dasar Level 2] 

-- Penipuan Kejahatan Palsu Lv2 (700 poin) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan daya bujuk kebohongan. 

-- Periksa Lv3 (1000pts) 

Deskripsi: Keterampilan Inspeksi secara numerik menampilkan tingkat seberapa baik atau 
jahat seseorang sebenarnya. 

(-100~100) 

[ Akumulasi Poin: 2001pts] 

"...Sial, beri aku kemampuan pemulihan atau penyembuhan kekuatan hidup." 

Setelah mengutuk sistem untuk sementara waktu, saya dengan cepat membeli semua 
keterampilan yang tersisa. 
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"...Yah, bagaimanapun juga, aku harus membeli ini." 

Saya merenungkan keputusan saya untuk sementara waktu, tetapi kemudian saya segera 
ingat bahwa ini adalah satu-satunya tempat di mana saya bisa menghabiskan poin. Jadi, 
saya diam-diam bersandar di kursi saya dan mencoba untuk beristirahat. 

-- Berderit... 

Saat aku sedang beristirahat sejenak, pintu tiba-tiba terbuka. 

Karena itu, saya buru-buru mengambil sikap bertahan karena saya pikir Aria telah 
menyerang lagi. Namun, Kania, bukan Aria, yang masuk. 

"...Tuan muda? Apa sikap konyol itu?" 

"Tidak... tidak ada." 

Aku tersipu dan mengalihkan pandanganku, dan Kania, yang menatapku dengan senyum 
halus, segera mendekatiku dan meletakkan sesuatu. 

"...Apa ini?" 

"Sandwich dan kopi. Makanan favorit Tuan Muda." 

"Uh... terima kasih, tapi kenapa ini tiba-tiba?" 

Saat aku bertanya dengan ekspresi sedikit bingung, Kania tersenyum pahit dan menunjuk 
tubuhku. 

"Jika kamu tidak makan apa-apa, lukamu tidak akan sembuh." 

"Ah." 

Aku bingung mendengar kata-kata itu saat Kania berbalik dan mulai menuju pintu. 

"Terima kasih untuk camilannya, Kania." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Aku tersenyum padanya dan menyuruhnya pergi, tapi tiba-tiba Kania berhenti tepat di 
depan pintu. 

-- Klik! 

"... Kania?" 

Setelah mengunci pintu, Kania perlahan mendekatiku lagi dan berbicara dengan suara 
pelan. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"...Tuan Muda, tolong buka pakaianmu." 

"...Hah?" 

"Sudah waktunya untuk mengoleskan salep pada lukamu." 

"Eh... Kenapa? Aku bisa mengoleskan salep sendiri..." 

"Tidak, saya akan menerapkannya di setiap sudut dan celah. Karena ada luka yang tidak 
bisa dijangkau oleh tangan Tuan Muda." 

Mendengar itu, aku menggaruk kepalaku sejenak, lalu dengan hati-hati melepas bajuku. 

"...Kalau begitu, mari kita mulai." 

Jadi, saya makan makanan ringan yang Kania siapkan untuk saya, lalu meninggalkan tubuh 
saya dalam perawatannya. Dan setelah beberapa waktu berlalu. 

"...Tuan muda." 

"Hmmm?" 

Kania, yang diam-diam mengoleskan salep ke seluruh tubuhku, tiba-tiba memberiku 
tatapan kosong dan mengajukan pertanyaan. 

"Apa yang salah?" 

"... Semuanya baik-baik saja?" 

Ketika aku menjawabnya dengan tenang, Kania mengerutkan kening dan berkata. 

"Lalu kenapa kamu gemetar seperti itu?" 

"........" 

Ketika dia mengatakan itu, saya menyadari bahwa tubuh saya memang gemetar. 

"Tidak apa. Hanya saja... karena aku lelah..." 

Sebenarnya penyebab tubuhku gemetar seperti itu adalah campuran dari alasan yang 
kompleks, seperti ayahku yang terbaring koma di kamar sebelah, kakakku yang 
membenciku, dan kecemasan yang sering kurasakan setiap kali Kania tidak ada. di sebelah 
saya karena seiring waktu saya menjadi sangat bergantung padanya. 

Namun, jika saya memberi tahu Kania semua ini, dia tidak perlu khawatir, jadi saya 
mengelompokkan semua alasan ini dalam jawaban saya sebagai 'lelah.' Kania, yang masih 
menatapku, memberiku senyum halus dan bertanya. 
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"...Bisakah aku memelukmu, Tuan Muda?" 

"...Tentu." 

Ketika saya menegaskan setelah beberapa saat pertimbangan, Kania memeluk saya dan 
berbisik kepada saya dengan suara pelan. 

"...Apakah kamu masih khawatir tentang apa yang dikatakan Lady Aria sebelumnya?" 

"Tidak, bukan aku..." 

"Jangan khawatir, bahkan dalam kematian aku akan bersamamu." 

"........" 

Merasakan kehangatan dalam bisikan lembut Kania, aku menjawab dengan nada serius. 

"... Tidak perlu bagimu untuk bersamaku dalam kematian." 

Dan untuk sesaat, keheningan mutlak bertahan di ruangan itu. 

-- Bang Bang!! 

"Buka pintunya!!!" 

"".......!"" 

Tak lama kemudian, ketukan Aria di pintu memecah kesunyian. Kania menarik diri dariku 
dengan ekspresi bingung, dan aku juga mulai berpakaian panik. 

"...Hah?" 

Sementara itu, Aria, yang secara paksa membuka pintu menggunakan sihir, memiliki 
ekspresi bingung ketika dia melihatku dan Kania, yang tersipu. Segera setelah itu, dia mulai 
menuju ke laci. 

"Apa yang sedang kamu lakukan..." 

Akhirnya, dia mengeluarkan sebuah file dari laci, berbalik, dan berjalan keluar ruangan. 

"........" 

Setelah menatap kosong ke arahnya untuk beberapa saat, aku melihat Kania telah 
mengambil kotak P3K yang diletakkan di sebelahku sekali lagi, jadi aku melepas pakaianku 
lagi dan bergumam dalam hati. 

'...Di mana aku melihat file yang dibawa Aria?' 
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. 

. 

. 

. 

. 

"Kalau begitu, selamat malam." 

"Ya... Selamat malam juga untukmu, Kania." 

Ada begitu banyak pekerjaan yang menumpuk sehingga saya terpaksa tetap terjaga sampai 
subuh. Setelah mengusir Kania, yang telah membantuku tepat di sisiku sampai saat itu, aku 
mulai menuju kamarku. 

'...Aku sangat senang aku membawa boneka kucing itu.' 

Akumulasi stres saya mencapai puncaknya, tetapi stres saya tampaknya berkurang sampai 
batas tertentu memikirkan membelai perut boneka kucing, yang baru-baru ini mulai 
mengeong sambil berbaring telentang. 

-- Hum...Hum... 

"...Hmm?" 

Saat aku bersenandung saat menuju ke kamarku, tiba-tiba aku mendengar suara isakan 
datang dari suatu tempat. 

Dengan cemas aku menuju ke sumber suara, bertanya-tanya apakah ada hantu yang 
muncul di mansion. Namun, yang mengejutkan saya, suara itu berasal dari kamar tempat 
Aria dan Kadia tidur. 

"...Hmmm?" 

Setelah sejenak memiringkan kepalaku, aku segera menghapus kehadiranku dengan 
bantuan mana bintang dan kemudian mulai mengintip ke dalam ruangan melalui lubang 
kunci. 

"Menghirup ... Hiks ..." 

Lalu aku melihat Kadia tidur nyenyak di tempat tidur sementara Aria menangis, berlutut di 
lantai saat dia melihat file yang dia ambil sebelumnya dari kantorku. 

Ingin tahu tentang apa yang dia lihat, aku memusatkan mana bintang di mataku dan mulai 
memeriksa file yang dia lihat ... 
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'...Ah.' 

Segera, aku menghela nafas singkat dalam hati. 

'...Dia melakukan hal yang sama denganku.' 

Apa yang dia lihat adalah foto ibu kami. 

Melihat foto-foto itu menenangkan kesepian saya. Aku tersenyum pahit memikirkan bahwa 
kami memang saudara sedarah karena betapa miripnya kami. Aku berbalik dan hendak 
melangkah kembali ke kamarku--- 

"Kakak... kenapa kamu menjadi seperti ini... kenapa..." 

Aria, yang membalik halaman file, atau lebih tepatnya album, menangis tersedu-sedu 
ketika dia melihat fotoku saat masih kecil menggendongnya di lenganku dan menunggang 
kuda kayu. 

'...Tidak.' 

Dan ketika saya melihat jendela sistem yang muncul di depan saya, saya tidak punya 
pilihan selain merasakan keputusasaan yang mendalam. 

[ Emosi Aria Raon Starlight Saat Ini: Kekecewaan  Kekhawatiran  Kerinduan  Benci Cinta  
Kesedihan / Rasa Bersalah] 

"Kemana perginya kepolosan masa lalumu... Kenapa kau menjadi monster seperti itu..." 

Tampaknya variabel baru yang bahkan melampaui Isolet telah muncul. 
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Chapter 32 
Bab 32 -- Pendahuluan 

'...Apa yang harus saya lakukan tentang ini?' 

Sekarang saya berada dalam situasi yang rumit. 

"Hiks...Hiks..." 

Karena saya menyadari bahwa saudara perempuan saya, Aria, masih mengkhawatirkan 
saya. 

'Sial, aku tidak bisa membiarkan ini terjadi.' 

Ada alasan mengapa saya menyingkirkan kekhawatiran Isolet tentang saya dengan biaya 
dipukuli olehnya. 

Setiap orang yang 'prihatin' tentang saya akan 'dikutuk' dalam acara 'Cobaan Sistem', yang 
akan terjadi suatu hari nanti. 

Tepat ketika aku entah bagaimana berhasil membuat Isolet membalikkan punggungnya 
padaku ... variabel baru telah muncul di depan mataku 

"........." 

Saat aku menatap variabel baru di depanku, aku memejamkan mata erat-erat dan 
memutuskan. 

"... Ahh." 

"......!" 

Setelah menghapus mana bintang yang menyelubungi tubuhku, aku sengaja mengeluarkan 
sinyal. Aria, yang gemetar saat melihat file itu, tersentak, lalu dengan cepat menutupnya 
dan berdiri. 

"Hmm? Nona Aria?" 

"... Sst, diamlah." 

Aria, yang diam-diam berbisik kepada Kadia, yang terbangun setelah mendengar suara itu, 
menyelinap ke pintu. 

"Heup!!" 

"Arghh!!" 
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Saat berikutnya, dia membuka pintu dengan sekuat tenaga dan mengejutkanku. 

"A-Apa ... Kenapa kamu melakukan ini ..." 

"Kamu, kamu...! Aku sudah bilang!! Jangan mendekati kamar kami!!" 

"Terkesiap ... Itu benar." 

Dia mencengkeram kerahku dan mulai meneriakiku, saat Kadia gemetar di belakangnya 
sambil memeluk erat bantalnya. 

Aku melirik Kadia sebentar dan mengeluh kepada Aria, yang memegangi kerahku seolah-
olah aku dianiaya. 

"Tidak, tapi... karena dia meminum obat itu, bukankah aku harus sedikit main-main?" 

"Tolong, tolong diam saja. Silahkan." 

"Apakah Anda tahu berapa banyak uang yang saya habiskan untuk obat itu? 3.000 emas! 
3.000 emas! Saya tidak bisa begitu saja meniup uang itu ke udara, kan? " 

"Hentikan. Silahkan." 

"Aku yakin dia akan merasa hebat karena aku membeli produk terbaik..." 

"Kakak... Berhenti... Tolong hentikan..." 

Aku kembali menggunakan metode yang sama yang membuat Ferloche dan Isolet 
menyerah padaku dan berdoa agar kakakku melakukan hal yang sama, tapi tiba-tiba air 
mata mengalir di wajah Aria. 

"Kakak... Kamu tidak seperti ini... Kenapa kamu melakukan ini...?" 

Saya hampir memeluknya seperti yang saya lakukan ketika saya masih kecil sebagai 
tanggapan atas ledakannya yang tak terduga, tetapi tepat sebelum saya menyentuh 
punggungnya, saya sadar dan dengan tenang menurunkan tangan saya. 

"Kamu yang membenci hal semacam ini lebih dari siapa pun ketika kita masih muda ... 
tidakkah kamu ingat?" 

"...Aku tidak bisa mengingatnya." 

"Saudaraku... Saya ingat dengan jelas Anda berkata, 'Saya akan mengiris bagian bawah 
orang yang melakukan hal seperti itu.'" 

"Yah, aku tidak ingat?" 
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Tentu saja, saya ingat dengan jelas apa yang saya katakan, tetapi saya berpura-pura tidak 
tahu. Melihat ini, Aria meraihku dan mulai mengguncangku. 

"Apakah kamu di bawah kutukan? Atau kamu diancam? Atau..." 

"Berperilaku wajar." 

"... Aduh!" 

Ucapan Aria mulai menjadi lebih berbahaya, jadi aku buru-buru mendorongnya menjauh 
dan berhenti berbicara. Lalu aku menatapnya dengan ekspresi dingin dan berkata. 

"Mengapa kamu berdebat denganku ketika kamu tidak memiliki petunjuk tentang aku?" 

"I-Itu..." 

"Baiklah, aku akan menganggap 3000 emas itu sebagai sampah. Itu sudah cukup, kan?" 

"......" 

"Dan seperti yang saya katakan, jika Anda terus melakukan perilaku kasar ini ..." 

"Aku pasti akan mencari tahu." 

"...Apa?" 

Saya menyadari bahwa akan sulit untuk menghilangkan kekhawatirannya hari ini, jadi saya 
akan menyelesaikan situasi ini dengan moderat dan menuju ke kamar saya, tetapi tiba-tiba 
Aria berbicara dengan nada tegas. 

"Aku akan mencari tahu dengan pasti.... alasan kenapa kamu berubah seperti itu." 

Melihat dia berbicara dengan nada serius, aku membaca informasinya yang ditampilkan di 
jendela dengan skill Inspect. 

[Statistik] 

Nama: Aria Raon Starlight 

Kekuatan: 4 

Mana: 7.2 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 8.5 

Status Pasif: Stargazer 
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Disposisi: Penjaga 

Statistik Kebaikan: 95 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Setelah melihat 'Goodness Stat'-nya, aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun dan 
diam-diam berbalik dan mulai menuju ke kamarku. 

'...Saya dalam masalah.' 

Adik perempuanku, yang tidak bisa melupakan diriku yang lebih muda dari masa kecilnya, 
menjadi ancaman baru. 

Ada banyak peristiwa yang harus saya atasi dan banyak musuh yang harus saya tangani... 
sungguh gila berpikir bahwa seorang anggota keluarga bisa menjadi sama mengancamnya 
dengan orang-orang itu. 

-- Kegagalan 

Ketika saya tiba di kamar saya, hampir tidak menahan kondisi mental saya yang berada di 
ambang kehancuran. Aku berbaring lesu di tempat tidurku dan mulai menatap langit-langit 
dengan tatapan kosong. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 300 poin! (Bendera Kematian)] 

"...Mendesah." 

Setelah menghapus jendela sistem mengerikan yang muncul di depan mataku, aku 
mencoba merenung, tapi segera menyerah. 

Untuk beberapa alasan aneh, baik ratapan diri maupun rasionalisasi diri, yang biasanya 
muncul sebagai mekanisme koping, tidak muncul sama sekali. 

Aku hanya ingin berhenti berpikir sejenak dan beristirahat. 

Sistem, Raja Iblis, Dewa Matahari, dan seterusnya, aku ingin beristirahat dengan tenang 
hanya untuk satu hari... 

"Meong." 

"...Ah." 

Tiba-tiba, suara mew yang familiar menggelitik telingaku. 

Menyadari arti dari suara itu, aku nyaris tidak menahan kesadaranku yang memudar dan 
menoleh ke samping sambil tersenyum. 
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-- Menjilat 

Dan pada saat yang sama, boneka kucing hitam, yang kini telah menjadi keberadaan yang 
tak terpisahkan, mulai menjilati pipiku. 

"Meong..." 

Saat berikutnya, boneka itu berbaring telentang dan memperlihatkan perutnya dan mulai 
menatapku dengan mata yang diantisipasi. 

"Selama beberapa hari terakhir, kamu tidak bergerak sedikit pun ... Mengapa kamu tampak 
bersemangat malam ini?" 

"M-meong... meong, meong..." 

Melihat boneka yang menggemaskan itu, saya mulai menekan perutnya, sambil merasa 
sangat berterima kasih padanya karena telah membantu saya melupakan segalanya dan 
bersantai. 

Mungkin aku akan bermain dengan boneka kucing sepanjang malam. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda ... sudah waktunya untuk sarapan." 

"Ah, benarkah?" 

Saat saya mengesampingkan kekhawatiran saya di belakang pikiran saya dan 
menghabiskan waktu tenggelam dalam reaksi boneka kucing, pagi tiba sebelum saya 
menyadarinya. 

Sejujurnya aku menyesal tidak tidur saat Kania memanggilku untuk sarapan. Tetap saja, 
ketika saya melihat boneka kucing meringkuk yang berhenti bergerak lagi, sebuah pikiran 
melintas di benak saya. 

'...Pertama-tama, ia berhenti bergerak pada jam 4 pagi. Aku hanya tidak bisa tertidur.' 

Daripada tidur selama 3 jam dan menghabiskan sisa hari dalam keadaan kurang tidur, 
bermain dengan boneka kucing yang meningkatkan kekuatan mentalku sebesar 0,3 akan 
lebih membantu. 
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Dengan pemikiran itu, saya memasukkan boneka kucing yang lemas ke dalam tas saya dan 
membuka pintu untuk sarapan. 

"...Rye break mentega. Kalau begitu, nikmati makananmu." 

Kemudian Kania, yang tersipu karena suatu alasan yang aneh, meninggalkan sarapan di 
depanku dan bergegas ke pintu kamarku. 

"Hei, Kania." 

"Y-Ya?" 

Saya memanggilnya keluar dan mengajukan pertanyaan yang sudah lama saya penasaran. 

"Kamu sering menderita sakit perut akhir-akhir ini, kan?" 

"Ah... yah, sepertinya begitu." 

Lalu dia menghindari tatapanku dan menjawab sambil berkeringat dingin. Alisku sedikit 
berkerut melihat reaksinya dan aku bertanya. 

"Mungkin ... apakah itu terkait dengan boneka kucing hitam?" 

"Eh?" 

"Tidak, itu hanya karena aku sebenarnya suka mengelus perut boneka itu... dan sepertinya 
kamu selalu sakit perut sehari setelah aku mengelus perutnya." 

"Aku mengerti." 

"Ngomong-ngomong, apakah boneka ini beroperasi dengan bantuan mana gelapmu? 
Mungkin mereka mungkin terhubung..." 

"Tidak." 

"Hah?" 

Saat aku dengan hati-hati menanyakan hubungan antara kucing dan sakit perutnya, 
khawatir bahwa tindakanku mungkin akan membahayakannya, Kania memotongku dengan 
tegas. 

"Boneka kucing itu tidak ada hubungannya denganku." 

"Tapi mana gelapmu ..." 

"...Kecuali untuk mana gelapku, itu tidak ada hubungannya denganku. Jadi, jangan 
khawatir... dan jangan ragu untuk melakukan apa yang Anda inginkan." 
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Karena itu, Kania mengangguk dan mulai kembali ke pintu. 

"...Oh, benar!" 

".....?" 

Sementara saya menatapnya bingung, saya segera menjernihkan pikiran ketika saya 
mengingat fakta bahwa saya telah lupa sepenuhnya saat bermain dengan kucing itu, dan 
kemudian buru-buru bangkit dan berkata. 

"Sekarang bukan waktunya untuk sarapan. Kita harus segera menemui Kadia." 

"Apa? Kenapa Kadia tiba-tiba... Ah!" 

Setelah kebingungan sesaat, Kania segera menyadari arti kata-kataku, lalu meninggalkan 
ruangan bersamaku dan mulai menuju kamar Kadia dengan ekspresi cerah di wajahnya. 

Waktunya akhirnya tiba untuk mengobati kutukan Kania. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Teh apa ini?" 

"I-Itu... aku akan memberikan ini pada pelayan..." 

"...Maksudmu kamu hanya mencoba minum teh hitam mahal ini di antara kamu sendiri?" 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

Setelah memancing Aria keluar dari kamar dengan berteriak keras pada pelayan yang 
berdiri di luar, aku memberi sinyal pada Kania untuk memasuki ruangan. 

"Saya minta maaf ... Tuan Sementara ... Ini semua salahku ..." 

"Hentikan!! Tidak lain adalah ayah yang mengizinkan para pelayan minum teh hitam 
sepuasnya!! Apa masalahnya!?" 
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Tepat ketika pelayan itu mulai menangis saat membersihkan teh yang telah aku 
tumpahkan, dan Aria bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, aku memperhatikan bahwa 
Kania menyelinap keluar dari kamar. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 100 poin! (Operasi Terselubung)] 

Pada saat itu, saya menghentikan kemarahan palsu saya dan berjalan keluar dari lorong, 
membersihkan jendela perolehan poin jahat palsu yang muncul di depan saya. 

"Kania, apakah kamu melihat pelayan yang aku tegur sebelumnya?" 

"...Ya, aku melihatnya." 

"Anak itu, Bukankah dia pelayan yang melindungi rumah Starlight sampai akhir di timeline 
sebelumnya?" 

"Betul sekali." 

"Kemudian promosikan dia dan naikkan gajinya. Tentu saja... lakukan secara rahasia." 

"Dipahami." 

Setelah menemukan cara untuk meminta maaf kepada pelayan, yang menumpahkan 
tehnya, aku dengan hati-hati mengajukan pertanyaan kepada Kania. 

"Jadi, apa hasilnya?" 

"...Lihat diri mu sendiri." 

Setelah Kania mengamati sekeliling sejenak, dia segera memanifestasikan aura gelap di 
telapak tangannya. 

"... Ohhh." 

Wajahku berseri-seri saat melihatnya. 

Orang mungkin berpikir, mengapa saya sangat menyukai aura gelap yang termanifestasi 
ini, tetapi aura ini memiliki kemampuan yang lebih luar biasa daripada yang terlihat. 

Jika Kania menggenggam telapak tangannya saat memanifestasikan aura itu, semua cahaya 
di mansion ini, serta area sekitarnya akan tersedot oleh aura itu, tidak menyisakan apa pun 
kecuali kegelapan total. 

Intinya adalah bahwa sihir ini bukanlah mantra sihir hitam dasar yang terpaksa digunakan 
Kania karena kutukan, melainkan mantra sihir hitam menengah yang agak kuat. 

Dengan kata lain, kutukannya telah dinetralkan lebih dari yang diharapkan. 
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"...Kamu tampaknya telah pulih lebih dari yang diharapkan, bukan begitu?" 

"Ya, 'Elixir of Potential' bekerja lebih baik dari yang saya kira. Saya takut saudara 
perempuan saya akan bangun, jadi meskipun saya menyentuhnya selama beberapa detik, 
kutukan telah sembuh sejauh ini. " 

"Yah, Kadia belum sepenuhnya membangkitkan kekuatannya... jadi kontak fisik yang terus 
menerus tidak akan berpengaruh signifikan. Tetap saja, itu akan memberiku ruang 
bernapas untuk saat ini." 

Saat aku mengatakannya dengan ekspresi cerah di wajahku, Kania, yang terdiam beberapa 
saat, segera membuka mulutnya dengan ekspresi kaku. 

"Tuan Muda, itu sebabnya ... Saya tidak berpikir Anda perlu memberi saya kekuatan hidup 
lagi di masa depan." 

"Jangan bodoh." 

Setelah dengan tegas menolak kata-katanya, aku berkata dengan ekspresi tegas di wajahku. 

"Bahkan jika kutukan telah dinetralkan sampai batas tertentu, kekuatan hidupmu masih 
terus-menerus digerogoti oleh kutukan penghancuran diri." 

"Tapi Tuan Muda, jika Anda terus memberi saya kekuatan hidup ..." 

"Saya pulih dengan cepat. Saya juga membeli keterampilan pemulihan dari 'Sistem.' Tapi 
kamu tidak sembuh, kan?" 

"...Kalau begitu beri aku sebulan sekali." 

"Setiap tiga hari sekali." 

"Itu terlalu banyak." 

"Apakah kamu tidak menyadari bahwa hidupmu sedang dipertaruhkan?" 

Setelah bertengkar beberapa saat, kami berdua melewati sebuah ruangan kuno. Kami 
berhenti berjalan dan diam-diam menatap papan nama di sebelah kami. 

"Bukankah seharusnya kamu melihat wajahnya sekali sebelum kita pergi?" 

"........" 

Saat aku melihat papan nama dengan ekspresi pahit di wajahku, Kania diam-diam berdiri 
di dekat pintu dan berkata. 

"Aku akan berjaga-jaga mengawasi Nona Aria. Jadi, Tuan Muda, kamu harus pergi dan 
menyapanya sebentar." 
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"...Terima kasih, Kania." 

Setelah diam-diam mengungkapkan rasa terima kasihku kepada Kania, aku membuka pintu 
dan masuk ke dalam. 

"...Ayah." 

Ketika saya masuk, wajah ayah saya menarik perhatian saya. Dia berbaring di tempat tidur 
dengan mata tertutup. 

Melihat ayahku, aku menarik napas dalam-dalam, lalu diam-diam mengucapkan beberapa 
patah kata. 

"Aku tidak akan bicara lama." 

Saya tidak ingin menjadi melodramatis, jadi saya menekan emosi saya dan meninggalkan 
pesan singkat. 

"...Aku pasti akan kembali ke sini setelah aku mengalahkan Raja Iblis." 

Ketika aku meninggalkan ruangan setelah sapaan singkat seperti itu, Kania mengajukan 
pertanyaan dengan alis terangkat. 

"...Kamu keluar lebih cepat dari yang aku kira?" 

"Karena aku tidak ingin pertemuan kita menjadi melodramatis." 

"Saya mengerti. Aku baru saja akan meneleponmu karena Nona Aria datang ke sini. Apa 
yang harus kita lakukan?" 

Ketika saya keluar dari kamar, saya menutup mata dengan erat ketika saya mendengar Aria 
datang menemui saya. Aku segera membuka mulutku dan mulai berjalan dengan langkah 
tergesa-gesa. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Ayo cepat pergi dari sini." 

"...Ya." 

Jadi, aku langsung menuju gerbang mansion dan menaiki kereta yang sebelumnya diparkir 
Kania di pinggir jalan. 

"Tuan Muda, Nona Aria akan keluar." 

"...Kereta harus berangkat." 
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Kemudian, dengan suara berderak, kereta berangkat. Aku bersandar di kursiku, 
mengabaikan lolongan kesedihan kakakku, memanggil namaku, dan bertanya pada Kania, 
yang duduk di sebelahku. 

"Kania, bolehkah aku memintamu untuk menggunakan sihir normal sebagai ganti sihir 
hitam?" 

"...Ya?" 

"Aku masih bisa mendengar tangisan Aria, sepertinya kereta ini tidak dilengkapi dengan 
sihir kedap suara... Aku tahu ini sulit, tapi bisakah kamu mengucapkan mantra sihir kedap 
suara?" 

"Tuan muda..." 

Tangisan Aria bergema dengan kesedihan, jadi aku tidak punya pilihan selain meminta 
bantuan Kania. Namun, wajah Kania menjadi pucat karena suatu alasan. 

"Apa maksudmu dengan menangis?" 

".....?" 

Aku bingung dengan reaksi yang tidak bisa dimengerti, tapi Kania meraih tanganku dan 
berbicara dengan tatapan khawatir. 

"Nyonya Aria membuka pintu, keluar, sebentar menatap ke arah kami, lalu langsung 
masuk. Dan sekarang aku tidak bisa mendengar apa pun selain suara kereta yang 
berderak." 

Mendengar itu, ekspresiku membeku, lalu dengan hati-hati aku bertanya pada Kania. 

"Hei, Kania. Apakah ada ilmu hitam yang menghapus atau membersihkan ingatanmu untuk 
jangka waktu tertentu?" 

"Kenapa kamu bertanya ..." 

"Apakah ada... Jika otakku mati untuk sementara waktu, bukankah ini akan diperbaiki?" 

Saat aku berkata begitu, aku menutup telingaku dengan kedua tangan dan bergumam, 

"Tidak, ucapkan mantra yang membuatku tertidur. Bisakah kamu juga memanipulasi 
mimpiku? Tidak, tidak... Buang saja tangisan ini. Saya pikir saya akan menjadi gila. " 

"Tuan muda...?" 

"Kania... Ada apa denganku...?" 
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Saya panik dan gemetar pada situasi mengerikan yang belum pernah saya alami dalam 
kehidupan saya sebelumnya. Namun, ketika tiba-tiba aku merasa pikiranku menjadi jernih, 
aku tersenyum dengan ekspresi bingung. 

"Oh, itu bekerja. Tangisan telah berhenti." 

"......" 

"Sihir macam apa yang kamu gunakan? Apakah saya baru sadar setelah pingsan? Atau ini 
mimpi? Apakah Anda memperlakukan saya dengan menunjukkan fantasi? 

"Tuan muda..." 

"Terima kasih, Kania. Seperti yang diharapkan, aku tidak bisa benar-benar menjalani hidup 
tanpamu...Haha...haha..." 

Saat aku berjabat tangan dengan Kania, aku segera menyadari bahwa dia memiliki ekspresi 
sedih di wajahnya, jadi aku bertanya dengan tatapan bingung. 

"Kani? Apa yang salah?" 

"Umm... Sejak kapan kamu dalam kondisi mental seperti itu?" 

"Kondisi kejiwaan? Tidak apa-apa. Bahkan jika saya terlihat seperti ini, angka kekuatan 
mental saya masih 9,3? Jadi, saya tidak menderita kegilaan apa pun... Kecemasan yang 
parah sembuh dengan sendirinya dan tidak berlangsung lebih dari beberapa menit. 
Bukankah itu luar biasa? Bahkan sekarang saya mendapatkan kembali kewarasan saya 
agak cepat. 

"...Tuan Muda sepertinya tidak waras sama sekali." 

Saat Kania berbicara dengan tegas, aku, yang berpura-pura baik-baik saja, tersenyum tipis, 
lalu bergumam putus asa. 

"Maaf... tidak peduli seberapa tinggi kekuatan mentalku, sepertinya aku perlahan mencapai 
batasku..." 

Kemudian Kania menundukkan kepalanya dan bergumam. 

"Aku minta maaf... aku masih kurang... Kalau saja aku lebih mampu..." 

Jadi, untuk waktu yang lama, gumaman mencela diri Kania bergema di kereta. 

"Saya pikir ... saya pikir saya perlu mencari semacam psikiater dalam kerahasiaan mutlak ... 
Mari kita cari tempat yang cocok ..." 

-- Tutup! Tutup!! 
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"Aduh!!!" 

Tiba-tiba, seekor burung hantu putih yang tampak familier terbang ke jendela kereta dan 
mengepakkan sayapnya dengan penuh semangat. 

"...Tiupan!" 

Akhirnya burung hantu itu meludahkan surat di pangkuanku, lalu terbang dan menghilang 
di cakrawala langit. Kami berdua, yang sedang menatap ke arahnya, bergumam serempak. 

"Ini dari Serena." 

"...Ini dari Nona Serena." 

Setelah kata-kata itu, saya diam-diam membuka surat di pangkuan saya saat keheningan 
turun ke kereta. Aku segera mengerutkan kening dan bergumam. 

"...Apakah dia menjadi gila setelah mengingat kehidupan sebelumnya?" 

"Hah?" 

"Lihat diri mu sendiri." 

Kemudian, dengan ekspresi absurd, aku menyerahkan surat itu kepada Kania dan 
bergumam. 

"Aku tidak tahu apa itu, tapi sepertinya... ada satu hal lagi yang perlu dikhawatirkan... Sigh... 
Bagaimana aku bisa menipu gadis yang membodohiku di timeline sebelumnya..." 

"...Apa ini?" 

"Hah?" 

Tapi ketika Kania terlihat bingung dan bertanya apa yang terjadi, aku menggaruk kepalaku 
dan berbicara. 

"Uh... Dia menulisnya dengan tulisan tangan yang jelek, tapi aku masih bisa 
mengenalinya...!" 

Namun, ketika saya melihat surat itu lagi, saya membeku dengan mulut ternganga. 

"Apakah ini seperti kata sandi yang digunakan Tuan Muda dan Nona Serena? Aku tidak 
tahu apa artinya, tidak peduli berapa kali aku melihatnya..." 

Karena saya menyadari bahwa isi surat berikut ini ditulis dalam 'Hangul'. 

-- Sampai jumpa. 
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PS Aku mencintaimu (mungkin?) 

Serena Lunar Moonlight 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Saat aku menatap surat itu dengan ekspresi beku, aku menghela nafas dan bergumam. 

"...Permainan kotoran anjing." 

Variabel nonstop ini benar-benar membuat saya kesal. 
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Chapter 33 
Bab 33 -- Pertemuan 

"Tuan Muda, mengapa kita menuju gang belakang?" 

"...Aku perlu membeli sesuatu." 

Saya sadar bahwa kondisi mental saya sedang tidak baik, jadi sebelum saya kembali ke 
asrama, saya berencana untuk mampir ke psikiater untuk beberapa konseling. 

Namun, setelah melihat surat Serena, saya sangat terkejut sehingga saya membatalkan 
keputusan saya karena pikiran saya yang lelah menjadi sedikit jernih. 

Saya kira pikiran saya terasa jernih karena keterkejutan luar biasa yang saya terima setelah 
membaca surat itu. Saya benar-benar bisa mendapat manfaat dari terapi kejut semacam ini 
di masa depan. 

Bagaimanapun, setelah menunda kunjungan saya ke psikiater karena pikiran saya menjadi 
jernih, saya membelokkan kereta ke gang belakang tempat saya berencana untuk mampir 
cepat atau lambat. Sekarang saya mengenakan jubah dan menuju ke gang belakang melalui 
pintu masuk Market Street bersama Kania. 

"Tuan Muda, apakah Lady Serena mengetahui kebenarannya?" 

"Hmmm... Melihat jendela penalti tidak muncul, kurasa bukan itu masalahnya." 

"Tapi bagaimana Lady Serena tahu tentang 'Hangul'?" 

"...Perha---" 

Ketika aku tanpa sadar meniru tingkah laku Serena, aku menghela nafas panjang saat aku 
melihat ke arah Kania dengan ekspresi khawatir dan terus berbicara. 

"Ada begitu banyak variabel yang muncul akhir-akhir ini... Saya merasa semakin keluar dari 
skenario." 

"...Skenario?" 

"Ya, 'skenario.' Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dunia ini." 

Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Kania mengeras. 

"Apakah itu ... satu-satunya cara?" 
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"Ya, saya tidak tahu apakah itu dewa matahari kecil ... atau sistem mewah, tetapi saya tahu 
bahwa makhluk transenden seperti itu adalah satu-satunya yang dapat memberi dunia ini 
akhir yang bahagia." 

"........" 

Saat aku berbicara dengan tenang, Kania berhenti, lalu menatap lurus ke mataku dan 
bertanya. 

"...Apakah itu benar-benar satu-satunya cara?" 

"Hah?" 

"Apakah kamu harus terus menderita saat terombang-ambing oleh 'Sistem'?" 

Setelah mendengar kata-kata itu, saya tetap diam, dan Kania mengambil satu langkah lebih 
dekat ke saya dan terus berbicara. 

"Saya tidak tahu karena saya belum membaca kitab nubuat... tapi pasti ada cara lain?" 

"Cara lain..." 

"Dan Tuan Muda cenderung terlalu mengandalkan 'Sistem'. Nanti terbukti bermasalah..." 

"Saya tidak punya pilihan." 

Aku memotongnya dan berkata dengan senyum pahit. 

"Ada cara lain. Tetapi jika saya tidak mengikuti rute ini, sisa akhir semuanya 
menyedihkan." 

"...Sebagai contoh?" 

"Salah satu akhir yang bahagia, jika Anda tidak mengikuti 'rute' ini, adalah bertahan hidup 
hanya dengan satu 'Pahlawan Utama' dan hidup di dunia yang hancur." 

"........" 

"Tentu saja, ada cara lain, tetapi kebanyakan dari mereka berakhir seperti ini. Jadi, saya 
tidak punya pilihan." 

Kania, yang kehilangan kata-kata, berbicara kepadaku lagi dengan nada serius. 

"Meski begitu... 'Sistem' sangat membatasi tindakan Tuan Muda. Selain itu, itu bahkan 
berbahaya. Jadi, jangan terlalu percaya..." 

"...Pada peringatan 1000 tahun kematian Raja Iblis, pewaris Raja Iblis akan muncul dan 
melahap dunia." 
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Lalu aku diam-diam melafalkan kalimat yang familiar baginya. 

"Kamu akan membutuhkan pahlawan dengan kekuatan yang sama denganku untuk 
menghentikan pewaris." 

Kemudian Kania, yang menatap kosong ke arahku, segera menyadari sesuatu ketika aku 
mengucapkan kalimat berikut. 

"Tidak mungkin, dengan 'kekuatan yang sama'...." 

"Ya, itu adalah 'Sistem.' Tentu saja, itu bukan 'Jalan Kejahatan Palsu' seperti saya... tapi dia 
juga menggunakan 'Sistem.'" 

tambahku singkat, sambil menatap matahari yang bersinar terang di atas kepala kami. 

"Dan dengan sistem itu, dia akhirnya mengalahkan Raja Iblis." 

Kania, yang menatapku dengan kasihan, juga mengalihkan pandangannya ke matahari dan 
bergumam. 

"...Aku benci matahari yang melayang di atas kepalaku hari ini." 

"Saya tahu." 

Setelah menatap matahari beberapa saat, kami menghela nafas dan mulai bergerak maju 
lagi ketika kami mendengar keluhan dari belakang karena menghalangi jalan. 

'...Apakah benar-benar keputusan yang tepat untuk mengikuti sistem?' 

Dan sejak saat itu, meskipun saya tidak mengungkapkan keraguan saya kepada Kania, saya 
menjadi lebih skeptis tentang sistemnya. 

Keraguan, seperti mengapa sistem yang nyaman yang dapat menyelesaikan semuanya 
memberi makan pada perbuatan jahat saya. Mengapa hampir semua kemampuan yang 
disediakan oleh sistem hanya membantu menyebarkan kejahatan... 

Namun, saya menyimpan penilaian saya untuk nanti, seperti dalam kasus ramalan terakhir 
kali, karena saya hampir kehilangan akal. Saya pikir saya tidak bisa lagi bertahan jika saya 
menyentuh masalah mendasar seperti itu ketika pikiran saya berada di ambang 
kehancuran. 

"Permisi...!" 

Saat saya sedang berjalan menyusuri jalan pasar dan hendak memasuki gang belakang 
dengan mata lesu, tiba-tiba saya mendengar suara dari suatu tempat. 

"Um, tolong beri aku sesuatu untuk dimakan ..." 
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"Aku kelaparan selama tiga hari ..." 

"Membantu..." 

Ketika saya sadar dan melihat sekeliling, saya melihat anak-anak dengan tubuh compang-
camping mengelilingi kami berdua, memohon dengan putus asa. 

"...Kania, berikan aku sekantong koin emas." 

"Lalu bagaimana jika perbuatan baikmu terungkap?" 

Saya merasa kasihan pada anak-anak itu, jadi saya mencoba membantu mereka, tetapi 
Kania menatapku dengan ekspresi khawatir dan menunjukkan fakta bahwa perbuatan baik 
saya dapat terungkap. 

Itu benar, itu akan menjadi bencana besar jika aku membuat kesalahan saat melakukannya 
secara berlebihan. Meskipun tidak seperti sebelumnya, saya mengenakan jubah putih, 
bukan jubah hitam ... tetapi Anda tidak pernah bisa terlalu yakin. 

"Betul sekali. Lalu aku akan memberikannya padamu sebagai gantinya. " 

Namun, saya tidak bisa menutup mata terhadap anak-anak kelaparan, jadi saya 
memerintahkan Kania untuk membagikan koin emas di tempat saya. Saya kemudian 
dengan penuh kasih menatap anak-anak yang tersenyum cerah. 

"...Ada juga beberapa anak yang mengambil koin emas saat itu." 
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Segera saya perhatikan bahwa sebagian besar anak-anak yang saya selamatkan dari Ratu 
Succubus juga bercampur dengan para pengemis. Melihat pemandangan ini, aku menghela 
napas panjang dan membelai pelipisku. 

""Terima kasih, kakak!!"" 

""Terima kasih, kakak!!"" 

Setelah merenung sejenak, aku berbisik pada Kania, yang tersenyum dan melambai pada 
anak-anak yang melarikan diri. 

"Kania, aku tidak tahan lagi." 

".....?" 

Mendengar ucapanku yang tiba-tiba, Kania memiringkan kepalanya dengan bingung. 

"Aku ingin melakukan beberapa amal." 
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"Eh!?" 

Dan tidak butuh waktu lama untuk ekspresinya berubah menjadi keheranan. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, tolong pertimbangkan kembali." 

"...Tidak. Aku sudah cukup memikirkannya." 

"Tolong, Tuan Muda ..." 

Saat aku memasuki gang belakang, aku merendahkan suaraku sebanyak mungkin, tapi 
Kania masih memohon padaku. 

"Tuan Muda, Anda akan kehabisan vitalitas dan umur. Tolong, jangan lakukan amal..." 

"Saya sadar berapa lama saya akan hidup." 

"...Hah?" 

Aku mengambil sesuatu dari saku dalamku dan menunjukkannya pada Kania. 

"Apa ini?" 

"Hidupku yang tersisa." 

".....!!!" 

Saat aku berbicara dengan nada tenang, Kania menundukkan kepalanya dengan mulut 
ternganga. 

"Ini adalah pengukur umur yang aku dapatkan sebagai hadiah karena mengalahkan Irina 
dalam evaluasi kinerja. Itu terlihat sangat brutal, ya? " 

"Tuan muda..." 

Saat aku menggaruk kepalaku dan mengatakannya dengan senyum pahit, Kania meraih 
tanganku yang gemetar dan menatapku dengan sedih. 
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"Tidak apa-apa. Aku hanya perlu tetap hidup sampai aku menyelesaikan urusanku dengan 
Raja Iblis." 

Saat aku mengatakannya, sambil menghindari tatapan Kania, aku memasukkan pengukur 
kembali ke sakuku dan membuka mulutku. 

"Bagaimanapun, saya sangat menyadari pentingnya hidup saya." 

"Lalu... terlebih lagi..." 

"Jadi, saya akan melakukan satu pekerjaan amal secara anonim." 

"...Apa?" 

Mendengar itu, Kania bertanya dengan alis berkerut, dan aku menjawabnya dengan 
senyuman. 

"Panti asuhan." 

"........" 

Saat Kania tampak tersentuh oleh kata-kata itu, dia mengeluarkan pulpen dari sakunya dan 
mulai mengetuk pelipisnya. Dia kemudian berkata, 

"Namun, jika kamu memindahkan kekayaan keluarga Starlight, akhirnya jejaknya akan 
ditemukan." 

"Saya akan menggunakan aset pribadi saya." 

"Aset pribadi Tuan Muda?" 

"Ya, aku punya banyak uang." 

Ketika saya berbicara dengan percaya diri, Kania menggelengkan kepalanya dengan 
senyum pahit. 

"Saya sangat menyadari bahwa Tuan Muda memiliki banyak uang, tetapi tidak peduli 
seberapa kaya Anda, Anda masih akan menjalankan seluruh panti asuhan ..." 

"...Hmm." 

".....!" 

Tetapi ketika dia melihat pernyataan yang saya keluarkan dari saku saya, matanya melebar 
keheranan, lalu dia mengarahkan pandangannya ke arah saya dan bertanya. 

"Kapan kamu menyimpan semua uang ini?" 
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"Aku tidak menyimpannya. Ayahku melakukannya." 

"...Ah." 

Setelah mendengar itu, Kania diam-diam menutup mulutnya. Aku mengalihkan 
pandanganku darinya saat aku melihat punggung anak-anak yang memudar dari jauh. 
Segera aku membuka mulutku lagi. 

"Aku bisa mentolerir segala sesuatu yang lain, tapi aku tidak tahan pemuda yang akan 
menjadi harapan Kekaisaran terbuang, berkeliaran seperti pengemis." 

"...Saya mengerti." 

"Dan aku khawatir aku tidak akan bertahan sampai akhir. Itu sebabnya saya akan 
melakukannya mulai sekarang. " 

"Ah..." 

Setelah mendengar kata-kataku, air mata mengalir di mata Kania, tapi tak lama kemudian 
dia membuka dengan tatapan penuh tekad. 

"Aku akan mengerahkan semua upayaku untuk mendirikan panti asuhan terbaik di 
Kekaisaran." 

"Ya, tentu saja... pastikan itu tidak ada hubungannya denganku atau keluarga Starlight." 

"Dipahami." 

Kania mengangguk dengan ekspresi muram dan segera mulai menulis sesuatu di buku 
catatannya yang selalu dibawanya. Sementara itu, saya memperhatikan anak-anak yang 
sudah menjadi titik-titik jauh dengan ekspresi menyenangkan di wajah saya dan 
bergumam dalam hati. 

'...Aku ingin tahu bagaimana kabar gadis kecil itu?' 

. 

. 
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"Ahhh... Ck, ck, jalang gila itu..." 
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Sementara itu, sekitar waktu itu, Master Menara, yang kembali ke Kekaisaran Matahari 
Terbit dari Benua Barat setelah sehari, sedang berjalan di jalan sambil menggerutu 
kesakitan. 

"Dia memintaku untuk membacakan mantra sihir 'Pemulihan Pikiran' pada huruf terakhir 
sebelum dia kehilangan ingatannya... Apakah dia pikir itu mantra sihir yang bisa dirapalkan 
secara tiba-tiba? Bahkan Kaisar harus mengantre selama setahun sebelum menerima 
mantra sihir itu... Sigh..." 

Master Menara, yang telah lama mengerutkan kening pada penyalahgunaan kekuasaan 
Serena, segera menatap ke langit dengan ekspresi sedih dan mulai meratap. 

"Huh... untuk berpikir aku harus melalui kesulitan seperti itu di usia ini... Aku hanya 
berharap jika jalang iblis itu tidak menangkap kelemahanku." 

"Beli roti!!" 

"...Hmm?" 

Kemudian Master Menara bergumam dengan alis berkerut ketika aroma roti menggelitik 
hidungnya dan tangisan tajam menembus telinganya. 

"Roti macam apa ini? Ini beku sampai mati. Saya tidak bisa mencernanya pada usia ini ... " 

Tower Master, merasa kesal dengan lokasi dan naif yang dia dengar, menghela nafas 
dalam-dalam dan dengan cepat mencoba melewati toko roti, tapi--- 

"Hei, jangan seperti itu. Ambil satu gigitan saja!!" 

"...Nak, aku sedang sibuk sekarang. Jadi, menyingkirlah." 

Dia menggerutu kesal ketika seorang gadis kecil menghalangi jalannya dan memberinya 
sepotong roti 

"A-Apakah kamu sibuk?" 

"Ya, aku benar-benar sibuk." 

"...Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi bisakah aku membantu?" 

Master Menara diam-diam memperhatikan dan tersenyum pada penampilan 
menggemaskan gadis itu, yang matanya berbinar saat dia berbicara. Dia kemudian 
menerima sepotong roti yang dia tawarkan. 

"Ini adalah pekerjaanku sebagai Master Menara." 

"Tuan Menara?" 
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Setelah menggigit roti, Master Menara mulai berbicara dengan nada kuyu. 

"Ya, aku merasakan sihir yang mengguncang dunia di sekitar sini, dan karena itu, Menara 
Sihir sedang bergolak. Jadi sebagai Tower Master, saya secara pribadi datang ke sini untuk 
menilai situasi ini." 

"Apakah begitu?" 

"Ya, jadi kamu tetap menjual roti. Aku tidak butuh bantuan anak yang tidak tahu sihir." 

Setelah mengatakan itu, Master Menara menyerahkan sepotong roti lagi, lalu mengambil 
koin emas dari sakunya dan meletakkannya di tangan gadis itu. Dia kemudian bergumam 
singkat. 

"Ah... enak, tapi aku tidak bisa mencernanya. Apa aku perlu mengembangkan sihir 
pencernaan atau semacamnya...?" 

"A-Aku juga penyihir!!" 

"...Apa?" 

Setelah melakukan perbuatan baik kepada seorang gadis manis setelah waktu yang lama, 
Master Menara, yang akan pergi, membuka mulutnya dengan seringai ketika gadis kecil itu 
buru-buru berteriak. 

"Kamu anak nakal, kamu tidak bisa berbohong seperti itu. Aku tidak merasakan mana 
darimu. Sihir macam apa..." 

"Lihat! Aku juga bisa menggunakan sihir!" 

".....!" 

Namun, ketika gadis itu memancarkan cahaya yang bersinar dari tubuhnya, Master Menara 
tidak punya pilihan selain terus menatapnya dengan mulut ternganga. 

-- Boom!! 

"...Apa?" 

Tiba-tiba, dia menghilang dari tempat. 

"...Tuan Menara?" 

-- Boom!! 

"Terkesiap !!" 
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Gadis itu menatap kosong ke tempat di mana Master Menara muncul kembali setelah 
menghilang selama sepersekian detik. Master Menara berjalan mendekatinya dengan 
takjub, saat gadis kecil itu menjatuhkan keranjang roti yang dipegangnya dengan panik. 

"Mungkin keajaiban besar yang aku rasakan di sekitar sini... semuanya...?" 

"...Umm, apa yang terjadi?" 

"Nak, siapa namamu?" 

Gadis kecil yang tadinya menatap bingung ke arah Tower Master, segera menjawab dengan 
senyum cerah saat Tower Master memegang tangannya dan menanyakan namanya. 

"... Silau!" 

"Baiklah, kamu adalah muridku mulai sekarang." 

"...Eh?" 

Namun, ketika Master Menara menatapnya dengan mata gembira dan menyatakan bahwa 
dia akan menjadi muridnya, Glare memiringkan kepalanya dengan bingung. 

Dan cincin keberuntungan di jari kirinya yang dia hargai sampai sekarang bersinar dengan 
cahaya yang memancar dari tubuhnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Huh, kupikir aku akan bisa bertahan sedikit lagi." 

"Tuan Muda, Anda telah bekerja keras hari ini." 

Ketika saya kembali ke asrama lagi setelah membeli banyak barang yang saya butuhkan 
untuk rencana masa depan saya di gang belakang, matahari terbenam menandai awal dari 
senja. 

Setelah berbaring di tempat tidur dan menatap kosong, aku menyadari bahwa Kania 
menatapku dengan cemas. 

"...Akhirnya, waktunya telah tiba untuk 'Serangan di Asrama Rakyat Biasa'.'" 
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Jadi ketika aku hendak bertanya ada apa, aku mendengar apa yang dikatakan Kania dan 
menyadari mengapa dia memasang ekspresi seperti itu di wajahnya. 

"Iya segera." 

"Kami sudah mengidentifikasi siswa yang menyebabkan penggerebekan di timeline 
sebelumnya. Jika Anda memberi perintah, mereka akan segera ditekan ... " 

"Tidak berguna." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"...Hah?" 

Aku menggelengkan kepalaku dan memotong kata-kata Kania saat aku membuka jendela 
notifikasi sistem yang melayang di depan mataku dan berkata. 

Anda telah berhasil membersihkan Rute Tersembunyi! 

Konten Quest: Menangkan duel melawan Irina! 

Hadiah: Pengukur Umur 

Perubahan: Dalang di balik serangan di asrama rakyat jelata akan dilakukan secara acak. 

"Karena aku mengalahkan Irina, skenarionya berubah." 

Awalnya, 'Serangan di Asrama Rakyat Biasa' terjadi ketika Irina mengalahkan bangsawan 
berpangkat tinggi dalam duel selama evaluasi kinerja. 

Bangsawan berpangkat tinggi, yang menjadi bahan tertawaan di antara rakyat jelata 
karena perlakuannya yang mengerikan, membakar asrama rakyat jelata bersama teman-
temannya karena dendam. 

Pada akhirnya tidak ada korban jiwa berkat Ferloche, Irina dan Kania, tapi.. banyak yang 
terluka. 

Dan banyak siswa biasa yang menahan amarah mereka akhirnya meledak. 

Gerakan yang berasal dari mahasiswa biasa ini menyebar luas dan akhirnya melanda 
seluruh Empire, melahirkan pemberontakan dan kekacauan. 

Tentu saja, Raja Iblis, yang memanipulasi segalanya dari balik layar, akan terungkap ke 
dunia dengan sungguh-sungguh sejak saat itu. 

Dengan kata lain, 'Raid on the Commoner's Dormitory' adalah peristiwa yang akan menjadi 
landasan kejatuhan Empire dan pada saat yang sama, itu akan menandai debut Raja Iblis. 
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Karena ini adalah peristiwa yang sangat penting, itu harus dicegah... tapi keadaan menjadi 
kacau karena aku mengalahkan Irina. 

Awalnya, strategi untuk acara ini adalah berpura-pura menjadi bangsawan berpangkat 
tinggi yang dikalahkan secara brutal oleh Irina, dan kemudian mengambil beberapa 
bangsawan dan membakar asrama, dan akhirnya tertangkap ... 

Namun, dari saat aku mengalahkan Irina, 'raider' menjadi acak. 

Akibatnya, menjadi tidak mungkin untuk memprediksi siapa yang akan menyerbu asrama 
rakyat jelata untuk alasan apa dan dengan cara apa. 

"...Kalau begitu, ini masalah yang cukup besar, bukan?" 

Setelah mendengar penjelasanku, Kania bertanya dengan ekspresi khawatir. 

"Aku tahu... Kania, kamu adalah ajudanku sehingga kamu bisa tinggal di asrama 
bangsawan. Irina menderita kelelahan mana... Ferloche kuat, tapi aku masih sedikit 
mengkhawatirkannya...." 

Saya tidak dapat menemukan solusi yang masuk akal karena saya terkubur di bawah 
banyak pekerjaan akhir-akhir ini, jadi saya meraih pelipis saya dan mulai merenungkan 
bagaimana menghadapi situasi ini. 

"Tidak bisakah aku berjaga-jaga dan mengawasi sekitar asrama?" 

"Tidak, itu berbahaya." 

"...Hah?" 

Sementara aku memikirkannya untuk waktu yang lama, Kania bertanya dengan hati-hati, 
tapi aku menggelengkan kepalaku untuk menyangkal 

Kemudian Kania, yang sedikit bingung, membuka mulutnya saat tubuhnya mulai 
memancarkan aura. 

"Tuan Muda, saya tidak yakin tentang ini beberapa hari yang lalu ... tetapi jika sekarang, 
saya dapat menaklukkan sebagian besar siswa akademi." 

"Tapi jika kamu menggunakan ilmu hitam, akan ada jejak sisa mana gelap yang tersisa di 
tempat kejadian. Ini akan menjadi agak merepotkan jika kita terjerat dengan regu 
investigasi. Aku bisa menutupi kasus lain dengan suap dan pengaruh keluarga Starlight... 
tapi sulit untuk menutupi kasus yang berhubungan dengan ilmu hitam." 

"Maksudku, aku akan menggunakan sihir normal daripada sihir hitam. Sejujurnya, siswa 
aristokrat yang bukan rakyat jelata... Aku bisa dengan mudah menekan mereka dengan 
mata tertutup..." 
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"... Itu karena kamu tidak tahu." 

"Hah?" 

Aku menghela nafas dan berkata pada Kania. 

"Acara ini...mungkin menjadi rintangan pertama kami." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kania tampak bingung ketika aku diam-diam bangkit dari 
tempat dudukku dan terus berbicara. 

"Dalam sebagian besar peristiwa acak... Raja Iblis secara pribadi campur tangan." 

Mendengar kata-kata itu, Kania menggigit bibirnya dengan erat, lalu membuka mulutnya 
dengan ekspresi penuh tekad. 

"...Aku masih berpikir aku harus turun tangan." 

"Huh, mari kita pikirkan nanti." 

Saya merasa lelah ketika saya mencoba membujuk Kania, jadi saya memutuskan untuk 
mengesampingkan masalah ini untuk nanti dan menutup mata saya. Saya kemudian 
bertanya dengan nada serius. 

"Ngomong-ngomong, apakah ada laporan baru? Jika tidak, mari kita tidur. " 

"... Ada satu hal." 

"Oh ya...? Kalau begitu katakan padaku..." 

Jadi, kesadaranku perlahan-lahan hanyut dalam tidur sambil mendengarkan Kania dalam 
keadaan linglung... 

"...Keluarga Kekaisaran telah mengirimimu undangan ke pesta dansa." 

"Undangan ke pesta?" 

Namun, ketika saya mendengar kata-kata Kania berikutnya, saya tidak punya pilihan selain 
membuka mata lebar-lebar. 

"Ya, di pesta itu, tunangan Yang Mulia Clana akan diputuskan." 

"...Ini membuatku gila." 

"...Eh?" 

Ini karena peristiwa yang seharusnya berlangsung lama dari sekarang tiba-tiba terjadi. 
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Sungguh, ini membuatku gila. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Aku akan bertanya lagi, siapa kamu?" 

"Aku-" 

Sedangkan saat itu, tidak jauh dari asrama Frey. 

"---pelayan setia Raja Iblis." 

Kutukan Kania telah diangkat dari perut Isabel, dan sekarang dia bergumam dengan 
senyum bingung. 

"Sangat baik. Sekarang aku akan memberimu misi pertamamu sebagai pelayan Raja Iblis." 

Yang mengejutkannya, gagak yang duduk di dekat jendela memberi perintah dalam bahasa 
manusia. 

"Serbu asrama rakyat jelata." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Matahari terbenam menyinari sosok Isabel, saat dia tersenyum mendengar perintah itu. 
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Chapter 34 
Bab 34 -- Penampilan 

"Tuan Muda Frey! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Apakah kamu terluka di mana saja?" 

"Bolehkah aku membawakan tasmu?" 

Akhir pekan berakhir dan hari kerja dimulai, dan ketika saya menuju ke kelas saya untuk 
menghadiri kuliah, siswa bangsawan berbondong-bondong ke saya. 

Biasanya, saya akan mengobrol sebanyak yang saya bisa sambil tersenyum, tetapi sekarang 
saya tidak berminat untuk terlibat dengan mereka. 

"...Maaf, tapi aku sedikit lelah sekarang." 

Jadi, ketika saya berbicara dengan nada serius dengan ekspresi kesal, para bangsawan yang 
melihat saya mulai menghilang satu per satu. 

Seperti yang diharapkan, satu pandangan saja sudah cukup untuk pria oportunistik yang 
licik seperti mereka. 

"Tuan Muda Frey ... kamu sepertinya sedang dalam suasana hati yang buruk hari ini?" 

Lalu seseorang mendekatiku dan berbisik pelan di telingaku. Bahkan di antara para 
bangsawan, tampaknya ada setidaknya satu orang bodoh seperti itu. 

"Kamu siapa?" 

"Oh, apakah kamu lupa semua tentang aku?" 

Tapi ketika aku berbalik, aku bisa melihat wajah yang agak familiar. 

"... Sudah kubilang jangan bersikap kasar." 

"Ah, aku sangat takut." 

Jadi, setelah merenungkan pikiranku secara singkat, aku dapat mengingat bahwa dia 
adalah Nona Muda Isabel dari keluarga Marquis, wanita yang menghina Kania tempo hari. 

'...Bukankah seharusnya dia sedang diselidiki sekarang?' 

Jelas, saya telah dengan jelas mengungkap korupsi Rumah Tangga Marquis kepada ayah 
saya, dan saya mencoba menebak alasan mengapa wanita ini berjalan-jalan dengan bebas. 
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Namun, segera saya ingat fakta bahwa ayah saya dalam keadaan koma dan membelai 
pelipis saya. 

'Apakah karena keluhan belum sampai ke keluarga Kekaisaran sejak ayahku pingsan?' 

Saya merasa sangat frustrasi dengan kenyataan bahwa rencana saya yang dipikirkan 
dengan matang gagal karena ayah saya pingsan dan itu semua salah saya. Sementara itu, 
Isabel tersenyum genit dan mulai menusukku lebih jauh tanpa mengetahui pikiran batinku. 

"Apakah kamu masih ingat wajahku?" 

"Ya." 

"Lalu mengapa kamu terus mengirimku kembali?" 

"...Hah?" 

Ketika saya bertanya dengan alis berkerut, Isabel tampak tertekan. 

"Pelayan Tuan Muda Frey terus mengirimku kembali? Jika kamu mengingat wajahku, tidak 
ada alasan untuk melakukannya, kan?" 

Tidak tahan dengan rasa jijik pada kata-kata yang keluar dari mulutnya, akhirnya aku 
berhenti berjalan dan membuka mulutku. 

"Isabel, kudengar kau bertunangan dengan Putra Mahkota." 

"Ya itu betul." 

"Lalu kenapa kau terus melakukan ini?" 

Ketika saya mengerutkan kening dan bertanya lagi, Isabel mengucapkan sepatah kata pun 
seolah itu adalah alasan yang paling alami. 

"Dia jelek." 

"Hah?" 

"Memberi pria jelek seperti itu untuk pertama kalinya... maksudku... bukankah itu sedikit 
menyedihkan bagi seorang wanita?" 

Melihat Isabelle berbicara dengan mata terbuka lebar, aku terkekeh. 

"Hahaha... kau luar biasa." 

"Aku berterima kasih atas pujianmu." 

"Tapi aku tidak enak badan akhir-akhir ini. Sampai jumpa." 
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"...Mendesah." 

Aku tidak ingin terlibat dengannya lagi, jadi aku mengetuk bros yang kukenakan dan 
hendak pergi, tapi tak lama kemudian Isabel menghela napas dan berkata. 

"Apakah kamu sangat menyukai orang rendahan yang keji itu?" 

"......" 

"Yah, setiap orang memiliki selera yang berbeda... Pokoknya, aku ingin memberi saran..." 

"...Saran?" 

"Maukah kamu menjadi partner dansaku di pesta dansa mendatang?" 

Mendengar itu, aku tersenyum dan membuka mulutku. 

"...Bagaimana dengan Pangeran?" 

"Um... dia bodoh dan gendut, jadi setelah menari untuk pertama kalinya, dia akan terengah-
engah dan melepaskanku, seperti terakhir kali." 

"Apakah kamu tidak takut dengan reaksi dari keluarga Kekaisaran karena tindakan 
penghujatanmu?" 

"...Yah, itu hanya antara kita berdua, bukan?" 

Setelah mendengar kata-kata itu, Isabel tersenyum ketika matanya membentuk pola bulan 
sabit dan berjalan keluar dari lorong. 

-- Ketuk Ketuk 

Sementara itu, setelah mengetuk bros untuk mengakhiri rekaman, saya menanyakan satu 
pertanyaan terakhir padanya. 

"...Tapi kenapa kamu mengejarku?" 

Kemudian dia menatapku sebentar dan menjawab seolah itu wajar. 

"Karena kamu tampan." 

Setelah mengatakan itu, dia berjalan keluar dari lorong. 

"...Kupikir tidak ada yang berubah dari terakhir kali." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 
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Untuk beberapa alasan aneh, aku merasakan aura aneh dari Isabel, jadi aku menggunakan 

skill Inspect❱ku tapi sepertinya tidak ada yang berubah. 

Lalu apa perasaan seram itu? 

"...Tuan muda." 

"Kamu mengagetkanku!" 

Saat aku sedang merenung dengan alis berkerut, tiba-tiba aku mendengar suara Kania di 
sebelahku, entah dari mana. 

"Apa... Kania? Sejak kapan kamu kesana?" 

"...Aku berada di sisimu sepanjang waktu." 

"Hah?" 

Saat dia berkata begitu, tubuh Kania memancarkan aura gelap. 

"Kania, sihir semacam itu..." 

"Itu adalah mantra sihir dasar yang memungkinkanku untuk meresap ke dalam bayangan 
Tuan Muda dan melayanimu tepat di sisimu. Ini mengkonsumsi sangat sedikit mana gelap. 
" 

"Tetap saja, aku khawatir kamu akan ketahuan ..." 

"Sihir ini telah digunakan untuk sembunyi-sembunyi sejak dahulu kala. Jadi, tidak ada 
seorang pun di akademi yang bisa melihat mantra sihir ini kecuali Saintess Ferloche. Dan 
Lady Ferloche ada di pihak saya sekarang." 

"........" 

Saat aku berdiri di sana tanpa berkata-kata sambil menatap kosong ke arah Kania, yang 
membantah ucapanku satu per satu, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan bergumam. 

"...Ini aneh. Mana gelap masih ada di tubuhnya." 

"Hah?" 

"Ah, tidak apa-apa. Ngomong-ngomong... Apa yang akan kamu lakukan dengan sarannya?" 

"Yah... aku tidak tahu..." 

"Kamu bisa menolak." 

Karena itu, Kania meresap kembali ke dalam bayanganku. 
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"Entah bagaimana, suasana hatiku... Tidak, aku merasa tidak enak badan." 

Mendengar itu, aku berdiri diam di lorong sejenak, lalu menyentuh bayanganku beberapa 
kali dengan ekspresi penasaran sebelum menuju ke kelas. 

"...Itu benar, latihan lapangan hari ini." 

Namun, segera ketika saya melihat bahwa ruang kelas kosong, saya bergumam dengan 
ekspresi lega, lalu membelai pelipis saya dan menuju ke luar. 

Sepertinya aku menjadi gila setiap hari. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Lihat itu. Kalian bahkan tidak memiliki dasar-dasarnya." 

Itu adalah acara tim yang dilakukan Isolet di luar ruangan. 

Namun, kata-katanya terdengar benar karena meskipun itu seharusnya menjadi 
pertarungan tim, sepertinya lebih seperti pembantaian sepihak. 

Karena Isolet membagi tim menjadi rakyat jelata dan bangsawan. 

Secara alami, para bangsawan sombong seperti biasa dan mereka memprovokasi rakyat 
jelata atau mencoba membujuk mereka untuk bersikap lembut. Namun, saat Isolet 
menerapkan mantra sihir 'Tidak Terdeteksi' yang dia persiapkan sebelumnya, mereka 
mulai berteriak dan mengerang kesakitan. 

Tentu saja, ada beberapa tokoh kuat bahkan di antara bangsawan, terutama Clana, yang 
melakukan pekerjaan dengan baik, tapi itu saja. 

Rakyat jelata yang sangat kuat mulai melenyapkan para bangsawan satu demi satu, dan 
ketika jumlah mereka berkurang, Clana, yang telah bertahan sampai akhir dengan 
segelintir bangsawan, akhirnya dikalahkan setelah dikuasai. 

Hasilnya bisa berbeda jika dia menggunakan mana solarnya, tapi itu dimaksudkan untuk 
membunuh, jadi Clana dengan sengaja menahan diri untuk tidak menggunakannya. 

Akibatnya, semua bangsawan, termasuk aku, berlutut di depan Isolet dan mendengarkan 
teguran dinginnya. 
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"Ibukota Kekaisaran tidak lagi aman. Kalian semua tahu bahwa beberapa monster iblis 
baru-baru ini menyerbu melalui keamanan dan pertahanan ibukota." 

Seperti yang dia katakan, pertahanan ibukota Kekaisaran baru-baru ini telah dilanggar. Dan 
ini, pada gilirannya, akan mengarah ke 'Acara Invasi Iblis'... Aku tidak tahu apa yang akan 
terjadi karena aku telah mengalahkan bos terakhir dari acara tersebut. 

"Sementara itu, kamu menggunakan pengaruh dari keluargamu tanpa peduli di dunia... 
Sungguh, masa depan Empire tampak cerah. Bukan?" 

"...Huaam~." 

"Frey, aku mengatakan semua ini khusus untuk kamu dengarkan. Jadi, buka telingamu 
lebar-lebar dan dengarkan." 

Alasan mengapa Isolet sangat marah padaku adalah karena aku berada di tengah para 
bangsawan yang telah mengancam dan menghasut rakyat jelata sebelumnya. 

Aku benci dimarahi karena berada di tengah-tengah tindakan yang benar-benar aku benci, 
tapi aku puas karena aku mendapatkan beberapa poin. 

"Kami akan melakukan pertempuran setiap tiga hari sekali. Jadi, kalahkan dan hancurkan 
hatimu dan sadari ketidakmampuanmu." 

Karena itu, Isolet memberi perintah untuk pemecatan dan diam-diam menuju ke gedung 
utama setelah mengakhiri kelas. 

"Ahh... pinggangku..." 

Saat aku bangun, merasakan sakit yang luar biasa di punggung bawahku setelah dipukuli 
oleh Saintess, aku melihat Clana menuju ke suatu tempat dengan bahu terkulai dan 
ekspresi muram di wajahnya. 

Saat aku menjadi sedikit khawatir, aku dengan hati-hati mengikutinya dan memperhatikan 
bahwa dia sedang menuju ke halaman belakang akademi. 

"Kania, bisakah kamu menggunakan sihir siluman?" 

"...Apakah kamu akan mengikutinya?" 

"Itu karena ekspresinya tampak gelap." 

Sebelum aku sadar, aku sudah berada di bawah mantra sihir siluman Kania dan saat aku 
terus mengikuti Clana, aku segera melihat beberapa wajah yang familiar. 

"Dari Putra Mahkota hingga Putri Kekaisaran Pertama dan Kedua ... Semua matahari 
Kekaisaran telah berkumpul?" 
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"...Jika mereka dianggap sebagai Matahari Kekaisaran, maka hari-hari damai Kekaisaran 
sudah lama berlalu." 

Meskipun Kania berbicara dengan nada sarkastik, tidak ada yang salah dengan apa yang dia 
katakan. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Keluarga Kekaisaran semuanya busuk sampai ke inti selain Clana. 

Kaisar saat ini tidak kompeten. 

Itu bukan karena dia memiliki kepribadian yang busuk atau dia kejam... tapi itu karena 
keragu-raguan dan ketidakmampuannya. Dia memilih untuk tetap diam meskipun tahu 
bahwa Kekaisaran akan runtuh jika terus menuju ke arah ini. 

Dan Permaisuri saat ini adalah penjahat. 

Dia memiliki hubungan cinta dengan Kaisar sebelum ibu Clana, Permaisuri yang sah, dan 
dia merencanakan dan merebut posisi Permaisuri darinya. 

Karena itu, kekuatan Kekaisaran yang sebenarnya terletak di telapak tangan Permaisuri, 
bukan Kaisar, dan berkat itu, Clana, yang lahir terlambat, didorong ke ujung garis suksesi. 

Tentu saja, karena otoritas Kaisar masih lebih tinggi daripada siapa pun di Kekaisaran 
Matahari Terbit, jika Kaisar mengatakannya, kekuatan Permaisuri akan menghilang dalam 
sekejap... tetapi ini terjadi karena Kaisar tidak kompeten. 

Dan memanfaatkan situasi ini, Putra Mahkota serta Putri Kekaisaran Pertama dan Kedua 
sangat menekan Clana. 

Mungkin itu sebabnya Clana terlihat sangat kesal sekarang. 

"...Clana, akhir-akhir ini kamu bersenang-senang, kan?" 

"Pelacur kurang ajar ... kamu pikir kamu sesuatu, ya?" 

"Ugh..." 

Benar saja, para Putri mulai menusuk dada Clana dengan ekspresi dingin di wajah mereka. 

"Karena tingkah lakumu yang kurang ajar... keluarga Kekaisaran telah kehilangan muka..." 

"Saya minta maaf." 

"Baik, itu sudah cukup. Temukan pasangan pernikahan Anda di pesta yang akan datang kali 
ini, dan introspeksi diri dengan tenang untuk sementara waktu. 
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"........" 

Setelah mendengar kata-katanya, dia menggigit bibirnya dengan erat. 

Di garis waktu sebelumnya, dia telah membawa banyak personel ke sisinya sebelum hari 
upacara pertunangan, dan pada saat itu dia membalikkan otoritas Kekaisaran sekaligus ... 
tapi sekarang setelah pesta diadakan lebih awal dari yang diharapkan, sepertinya dia 
belum • mendapatkan pengaruh dan rombongan yang cukup. 

Rupanya, Permaisuri marah karena dia absen dari acara penting hanya agar dia bisa 
menghadiri pelelangan terakhir kali. 

"... Ahh." 

Saat Putri Kekaisaran, yang sudah lama mengomeli Clana, meninggalkan halaman belakang, 
Putra Mahkota, yang tetap diam sampai saat itu, menggerutu. 

"... Pelacur yang tidak berharga." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Pangeran diam-diam mengikuti para Putri dan 
meninggalkan halaman belakang. 

"........" 

Sementara itu, Clana, yang telah berdiri dengan bingung di halaman belakang untuk waktu 
yang lama, menuju ke suatu tempat dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

""...Meong."" 

Segera, anak-anak kucing menjulurkan kepala mereka keluar dari celah-celah di gedung 
tempat dia tiba. Ketika mereka menemukannya, mereka keluar dan menggosok pipi 
mereka di kakinya saat Putri Kekaisaran mulai membelai anak-anak kucing itu dengan 
ekspresi sedih. 

Setelah merasa kasihan padanya, aku menghela nafas panjang dan berkata. 

"...Aku perlu membantu Putri Kekaisaran." 

"Maaf?" 

Alis Kania berkerut setelah mendengar kata-kata itu, tapi aku terus berbicara dengan 
ekspresi tenang. 

"Aku harus ... sekarang, Putri Kekaisaran tidak lebih dari seekor anak kucing." 

"...Akhir-akhir ini, dia dekat dengan Saintess Ferloche." 
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"Karena hubungan kita agak terasing, aku tidak bisa secara terbuka membantunya sebagai 
teman." 

"Apakah kamu dekat sebelumnya ...?" 

"Pokoknya, aku harus membantunya." 

Ketika saya berbicara dengan tegas, Kania menghela nafas dan mengajukan satu 
pertanyaan lagi. 

"...Jadi, bagaimana kamu berniat membantunya?" 

"Jangan khawatir, aku sudah menyiapkan rencana di pikiranku." 

"...Aku yakin kau melakukannya." 

Saat aku berkata begitu tenang, Kania yang secara tidak sengaja mengeluarkan komentar 
sarkastik, terdiam sejenak, lalu segera mulai meminta maaf padaku dengan segera. 

"Saya minta maaf, Tuan Muda. Aku melewati batas..." 

"Pfftt..." 

Sisi kemanusiaannya yang baru sangat lucu sehingga saya tertawa terbahak-bahak. Namun, 
tiba-tiba sesuatu muncul di depan kami. 

""......!"" 

Kami sejenak membeku, tetapi segera setelah kami menyadari itu hanya anak kucing yang 
menatap kami dengan mata terbuka lebar, kami menarik napas lega. 

"...Oh, kenapa kamu tiba-tiba lari ke sana?" 

Tapi kami membeku lagi ketika kami mendengar suara Putri tepat di depan kami. 

Meskipun sihir siluman menghapus kehadiran sampai batas tertentu ... Anda tidak punya 
pilihan selain ditemukan, jika seseorang tepat di depan Anda. 

Tentu saja, aku tidak keberatan ketahuan sendirian, tapi sekarang Kania juga ada di 
sampingku... 

"... Terkesiap!" 

Tiba-tiba, Kania memelukku erat dan menutup mulutku dengan tangannya. Dan tak lama 
kemudian kami berdua berguling-guling di rerumputan. 

Saat kami berdua berguling-guling dan aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, helaian 
rumput dan tanah menutupi tubuh kami. Namun, saat berikutnya Clana tiba, menginjak-

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



injak rerumputan, dan mengangkat anak kucing itu. Segera dia terkejut ketika dia melihat 
kami. 

"K-Kalian!! Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Hiks, Sob! Mengendus!!" 

Saat Kania mulai meratap, ekspresi Clana segera berubah dingin ketika dia menyimpulkan 
situasinya. Dia kemudian menunjuk ke arahku sambil memusatkan mana surya di ujung 
jarinya dan berkata. 

"Frey Raon Starlight, menjauhlah darinya sekarang juga." 

"... Ck." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Aku takut dia akan menembakkan mana solar ke kepalaku, jadi aku segera menjauh dari 
Kania dan menggerutu. 

"...Kamu benar-benar terlihat seperti seorang Putri ketika kamu menggonggong perintah." 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" 

"Tidak apa. Yang mulia." 

Aku menjawab Putri dengan nada tidak puas saat matanya berkobar karena marah. Aku 
kemudian mengarahkan pandanganku ke arah Kania dan berkata. 

"...Kenapa kamu memberontak dan tidak membiarkanku pergi denganmu seperti 
biasanya?" 

"... Ugh." 

Mendengar kata-kata itu, Kania menoleh dengan ekspresi malu, dan pada saat yang sama, 
aura emas terpancar dari tubuh Clana. 

"... Sebaiknya kau pikirkan ini matang-matang. Apa yang akan terjadi padamu jika kamu 
menyentuhku, Penguasa Sementara dari keluarga Cahaya Bintang? Bukankah kamu masih 
dalam posisi genting?" 

"Tentu, mari kita berhenti." 

Tidak gentar dengan sarkasme saya, Putri Kekaisaran terus berjalan menuju memancarkan 
lebih banyak aura yang membara. Setelah menilai bahwa saya tidak akan pernah bangun 
lagi jika saya dipukuli olehnya, saya segera memutuskan untuk meninggalkan halaman 
belakang. 
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"Ah, itu benar. Saya diundang ke pesta dansa ... Anda akan memilih tunangan Anda di sana, 
kan? 

Namun, ketika tiba-tiba aku teringat sesuatu, aku berhenti setelah mengamankan jarak 
yang aman, lalu menatap Clana, yang masih memancarkan aura emas dan berkata. 

"Jadi, siapa yang akan kamu pilih?" 

"Itu bukan urusanmu." 

"Sejauh yang saya tahu ... semua calon tunangan adalah sampah, yang terkenal di seluruh 
Kekaisaran, jadi siapa pun yang Anda bertunangan ... Anda masih akan menderita, kan?" 

"...Diam." 

"Mengapa kamu tidak datang kepadaku daripada bertunangan dengan orang-orang seperti 
itu?" 

"Frey Raon Starlight. Tidakkah kamu takut akan reaksi dari keluarga Kekaisaran atas 
kekurangajaranmu?" 

Akhirnya, saya melemparkan satu komentar mengejek terakhir sambil membuat ekspresi 
dengki pada Putri, yang akhirnya mencapai ambang kemarahannya. 

"Kalau begitu, sampai jumpa di pesta dansa. Putri Kekaisaran 'Ketiga'." 

Karena itu, aku bergegas ke gedung utama, mengabaikan mana matahari yang membakar 
di belakangku. 

[Memperoleh Poin Jahat Palsu: 300 poin! (Pertanda)] 

"...Pesan yang muncul di sebelah jendela akuisisi. Siapa yang menulis ini?" 

Saat aku memiringkan kepalaku pada pertanyaan yang mungkin tidak akan pernah 
kupikirkan sampai akhir, aku mempercepat langkahku. 

Mungkin, itu sesuatu yang berhubungan dengan Serena yang bersedia membunuhku atau 
membuatku menderita dalam waktu dekat. 

. 

. 

. 

. 

. 
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"... Kaget." 

"Hm, kamu di sini?" 

Sementara itu, sekitar waktu itu, di sebuah ruangan yang tidak diketahui. 

Seorang gadis sedang duduk di singgasana yang indah dengan ekspresi bosan di wajahnya. 
Dia bertanya dengan alis terangkat ketika seekor gagak bermata zamrud terbang masuk 
melalui jendela yang terbuka. 

"Caw, Caaaw!" 

"...Bicaralah dalam bahasa manusia. Meskipun aku bisa mengerti kata-katamu, masih 
canggung untuk mendengarkannya." 

"Saya mengerti, Yang Mulia, Raja Iblis." 

Akhirnya, gadis itu, yang dipanggil 'Raja Iblis' oleh gagak, tersenyum dan berkata. 

"Aku belum mengalami kebangkitan, jadi aku bukan Raja Iblis. Untuk saat ini, sebut saya 
sebagai pewaris. " 

"...Tapi kamu adalah harapan terakhir para iblis. Kami para iblis tidak ragu bahwa kamu 
akan menunjukkan kepada kami kehancuran yang telah lama ditunggu-tunggu dari dunia 
ini..." 

"...Berhenti mengoceh. Apakah semua iblis banyak bicara sepertimu?" 

Burung gagak yang menutup paruhnya sebentar karena teguran gadis itu, memandangnya 
lalu membuka paruhnya lagi. 

"...Aku punya sesuatu untuk dilaporkan." 

"Katakan padaku." 

"Kematian Succubus Queen dan Eucarius baru-baru ini..." 

"Cukup. Berhenti berbicara." 

Tapi sekali lagi, Raja Iblis memotong kata-katanya dengan ekspresi terganggu di wajahnya. 
Gagak kemudian berbicara dengan nada mendesak. 

"Tapi... ini penting..." 

"Bukankah aku bilang itu cukup?" 

"........" 
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Gagak, yang terus berbicara, buru-buru menundukkan kepalanya ketika gadis itu 
memancarkan aura berapi-api ke segala arah. 

"...Biarkan aku bertanya satu hal terakhir." 

"Silakan bertanya." 

Gadis itu, yang menatap gagak dengan menyedihkan, sedikit mengangkat kepalanya dan 
berbicara dengan ekspresi penasaran. 

"Jika ada Raja Iblis, pasti ada Pahlawan, kan?" 

"Itu..." 

Ketika gagak ragu-ragu untuk menjawab pertanyaannya, gadis itu menggenggam 
tangannya dan tersenyum. 

"Yah, kurasa aku sudah mendapatkan jawabannya." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Sebuah jendela buram yang hanya terlihat oleh gadis yang baru saja selesai berbicara 
melayang di depan matanya. 
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Chapter 35 
Bab 35: Seorang Teman 

"Apakah semuanya baik-baik saja hari ini?" 

"...Sepertinya begitu." 

Setelah berdiskusi dengan Kania tentang bagaimana mempertahankan 'Serangan di 
Asrama Rakyat', kami berdua akhirnya memutuskan untuk memantau situasi bersama. 

Tentu saja, Kania, yang akan mendapat banyak masalah jika ada yang menemukannya 
mengintip, sekarang bersembunyi di bayanganku. 

"Ini aneh. Saya pikir mereka akan bergerak pada saat ini. " 

"Jika Anda melihat jendela pencarian utama yang mengambang di depan saya, tampaknya 
benar bahwa serangan itu belum terjadi ..." 

Setelah beberapa hari pengawasan ketat, tidak ada tanda-tanda serangan, karena kami 
berdua secara bertahap menjadi kelelahan. 

Ini karena itu adalah pekerjaan yang memaksa kita untuk begadang sepanjang malam, 
sambil menjaga saraf kita tetap tajam, dan sebagai akibatnya, pikiran dan tubuh kita secara 
bertahap mencapai batasnya. 

"...Untuk jaga-jaga, raider tidak mengincar situasi ini, kan?" 

"Apa maksudmu?" 

"Mungkin mereka menunda penyerbuan untuk mengetahui keberadaan kita atau 
keberadaan penjaga, dan mungkin mereka juga ingin kita menguras stamina kita." 

"Hmm..." 

Jika raider menyadari bahwa kami berdua sedang memantau asrama, kemungkinan besar 
jendela penalti akan muncul. 

Namun, dalam persiapan untuk situasi seperti itu, saya membeli berbagai item dari gang 
belakang beberapa hari yang lalu yang membantu menyembunyikan kehadiran saya. 

Selain itu, meskipun tidak seefisien bros lama, saya secara teratur membawa beberapa 
artefak magis yang dipenuhi dengan mana gelap dan saya berencana untuk menggonggong 
perintah saat menggunakannya, jadi bahkan jika seseorang mengetahuinya, saya akan 
keliru menggunakan warna hitam. sihir. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Jadi, tidak ada kemungkinan keberadaan kita akan ditemukan." 

"...Saya mengerti." 

Saat aku menyampaikan itu pada Kania, dia mengangguk pelan dan berbisik. 

"Namun, saya yakin kita masih harus berasumsi bahwa perampok itu sadar bahwa 
seseorang sedang mencoba menghentikannya." 

"Ya, aku juga berpikir begitu." 

Aku bergumam pelan saat matahari berangsur-angsur naik di kejauhan. 

"...Karena lawan kita adalah Raja Iblis." 

Segera setelah itu, ketika saya berjalan dengan susah payah kembali ke asrama, saya 
mengajukan pertanyaan kepada Kania yang terlintas di benak saya. 

"Ngomong-ngomong, Kania. Apa sikap Ferloche dan Clana terhadap serangan asrama 
rakyat jelata?" 

"Aku akan melaporkan gerakan mereka baru-baru ini ketika kami tiba di asrama kami." 

"Baiklah kalau begitu..." 

Mengangguk pada jawaban andal Kania, tak lama kemudian langkahku terhenti ketika aku 
menemukan seseorang mendekatiku dari jauh. 

"...Halo." 

Ferloche mendekat tepat di depan wajahku, dia lalu memelototiku dengan ekspresi kaku. 

Aku mengabaikannya dan mencoba melewatinya, tapi Ferloche meraih lenganku dan 
menghentikanku. 

"Apa yang kamu coba lakukan?" 

"...Biarkan aku pergi." 

"Katakan padaku. Apa yang kamu coba lakukan ... " 

"Aku menyuruhmu untuk melepaskanku." 

Aku ingin tidur sebentar sebelum pergi ke kelas, jadi aku mencoba melepaskan tangannya 
dengan ekspresi dingin. Namun, Ferloche menangkapku menggunakan Berkah Dewa 
Matahari dan berteriak. 

"Apakah kamu berencana untuk menyerang asrama rakyat jelata !?" 
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"Apa yang kau bicarakan?" 

"Baru-baru ini, aku merasakan aura tidak menyenangkan di sekitar asrama rakyat jelata. 
Dan sekarang, saya bisa merasakan bahwa Anda dipenuhi dengan aura tidak 
menyenangkan yang sama." 

Karena itu, kupikir Ferloche akan menembakku dengan kekuatan sucinya, jadi aku mundur. 
Namun, dia hanya menggigit bibirnya dan membuka mulutnya. 

"Lihat itu. Seperti yang diharapkan, Anda merencanakan sesuatu. " 

"...Terus?" 

"Saya tahu segalanya. Di timeline sebelumnya... Tidak, saya melihat masa depan." 

Ferloche menunjuk ke arahku dengan tatapan penuh tekad dan mulai berbicara. 

"Bahkan jika kamu adalah tuanku sekarang... jika ada banyak korban... jika situasinya 
seperti itu..." 

Namun, dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya dan menundukkan kepalanya. 

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

Dan segera keheningan memerintah untuk sementara waktu. 

"...Ayo bersihkan kamarku jam 7 malam ini." 

Aku masih terganggu dengan penampilannya dalam mimpi yang terakhir kali kualami, jadi 
aku meninggalkannya dengan kata-kata itu dan berjalan melewatinya untuk menuju ke 
asramaku, saat dia melonggarkan cengkeramannya di lenganku. 

"Frey." 

Namun, saat aku mulai menuju ke asramaku, dia memanggil namaku dan meraih lenganku 
sekali lagi. 

Karena itu, aku merasa sangat kesal hingga hampir berteriak, tapi.... 

"Apakah kamu benar-benar merencanakan sesuatu ...?" 

Namun, ketika saya melihat dia menatapku dengan kesal, aku tutup mulut. 

"Apa yang membuatmu sangat tidak puas? Lagi pula, apakah karena aku menolak 
lamaranmu? Atau apakah Anda mengincar sesuatu? " 

"Apa yang kau bicarakan..." 
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"Sebenarnya, aku ingin membunuhmu sekarang untuk mencegah hal buruk terjadi, tetapi 
jika aku melakukannya, rekamannya akan menyebar... Kemudian Clana, yang sudah 
kesulitan berurusan dengan orang bodoh sepertiku, akan berada dalam bahaya. ." 

"...Apa?" 

"Meskipun aku membencimu sampai mati, aku masih mematuhimu untuknya ... demi 
rakyat jelata yang tidak bersalah, aku bahkan bisa memberimu tubuh yang sangat kamu 
dambakan ini." 

Karena itu, Ferloche menggigit bibirnya dengan erat dan segera berlutut saat dia mulai 
memohon sambil meraih kakiku. 

"Ini adalah kesimpulan yang akhirnya saya dapatkan setelah berunding keras selama 
beberapa hari. Jadi...terimalah tawaranku dan tolong jangan sentuh asrama rakyat jelata." 

Saat dia berkata begitu, matanya berkobar dengan kebencian, kebencian, dan jijik. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Aku menatapnya dalam diam, lalu segera membuka jendela statusnya dengan skill Inspect. 

[Statistik] 

Nama: Ferloche Astellade 

Kekuatan: 1 

Kekuatan Suci: 8.3 

Kecerdasan: 2.3 

Kekuatan Mental: 8 

Status Pasif: Berkat Dewa Matahari 

Disposisi: Saintess 

Statistik Kebaikan: 100 

"Meskipun itu sangat menjijikkan...dan aku akan kehilangan kualifikasiku sebagai Orang 
Suci...tapi aku akan membiarkanmu memelukku kapanpun kau mau. Jadi, tolong jangan 
menyakiti begitu banyak orang." 

Akhirnya, Ferloche memejamkan mata dan memohon. Melihat status kebaikannya, aku 
menghela nafas panjang dan mengucapkannya. 

"...Selalu bersiaplah. Saya akan menelepon Anda kapan pun saya mau." 
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Setelah mendengar kata-kataku, Ferloche tampak tertekan sejenak, lalu segera membuka 
mulutnya dengan ekspresi bercampur lega dan jijik. 

"Saya mengerti." 

Segera aku kembali menuju asramaku dan meninggalkan Saintess, yang masih gemetaran 
di lututnya. Aku lalu berbisik pada Kania, yang bersembunyi di balik bayanganku. 

"Kania, bisakah kamu mencuci otak Ferloche?" 

"Mustahil. Mustahil untuk sepenuhnya mencuci otak Lady Ferloche kecuali jika Raja Iblis 
yang telah terbangun sepenuhnya." 

"...Saya mengerti." 

Membuang rencana pertama yang ada dalam pikiranku, aku membuka pintu masuk ke 
gedung asrama sambil memeras otakku. 

"Kania, aku sedang berpikir..." 

"Tidak." 

Tetapi ketika saya mencoba menyampaikan ide yang tiba-tiba terlintas di benak saya, 
Kania, yang berada di bayangan saya, dengan tegas memotong saya sebelum saya bahkan 
bisa mengatakan apa-apa. 

"Hei... aku bahkan belum mengatakan apapun..." 

"Ketika Anda berasimilasi ke dalam bayangan orang yang Anda layani, Anda dapat secara 
samar-samar merasakan emosi pemilik bayangan itu." 

Ketika aku memiliki ekspresi yang sedikit bingung di wajahku, Kania berbicara kepadaku 
dengan nada tenang. 

"Hal berbahaya macam apa yang kamu rencanakan kali ini?" 

Kemudian dia bertanya dengan nada sedikit marah. Setelah mendengar suaranya, aku 
menghela nafas dan berkata. 

"Alih-alih mencoba menghentikan penggerebekan di asrama rakyat jelata, aku berencana 
menjadi perampok." 

Karena itu, aku membuka pintu asrama, dan tak lama kemudian Kania muncul dari 
bayanganku. Dia kemudian mengerutkan kening dan berdebat. 

"Apakah kamu harus pergi sejauh itu?" 

"...Aku ingin membuka toko skill dan item secepat mungkin. Ini masih dalam tahap dasar." 
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"Tapi kemudian, Tuan Muda ..." 

"Baiklah, kita akan membicarakan ini nanti... Untuk saat ini, tolong laporkan apa yang aku 
sebutkan tadi." 

Saya segera berhenti berbicara karena saya pikir argumen ini akan berlarut-larut lebih 
lama, dan kemudian meminta Kania, yang masih sedikit kesal, untuk melaporkan apa yang 
saya sebutkan sebelumnya. 

"Pertama dan terpenting, izinkan saya memberi tahu Anda tentang peristiwa yang telah 
terjadi di 'Aliansi' sejauh ini." 

Kemudian Kania, yang telah kembali ke ekspresi tanpa ekspresinya, mengeluarkan buku 
catatannya dari saku dalam dan beralih ke mode kerjanya. 

"Berbicara tentang rencana keseluruhan, 'Aliansi' yang terdiri dari Yang Mulia Clana, Lady 
Ferloche, dan saya sendiri sedang membuat persiapan yang mantap untuk menjatuhkan 
Tuan Muda." 

"Saya mengerti." 

"Ya, sebagai bagian dari rencana itu, Nona Ferroche menerima bimbingan di berbagai 
bidang dari Yang Mulia Clana, dan sementara itu dia membocorkan rahasia Gereja kepada 
Yang Mulia Clana." 

"Apakah dia tahu rahasia Gereja?" 

Kania menambahkan penjelasan tambahan saat aku memberi judul kepalaku karena aku 
tidak pernah bisa membayangkan Ferloche melakukan pekerjaan spionase seperti 
mengumpulkan bahan-bahan rahasia Gereja dan menyerahkannya kepada Clana. 

"...Dia secara manual menyalin semua materi yang tampak mencurigakan di matanya." 

"Bisakah saya mendapatkan beberapa bahan itu juga?" 

"Tentu saja, aku mengingat semuanya. Saya akan membagikan semuanya kepada Anda 
nanti. " 

Mendengar kata-kata itu, aku tersenyum ketika aku sekali lagi menyadari kompetensi 
Kania. Sementara itu, Kania mengerutkan kening dan berkata. 

"Dan bagi saya, saya saat ini menyerahkan informasi palsu kepada Yang Mulia Clana." 

"Informasi palsu?" 
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"Ya, saya membocorkan berbagai informasi yang campur aduk untuk mengganggu 
penyelidikan. Tentu saja, saya tidak akan memberikan informasi apa pun yang akan 
membahayakan posisi keluarga." 

"Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar kompeten. Jika bukan karena Anda, saya akan 
berada di jalan sekarang." 

Ketika saya mengatakannya dengan bercanda, Kania menundukkan kepalanya sejenak dan 
kemudian melanjutkan pelaporan. 

"Dan aku berlatih di tempat terpencil bersama Lady Ferloche." 

"Pelatihan?" 

"Ya, Lady Ferloche telah memintanya selama beberapa hari. Dia bilang dia ingin menjadi 
lebih kuat. Selain itu, setelah berlatih denganku, dia langsung pergi ke Yang Mulia Clana 
untuk belajar, yang sangat dia benci sebelumnya." 

"...Jadi ada alasan mengapa ada sedikit peningkatan dalam kekuatan suci dan 
kecerdasannya." 

Saat aku menganggukkan kepalaku karena aku menyadari alasan di balik tekadnya yang 
kuat, Kania membalik halaman buku catatan dan melanjutkan pelaporan. 

"Untuk informasi Anda, seperti yang Anda lihat sebelumnya, Lady Ferloche mencoba untuk 
mencegah 'Serangan di Asrama Rakyat Biasa' entah bagaimana." 

"Tapi kenapa dia curiga padaku, dan bukan bangsawan yang melakukan serangan di 
timeline sebelumnya?" 

"Yang Mulia Clana memperingatkan Lady Ferloche tentang kemungkinan 'variabel.' Karena 
itu, Lady Ferloche sekarang mencurigai Tuan Muda sebagai perampok." 

Setelah mendengar itu, saya ingat Ferloche menunjukkan bahwa dia merasakan aura yang 
tidak menyenangkan. Saat aku bertanya pada Kania tentang itu, dia menjawab dengan 
ekspresi tenang. 

"Seperti yang diharapkan, kekuatan suci Lady Ferloche meningkat dari hari ke hari." 

"Um...? Jadi Kania, mungkin dia memperhatikanmu lebih awal karena kamu berasimilasi 
dengan bayanganku?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Ketika saya menanyakan pertanyaan itu, Kania menggelengkan kepalanya dalam 
penyangkalan dan menjawab. 
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"Tidak, bukan itu. Mantra ajaib yang membuatku berasimilasi dengan bayanganmu telah 
menipu Lady Ferloche." 

"Bagaimana?" 

"Tidak mungkin untuk sepenuhnya menyembunyikan jejak ilmu hitam dari Lady Ferloche. 
Namun, saya bisa memalsukan seluk-beluknya. Karena itulah aku membuatnya seolah-olah 
ada kutukan lemah pada bayangan Tuan Muda." 

"Kerja bagus, kalau begitu, bahkan di depan Ferloche... Tunggu, kalau begitu, kenapa 
Ferroche mencoba mengirimkan kekuatan sucinya kepadaku lebih awal?" 

Saat aku bertanya dengan ekspresi bingung, Kania menyeringai dan berkata. 

"Saat itu, Lady Ferloche mencoba mengirim kekuatan sucinya ke artefak ilmu hitam yang 
digunakan Tuan Muda untuk menipu orang lain dan mengucapkan mantra." 

"...Apakah kamu mendeteksi itu?" 

"Ya, itu sebabnya saya mengatakan kekuatan suci Lady Ferloche meningkat dari hari ke 
hari." 

Setelah mendengar kata-kata Kania, aku merasa sedikit aneh. 

Senang rasanya melihat Ferloche secara bertahap menjadi lebih pintar dan lebih tegas saat 
dididik oleh Clana. Namun, pada tingkat ini, aku akan mati. 

"Jadi, bagaimana dengan Reaksi Clana?" 

"Yang Mulia Clana... Tentu saja, dia bersedia mencegahnya jika memungkinkan. Namun, 
pertama-tama, asramanya berbeda, dan dia juga memiliki kekhawatiran lain yang 
memenuhi pikirannya..." 

"Bola?" 

"Ya." 

Setelah mendengar tentang bola, ketika saya bertanya tentang reaksi Clana, saya 
merasakan sakit di kepala saya lagi. 

"Kania, bagaimana kabar Clana akhir-akhir ini?" 

Saat aku bertanya dengan hati-hati, Kania berbicara dengan ekspresi muram. 

"Dia sangat tertekan. Dia berjuang untuk mempertahankan penampilannya yang percaya 
diri di depan kita, dan akhir-akhir ini, dia bahkan menghela nafas dalam-dalam." 

"...Saya mengerti." 
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"Meskipun dia telah meningkatkan pengaruhnya lebih cepat daripada kehidupan masa 
lalunya. Namun, dia semakin ditahan karena itu. Upacara pertunangan ini juga merupakan 
salah satu pengekangan itu." 

Setelah mendengar itu, aku menghela nafas sejenak sambil mengetuk meja. Saya kemudian 
bertanya dengan nada serius. 

"...Apakah ada cara agar Clana tidak terburu-buru?" 

"Saya kira tidak demikian. Yang Mulia Clana sekarang sibuk berusaha merebut kekuasaan 
sesegera mungkin." 

"Tentu saja, itu karena aku. Huh, aku harus membantunya." 

Saat aku menghela nafas, membayangkan apa yang akan terjadi di pesta dansa, Kania 
menggigit bibirnya dan bertanya 

"... Bagaimana Anda akan membantu, Yang Mulia Clana?" 

"Seperti biasa." 

Aku menjawabnya singkat dan berbaring di tempat tidur untuk menutup mata, tapi tak 
lama kemudian Kania duduk di sampingku 

"Maaf mengganggu tidurmu, tapi aku harus menanyakan ini. Apa yang kau rencanakan di 
pesta dansa besok?" 

Dia dengan takut-takut meraih lenganku dan mulai menariknya. Melihat penampilannya 
yang agak menggemaskan, aku tertawa terbahak-bahak dan memberitahunya rencanaku. 

"...Yah, itu rencanaku. Baiklah? Kalau begitu bangunkan aku tepat sebelum kelas dimulai." 

Setelah saya selesai mengungkapkan rencana saya, saya menutupi diri saya dengan selimut 
dan mencoba untuk tertidur ... 

"Tuan muda." 

"Ah." 

Aku tidak punya pilihan selain menunda tidurku untuk sementara waktu saat Kania 
mengambil selimut dengan ekspresi absurd di wajahnya. 

"Bicara padaku." 

"Nanti..." 

"Kalau begitu, akankah kita bertemu dalam mimpimu?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"........" 

Begitulah cara saya mulai bertengkar dengan Kania, yang tampak marah. 

Aku punya firasat buruk bahwa pertengkaran ini akan berlanjut sampai bel berbunyi. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Halo, Yang Mulia Clana." 

"...Halo." 

Sementara Frey dan Kania telah berdebat untuk waktu yang lama, Ferloche menyapa Clana, 
yang telah tiba di perpustakaan terlebih dahulu dan sedang menunggunya. 

"Sepertinya kamu bekerja agak keras. Senang melihatnya." 

Clana sedang memeriksa berbagai materi dengan ekspresi sedih ketika Ferloche 
menghampirinya dan duduk di sampingnya. Clana kemudian dengan susah payah 
tersenyum dan memujinya. 

"...Terima kasih!" 

Kemudian Ferloche yang menangis dalam hati karena kejadian tadi, juga mencoba 
menjawab dengan senyum ceria. Tak lama kemudian kedua wanita yang mengenakan 
topeng itu mengambil buku-buku dari rak perpustakaan. 

"...Baiklah, itu sudah cukup. Ayo pergi ke asrama kalau begitu. " 

"Ya." 

Dengan demikian, keduanya mengumpulkan semua buku yang akan mereka pelajari hari 
ini dan mulai berjalan sambil menghadap ke depan, menjaga jarak satu sama lain. 

Hubungan saat ini antara Keluarga Kekaisaran dan Gereja agak terasing, jadi mereka harus 
melakukannya. 

"...Oh, Klan. Kemana kamu pergi sepagi ini?" 

"......" 
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Saat mereka berjalan menyusuri lorong sambil menjaga jarak satu sama lain, Putri Pertama 
tiba-tiba menghalangi jalan Clana. 

"...Ah." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Karena itu, Ferloche tertegun sejenak. Namun, ketika dia mengingat nasihat Clana bahwa 
dia harus berpura-pura mereka tidak dekat satu sama lain, dia bergegas ke ujung lorong 
dengan mata tertutup. 

"Clana, apakah kamu ada hubungannya dengan Saintess idiot itu?" 

"...Tidak." 

Clana dengan tegas membantah klaimnya ketika Putri Pertama, yang telah menatap 
Ferloche, bertanya dengan ekspresi dingin. 

"Faktanya... Bahkan jika kamu melakukan banyak hal akhir-akhir ini, kamu mungkin tidak 
akan mendekati Saintess. Keluarga Kekaisaran berusaha keras untuk mengendalikan 
Gereja. Jadi, bukan itu masalahnya, kan?" 

Kemudian Putri Pertama mengangkat sudut mulutnya dan mulai membelai bahu Clana. 

Namun, Clana yang cukup terbiasa dengan provokasi seperti itu, tidak menunjukkan reaksi 
apa pun. Kemudian Putri Pertama, yang mengerutkan kening sejenak, bertepuk tangan dan 
berkata. 

"Oh, kalau dipikir-pikir... Besok adalah pestanya, kan?" 

Alis Clana bergetar setelah mendengar kata-katanya, dan kemudian Putri Pertama 
menyeringai dan berbisik di telinganya. 

"Calon tunangan semuanya dipilih dengan sangat hati-hati untuk Anda oleh ibu saya, saya 
sendiri, dan saudara laki-laki saya. Bagaimana dengan itu? Bukankah seharusnya kamu 
bersyukur?" 

"...Ya." 

Bahkan dalam situasi seperti itu, Clana mencoba untuk tetap tenang dan menjawab, tetapi 
akhirnya, dia menutup matanya rapat-rapat setelah mendengar ucapan berikut. 

"Jika kamu tidak muncul kali ini, atau jika kamu tidak memilih tunangan... kamu sebaiknya 
bersiap-siap." 

"Tetapi..." 
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"Ngomong-ngomong, ibu yang tidak terlalu menyukai Gereja atau Saintess, percaya bahwa 
kamu dekat dengannya. Anda menyadari apa yang akan terjadi jika itu masalahnya, kan? " 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, Putri Pertama menepuk bahu Clana, lalu melewatinya 
dengan gaya berjalan yang elegan. 

"...Menggertakkan." 

Clana, yang berdiri di lorong menggertakkan giginya untuk waktu yang lama, segera ingat 
bahwa dia telah membuat janji sebelumnya dengan Ferloche dan mulai berjalan dengan 
susah payah menuju asrama. 

"Yang Mulia Clana ... apakah Anda baik-baik saja ..." 

"Um, seberapa jauh kamu membaca?" 

"Oh, itu... halaman ke-41." 

"Begitu, kalau begitu mari kita baca dari sana." 

Clana, yang akhirnya memasuki asramanya, tersenyum pada Ferloche, yang menunggunya 
setelah tiba di depannya. Ia lalu membuka buku itu. 

"Yang Mulia Clana ..." 

"Apa yang salah?" 

Namun, Ferloche masih menatapnya dengan kasihan 

-- Tekan... 

Akhirnya, Ferloche mengumpulkan kekuatan suci dan menyentuh bibirnya, hanya Clana 
yang menyadari bahwa darah menetes dari bibirnya karena dia mengunyahnya terlalu 
keras. 

"...Terima kasih." 

Clana, yang baru saja menahan emosinya yang hampir meledak, berterima kasih kepada 
Ferloche dan diam-diam mulai membaca buku itu. 

"Yang Mulia Clana." 

"Ya?" 

Ferloche mengamati Clana sebentar dengan sedih. Dia segera membuka mulutnya dan 
menyangga tangannya sambil memancarkan kekuatan suci. 
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"Yang Mulia Clana, ajari saya cara mengatasi kebodohan ... sebagai imbalannya saya akan 
menjadi Teman Yang Mulia Clana." 

"...Teman?" 

"Ya teman." 

Setelah mendengar kata-kata Ferloche dan melihat senyum cerahnya, Clana mengangguk 
pelan dan balas tersenyum, lalu segera membalik halaman buku dan berkata. 

"...Kupikir itu halaman 14, bukan halaman 41." 

"Ah, aku mengerti." 

Jadi, Ferloche dan Clana mulai membaca buku itu sambil menatap teman pertama yang 
mereka buat dalam hidup mereka. 

'Bagaimanapun, demi Yang Mulia Clana aku tidak punya pilihan selain menyerah pada 
Frey.' 

'Demi Lady Ferloche... aku tidak punya pilihan selain bertunangan.' 

Sama seperti teman sejati, mereka peduli satu sama lain 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Berdetak! 

Sementara itu, di perbatasan yang memisahkan Benua Barat dan Kekaisaran Matahari 
Terbit. 

"...Kalau terus begini, bahkan jika kita sedikit terlambat untuk pesta besok, kita akan bisa 
sampai di sana entah bagaimana." 

"Yah, jika itu yang dikatakan Lady Serena, maka itu akan terjadi." 

Serena sedang mengobrol dengan pelayannya di kereta, menuju Ibukota Kekaisaran 
dengan kecepatan tinggi. 

"...Tapi apa yang kamu tulis sekarang?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Pelayan itu, yang diam-diam menguap di kereta, memiringkan kepalanya dan bertanya 
pada Serena apa yang dia tulis dengan tatapan intens. 

"Surat cinta." 

"Ah." 

Pelayan, yang mengerutkan kening pada kata-kata Serena, menggelengkan kepalanya dan 
berkata. 

"...Apakah kamu tidak membenci Tuan Muda Frey?" 

Setelah mendengar kata-katanya, Serena berhenti menulis sejenak, dan berkata dengan 
ekspresi dingin. 

"Aku sangat membencinya sehingga aku ingin membunuhnya." 

"Lalu kenapa kamu tidak menyerah padanya?" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Ketika pelayan menanyakan pertanyaan itu dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, Serena 
menghela nafas pelan dan menjawab. 

"Karena aku tunangannya." 
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Chapter 36 
Bab 36: Bom Bom 

"...Tuan Muda, apakah Anda benar-benar akan melakukan hal gila seperti itu?" 

Sudah sehari sejak aku memberi tahu Kania tentang rencanaku. 

Jadi, saat aku sedang berpakaian untuk pergi ke pesta dimana tunangan Clana akan 
diputuskan, Kania berbicara kepadaku tentang rencana yang kukatakan padanya kemarin. 

Setelah berdebat dengannya kemarin, aku pergi ke kelas tanpa mengedipkan mata, dan 
sejak itu, aku mencoba mengabaikan topik ini. 

Tapi sekarang, melihatnya menghalangi pintu dan memancarkan aura gelap, jika aku 
mengabaikannya lagi kali ini, dia akan benar-benar marah. 

"Lalu kenapa kita tidak menonton saja Clana bertunangan dengan bajingan busuk itu?" 

"Tidak semudah yang kamu pikirkan..." 

Setelah mendengar kata-kata yang harus kukatakan karena terpaksa, Kania menghela nafas 
dan berkata. 

"Saya yakin Yang Mulia Clana punya rencana. Dia bisa menjaga dirinya sendiri..." 

"Kania, apakah kamu sudah menyelesaikan semua investigasi mengenai lima kandidat yang 
dipilih sebagai tunangan Clana?" 

"...Ya." 

"Lalu, mulailah dengan calon tunangan pertama." 

Setelah mendengar perintahku, Kania ragu sejenak, lalu mengeluarkan buku catatannya 
dan mulai membalik halaman. 

"Ya... Pertama-tama, tunangan pertama... adalah Tuan dari keluarga Marquisate, sekarang 
berusia 53 tahun. Dia memiliki tiga putra dan satu putri..." 

"...Lanjut." 

"Kandidat kedua hingga keempat tidak berbeda dengan Tuan Muda. Tentu saja maksudku... 
ketika Tuan Muda berpura-pura menjadi penjahat." 

"Kelima?" 
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"Dia adalah pria yang terkenal karena nafsunya; rumor menunjukkan bahwa setiap wanita 
yang telah terlibat dengannya hancur..." 

"Cukup. Saya harap sekarang, setelah melihat daftar itu, Anda mengerti alasan mengapa 
saya melakukan ini." 

Saat aku berbicara dengan alis berkerut, Kania terbatuk dan berkata. 

"Aku hanya khawatir tentang Tuan Muda." 

"Tidak apa-apa. Ini bukan pertama kalinya bagiku, kan?" 

"Namun, kamu melawan keluarga Kekaisaran. Tidak peduli seberapa menonjol keluarga 
Starlight di Kekaisaran..." 

"...Jangan khawatir tentang itu." 

Saat aku berbicara dengan tegas, Kania memiringkan kepalanya. 

"Bahkan jika ada yang salah, keluarga Kekaisaran tidak akan langsung menyentuh kita." 

"...Bagaimana bisa?" 

"Karena keluarga kita adalah keturunan pahlawan dari 1000 tahun yang lalu, dan leluhurku 
telah membuat perjanjian dengan keluarga Kekaisaran." 

Mendengar itu, Kania bertanya dengan ekspresi tidak mengerti. 

"... Apakah itu masih berdiri?" 

"Apakah itu berdiri atau tidak, Anda akan tahu kapan saatnya tiba." 

Saat aku selesai berbicara dengan ekspresi percaya diri di wajahku, Kania meletakkan buku 
catatannya di atas meja dengan suara gemerincing dan cemberut. 

"Jadi, bagaimana kamu akan mengurus akibatnya?" 

"Yah ... apakah benar-benar ada kebutuhan untuk mengurus akibatnya?" 

Saat aku menggaruk kepalaku, Kania meletakkan telapak tangannya di wajahnya dan 
kemudian mulai menggelengkan kepalanya. 

"Tuan Muda ... Saya tidak tahu apakah Anda luar biasa atau hanya bodoh." 

"Aku pasti bodoh. Ada segudang orang yang lebih menakjubkan dariku." 

"Aku yakin ada." 
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Saat aku melihat Kania menatapku dengan ekspresi tenang, aku hanya bisa tersenyum. 

"Kania, sebagai pelayanku, aku menyukai sisi disiplin dan perfeksionismu... tapi sisi 
jujurmu yang kau tunjukkan dari waktu ke waktu juga merupakan pemandangan yang 
menyenangkan." 

Setelah mendengar ucapanku, ekspresi Kania membeku, dan dia segera mulai meminta 
maaf padaku. 

"Saya minta maaf, Tuan Muda. Saya membuat kesalahan..." 

"Tidak apa-apa. Mulai sekarang, tolong merasa nyaman di sekitarku tanpa terlalu sadar 
akan penampilanmu." 

"Apakah begitu? Kemudian..." 

Ketika dia mendengar kata-kata itu, Kania menatapku dengan senyum cerah sejenak, lalu 
menggaruk kepalanya dengan ekspresi bermasalah dan berkata. 

"Setelah dipikir-pikir, saya pikir saya lebih nyaman dengan penampilan saya yang biasa." 

"Mengapa?" 

"Saya tumbuh dengan mempertahankan citra ini sejak saya masih muda... Pikiran untuk 
meninggalkannya membuat saya cemas." 

"Sehat..." 

Saat aku menatapnya sebentar, menggaruk kepalanya dengan ekspresi canggung di 
wajahnya, aku menawarkan saran. 

"Um... Apakah kamu ingin segera pergi bersama?" 

"Maaf?" 

"Itu adalah sesuatu yang disukai oleh semua gadis normal seusiamu. Aku tahu sedikit 
tentang ini..." 

Konon, Kania menanggapi dengan ekspresi absurd di wajahnya. 

"Saya tahu. Bukannya aku tidak keluar karena aku tidak menyadarinya, oke?" 

"Betul sekali. Bukannya kamu tidak pergi karena kamu tidak sadar. Jadi, ayo kita keluar 
bersama." 

Saat aku mengatakan itu, Kania menatap kosong ke arahku dan menundukkan kepalanya 
saat dia mengerti arti di balik kata-kataku. 
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"Tentu saja, kamu juga bisa berkencan dengan Clana dan Ferloche." 

"Yang Mulia Clana sibuk akhir-akhir ini, jadi dia tidak akan punya waktu untuk itu, dan jika 
saya terus bergaul dengan Lady Ferloche, itu akan merugikan Anda, bukan?" 

"Namun, jika kamu ketahuan bergaul denganku, itu akan menyebabkan sedikit masalah." 

"...Apa yang salah dengan seorang Master dan kepala pelayannya pergi bersama?" 

Saat aku memiringkan kepalaku, Kania berkata dengan ekspresi tegas di wajahnya, seolah 
dia menanyakan sesuatu yang jelas. 

"Tuan Muda, apakah Anda berpikir untuk melakukan perbuatan jahat?" 

"Jika kita mengikuti skenario di mana aku mencoba merayumu, dan kamu berpura-pura 
tidak nyaman, itu tidak akan menjadi masalah, ya? Pertama-tama, itu adalah sesuatu yang 
saya lakukan setiap hari." 

"Bukan itu maksudku... bukan itu masalahnya." 

Di akhir jawabanku, Kania mengangkat kepalanya dan bertanya dengan rona merah di 
wajahnya. 

"Kenapa kau begitu baik padaku?" 

"Um... baiklah." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Aku membalasnya dengan senyum tipis. 

"Aku selalu ingin bersikap baik padamu karena aku selalu membuatmu menderita sejak 
kecil." 

"........" 

Saat aku mengatakannya dengan ekspresi menyesal, Kania menggigit bibirnya dan 
kemudian bertanya pelan. 

"Jadi ketika..." 

"Setelah bola ini dan serangan itu." 

"Ya, Tuan Muda ..." 

Setelah diam-diam menganggukkan kepalanya, Kania tiba-tiba mengerutkan kening dan 
meninggikan suaranya. 
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"Kalau dipikir-pikir, ini bukan masalahnya sekarang. Masalah utamanya adalah bagaimana 
Anda akan menghadapi akibatnya?" 

"Seperti yang saya katakan, saya tidak berniat melakukan apa pun." 

"Apa maksudmu ..." 

"Aku akan menanggung konsekuensi dari tindakanku sampai Clana mengumpulkan 
kekuatan yang cukup untuk membalas. Itu sebabnya, meskipun kami bisa menjalankan 
rencana kami secara rahasia sejak awal, kami akan menyebabkan keributan di pesta 
dengan sengaja. " 

"Apakah kamu serius?" 

"Ya, ini adalah kesempatan untuk melindungi Clana dari para bajingan itu dan pada saat 
yang sama meningkatkan ketenaranku." 

Setelah mendengar ini, Kania akhirnya menyerah mencoba membujukku dengan ekspresi 
putus asa, dan kemudian duduk di sebelahku di tempat tidur dan berkata. 

"Jika semua bangsawan Kekaisaran seperti Anda ... Kekaisaran tidak akan berakhir seperti 
ini, kan?" 

"...Aku tidak tahu." 

Saat Kania mendengarkan kata-kataku, dia menatap mataku dan berkata. 

"Aku yakin itu tidak akan berakhir dalam keadaan ini." 

"Aku menghargai pujianmu." 

"Baiklah, ayo pergi." 

Pada saat yang sama, kami bangkit dari tempat tidur dan mulai menuju ke kereta yang 
menunggu di luar. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu punya rencana untuk Lady Serena?" 

"...Ah." 

Dia mengemukakan masalah yang saya renungkan sepanjang kemarin, tetapi saya tidak 
dapat menemukan solusi. 

. 

. 

. 
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. 

"Lord Frey Raon Starlight, putra pertama dan Lord Sementara dari keluarga Starlight 
Ducal, akan masuk." 

Ketika saya membawa Kania ke ruang perjamuan tempat pesta diadakan, semua orang 
mengalihkan perhatian mereka kepada saya. 

"...Kau menarik banyak perhatian." 

"Karena aku adalah Cahaya Bintang." 

Awalnya, saya selalu menjadi pusat perhatian di pesta dan perjamuan, tetapi dalam 
perjamuan hari ini yang saya hadiri, itu lebih buruk dari biasanya. 

Memang, bunga yang diterima sebagai Tuan Sementara dari keluarga Starlight pasti 
berbeda dari bunga yang diterima sebagai putra pertama dan pewaris utama Keluarga 
Starlight. 

Ini karena status keluarga Starlight begitu luar biasa di Kekaisaran. 

"Mereka seperti sekawanan serigala yang telah menemukan mangsanya." 

Kania menggerutu dengan ekspresi kesal ketika orang-orang yang selalu menatapku, 
memberiku suap, dan mereka yang sedikit kenal secara bertahap berbondong-bondong ke 
arahku. 

"Kania, tidak bisakah kamu mencuci otak mereka semua?" 

"... Sihir hitam tidak mahakuasa." 

Saat aku bertanya pada Kania dengan nada berbisik, dia menghela nafas dan menjawab. 

"...Aku hanya bercanda." 

Pada akhirnya, saya tersenyum pahit dan mulai bersosialisasi dengan orang-orang yang 
berbondong-bondong ke saya satu demi satu. 

"Saya turut prihatin dengan keadaan ayah Anda. Aku pasti akan mengunjunginya sekali." 

"Sangat disayangkan ... bahwa Tuan dari keluarga Starlight yang baik hati, pilar Kekaisaran, 
telah jatuh." 

"...Aku berterima kasih atas perhatianmu." 
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Kadang-kadang, saya berterima kasih kepada mereka dengan cara yang klise dan menatap 
orang-orang yang tidak bijaksana yang meminta kesejahteraan ayah saya dengan tatapan 
membunuh. Para bangsawan membaca makna di balik tatapanku dan langsung langsung ke 
intinya. 

Tentu saja, poin utamanya adalah ajakan dan suap saat berbicara secara formal dan 
beradab. 

"Semuanya, terima kasih atas perhatian kalian, tapi kurasa itu bukan sesuatu yang harus 
kita bicarakan di tempat ini." 

Saya merasa lelah saat mendengarkan percakapan yang penuh dengan kekeliruan, yang 
terasa seperti akan berlangsung selama beberapa dekade, dan akhirnya, saya bangkit dari 
tempat duduk saya dan mohon diri dengan nada formal yang belum pernah saya gunakan 
sebelumnya karena saya bertingkah seperti seorang penjahat. 

"Yah, kotak suratku selalu terbuka. Mengapa kita tidak membahas urusan yang belum 
selesai di sana nanti?" 

Ketika saya menolak metode pengiriman suap dan permintaan dengan nada yang cukup 
formal, para bangsawan membiarkan saya pergi dengan ekspresi sedikit kecewa di wajah 
mereka. 

"... Sekelompok bajingan menjijikkan. Hanya dari tatapan mereka, terbukti tujuan mereka 
yang sebenarnya adalah untuk mendekatiku." 

"Itu benar." 

"Simpan semua suap dan ajakan dari orang-orang itu. Kita harus menggunakannya nanti." 

"Dipahami." 

Setelah beberapa menit rasionalisasi diri bahwa dengan menderita dari para bangsawan 
ini, saya dapat memperoleh bukti yang akan membantu pembersihan Kekaisaran di masa 
depan; Saya merasa lelah dan menuju tempat di mana masakan diatur untuk mengambil 
sesuatu untuk dimakan. 

"Halo, Tuan Muda Berambut Perak?" 

"Permisi, bisakah kamu meluangkan waktu?" 

"Saya baru saja mengadakan pesta teh; apakah Anda ingin bergabung dengan saya, Tuan 
Muda Frey? " 

Kali ini, saya dikelilingi oleh sejumlah besar wanita bangsawan muda. 

"Ummm... aku minta maaf, tapi aku lapar." 
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Setelah disiksa oleh bangsawan serakah untuk waktu yang lama, saya tidak memilikinya 
dalam diri saya untuk berurusan dengan wanita bangsawan muda ini, jadi saya mencoba 
melarikan diri setelah memberi mereka alasan yang masuk akal, tetapi mereka memotong 
jalan saya untuk mundur dan tersenyum. dengan mata mereka, membentuk pola bulan 
sabit. 

"Kalau begitu itu bagus! Saya sudah menyiapkan banyak makanan ringan dan makanan 
penutup yang diimpor dari luar negeri!" 

"Namun, bukankah tidak sopan bagiku untuk mengganggu pesta yang diperuntukkan bagi 
para wanita?" 

"Tapi, Tuan Muda Frey, kapan kamu mulai terganggu dengan hal-hal seperti itu?" 

"...Mendesah." 

Dalam situasi ini, jika saya mencoba untuk tetap keras kepala menolak kemajuan mereka, 
citra saya tentang orang bernafsu yang mengejar rok seperti orang gila akan hancur, jadi 
saya tersenyum dan berkata. 
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"Ya, aku mencoba menahan diri hari ini, tapi kurasa aku tidak punya pilihan." 

Setelah mendengar itu, Nona Muda terkikik, dan saat aku menatap mereka dengan apatis, 
aku memutuskan untuk pergi setelah sedikit mengangkat suasana hati mereka. 

"Ugh." 

"Ugh." 

"Hah?" 

Tiba-tiba, semua wanita bangsawan meraih perut mereka bersamaan sambil berkeringat 
dingin. 

Saat aku terlihat bingung dengan perkembangan yang tiba-tiba ini, Kania, yang berdiri 
diam di sampingku sampai saat itu, bergumam. 

"Saya mendengar bahwa cukup banyak orang sakit karena makan makanan penutup asing 
akhir-akhir ini ... Apakah wanita muda yang terhormat juga sakit karena memakan 
makanan penutup itu?" 

Setelah mendengar itu, para wanita muda terhuyung-huyung dengan kerutan di wajah 
mereka, lalu mengucapkan selamat tinggal padaku. 

"Kalau begitu...kami akan pergi..." 
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"Tuan Muda Frey, pesta teh yang saya sebutkan sebelumnya, saya akan mengaturnya lain 
kali ..." 

-- Goooowll! 

"... Aduh!" 

Setelah mengucapkan selamat tinggal, para wanita muda berlari pergi dengan langkah kaki 
tergesa-gesa ke tempat lain. 

"Kania, lihat merek makanan penutup yang dimakan gadis-gadis itu. Pasti ada sesuatu..." 

"Tuan Muda, maukah Anda memancarkan mana bintang dari tangan Anda sendiri untuk 
sementara waktu?" 

Ketika saya mengamati wanita bangsawan itu dengan curiga, saya memerintahkan Kania 
untuk menyelidiki makanan penutup tersebut, tetapi Kania memotong saya dan meminta 
saya untuk memancarkan mana bintang entah dari mana. 

Tubuhku masih dipenuhi dengan mana karena baru-baru ini aku meminum ramuan mana 
yang bermutu tinggi. Jadi, saat aku mulai memancarkan sedikit mana bintang tanpa banyak 
berpikir, Kania tiba-tiba meraih tanganku. 

"Kani? Apa yang sedang kamu lakukan..."? 

-Swoosh... 

"...Tidak mungkin?" 

Kemudian, saat dia memegang tanganku, asap mengepul dari tangannya. Dan aku 
menatapnya dan berkata. 

"Aku mengalami banyak sakit perut akhir-akhir ini... Jadi, aku tahu bagaimana membuat 
orang lain mengalami hal yang sama." 

"... Dan bagaimana jika kamu tertangkap?" 

"Itu adalah kutukan yang bisa dilemparkan sekali saja. Pada saat mereka kembali dari 
kamar mandi, akan sulit untuk menemukan jejak apapun kecuali Lady Ferloche sendiri 
yang menyelidikinya." 

"Tetap..." 

Tentu saja, saya berterima kasih padanya karena telah membantu saya, dan saya percaya 
pada kemampuannya, tetapi saya masih sedikit khawatir. Namun, ketika saya melihat 
ekspresi tegas Kania, saya memutuskan untuk tutup mulut. 
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"Ayo pergi." 

"...Ya." 

Kemudian Kania mulai berjalan dengan senyum puas, dan untuk sesaat aku menggaruk 
kepalaku dan mulai mengikutinya. 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi akhir-akhir ini saya menjadi semakin seperti tikus. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, apakah kamu tidak akan minum hari ini?" 

"...Aku tidak enak badan." 

"Astaga! Jika Tuan Muda tidak minum, itu berarti suasana hatimu sedang buruk, kan?" 

Setelah melarikan diri dari serigala yang mencari kekuatan keluarga Starlight dan wanita 
bangsawan muda yang mencoba menculik saya, kali ini, saya menghadapi godaan anggur 
yang direkomendasikan kepada saya oleh para bangsawan muda. 

'...Aku ingin menyesap.' 

Saya suka minum. 

Meskipun ayah saya mengajari saya bahwa alkohol adalah akar dari semua kejahatan, 
sejujurnya, saya tidak punya pilihan selain menyukai anggur karena jenis pekerjaan yang 
saya lakukan. 

Tentu saja, sekarang setelah kekuatan mental saya meningkat, tidak peduli berapa banyak 
saya minum, saya hanya merasa sedikit linglung. 

Namun, saya masih suka minuman keras karena sedikit meningkatkan suasana hati saya, 
dan perasaan itu sangat berharga bagi saya. 

Tentu saja, saya tidak terlalu bersenang-senang karena saya berpura-pura mabuk setelah 
minum setengah botol. 

"Aku khawatir aku harus mengunjungimu nanti ketika aku punya kesempatan." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Tentu, jangan ragu untuk melakukannya!" 

Tentu saja, saya memutuskan untuk tidak minum banyak karena pekerjaan yang akan saya 
lakukan hari ini perlu dilihat oleh orang-orang yang menghadiri pesta dansa sebagai 
sesuatu yang saya lakukan dalam keadaan pikiran yang waras. 

Jadi, saya melambai kepada rekan minum saya dengan ekspresi sedikit kecewa dan menuju 
ke tempat untuk pencuci mulut, berharap saya bisa memuaskan rasa lapar saya. Namun, 
segera pemandangan yang cukup menarik memasuki bidang penglihatan saya. 

"...Putri, jadi siapa di antara kami yang akan kamu pilih?" 

"Maukah kamu memberiku waktumu sebentar?" 

"Hmmm, meskipun tubuh ini sudah tua, aku jauh lebih baik daripada anak-anak ini." 

Clana dikelilingi oleh calon tunangannya. 

"Kamu akan tahu sebentar lagi. Sehingga kemudian..." 

"Jangan lakukan itu, tolong... Tidak bisakah kamu memberitahuku?" 

Saat Clana mencoba meninggalkan tempat kejadian dengan tampak jijik, salah satu 
kandidat meraih lengannya dan mengajukan pertanyaan dengan nada licik. 

Setelah diperiksa lebih dekat, pria itu yang dianggap bernafsu. 

"Kamu tidak sopan." 

"Oh." 

Clana, yang tampak tidak senang dengan tindakannya, dengan keras menepis tangannya. 
Pria itu tampak kesal sejenak, tetapi segera membuka mulutnya dengan seringai. 

"Yah... sekarang kamu bisa memperlakukan kami seperti ini karena kami hanya kandidat, 
tapi begitu kamu bertunangan, kamu sebaiknya bersiap, oke?" 

Karena itu, dia melirik Clana dengan tatapan tamak, dan begitu pula kandidat lainnya. 

"...Mendesah" 

Clana, yang memunggungi kandidat itu, dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. Dia 
kemudian menemukan saya menonton tontonan dengan tenang dan membuka mulutnya 
dengan mencibir. 

"...Bagaimana menurutmu? Bukankah aku terlihat lucu?" 

"........" 
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Saat aku menatapnya tanpa ekspresi, Clana melewatiku dengan ekspresi dingin dan 
berkata. 

"Jika kamu baru saja menepati janji yang kamu buat padaku saat itu, ini tidak akan terjadi." 
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Mendengar ucapannya, aku memejamkan mata, dan Kania, yang telah pergi beberapa saat, 
mendekatiku dan bertanya. 

"...Apa yang dia katakan?" 

"T-Tidak ada." 

Aku berjuang untuk menghindari pertanyaan itu dan menuju ke tengah aula perjamuan 
bersama Kania, yang telah menunggu di sisiku sampai saat itu. 

Ini karena acara utama bola ini akan segera dimulai. 

"Kaisar Raikon Solar Sunrise, matahari kekaisaran yang agung, dan Empress Ramie Solar 
Sunrise masuk!" 

Saat saya diam-diam menunggu saat yang tepat di tengah, lampu di ruang dansa tiba-tiba 
padam, dan saya mendengar pengumuman dari petugas. 

Dan saat berikutnya, Kaisar dan Permaisuri Kekaisaran Matahari Terbit masuk 
berdampingan. 

-- Astaga...! 

Segera, Kaisar memancarkan mana matahari yang bersinar, dan mereka yang menyaksikan 
pemandangan itu semua menundukkan kepala sekaligus. 

"... Ugh." 

Sementara itu, Kania, yang rentan terhadap mana matahari, mengerutkan kening, saat aku 
buru-buru memancarkan mana bintang untuk melindunginya dari mana matahari. 

"Ugh." 

Meskipun mana bintang memblokir sebagian besar mana matahari, itu juga memiliki sifat 
untuk membersihkan mana gelap, jadi Kania secara bertahap mulai basah kuyup oleh 
keringat. Melihat ini, aku diam-diam memegang tangannya dan memberinya kekuatan 
hidupku setelah waktu yang lama. 

"...Semuanya angkat kepalamu." 
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Setelah memegang tangan Kania untuk waktu yang lama, Kaisar menarik mana solarnya, 
lalu duduk di singgasana dan menyatakan dengan sungguh-sungguh. 

Untuk referensi, saya mengangkat kepala saya tinggi-tinggi. Ini karena keluarga Starlight 
dan Moonlight Ducal tidak wajib membungkuk di depan Kaisar. 

Aku benci hak istimewa yang dimiliki bangsawan, tapi aku suka hak istimewa ini di mana 
aku tidak harus tunduk pada keluarga Kekaisaran. 

"Seperti yang mungkin kalian semua ketahui, alasan saya mengundang kalian semua tuan 
di sini hari ini adalah untuk mengumumkan pasangan pertunangan dari Klan Putri 
Kekaisaran Ketiga." 

Mendengar pernyataan itu, mata calon tunangan Clana, yang berdiri di podium, berbinar. 

"Metode memilih pertunangan... Ha-am..." 

Kaisar melirik calon tunangan itu dengan ekspresi bosan dan tiba-tiba menguap di tengah 
pidatonya. Dia kemudian menggosok matanya dan terus berbicara. 

"Ramie, tolong jelaskan atas namaku." 

Karena itu, Kaisar, yang tidak bisa mengatasi kelesuannya, menguap lagi sambil duduk di 
atas takhta. Di sisi lain, Permaisuri tersenyum pada Kaisar, lalu melanjutkan menceritakan 
apa yang Kaisar katakan sebelumnya. 

"Metode memilih tunangan... Awalnya, Clana, Putri Ketiga, seharusnya memilih sendiri, tapi 
sepertinya ada sedikit masalah." 

Begitu dia mengatakan itu, pengumuman para pelayan bergema di seluruh ruangan. 

"Matahari Terbit dari Kekaisaran sedang masuk!!" 

Kemudian Pangeran Pertama, Putri Pertama dan Kedua muncul satu demi satu, dan 
akhirnya, Clana terlihat mengikuti mereka dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

"Kamu seharusnya tidak membuat keputusan terburu-buru ketika memilih teman yang 
akan kamu habiskan seumur hidupmu. Jadi, Rising Suns of the Empire dan saya bersama-
sama memilih pasangan yang tepat untuk diri Anda sendiri setelah diskusi dan konsultasi 
yang panjang." 

Setelah mendengar ini, Clana gemetar dan menundukkan kepalanya saat Putri Pertama dan 
Kedua meliriknya dan terkikik. 

Sementara itu, Pangeran Pertama berpura-pura menyerupai seorang ayah yang memiliki 
ekspresi bermasalah. 
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"Kalau begitu, mari kita umumkan tunangan Putri Kekaisaran Ketiga yang telah kita pilih 
untuk dirinya sendiri." 

Setelah mengatakan itu, Permaisuri berdiri, lalu perlahan turun dari tahta, dan menuju 
podium tempat calon tunangan berdiri. 

Calon tunangan menelan ludah dan perhatian semua orang beralih ke Permaisuri dan calon 
tunangan. 

"...Hmm." 

Permaisuri, menikmati perhatian seperti itu, tiba di podium tempat para kandidat berdiri, 
dan perlahan melewati para kandidat dengan langkah kaki yang santai. 

Permaisuri melewati Marquis tua berkepala botak dan pemabuk yang memerah, dan 
akhirnya berhenti di depan satu orang. 

"...Hehehe." 

Orang itu adalah pria bernafsu yang mencoba meraih lengan Clana sebelumnya. 

"Eh, eh..." 

Bibir Clana berdarah karena terlalu banyak menggigitnya, saat dia gemetar saat menonton 
adegan itu. 

"Biarkan semua orang tahu! Clana Solar Sunrise, Putri Kekaisaran Ketiga Kekaisaran, 
bertunangan dengan...!" 

Tanpa meliriknya, Permaisuri tersenyum dan mencoba mengumumkan tunangannya ke 
publik, tapi ... 

"Permaisuri, maukah kamu menunggu sebentar !!?" 

"...Hmm?" 

Aku memejamkan mata dan menarik napas dalam-dalam, lalu berseru dengan tegas. 
Permaisuri berhenti berbicara dengan alisnya berkerut dan kemudian mulai menatapku. 

"Adipati Frey? Apa yang salah?" 

"Aku punya sesuatu untuk dikatakan." 

Karena itu, aku menuju ke podium dan melirik para bangsawan yang kebingungan. 

"Aku tidak tahu apa yang ingin kamu katakan, tetapi aku ingin kamu memperhatikan 
situasi ini ..." 
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Aku berjalan melewati Permaisuri, yang balas membentakku dengan alis berkerut dan 
perlahan mulai menaiki podium. 

Penjaga Kekaisaran buru-buru mencoba menghalangi jalanku, tetapi Kaisar melambaikan 
tangannya untuk menghalangi mereka dengan ekspresi penasaran di wajahnya. 

Bagaimanapun, dia adalah Kaisar yang suka merangsang dan menggairahkan hal-hal 
karena kelesuannya yang ekstrem. 

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

Ketika saya mencapai podium dengan selamat, saya berlutut di depan Clana, ketika para 
bangsawan mulai membuat keributan, dan Pangeran dan Putri memiliki ekspresi 
tercengang di wajah mereka. 

"Matahari Terbit Matahari Clana." 

Dalam suasana yang begitu kacau, segera setelah saya menyebut namanya, keheningan 
mutlak turun ke ruang dansa, dan dalam keheningan yang menguasai itu, saya tersenyum 
dan melemparkan bom. 

"Aku sudah lama mencintaimu." 

Semua orang membeku setelah mendengar kata-kata itu. 

"T-Tidak... ada apa kau..." 

Sementara itu, ketika Clana mendengar kata-kataku, dia mulai tergagap dengan ekspresi 
terkejut di wajahnya, saat aku tersenyum padanya dan melemparkan bom lagi. 

"...Jadi, sesuai dengan perjanjian, dengan ini aku secara resmi melamarmu." 

Dan pada saat berikutnya, ruang dansa benar-benar kacau. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, pada saat Frey membuat pernyataan mengejutkan itu. 

"............Apa?" 
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Serena, yang terlambat memasuki ballroom, menatap podium dengan mulut ternganga 

Dan dalam genggamannya, surat cinta yang dia tulis dengan sungguh-sungguh dalam 
perjalanannya ke sini berkibar. 
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Chapter 37 
Bab 37: Diskusi Diskusi 

"Pfft hahahaha!!!" 

Tawa nyaring dari Sovereign Raikon dari Kekaisaran Matahari Terbit membungkam ruang 
dansa yang kacau itu. 

Karena dia adalah Kaisar yang biasanya hanya memiliki ekspresi muram dan cemberut di 
wajahnya, yang akhirnya menjadi identitasnya, tawanya cukup untuk menutup mulut 
orang-orang di ballroom. 

"Hahaha... lucu sekali...!" 

Kaisar, yang telah tertawa sendirian dalam keheningan yang begitu lama untuk waktu yang 
lama, menyeka air mata yang mengalir di sudut matanya karena terlalu banyak tertawa, 
lalu mengarahkan pandangannya ke arahku dan berkata. 

"Kamu, bisakah kamu bertanggung jawab atas kata-kata yang baru saja kamu ucapkan?" 

"...Itu aku tidak tahu." 

Saya menjawab dengan agak tenang. 

Tentu saja, jika dia adalah kaisar biasa, komentar saya bisa dianggap tidak bijaksana dan 
tidak sopan. Namun, dalam kasus Kaisar Raikon, itu adalah jawaban yang tepat. 

"Pfft...Pwahaha..." 

Seperti yang diharapkan, saat Kaisar mendengar jawabanku, dia sekali lagi mulai tertawa. 
Karena itu, dia terus tertawa sendirian untuk sementara waktu dalam keheningan yang 
dalam ini. 

"Duke Frey, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan ..." 

Setelah melihat reaksi Kaisar, saya merasa lega bahwa semuanya berjalan sesuai rencana, 
tetapi tiba-tiba Permaisuri buru-buru mendekati saya dan hendak membisikkan sesuatu. 

"...Baik! Kalau begitu, aku akan mendiskusikan permintaanmu dengan Permaisuri!" 

Namun, ketika Kaisar bangkit dari tempat duduknya dengan ekspresi ceria, Permaisuri 
mengerutkan kening dan segera berjalan ke arahnya. 

"Kamu, masalah ini ..." 

"Sudah lama sejak hal menarik terjadi. Apa yang salah denganmu?" 
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Kaisar, bagaimanapun, menunjukkan ekspresi yang menyenangkan dan menuju ke aula 
besar yang disiapkan untuk pertemuan. Sementara itu, Permaisuri menggigit bibirnya dan 
memelototiku sejenak, lalu akhirnya mulai mengikutinya. 

'...Misi selesai.' 

Dilihat dari ini, rencana saya tampaknya telah berhasil. 

Tentu saja, saya hampir yakin dengan keberhasilan operasi ini, jadi saya tidak terkejut. 

Di Kekaisaran Matahari Terbit, di mana Kaisar memiliki kekuasaan absolut, Permaisuri 
mendominasi karena sikap Kaisar yang lesu. 

Karena perilakunya, Kaisar muncul sebagai simbol ketidakmampuan, dan Permaisuri 
mampu menggunakan kekuasaan sebagai gantinya. 

Di zaman Kekaisaran ini, dia terpikat dengan urusan yang merangsang dan 
menggembirakan. 

Karena itu, jauh sebelumnya saya sudah memperkirakan dia akan terlibat dalam masalah 
ini jika saya entah bagaimana berhasil menghilangkan kebosanannya. 

Tentu saja, itu adalah sesuatu yang hanya bisa saya lakukan. 

Karena setelah ini selesai, Kaisar akan kembali ke perilaku lesunya. 

Setelah itu, Permaisuri, Putra Mahkota, dan Putri Kekaisaran secara pribadi akan maju ke 
depan, dan satu-satunya orang yang dapat menandingi status mereka di Kekaisaran adalah 
aku, pewaris dan Penguasa Sementara dari keluarga Ducal Starlight. 

Dengan kata lain, rencana ini adalah strategi yang hanya bisa saya gunakan. 

Tentu saja, saya mempertimbangkan kemungkinan Kaisar sedang kesal atau Permaisuri 
entah bagaimana menemukan cara untuk ikut campur, jadi saya mengucapkan kata 
'perjanjian.' 

Berkat ini, Permaisuri dan anak-anaknya harus dalam keadaan darurat. 

"Apakah kita akan pergi?" 

"...Hmm?" 

Tenggelam dalam pikiran seperti itu, ketika saya tersenyum penuh kemenangan, seorang 
petugas datang ke sisi saya dan menawarkan diri untuk mengawal saya. 

"Setelah tunangan Yang Mulia Putri Kekaisaran Ketiga telah diputuskan, kami 
diperintahkan untuk membimbing mereka ke sebuah ruangan di mana mereka dapat 
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menghabiskan waktu bersama dengan Putri dengan nyaman. Dalam keadaan saat ini, 
tampaknya tidak apa-apa bagimu untuk pergi, Tuan Frey. " 

"...Saya mengerti." 

Setelah mendengar kata-katanya, saya mengangguk dan meninggalkan Clana, yang 
menatap kosong ke arah saya sampai saat itu, dan mulai turun dari podium bersama 
petugas. 

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

Saat aku turun dari podium, banyak tatapan diarahkan ke arahku. 

Tatapan yang dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu, tatapan yang dipenuhi dengan 
kekaguman dan keheranan, tatapan dengan mata oportunistik yang penuh dengan 
keserakahan, atau tatapan yang menilai saya sebagai anak kecil. 

Mata yang tak terhitung jumlahnya menunjuk ke arahku, tetapi mereka tidak terlalu 
membebani atau menyesakkan. 

Karena aku selalu menerima tatapan seperti itu. 

"...Anda." 

Saat aku menuju ke ruangan yang disiapkan sebelumnya setelah merusak kesenangan 
banyak orang, seseorang menghalangi jalanku. 

".....!" 

Dan ketika saya melihat wajah orang yang menghalangi saya, ekspresi tenang di wajah saya 
tidak punya pilihan selain berubah menjadi ekspresi bingung. 

"Apa... Apa artinya ini?" 

Itu karena Serena, tunangan saya, yang akan menjadi penghalang terbesar bagi rencana 
masa depan saya, yang tidak pernah menyerah pada saya sampai saat-saat terakhir di 
timeline sebelumnya, dan yang tidak pernah ingin saya temui pada saat ini, menghalangi 
saya. jalan dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"A-Apakah kamu bercanda lagi? Saya sudah tahu bahwa Anda tidak pernah serius tentang 
selingkuh. " 

"...Hah?" 

Tapi ada yang aneh. 
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Saya pikir akan ada interogasi yang tepat mengenai apakah saya ingat garis waktu 
sebelumnya atau tidak, atau pemberitahuan sistem yang menampilkan niat membunuh ... 
karena saya telah sering menemukan pemberitahuan itu di masa lalu. 

"Meskipun... dilihat dari ekspresi wajah dan gerak tubuhmu, aku merasakan sedikit 
ketulusan... Tidak, kau cukup tulus, tapi itu juga akting, kan? Anda telah sangat 
meningkatkan akting Anda, ya? " 

"Apa yang---" 

"Jadi, hentikan. Berhenti berakting... Aku tahu tempat yang indah..." 

"Lepaskan tanganmu dariku." 

Tangannya yang gemetar terulur ke arahku, dan kebiasaan lamaku untuk berurusan 
dengannya tanpa sadar muncul. 

"Ya." 

Lalu tiba-tiba, cahaya di pupilnya meredup, dan dia menarik telapak tangannya dengan 
tatapan patuh. 

".....?" 

Tingkah lakunya tampak aneh, lalu tiba-tiba cahaya kembali ke pupilnya, dan dia mulai 
berbicara lagi. 

"...Mari kita beralih ke pemandangan indah itu dan mengobrol dengan tenang. Apa yang 
membuat Anda tidak puas, dan mengapa Anda melakukan ini ... " 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Kesunyian." 

Untuk jaga-jaga, aku memberinya perintah lain, dan cahaya memudar dari pupilnya saat 
dia menutup mulutnya. 

"...Berhenti bicara dan pergi." 

Saya memberinya perintah terperinci, berpikir itu tidak akan berhasil, tetapi segera mulut 
Serena sedikit berkedut dan dia mulai menuju ke suatu tempat. 

Ada yang aneh dengan perilakunya, jadi aku mencoba menggunakan skill Inspect dan 
hasilnya cukup mengejutkan. 

[Statistik] 

Nama: Serena Lunar Moonlight 
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Kekuatan: 7.8 

Mana: 7.8 

Kecerdasan: 10 

Kekuatan Mental: 9 

Status Pasif: Subordinasi Keluarga / Sihir Ketaatan Mutlak 

Disposisi: Ahli Strategi Jenius 

Statistik Kebaikan: 0 

'...Sihir kepatuhan mutlak?' 

Tentu saja, kutukan yang mengikatnya Familial Subordinasi❱ sudah diduga. Karena itu, dia 
cukup menderita saat mencoba menghadapiku di timeline sebelumnya. 

Ungkapan 'Ahli Strategi Genius' juga tidak mengejutkan, karena paling tepat 
menggambarkan wataknya. Akan aneh jika dia tidak diberi gelar ahli strategi, karena dia 
adalah ahli taktik jenius yang memblokir pasukan Raja Iblis selama bertahun-tahun dengan 
tentara yang terluka dan kelelahan. 

'Tapi... Kenapa ada sihir kepatuhan mutlak?' 

Sihir kepatuhan mutlak, mantra sihir yang dirancang agar subjek hanya setia pada satu 
target... Ini adalah sihir tingkat lanjut yang memaksa subjek untuk patuh mengikuti 
perintah target tersebut tanpa gagal. 

Tapi mengapa sihir seperti itu diberikan padanya, dan mengapa aku ditunjuk sebagai 
target yang setia padanya? 

"... Tuan Frey? Sudah waktunya untuk pergi." 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran saya, petugas mendesak saya untuk melanjutkan. 

"Ah, maaf. Ayo pergi." 

Karena itu, saya sadar dan diam-diam mulai menuju ke ruangan yang telah disiapkan 
sebelumnya. 

'Serena, jangan bilang kamu ...' 

Tentu saja, dalam perjalanan ke kamar, aku masih memikirkan Serena. 

. 
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"...Tempat apa ini?" 

Ketika saya tiba di kamar, saya tidak bisa menahan perasaan bingung. 

"Kamar ini hanya untuk calon tunangan dan Putri Ketiga." 

"Ini membuatku gila." 

Ini karena seluruh ruangan dicat dengan warna pink, dan dekorasi lucu bermotif hati yang 
berkeliaran menciptakan suasana yang menyenangkan. 

"Orang gila macam apa yang merancang ini?" 

"Itu disiapkan oleh Permaisuri." 

"Setelah dipikir-pikir, itu lucu dan cantik. Ini menyenangkan karena memberikan suasana 
pengantin baru." 

Saya segera mengubah kata-kata saya untuk menghindari teguran dan mengambil tempat 
duduk saya di meja bundar kecil di mana berbagai makanan ringan dan makanan penutup 
diatur di atasnya. 

"... Apakah Permaisuri secara pribadi mempersiapkan ini juga?" 

"Permaisuri sendiri menyiapkan semua makanan ringan dan makanan penutup di sini." 

Ketika saya masih muda, Serena memberi saya begitu banyak makanan sehingga gigi saya 
hampir membusuk, jadi saya terbiasa dengan makanan penutup. Saat saya mencicipi 
makanan penutup, saya sampai pada kesimpulan bahwa Permaisuri memang memiliki 
selera yang baik untuk makanan penutup, dan segera mengajukan pertanyaan kepada 
petugas. 

"Jadi, kapan Clana datang?" 

"I-Sudah hampir waktunya dia datang..." 

-- Berderit... 

Saat saya memelototi petugas, yang tampaknya gagap, saya diam-diam meraih koktail di 
sebelah saya. Tak lama kemudian, pintu terbuka. 
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"... Semuanya, silakan pergi." 

Ketika Clana memasuki ruangan dan memesan dengan dingin, pelayan dan pelayan yang 
berdiri di sampingku menatapku. 

"Meninggalkan." 

Dan mereka hanya meninggalkan ruangan setelah saya memberi mereka perintah. 

"... Ugh." 

Clana, yang menyaksikan adegan seperti itu dengan kebencian, segera menatapku seolah-
olah dia akan membunuhku dan berkata. 

"Kamu, apa yang kamu rencanakan ..." 

"Silahkan duduk." 

Tapi saat aku mengguncang koktail di tanganku, aku memotongnya dengan ekspresi dingin 
di wajahku. 

"Apa?" 

"Silahkan duduk." 

Akhirnya, aku menunjuk ke kursi di seberangku dan menatap Clana dengan merendahkan. 
Clana gemetar sejenak, lalu perlahan pindah ke kursi. 

"... Apa yang kamu coba lakukan?" 

Segera setelah itu, dia duduk dan mengajukan pertanyaan sambil memelototiku. Aku 
mengabaikannya dan mulai meminum koktail di tanganku. 

"Jawab aku, Frey. Apa yang kau lakukan..." 

"Perbaiki sikap itu dulu." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Apa?" 

"Jika kamu ingin menjadi pengantinku dan ingin memelukku, kamu harus mengubah sikap 
biadab itu terlebih dahulu." 

Segera ketika aku berkata begitu dingin, ekspresi Clana berubah dan dia mulai berbicara 
dengan suara yang mendidih karena marah. 

"Apakah kamu pikir aku ... akan memelukmu?" 
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"Jika kamu menikah denganku, kamu harus memelukku bahkan jika kamu tidak 
menyukainya?" 

"Huh, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi..." 

-- Bang!! 

"... Heh!" 

Saat aku membanting meja dengan keras, Clana tersentak dan berhenti berbicara. Aku 
menertawakan penampilannya dan berkata. 

"Saya tidak berpikir Anda memahami situasi dengan baik ... Anda tidak punya pilihan." 

"........" 

"Jika kamu tidak menerima lamaranku, kamu akan dipenjara di biara atau menara. Kamu 
tahu itu kan?" 

Ketika saya berbicara seolah-olah saya menyadari segalanya, Clana tutup mulut, dan 
akhirnya saya memasukkan paku terakhir ke peti mati. 

"Yah, jika kamu tidak menyukaiku, kamu memiliki pilihan untuk bersama lelaki tua botak 
dengan perut membuncit, atau pelanggar seks wanita jelek itu.... Bagaimana?" 

"Ah ah..." 

"Bukankah lebih baik menikah denganku karena kita dulu berteman ketika kita masih 
kecil?" 

Karena itu, aku dengan lembut meraih tangan Clana, yang gemetar. 

"Bukankah itu? Klan?" 

Seperti yang saya katakan dan menguatkan cengkeraman saya di tangan Clana, dia 
menutup matanya dan mulai memusatkan mana surya di tangannya. 

"... Ugh." 

Karena itu, saya mengalami luka bakar yang dalam di tangan saya saat asap mengepul 
darinya. Setelah memeriksa tanganku yang hangus sejenak, aku bangkit dari kursi dan 
mulai mendekatinya, tapi--- 

"Halo?" 

Pada saat itu, Putra Mahkota dan Putri Kekaisaran Pertama memasuki ruangan, jadi aku 
berhenti dan duduk lagi. 
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"...Apa yang kamu lakukan di sini?" 

"Kami di sini untuk berbicara dengan Anda secara pribadi." 

Ketika saya bertanya seperti itu dengan ekspresi yang sedikit waspada, Putri Pertama 
melangkah maju sebagai perwakilan dan menjawab pertanyaan saya. 

"Kenapa kamu tidak pergi, Clana?" 

Segera setelah itu, Putri Pertama memelototi Clana seolah ingin membunuhnya dan 
memberi isyarat agar dia pergi, lalu Clana berdiri dari tempat duduknya dan berjalan 
keluar ruangan dengan kepala terkulai. 

"Aku tidak pernah menduga bahwa Lord Frey memiliki selera yang begitu unik?" 

Akhirnya, mereka duduk di kursi mewah yang dibawa oleh para pelayan, dan setelah 
beberapa saat, Putri Pertama menyilangkan kakinya dan mengajukan pertanyaan 
kepadaku dengan ekspresi penasaran di wajahnya. 

"Tidak perlu menyembunyikan apa pun. Kamu juga tahu itu." 

Lagi pula, karena saya adalah pewaris keluarga Ducal, saya mengenalnya sampai batas 
tertentu, jadi ketika saya tersenyum sebagai tanggapan, Putri Pertama balas tersenyum dan 
terus berbicara. 

"Lalu kamu akan terus berpura-pura?" 

"Kamu cukup ahli dalam mengabaikan orang." 

"Hmm..." 

Putri Pertama, yang menatapku lama sambil mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, 
segera meletakkan tangannya di dagunya dengan ekspresi serius. 

"Jadi, apa tujuanmu?" 

"Itu mudah. Aku ingin Clana menjadi milikku." 

"Mengapa?" 

Setelah memejamkan mata sejenak dan menyesap koktail, aku menjawab dengan tatapan 
licik. 

"...Aku ingin menghancurkannya." 

Aku menyesap koktail lagi dan diam-diam memeriksa wajah Pangeran dan Putri. 

Keduanya tersenyum mendengar jawabanku. 
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"Hmm... Bukankah suap diperlukan untuk ini?" 

Akhirnya, ketika saya mengosongkan semua koktail, Putri Pertama mengatakannya dengan 
nada sedikit bersemangat dan memberi isyarat kepada petugas. 

Setelah menunggu beberapa saat, petugas itu kembali dengan botol yang tampak antik. 

"Ini anggur dari Benua Barat. Itu berumur sekitar 130 tahun." 

Segera setelah itu, Putri Pertama tersenyum, dan petugas membuka botol anggur dan mulai 
menuangkannya ke gelas kosong saya. 

"...Aku akan minum juga." 

Kemudian Putra Mahkota, yang dikabarkan menyukai minuman keras seperti saya, 
memerintahkan pelayan untuk menuangkan segelas untuknya, dan segera kami berdua 
mulai bertukar gelas. 

"Ya, saya sudah memiliki pemikiran ini sejak saya masih kecil. Aku ingin menghancurkan 
kepribadiannya yang ganas itu... sekali." 

"...Itu kebiasaan buruk, tapi kebiasaan burukmu itu adalah sesuatu yang kita butuhkan saat 
ini." 

Setelah minum untuk waktu yang lama, Putra Mahkota menjadi agak mabuk, dan keduanya 
dengan tulus mulai berbicara di bawah pengaruh anggur. 

"Mainkan dia sepuasnya, hancurkan dia dan akhirnya hancurkan hatinya... lalu buang dia. 
Anda tidak dapat berpegang pada benda cacat seperti itu selama sisa hidup Anda." 

"...Bisakah kamu mengatakan hal seperti itu tentang dia? Bukankah dia juga bagian dari 
keluarga Kekaisaran?" 

"Lalu bagaimana denganmu? Mengapa kamu melakukan ini pada seseorang yang kamu 
kenal?" 

Segera ketika Pangeran sedikit mengernyit dan mengkritik saya seperti itu, saya bersandar 
di kursi dan membalasnya dengan senyuman. 

"Jujur, apakah kamu tidak lelah memanggil seseorang yang tidak memiliki kualifikasi untuk 
mewakili keluarga Kekaisaran, Putri Ketiga?" 

Mendengar ini, Pangeran tersenyum lembut dan mengambil gelasnya. 

"Tidakkah menurutmu kita bergaul dengan baik?" 

"Aku pikir juga begitu." 
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Setelah kami bersulang dan mengosongkan semua minuman, Putri Pertama yang duduk di 
samping kami turun tangan di tengah percakapan kami. 

"Ngomong-ngomong... Apa yang akan kamu lakukan dengan tunangan Lord Frey, Serena?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Mendengar itu, aku terdiam beberapa saat, lalu segera melirik bulan yang mulai muncul di 
langit dan berkata dengan nada tenang. 

"Aku akan membuangnya untuk saat ini, lalu menjemputnya nanti." 

"Pfft!" 

Pangeran tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ucapanku yang keterlaluan, 
sementara Putri berbicara kepadaku dengan ekspresi puas di wajahnya. 

"Apakah kamu percaya diri?" 

"Sejujurnya, ini mungkin terdengar sedikit kasar bagi Permaisuri, tapi... semua kandidat 
yang dia pilih adalah idiot. Daripada orang bodoh, lebih baik bagi seorang ahli untuk 
menangani ini. " 

"Bagus sangat bagus." 

Pada saat itu, ketika saya sedang berbicara dengan saudara-saudara kerajaan, salah satu 
pelayan memasuki ruangan dengan sebuah gulungan. 

"...Hasil pertemuan telah keluar." 

Setelah mendengar ini, baik Pangeran dan Putri menarik napas dalam-dalam, saat saya 
menyesap dengan tenang dan mendengarkan. 

"Proposal pertunangan Frey Raon Starlight akan ditunda selama satu tahun." 

Dan saat berikutnya, Pangeran, Putri, dan aku semua mengerutkan kening setelah 
mendengar kata-kata dari mulut pelayan, yang mulai membaca gulungan itu. 

"Keputusan ini dibuat karena 'perjanjian' yang baru saja diminta Serena Lunar Moonlight 
dari Kaisar dan 'perjanjian' yang diminta oleh Frey Raon Starlight saling bertentangan." 

Saat nama Serena disebutkan, aku menghela napas panjang. 

"Sebagai gantinya, aku akan memberikan Frey Raon Starlight semua hak yang disediakan 
untuk tunangan Clana selama satu tahun. Tentu saja, tunangan resminya masih Serena 
Lunar Moonlight." 
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Pelayan, yang sedang membaca gulungan itu dengan tenang, terbatuk sebentar dan 
kemudian membaca baris terakhir. 

"Jika resolusi Frey Raon Starlight tidak berubah bahkan setelah satu tahun, saya akan 
mengakui pertunangannya dengan Clana Solar Sunrise. Namun, jika ada perubahan dalam 
pikirannya, saya akan berpura-pura bahwa tidak ada perjanjian pernikahan sejak awal. " 

Pelayan, yang menyatakan dengan suara serius, melipat gulungan itu dan menambahkan 
beberapa kata lagi. 

"Konten ini telah berlaku di bawah otoritas kedaulatan Yang Mulia Raikon Solar Sunrise, 
Kaisar Kekaisaran Matahari Terbit." 

Dan keheningan bertahan untuk beberapa saat. 

"Nah, sekarang setelah aku mendapatkan otoritas dari tunanganku... kalian berdua 
seharusnya bisa melakukan apapun yang kalian mau." 

Ketika saya menghibur Pangeran dan Putri yang memiliki ekspresi muram di wajah 
mereka, mereka tersenyum dan menganggukkan kepala. Kemudian keduanya bangkit dari 
tempat duduknya. 

"Kalau begitu kita harus pergi, bukan?" 

"Saya berharap yang terbaik untuk Anda di masa depan, Lord Frey. Kami akan terus 
memberi Anda kompensasi dan dukungan moneter dan non-moneter untuk kerja keras 
Anda." 

Setelah meninggalkan kata-kata itu, mereka mulai menuju pintu. Setelah sejenak menatap 
mereka, aku membuka mulutku. 

"Tunggu! Karena saya telah menerima anggur yang begitu baik ... Saya harus memberi Anda 
hadiah juga ... Saya tidak punya hadiah untuk diberikan kepada Anda sekarang, jadi saya 
akan memberi Anda nasihat! 

Setelah Mendengar ini, Pangeran berhenti berjalan, saat aku tersenyum sedikit dan 
mengetuk bros. 

-- Dia jelek. 

-- Hah? 

-- Memberikan pria jelek seperti itu untuk pertama kalinya... Maksudku... bukankah itu 
sedikit menyedihkan bagi seorang wanita? 

Kemudian suara Isabel, yang bertunangan dengan Putra Mahkota, keluar. Ekspresi 
Pangeran berangsur-angsur berubah menjadi busuk setelah mendengarnya. 
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-- ...Bagaimana dengan Pangeran? 

-- Um... dia bodoh dan gendut, jadi setelah menari untuk pertama kalinya, dia akan 
terengah-engah dan melepaskanku, seperti terakhir kali. 

Tapi brosku terus menumpahkan penghinaan Isabel padanya, dan ketika Pangeran 
akhirnya gemetar karena marah, aku berbicara dengan senyum halus. 

"...Jika kamu bertemu dengan istri yang salah, kamu akan menderita seumur hidupmu." 

Setelah mendengar ini, Pangeran diam-diam menggertakkan giginya dan menjawab dengan 
nada serius. 

"...Terima kasih atas sarannya." 

Pangeran mengucapkan terima kasih dan meninggalkan ruangan di samping Putri yang 
memiliki ekspresi beku di wajahnya. 

"...Apakah sisa anggur itu milikku?" 

Saat aku ditinggalkan sendirian di kamar, aku diam-diam menuangkan anggur ke dalam 
gelas dan tersenyum. 

"... Ini cukup bagus." 

Intervensi Serena adalah sesuatu yang tidak kuduga, tapi ini bisa melindungi Clana dari 
ancaman pertunangan selama setahun. 

Juga, karena saya telah diberi sarana untuk menahan Clana ... Pangeran dan Putri tidak 
akan punya pilihan selain berada dalam rahmat baik saya. Beberapa saat yang lalu, 
Pangeran berdarah panas berjuang untuk menahan amarahnya dan mengucapkan terima 
kasih karena telah memberinya nasihat. 

Jadi... Sekarang, bagaimana cara menghadapi Serena... 

"...Kau adalah orang paling menjijikkan yang pernah kukenal." 

Saat aku dengan tenang membawa gelas anggur ke bibirku, Clana, yang meneteskan air 
mata di sudut matanya, membanting pintu dan berkata. 

"Kamu tidak ingat apa-apa. Tentu saja, bagaimana seseorang yang lupa tentang janji yang 
mereka buat sebagai seorang anak bisa mengingat sesuatu?" 

Melihat Clana berbicara dengan kebencian dan penghinaan, aku menghela nafas. 

'...Lagi pula, dia menguping dan mendengarkan semuanya.' 
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Aku hampir tidak bisa merasakan mana solar di luar ruangan, jadi aku memiliki gambaran 
kasar tentang apa yang dilakukan Clana. 

Bahkan Pangeran dan Putri yang tidak kompeten sepertinya tidak menyadarinya. 

"Bagaimanapun... apa yang terjadi hari ini... aku bodoh untuk berharap sejenak bahwa apa 
yang kamu lakukan hari ini adalah untuk menepati janji yang kamu buat di masa lalu." 

"...Apa yang kau bicarakan?" 

-- Klak!!! 

Saat aku bertanya dengan tatapan tercengang, Clana menembakkan mana emas ke gelasku, 
menghancurkannya setelahnya. 

Berkat ini, pakaianku tertutup anggur, dan Clana, yang menatapku, membuka mulutnya 
dengan senyum dingin. 

"Kalau begitu coba peluk aku setelah setahun." 

Karena itu, Clana berbalik dan menambahkan beberapa kata. 

"...Tentu saja, itu tidak mungkin terjadi." 

Akhirnya, Clana meninggalkan ruangan tanpa melihat ke belakang, dan aku menatapnya 
sebentar, lalu mengalihkan pandanganku ke gelas anggur yang pecah dengan ekspresi 
kecewa dan bergumam. 

"...Ini adalah anggur yang mahal." 

Saat aku dengan menyesal melihat anggur merah, yang setiap tegukannya mungkin 
berjumlah ribuan emas, aku berbalik ketika tiba-tiba aku merasakan tarikan aneh di 
lenganku. 

"Hoot-Hoot !!" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Lalu aku melihat burung hantu putih yang tampak familier menarik lenganku. 

"...Bulan di luar matahari." 

Rupanya, sudah waktunya untuk melihat tunangan saya. 
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Chapter 38 
Bab 38: Bulan Bersinar di Atas Bintang "Hoot!!" 

"...Aku mengerti, oke?" 

Burung hantu itu menarik lenganku dengan paruhnya dan menyeretku ke suatu tempat. 

Jika dia melepaskan lenganku dan terbang ke depan, aku akan tetap mengikutinya sendiri, 
tapi dia tidak berhenti menarik lenganku. Bahkan, lenganku mulai sakit sekarang. 

"Aku akan mengikutimu sendiri, jadi silakan!" 

"Hoooooooot!!" 

Jadi, ketika saya mengayunkan lengan saya dengan kuat karena panik, burung hantu itu 
mengencangkan paruhnya lebih kuat dan mulai mengepakkan sayapnya. 

Seperti yang diharapkan, itu cukup pintar untuk memahami bahasa manusia karena 
menyerupai tuannya, belum lagi ulet seperti dia. 

"...Orang ini." 

"Bagus, sial!" 

Tetapi pada tingkat ini, saya merasa seperti akan merobek lengan saya, jadi saya mulai 
menggelitik bulu burung hantu. 

"Huh... Astaga...!" 

Kemudian burung hantu itu memutar tubuhnya, lalu melepaskan lenganku dan mulai 
memelototiku. Lagipula, pria ini selalu lemah untuk digelitik sejak masa mudaku. 

"...Aku akan mengikutimu, oke?" 

Dengan pemikiran itu, saya melirik burung hantu dan dia balas menatap saya dengan 
ketidakpercayaan di matanya. Burung hantu itu kemudian hinggap di pundakku. Saya pikir 
itu mencoba untuk mengawasi saya. 

"...Apakah kamu ingin beberapa makanan ringan?" 

"Tiupan." 

Setelah memutar dan meregangkan lengan saya yang sekarang bebas sekali, saya 
mengambil kue di atas meja di sebelah saya dan menawarkannya kepada burung hantu. 
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Dia menoleh sedikit dengan tatapan cemberut, tetapi ketika aku meletakkan kue di 
paruhnya, dia mulai menggigitnya dengan tatapan seolah dia tidak punya pilihan selain 
melakukannya. 

Saya pikir burung hantu itu terlihat lucu, jadi saya dengan lembut mulai membelai 
kepalanya. 

'...Haruskah aku memelihara burung hantu juga?' 

Saya sangat menyukai binatang. 

Favorit saya adalah kucing, tetapi saya juga menyukai jenis hewan lain selain kucing. 

Karena tidak apa-apa bagi saya untuk bersikap baik kepada binatang. 

Di timeline sebelumnya, 'Hewan' dibebaskan dari krisis di mana saya harus melakukan 
perbuatan jahat untuk membuat 'Persenjataan Pahlawan' mengamuk. 

Jadi, ketika saya merasa lelah karena terus-menerus melakukan perbuatan jahat, saya akan 
mencoba mencari hiburan dengan membelai anak kucing dan dengan melakukan 
perbuatan baik seperti merawat hewan yang terluka. 

Mungkin itu sebabnya saya selalu memiliki keinginan yang kuat untuk hewan peliharaan. 
Nanti, setelah semuanya selesai, saya berencana untuk memelihara anak kucing hitam yang 
menyerupai boneka yang diberikan Kania kepada saya... 

"Hoot!!" 

"... Ugh." 

Ketika saya berhenti sejenak untuk merenung, burung hantu itu kembali cemas dan 
mematuk jari saya. 

Saat saya memelototi burung hantu, ia membuka paruhnya lebar-lebar sebagai tanggapan. 
Setelah melihat ini, saya mempercepat langkah saya dan dengan cepat meletakkan tangan 
saya di belakang punggung saya. 

"...Oh, Tuan Muda Frey! Apakah Anda bertemu seseorang di sini? " 

Namun, ketika saya melewati aula tengah, seseorang meraih lengan saya. 

"Ugh!" 

"Hmm?" 

Itu juga bagian yang digigit burung hantu sebelumnya. 
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Aku berbalik tampak sedikit kesal dan menemukan Isabel menatapku dengan senyum 
cerah. 

"Ngomong-ngomong, siapa pemilik burung hantu ini?" 

Mengenakan gaun yang terlalu mencolok, dia memiringkan kepalanya dan mengulurkan 
tangan ke burung hantu. Setelah melihat itu, Owl mengerutkan kening, lalu melompat ke 
bahuku yang lain. 

Seperti yang diharapkan, orang ini adalah penilai karakter yang baik. 

"...Maaf, tapi aku sedikit sibuk sekarang." 

Bagaimanapun, saya mencoba untuk bergegas karena saya tidak tahu kapan burung hantu 
ini akan mematahkan dan merobek lengan saya, tetapi Isabel menghalangi jalan saya dan 
berbicara sambil tersenyum. 

"Saya tidak tahu bahwa Tuan Muda berambut Perak bisa begitu romantis." 

"Maaf?" 

"'Aku sudah lama mencintaimu'... Apakah ada wanita yang tidak akan jatuh cinta padamu 
ketika kamu mengatakan kalimat romantis dengan wajah menawanmu itu?" 

"Apa yang kau bicarakan..." 

"Rasanya seperti melihat seorang ksatria berbaju zirah yang sedang menunggangi kuda 
putih, yang muncul untuk menyelamatkan sang Putri pada saat dibutuhkan. Anda benar-
benar luar biasa, Tuan Muda Frey. " 

Aku sebentar menatap Isabel, yang berbicara dengan gembira, lalu berbalik dengan 
ekspresi seolah-olah aku sedang melihat seseorang yang menyedihkan dan mencoba 
berjalan melewatinya ... 

"Apakah kamu melihat bagaimana semua wanita bangsawan muda tersipu sebelumnya? 
Oh, tentu saja, wajah mereka masih merah padam. Coba lihat ke sana." 

Sebelum aku menyadarinya, dia berdiri di jalanku sekali lagi dan menunjuk ke para wanita 
muda yang saling berbisik di kejauhan. 

"Bagaimana menurutmu? Bagaimana rasanya?" 

"Aku tidak peduli, jadi menyingkirlah." 

Ketika burung hantu di bahuku mulai menatapku, aku berkeringat dingin dan hendak 
pergi, tetapi Isabel tiba-tiba tersenyum dan berkata. 
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"Lalu kenapa kamu memilih Putri?" 

".....?" 

"Mengapa kamu memilih Putri ketika yang dia miliki hanyalah wajahnya yang cantik? 
Bahkan kepribadiannya kotor?" 

"...Mendesah." 

Kesabaran saya akhirnya mencapai batasnya karena saya frustrasi dengan carpingnya yang 
terus-menerus. Pada akhirnya, saya membuka tutupnya untuk emosi yang tertekan itu .. 

"Yah, seperti yang saya katakan sebelumnya, selera bisa menjadi unik. Ngomong-ngomong, 
kamu bilang kita akan menari bersama terakhir kali? Jika kamu tidak keberatan, bisakah 
kita melakukannya sekarang..." 

"Apakah kamu tidak menyadari bahwa kepribadian dan penampilanmu lebih rendah dari 
sang Putri?" 

"...Maaf?" 

Jadi, ketika saya berbicara dengan ekspresi dingin di wajah saya, Isabel tercengang. 

"Tidak... kurasa bahkan tidak tepat membandingkanmu dengan sang Putri. Kepribadian 
Anda adalah sampah, Anda kurang dalam penampilan, dan Anda bahkan tidak menghargai 
kesucian Anda? Apakah Anda benar-benar percaya saya ingin bergaul dengan orang-orang 
seperti Anda?" 

"A-Apa maksudmu...penampilanku cantik...cukup untuk menandingi Putri Kekaisaran..." 

"...Mendesah." 

Saat aku menatapnya, yang mulai terbata-bata karena malu, aku menambahkan. 

"...Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan butlerku dalam hal penampilan." 

Karena itu, aku memunggungi dia saat dia mulai berteriak. 

"Aku tahu itu...! Anda berada dalam hubungan intim dengan jalang itu bukan ...? Meskipun 
begitu Anda bahkan melamar Putri Kekaisaran? Saya akan menyebarkan fakta ini kepada 
setiap informan keluarga dan segera akan diketahui oleh semua orang di Kekaisaran...! " 

"...Tolong ikut denganku sebentar." 

"A-Apa?" 

Namun, saat berikutnya, Ksatria Kekaisaran muncul dan meraih lengannya. Sementara itu, 
Isabel memandang para ksatria dengan bingung. 
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"A-Apa yang kalian lakukan? Kenapa kau tidak membiarkanku pergi?" 

"...Ini adalah perintah Putra Mahkota. Jika Anda melawan, kami akan menggunakan 
kekuatan." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Segera dia mulai memberontak, tetapi saat para ksatria mengencangkan cengkeraman 
mereka di lengannya dan menyebut Pangeran, kulitnya membiru seolah-olah dia telah 
ditikam. 

"Tunggu! Saya pikir telah terjadi kesalahpahaman... Kyaa!" 

Namun, para ksatria tidak peduli dengan permohonan Isabel sama sekali, dan pada 
akhirnya, dia diseret oleh para ksatria dengan ekspresi tanpa jiwa di wajahnya. Saat 
diseret, dia masih terus berteriak padaku. 

"F-Frey! Anda melakukan ini, bukan? Terakhir kali saya menderita sakit perut selama 
beberapa hari, dan sekarang ini! Anda berada di belakang mereka semua! " 

Aku menyingkir saat aku dengan kasar mendengarkan lolongan Isabel yang tak henti-
hentinya. Dia memelototiku seolah ingin membunuhku. 

"Aku akan mengutukmu!! Aku akan mengutukmu!! akan saya tunjukkan..." 

"... Wanita berisik." 

Namun, tak lama kemudian para ksatria menjatuhkannya dengan memukul bagian 
belakang tengkuknya, dan kemudian mulai menyeret tubuhnya yang lemas. 

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

Dan orang-orang yang meliriknya sejenak segera mengalihkan pandangan mereka dan 
kemudian mulai bergosip di antara mereka sendiri. 

'...Pada saat seperti ini, citra terkenal yang kutempa sejak lama cukup berguna.' 

Ada sedikit keributan, tetapi orang-orang tidak menganggapnya serius karena saya terlibat 
dalam insiden itu. 

Tidak peduli seberapa besar bangsawan menyukai insiden dan gosip, mereka tidak 
mempedulikan masalah politik mengenai saya dan wanita atau insiden kekerasan yang 
melibatkan saya dan tuan muda dari rumah tangga bangsawan lainnya, karena itu adalah 
insiden sehari-hari. 

Karena itu, saya dapat menghapus beberapa penjahat tanpa ada yang menyadarinya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Huh!" 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran seperti itu, burung hantu mengepakkan sayapnya 
di wajah saya dan menjerit keras. 

"...Kau tidak akan membuatku malas karena insiden ini, kan?" 

"Hoot!!" 

Ketika saya bertanya seperti itu, ia berhasil memahami kata-kata saya dan mulai 
menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. 

"Tuan Frey? Bolehkah saya minta waktu sebentar." 

Saya melemparkan dan memberi makan burung hantu itu kue lagi, tetapi segera seseorang 
memanggil nama saya ketika saya sedang dalam perjalanan. 

"Huh... Sungguh, siapa kali ini...!" 

Karena itu, saya merasa sangat kesal dan ketika saya berbalik dengan kesal, penguasa 
Kekaisaran yang sebenarnya berdiri di depan saya. 

"...Aku menyapa 'Matahari Kembar' dari Kekaisaran." 

"Senang bertemu denganmu." 

Aku buru-buru memperbaiki ekspresiku dan menyapa Permaisuri, yang menanggapi 
dengan senyum cerah. Dia kemudian menganggukkan kepalanya dan memberi isyarat 
kepada para pelayan. 

Kemudian para pelayan yang berdiri di belakangnya melangkah maju dan memberiku 
sesuatu. 

"Apa ini?" 

"Ini adalah tanda kecil dari ketulusanku." 

"...Tapi sepertinya tidak kecil sama sekali." 

Apa yang dia berikan padaku adalah cek kosong. 

"Saya telah mendengar hal-hal baik dari anak-anak saya." 

"Saya mengerti." 

Aku menjawab dengan tenang sambil menutupi keadaan bingungku. Sementara itu, 
Permaisuri tersenyum dan berkata. 
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"Meskipun awalnya sedikit memalukan. Bukankah aku harus melakukan yang terbaik 
untuk membantumu karena kita berada di pihak yang sama?" 

"...Terima kasih." 

"Jika kamu membutuhkan hal lain di masa depan, katakan saja padaku. Aku akan 
membuatnya senyaman mungkin untukmu." 

"Tentu." 

Saat aku mencoba mengakhiri percakapan dengannya dengan menjawab sesingkat 
mungkin, Permaisuri tiba-tiba menghapus senyum dari wajahnya dan berbicara dengan 
ekspresi tanpa ekspresi. 

"Dan lain kali, jika hal seperti ini terjadi, pastikan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu, 
oke?" 

"Aku akan mengingatnya." 

Jika itu orang lain, mereka akan gemetar pada aura yang dipancarkan oleh penguasa 
Kekaisaran yang sebenarnya, tapi aku bisa membalasnya dengan tenang karena aku 
bahkan menghadapi Raja Iblis. 

"...Kalau begitu, selamat tinggal." 

Permaisuri menatapku dengan sedikit ketidakpuasan, lalu menghilang dengan rombongan 
pelayannya. 

"Aku muak dan lelah dengan ini." 

Saya sudah lelah dengan manuver politik dan perang psikologis ini, jadi saya menghela 
nafas dan menggelengkan kepala. Sementara itu, burung hantu mulai mematuk pundakku 
dengan ekspresi kesal. 

"Itu menyakitkan! Itu menyakitkan!" 

"HOOOOOOT!!" 

Pada akhirnya, setelah dipatuk oleh burung hantu di mana-mana, saya menggunakan mana 
bintang untuk menghapus kehadiran saya dan kemudian mulai menuju ke tempat di mana 
burung hantu itu menunjuk dengan sayapnya. 

'...Kali ini aku tidak akan bertemu Kaisar, kan?' 

. 

. 
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"Apakah ini tempatnya?" 

"Tiupan." 

Untungnya, saya tidak berpapasan dengan Kaisar. 

Seperti yang saya dengar kemudian, Kaisar tertawa terbahak-bahak ketika Serena menyela 
selama pertemuan. Segera setelah itu, dia kehabisan tenaga dan merasa lelah. 

Karena itu, untuk saat ini, sepertinya ini akan menjadi era Permaisuri. 

'... Sepertinya Serena memilih tempat ini.' 

Bagaimanapun, saya tidak ditangkap oleh Kaisar, para wanita muda, atau rekan minum 
saya, dan dapat tiba dengan selamat di tempat yang dipimpin oleh burung hantu. Dan di 
depan mataku, danau yang indah diterangi oleh Cahaya Bulan. 

"...Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan Serena?" 

"Tiupan?" 

Namun, saya bertanya kepada burung hantu di bahu saya ketika saya tidak bisa melihat 
Serena, yang seharusnya ada di sini. Itu memiringkan kepalanya dan mengangkat 
sayapnya. 

'Apakah dia terbang sendiri untuk menemukanku?' 

Aku mengerutkan kening sambil memikirkan kemungkinan seperti itu, tapi tiba-tiba 
sesuatu mulai muncul di rerumputan dari jauh. 

Karena itu, saya mendekati rumput dan membungkuk dengan hati-hati. 

Sepertinya tidak ada yang relevan... tapi saat aku bertemu Serena, aku harus berhati-hati 
dengan keluarganya dan harus berhati-hati. 

"...Meong." 

"Apa? Apakah itu kucing?" 

Tepat di depanku ada seekor kucing hitam. 

Setelah melihatnya, aku merasa lega, tapi tiba-tiba aku merasakan kehadiran di belakangku 
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"Tiupan!" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Aku terdiam sejenak, tapi ketika melihat burung hantu di pundakku terbang dengan 
ekspresi ramah di wajahnya, aku langsung menebak identitas orang di belakangku. 

"Kau membuatku menunggu lama." 

"...Serena." 

Saat aku menatapnya dengan keringat dingin, Serena tiba-tiba memancarkan mana bulan 
halus dari tubuhnya. 

"Meong!" 

Kemudian, kucing di belakang saya dengan cepat lari dan naik ke pohon. Serena tersenyum 
melihat ini. 

"...Aku menendang kucing liar itu. Aku melakukannya dengan baik, kan?" 

"Ya..." 

Mana gelap bertahan di tempat kucing itu menghilang, jadi aku secara kasar mengetahui 
situasinya. Aku kemudian menoleh sedikit untuk menghindari tatapannya. 

"Apakah kamu anak kecil?" 

"Hah?" 

"Kenapa kau begitu kekanak-kanakan? Tidak peduli berapa banyak sandiwara yang Anda 
tunjukkan kepada saya, saya dapat mengatakan bahwa Anda tidak tulus." 

"........" 

Kemudian, setelah mendengar kata-kata Serena, saya membuat hipotesis yang telah saya 
pikirkan sebelumnya 

'...Jangan bilang, ingatannya telah terhapus?' 

Serena adalah salah satu 'Pahlawan Utama.' 

Dengan kata lain, dia mewarisi ingatan dari garis waktu sebelumnya karena hukuman yang 
tidak diketahui itu. 

Jadi, dalam keadaan normal, dia seharusnya merencanakan untuk membunuhku sekarang 
atau sudah membunuhku, atau setidaknya membenciku. 
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Karena meskipun dia mencoba untuk merehabilitasi saya sampai akhir, pada saat-saat 
terakhir dia mulai membenci saya dan mengutuk saya. 

Namun, sekarang, jauh dari membenciku, dia masih berusaha merehabilitasiku, seperti 
yang dia lakukan di kehidupanku sebelumnya. 

"...Ayo kita pergi jalan-jalan." 

"Ya, ayo jalan-jalan." 

Bahkan ada Absolute Obedience Magic❱ yang dilemparkan padanya. Bahkan sekarang, dia 
masih mau berjalan di sepanjang tepi danau bersamaku tanpa mempertanyakan kata-
kataku? 

"...Serena, lihat aku sebentar." 

"Ya." 

Pada akhirnya, karena tidak tahan dengan rasa frustrasi ini, saya menggunakan 

keterampilan Membaca Pikiran❱ sambil menatapnya. 

"...Ah." 

Dan saat berikutnya, pikiranku menjadi kosong. 

[ Emosi Serena Luna Moonlight Saat Ini: Cinta  Peduli  Kebencian / Kecemasan] 

Rupanya, dia memang kehilangan ingatannya. 

Dan... 

'Dia benar-benar mencintaiku dengan sepenuh hatinya.' 

"... Fre? Apakah ada sesuatu yang melayang di udara?" 

Saat aku mengatupkan gigiku untuk menahan air mataku, Serena tiba-tiba membuka 
matanya lebar-lebar dan mengulurkan tangan ke udara. 

"Saya pikir Anda sedang menatap piring persegi yang terbentuk kira-kira dari sini ke sini ... 
dengan menganalisis getaran di mata Anda, itu mungkin sesuatu yang buram dan memiliki 
teks tertulis di atasnya ..." 

"...Tidak." 

Saat dia mencoba menyimpulkan jendela sistemku dengan ekspresi penasaran di 
wajahnya, aku dengan cepat mengalihkan pandanganku darinya dan menggelengkan 
kepalaku sebagai penyangkalan. Dia kemudian menghela nafas dan bertanya. 
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"Jadi, sihir hitam macam apa yang kamu rencanakan untuk digunakan kali ini?" 

"...Apa?" 

"Perbuatan jahat apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan kali ini?" 

Aku mengerutkan kening setelah mendengar ucapannya, saat dia terus menatapku dengan 
ekspresi khawatir dan terus berbicara. 

"Kamu harus memberitahuku agar aku bisa menyembunyikannya atau menutupinya dari 
balik layar. Tolong beritahu aku." 

"...Saya akan baik-baik saja." 

Saat saya menutupi kata-katanya dan bergerak perlahan, dia mengikuti saya dan terus 
berbicara. 

"Frey, ada yang salah denganmu. Kamu terlihat jauh lebih lelah dan lelah, seolah-olah kamu 
telah menua beberapa dekade sejak terakhir kali aku melihatmu." 

"Itu pasti karena suasana hatiku." 

"Tidak, ini bukan suasana hatimu. Getaran kecil pada otot, deformasi alis, dan bentuk serta 
nada ekspresimu entah bagaimana berubah..." 

"Berhenti mengorek." 

Saya segera memerintahkannya ketika dia mulai menggali terlalu dalam. Dia 
menganggukkan kepalanya sebagai penegasan dan terus berjalan dalam diam. 

"...Lihat itu. Bukankah Cahaya Bulan begitu indah?" 

Akhirnya, dia berhenti di tengah danau, lalu menunjuk ke bulan di kejauhan yang bersinar 
di langit. 

"...Aku benci bulan." 

"Jangan berbohong padaku. Kamu bilang kamu paling suka bulan di antara matahari, bulan, 
dan bintang-bintang ketika kita masih muda." 

Aku berbicara dengan Serena dengan suara rendah, tapi dia langsung membantah kata-
kataku. 

Kenangan favorit saya adalah kenangan masa kecil saya, tetapi pada saat-saat seperti ini, 
itu agak tidak nyaman. 

"...Dan kamu bilang kamu paling membenci matahari." 
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Seren tersenyum pahit sejenak, lalu segera mulai memelototiku. 

"Tapi apa yang terjadi hari ini?" 

"Tentang itu..." 

"Kamu telah melewati batas dengan melamar Putri Kekaisaran secara terbuka dengan 
menggunakan perjanjian di tempat di mana semua bangsawan penting Kekaisaran 
berkumpul." 

"........" 

Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat ekspresi marah di wajahnya. 
Segera dia meredakan ekspresinya dan berkata. 

"...Jika keluarga Moonlight tidak memiliki perjanjian, itu akan menjadi bencana." 

"Serena." 

"Mereka bilang itu untuk satu tahun? Apakah itu masa tenggang?" 

Saya mencoba untuk mengatakan sesuatu, tetapi dia memotong saya dan terus berbicara 
sambil tersenyum pahit. 

"Selama setahun, aku akan melakukan semua yang aku bisa untuk mengubah pikiranmu." 

"SAYA..." 

"Aku akan terus berusaha dan terus bekerja keras untuk membuatmu melihatku lagi 
sebelum tahun berakhir... dan merebut hatimu sekali lagi." 

Setelah mengatakan itu, Serena mendekatiku tanpa meninggalkan waktu untukku 
mengatakan apapun... 

-- Chu 

Lalu Dia menciumku 

"Meskipun ini mungkin tidak berarti apa-apa bagimu karena betapa berpengalamannya 
dirimu..." 

Setelah sekian lama, Serena berbicara perlahan dan berkata dengan senyum lembut. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"...tapi ini masih ciuman pertamaku, jadi kuharap kau akan mengingat ini seumur hidupku." 
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Setelah melihatnya seperti itu, aku mengatupkan gigiku, lalu menutup mataku rapat-rapat 
dan memberinya perintah penting. 

"Serena..." 

"Ya?" 

"...Jangan mencintaiku." 

Saya merasa hati saya hancur berkeping-keping ketika saya mengucapkan perintah itu. 
Namun, respons yang saya dapatkan adalah sesuatu yang tidak pernah saya harapkan 
darinya. 

"Aku tidak mau." 

"Hah?" 

Setelah menatap kosong padanya saat dia menjawab dengan wajah tanpa ekspresi, aku 
buru-buru mulai memberi perintah lagi. 

"Jangan mencintaiku." 

"Bagaimana aku melakukan itu?" 

"Kalau begitu jangan khawatirkan aku." 

"Aku tidak tahu bagaimana." 

Aku berkeringat dingin setelah mendengar penolakannya yang berlanjut, tapi Serena 
membuka matanya lebar-lebar dan bertanya. 

"Mengapa kamu berbicara dengan nada imperatif? Apakah Anda mencuci otak saya? " 

"Lupakan semua yang pernah saya katakan dengan nada imperatif." 

Aku merasakan jendela sistem berkedip di depanku sejenak, dan ketika aku memberi 
perintah dengan mendesak, Serena mengangguk dan mulai menatapku dengan tatapan 
kosong. 

"...Jika kamu tahu sesuatu tentang 'kelemahan' dari 'Sihir Ketaatan Mutlak,' jelaskan 
semuanya sekaligus. Saya tidak tahu banyak tentang itu." 

Saat aku menanyakan pertanyaan itu padanya, Serena menganggukkan kepalanya sekali 
lagi dan mulai berbicara. 

"Kelemahan 'Sihir Ketaatan Mutlak' adalah tidak dapat memberikan perintah yang dapat 
membahayakan subjek yang mematuhinya. Alasannya adalah bahwa Raja Iblis yang 
menemukan sihir ini seribu tahun yang lalu dengan sengaja menerapkan pembatasan ini 
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untuk mengesampingkan ancaman terhadap keselamatannya yang ditimbulkan oleh 
mantra ini... Teori di balik sihir ini..." 

"...Itu dia." 

Setelah mengetahui mengapa ini terjadi, saya menarik napas dalam-dalam dan 
memberinya perintah. 

"Jangan terlalu yakin tentang semua yang berhubungan denganku di masa depan." 

"...Dipahami." 

Dengan cara ini, saya tidak akan terancam hukuman karena Serena. Ini karena penalti 
sistem hanya aktif ketika orang tersebut benar-benar 'pasti'. 

Namun, setelah melakukan tindakan besar hari ini, hidup saya akan terancam olehnya 
cepat atau lambat dengan 'cara lain.' Tentu saja, bukan karena keinginannya, tetapi karena 
keinginan 'keluarganya'. 

Dugaan saya adalah bahwa Serena adalah orang yang memutuskan untuk menggunakan 

Absolute Obedience Magic❱ pada dirinya sendiri ... mungkin itu sistemnya, tapi 
kemungkinan besar dia melakukannya atas keinginannya sendiri. 

Jadi, mulai sekarang, aku harus mencari cara untuk menyelamatkan hidup Serena... sambil 
juga mencoba mencari cara untuk menghentikan keluarga Moonlight Ducal 
menganiayanya. Selain itu, aku harus menghadapi kutukan sistem yang diberikan pada 
mereka yang mengkhawatirkanku... 

"...Aku akan memberimu surat cinta lain kali. Saya meremasnya dengan marah sebelumnya. 
" 

Saat aku tenggelam dalam pikiran seperti itu untuk sementara waktu, Serena berbicara 
kepadaku dengan ekspresi malu-malu di wajahnya dan sesaat kemudian, mengucapkan 
selamat tinggal padanya. 

"Kalau begitu, selamat tinggal." 

Karena itu, Serena menoleh ke kereta yang telah menunggunya di kejauhan dengan 
senyum halus di wajahnya. Setelah sejenak menatapnya, aku juga menoleh ke kereta yang 
menungguku di sisi lain, tapi--- 

"Oh benar." 

Langkah kakiku terhenti, dan aku menoleh ke belakang saat mendengar suara Serena dari 
belakang. 

"Aku mencintaimu." 
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Kemudian Serena, yang berkilauan di bawah sinar bulan yang lembut, tersenyum lebar dan 
mengucapkan kata-kata yang selalu dia katakan padaku. 

Setelah melihatnya seperti itu, aku berbalik sekali lagi dengan senyum pahit di wajahku 
dan mulai menuju keretaku--- 

"...Mungkin?" 

Namun, ketika saya mendengar dia mengikuti kata dari belakang, saya sekali lagi berhenti 
dan mengeluarkan surat yang saya simpan di saku saya sampai saat itu. 

-- Sampai jumpa. 

PS Aku mencintaimu (mungkin?) 

Serena Lunar Moonlight 

Segera setelah itu, saya membaca ulang konten yang telah diterangi oleh cahaya bulan yang 
lembut yang menyinari dirinya dan bergumam dengan ekspresi yang tidak masuk akal. 

"... Jangan bilang kamu sudah menghitung sejauh ini?" 

Melihat ke belakang, tunangan saya selalu menjadi jenius yang tak tertandingi. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Serena. Apakah Anda menyadari apa yang Anda lakukan? 

"Aku minta maaf, tapi..." 

Setelah malam yang begitu panjang, fajar akhirnya tiba. 

-- Beraninya kamu menggunakan perjanjian keluarga Kekaisaran dan keluarga Cahaya 
Bulan tanpa berkonsultasi dengan kami? Anda bahkan melakukan itu untuk Frey ... 

"Tapi itu satu-satunya cara..." 

Serena, yang sedang naik kereta, sedang berbicara dengan seseorang menggunakan bola 
kristal komunikasi dengan ekspresi sedih di wajahnya. 
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-- Rumah Kekaisaran Matahari Terbit adalah matahari yang menerangi fajar Kekaisaran, 
Kadipaten Cahaya Bulan adalah bulan yang menerangi senja, dan Kadipaten Cahaya 
Bintang adalah bintang yang menyinari mereka yang tidak memiliki cahaya.. 

"Ya saya tahu." 

-- Keseimbangan ini telah dipertahankan selama satu milenium. Namun, pewaris jahat yang 
muncul di keluarga Starlight Ducal untuk pertama kalinya dalam seribu tahun mencoba 
untuk merusak keseimbangan itu. 

Setelah mendengar kata-kata itu, Serena mulai berbicara dengan mendesak sambil 
bermandikan keringat dingin. 

"T-Tapi... Tuanku, aku membuat janji baru dengannya hari ini. Jadi, jika Anda memberi saya 
satu tahun ... " 

-- Hari ini, Frey meninggalkanmu dan melamar Putri Kekaisaran Ketiga. Pada saat itu, 
kesempatan yang diberikan kepada Anda sudah berakhir. 

"..." 

Namun, ketika kata-kata dingin Lord mengalir keluar dari bola kristal, Serena menutup 
matanya. Segera setelah itu, Tuhan memberinya perintah yang lebih kejam dari apa pun 
sebelumnya. 

-- Bunuh Frey Raon Starlight sesegera mungkin. 

"...Maaf!?" 

-- Semua tetua dari keluarga Moonlight, yang diam-diam menjaga malam Kekaisaran, telah 
setuju. 

"Tetapi saya...!" 

Setelah mendengar kata-kata itu, Serena panik dan berteriak, tetapi tepat pada saat itu, 
lingkaran sihir muncul di sekujur tubuhnya saat Serena mulai gemetar ketakutan di 
matanya. 

"Accckkkkk!!!" 

Akhirnya, ketika lingkaran sihir mulai bersinar, Serena menjerit kesakitan dan suara dingin 
Tuhan terdengar sekali lagi dari bola kristal. 

-- Jangan lupa bahwa Anda berada di bawah kutukan Subordinasi Keluarga❱. 

Saat kata-kata itu terucap, cahaya dari bola kristal itu padam, dan Serena bergumam pelan 
sambil gemetar. 
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"Tetap saja, aku ... tidak bisa menyerah padanya ..." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Dia mencoba berbicara dengan tenang sambil mempertahankan kesadarannya yang 
memudar, tetapi tepat sebelum dia pingsan, dia mengucapkan sepatah kata pun setelah 
berjuang sebentar. 

"...Mungkin." 

Karena itu, Serena akhirnya kehilangan kesadaran dan pingsan, dan kereta keluarga 
Moonlight Ducal mulai menuju Akademi Sunrise. 
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Chapter 39 
Bab 39: Menyerang Asrama Rakyat (1) "Tuan Muda, apa yang kamu lihat dengan linglung?" 

Saat aku berbaring di tempat tidurku menatap langit-langit dengan linglung, Kania 
mengajukan pertanyaan dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Mencoba menebak." 

"...Maaf?" 

Ketika saya mengajukan pertanyaan dengan nada bingung, dia bertanya lagi dengan 
ekspresi yang sedikit tidak masuk akal di wajahnya. 

"Bagaimana aku bisa menebaknya?" 

"...Serena akan melihat langsung ke mataku dan menebaknya dengan benar?" 

Tetapi ketika saya memprovokasi dia dengan ekspresi nakal di wajah saya, dia 
mengerutkan kening dan mendekati tempat tidur tempat saya berbaring. 

"Um... Jadi, apakah kamu melihat sistemnya?" 

Kemudian dia duduk di tempat tidur, menatap mataku, dan menjawab. 

"...Seperti yang diharapkan, Kania juga luar biasa." 

Melihat ekspresi serius Kania, saya menilai akan lebih baik untuk berhenti menggodanya. 
Aku perlahan bangkit dari tempat tidur dan berkata. 

"Ya, aku sedang melihat sistemnya." 

"...Tapi kenapa kamu hanya menatapnya? Saya ingat Anda menggerakkan murid Anda 
bolak-balik ketika Anda melihat sistem di masa lalu. " 

"...Oh." 

Menanggapi pertanyaan tajam Kania, yang mengorek situasiku, aku tersenyum dan terus 
berbicara. Selain itu, saya menyadari fakta bahwa dia cukup pintar. 

"Awalnya, ada banyak hal yang bisa aku periksa di sistem, tapi sayangnya, sekarang aku 
hanya bisa menatapnya dengan linglung." 

"Apa maksudmu?" 

Saat Kania sekali lagi bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, aku melirik ke 
jendela sistem yang mengambang di depan jawabanku dan menjawab. 
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Pembaruan sistem sedang berlangsung ...』 

"... Sistem sedang diperbarui." 

Karena tindakan keterlaluan yang saya lakukan di pesta kemarin, saya dapat mencapai 
tanda 3.000 poin jahat palsu pada saat saya masuk ke dalam kereta setelah berpisah 
dengan Serena. 

Dan, sejak saat itu, sistem dimatikan dan hanya pesan ini yang ditampilkan di jendela. 

Berkat ini, aku bahkan tidak bisa menggunakan skill Mind Reading❱ atau Inspect❱ku yang 
biasa. 

Menurut buku ramalan, ketika sistem sedang menjalani 'pembaruan,' semua 
kemampuannya selain fitur penalti dan pencarian akan dinonaktifkan sementara... 

Mungkin False Evil's Intuition❱ tidak akan terpicu. 

'Ngomong-ngomong, untuk tidak mengizinkan penggunaan skill sampai update selesai, 
meskipun aku tahu sistemnya kejam... ini benar-benar terlalu berlebihan.' 

Sistem hanya membantu dalam melakukan perbuatan jahat, jadi mungkin tidak akan 
memberikan bantuan apa pun dalam menyelesaikan quest utama. 

Tetap saja, sangat disayangkan bahwa saya tidak dapat menggunakan keterampilan 

penting seperti Periksa❱. 

"...Tuan muda." 

"Ya?" 

Saat aku mendecakkan lidahku dalam penyesalan, Kania tiba-tiba berbisik. 

"Lady Serena tepat di luar pintu." 

"...Bagaimana Anda tahu bahwa?" 

"Kamu tahu bahwa mana gelapku mencoba melawan mana matahari, bintang, dan bulan, 
kan? Jadi, aku bisa merasakan kehadirannya dengan mudah dengan bantuannya." 

"...Itu mengesankan." 

Aku tersenyum saat melihat Kania sudah mahir sejauh ini, meskipun kutukannya hanya 
sedikit dinetralkan. Aku kemudian menarik napas dalam-dalam dan membuka pintu. 

"...Mungkin kamu sudah sadar aku ada di sini?" 

"Apa maksudmu?" 
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"Aku bisa tahu hanya dengan menilai seberapa cepat kamu membuka pintu dan raut 
wajahmu. Yah, itu bukan pengurangan yang mengesankan, jadi mari kita berhenti 
berbicara tentang itu ... lagi pula, bisakah saya masuk ke dalam? " 

"Apa masalahnya?" 

Ketika saya melihat Serena mencoba masuk ke dalam, saya segera meraih lengannya dan 
bertanya. Setelah mendengar pertanyaan saya, Serena menjawab seolah-olah itu benar-
benar wajar baginya untuk melakukannya. 

"Apakah saya perlu alasan untuk memasuki kamar tunangan saya?" 

"Tetapi..." 

"...Aku sudah memberitahumu, bukan? Aku akan berubah pikiran dalam setahun. Jadi, saya 
akan selalu mencoba yang terbaik." 

Karena itu, Serena memaksa dirinya masuk ke dalam ruangan dan mulai memeriksa setiap 
sudut. 

"Hm... kamarnya cukup bersih, kan?" 

"...Mungkin karena ada banyak pembersih." 

"Para pelayan tampaknya agak terampil. Melihat bahwa tidak ada setitik debu pun." 

Serena bergumam sambil menyeka ambang jendela dengan jarinya. Segera tatapannya 
beralih ke Kania, yang sedang duduk di tempat tidur. 

"Jadi kenapa kamu di sini?" 

"Saya kepala pelayan Tuan Muda ..." 

"MS. Kania, aku tidak bertanya tentang itu." 

Serena dengan tegas memotong Kania, yang sedang duduk di tempat tidur, dan bertanya 
dengan ekspresi dingin. 

"Apakah kamu berniat untuk menyakiti Lord Frey, atau kamu mencoba membantu?" 

"...Yang terakhir." 

"Ya, sepertinya itu benar. Terima kasih atas jawaban Anda." 

Kania, yang berbicara dengan cemas, tampak bingung ketika Serena menilai kata-katanya 
benar begitu cepat. Di sisi lain, Serena, yang menatapnya, tersenyum dan berkata. 

"Lord Frey, apakah ini bagian dari urusan palsumu yang biasa?" 
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"Aku tidak pernah berbohong padamu tentang hal-hal seperti itu." 

"Itu kebohongan lain. Kamu sudah cukup baik saat aku tidak melihatmu dalam waktu yang 
lama, tapi kamu tidak bisa membodohiku... mungkin." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Serena, yang tanpa sadar menambahkan 'mungkin' di akhir kata-katanya karena sihir 
kepatuhan mutlak, tiba-tiba berhenti tersenyum dan berbicara dengan tatapan dingin. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak tahu apakah itu tujuanmu... atau hanya kebetulan, tapi kali 
ini kamu telah memilih pasangan yang cocok, bukan?" 

"Apa maksudmu?" 

"Yah, kucing liar selalu hanya kucing pencuri." 

Aku menatap kosong pada Serena, yang mengucapkan kata-kata asing, dan tiba-tiba Kania 
berbicara dengan suara rendah. 

"...Ngomong-ngomong, Lady Serena tidak suka kucing, kan?" 

"Ya, aku benci kucing. Aku benar-benar membenci mereka." 

Kemudian Kania menyeringai dan berkata. 

"Saya minta maaf atas hal tersebut. Tuan Muda tampaknya sangat menyukai kucing. " 

"Ho, dia hanya menyukai mereka sebagai 'hewan peliharaan.' Anda tidak tahu itu?" 

Serena, yang tersenyum ramah, dan Kania, yang memiliki senyum dingin di wajahnya, 
bentrok satu sama lain. 

Saat aku melihat situasi yang terjadi, tiba-tiba Serena mengernyitkan dahi dan 
menjatuhkan diri di kursi. Setelah melihat pemandangan ini, saya bertanya. 

"...Apakah penyakit kronismu itu kambuh lagi?" 

"Oh, apakah kamu mengkhawatirkanku, mungkin?" 

"Sudahlah, keluar dari ruangan ini. Karena aku tidak ingin melihat dirimu yang 
menyedihkan." 

"Dipahami." 

"Tidak, tunggu. Tunggu sebentar." 
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Karena saya pikir saya kira-kira mengerti mengapa dia pingsan di kursi, saya menyuruhnya 
pergi. Namun, tepat ketika dia hendak pergi, saya memanggilnya sekali lagi dan 
memberinya perintah. 

"Hubungi saya segera jika Anda melihat beberapa tanda aneh di dekat asrama rakyat 
jelata." 

"Dipahami." 

"Jangan ikuti perintah ini secara membabi buta; sebagai gantinya, anggap itu sebagai 
permintaan saya yang tulus. " 

"Sangat baik." 

Saat aku memberinya perintah itu, Serena tersenyum lembut, dan bukannya mengucapkan 
selamat tinggal, dia mengucapkan kata-kata seperti biasanya. 

"Mungkin... aku mencintaimu." 

Karena itu, dia berbalik dan berjalan keluar dari asrama. 

"...Tuan Muda, saya punya pertanyaan untuk Anda." 

"Apa itu?" 

Sementara aku menatap punggung Serena yang jauh sambil menghela nafas, Kania, berdiri 
di sampingku, mengajukan pertanyaan. 

"Dari apa yang Tuan Muda jelaskan kepadaku di kereta tadi malam, Nona Serena saat ini 
tidak yakin tentang segala sesuatu tentangmu, kan?" 

"Betul sekali?" 

Ketika aku mengangguk, Kania mengerutkan kening dan bertanya. 

"Lalu kenapa kamu tidak memberi tahu Lady Serena semuanya?" 

"........" 

"Bahkan jika kamu mengungkapkan semuanya kepada Lady Serena, tidak akan ada 'penalti' 
karena dia akan terus 'meragukan'mu sampai akhir. Lalu mengapa..." 

"...Ada alasannya." 

Aku perlahan mulai menjelaskan alasannya. 

"Pertama-tama... itu karena 'Siksaan Sistem.'" 
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"Sebuah cobaan dari sistem?" 

"Ya, karena cobaan itu, selain kamu, penyihir itu... semua orang yang 'peduli' padaku akan 
dikutuk." 

"...Saya mengerti." 

Ketika Kania mengangguk dengan ekspresi muram, aku menghela nafas dan berbicara. 

"Satu-satunya orang yang saat ini mengkhawatirkanku adalah saudara perempuanku Aria 
dan tunanganku, Serena. Jadi, saya tidak punya pilihan selain menghentikan mereka 
mengkhawatirkan saya. " 

"Jadi, itulah alasanmu tidak memberi tahu Lady Serena semuanya?" 

"Ya, bahkan jika aku menceritakan semuanya padanya, dia akan curiga sampai akhir karena 
perintah yang aku berikan padanya... Namun, kemungkinan emosinya seperti 'cinta' dan 
'kepedulian' menghilang juga berkurang secara signifikan." 

Saat aku berkata begitu tenang, Kania mengerutkan kening dan berkata. 

"Tapi... setelah kamu berurusan dengan kutukan itu, kamu bisa menceritakan semuanya..." 

"Tidak, alasan kedua adalah keluarganya." 

"...Ah." 

Seperti yang saya katakan dengan tegas, Kania tampak yakin. 

"Kau baru saja melihatnya menggeliat kesakitan, bukan? Sepertinya kutukan 'Subordinasi 
Keluarga' miliknya telah terpicu." 

"...Itu buruk." 

"Di timeline sebelumnya, Lord dan para tetua dari keluarga Moonlight Ducal semuanya 
disingkirkan oleh Raja Iblis sebelum mereka memutuskan untuk membunuhku... Tapi 
sepertinya kali ini mereka memutuskan untuk menyingkirkanku lebih cepat dari yang 
kukira karena aku melamarmu. kepada Putri." 

Karena itu, aku menghela nafas panjang, lalu perlahan menutup mataku dan melanjutkan 
berbicara. 

"Jadi, jika dia benar-benar tidak ingin membunuhku di masa depan, rasa sakitnya akan 
menjadi sangat kuat sehingga tidak bisa dibandingkan dengan penderitaan yang dia 
rasakan sebelumnya. Jadi, demi dia, aku harus dibenci olehnya." 

"...Jika Lady Serena memutuskan untuk membunuhmu, itu akan sangat sulit, bukan?" 
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"Aku akan bertahan di sana sampai aku mengalahkan Raja Iblis." 

Saat aku mengatakannya dengan senyum pahit, Kania menghela nafas dan menggerutu. 

"Entah bagaimana, seluruh dunia tampaknya dirancang untuk melukismu sebagai 
penjahat." 

"Memang, ini adalah dunia yang menyedihkan." 

Saat aku melihat ke lantai dengan mata redup, Kania mengajukan satu pertanyaan lagi. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Tapi mengapa Anda memberi Lady Serena perintah seperti itu?" 

"Memesan?" 

"Kamu baru saja menyuruhnya melaporkan apa pun yang terjadi di dekat asrama rakyat 
jelata." 

Saat Kania memiringkan kepalanya dan bertanya, aku menjawab sambil tersenyum. 

"Apakah kamu tidak ingat kita seharusnya pergi bersama?" 

"...Maaf?" 

"Aku akan bersiap-siap untuk pergi segera. Kamu juga harus bersiap-siap." 

Setelah mendengar ini, Kania berbicara dengan ekspresi bingung. 

"Ya, tapi... Asrama 'Serangan di Asrama Rakyat' belum berakhir? Jadi, jika kita berdua 
meninggalkan jabatan kita." 

"Faktanya, alasan kita pergi jalan-jalan adalah karena 'Serangan di Asrama Rakyat?'" 

"Maaf?" 

Aku bangkit dari tempat dudukku untuk berpakaian dan berkata. 

"Sepertinya 'perampok' tidak menyerang karena dia tampak waspada terhadap tatapan 
yang mengawasinya. Jadi bukankah lebih mungkin dia akan bergerak ketika dia menyadari 
bahwa pengawasan harian telah menghilang? " 

"Tapi... jika sesuatu terjadi saat kita pergi..." 

"Itulah mengapa saya mengatakan kepada Serena untuk segera menghubungi saya jika dia 
melihat sesuatu yang 'mencurigakan.' Dia pintar, jadi 'perampok' tidak akan menyadarinya, 
dan dia akan memberi tahu kita sebelum sesuatu terjadi." 
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"...Saya mengerti." 

Kemudian Kania mengangguk, terlihat agak yakin, dan berdiri. 

"Ngomong-ngomong, kita mau kemana?" 

"Karena kita harus segera kembali begitu kita diberitahu, kita harus tetap sedekat 
mungkin..." 

Saya ingin membeli pakaian untuk Kania, yang biasanya hanya mengenakan jas, jadi saya 
berencana untuk menyarankan pergi ke toko pakaian terdekat, tapi... 

"Frey!!" 

"Aduh!!" 

Aku panik ketika Serena tiba-tiba mendobrak pintu dan menyerbu masuk. 

"Serena, kamu bahkan tidak mengetuk. Apa yang sedang kamu lakukan..." 

Setelah menenangkan hatiku yang panik, aku menatap Serena dengan dingin dan hendak 
menegurnya, tapi... 

"Aku menemukan sesuatu yang mencurigakan." 

".....!" 

Aku membeku ketika dia berkata begitu percaya diri. 

"Apakah saya melakukannya dengan baik?" 

Aku memperhatikan Serena sebentar saat dia berbicara dengan senyum cerah, lalu 
menghela nafas dan berbisik pada Kania. 

"... Tamasya. Mari kita tunda untuk saat ini." 

"Ya." 

Tampaknya pencarian utama telah dimulai. 

. 

. 

. 

. 
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. 

"Apa?" 

Kami tiba di asrama rakyat jelata semua tegang, tapi yang menyambut kami hanyalah 
sebuah bangunan asrama yang damai. 

Biasanya, ketika peristiwa ini terjadi, asrama terbakar atau dihancurkan... Aku tidak tahu 
tanda-tanda aneh apa yang dia rasakan, tapi itu terlihat normal. 

"...Lihat, ini terlihat aneh, bukan?" 

Namun, Serena menunjuk ke asrama dengan ekspresi percaya diri. Saat aku menatap ke 
arah itu dengan tatapan bingung, tiba-tiba Kania membuka mulutnya sambil berkeringat 
dingin. 

"...Aku bisa merasakan sihir yang menakutkan." 

Pada saat itu, saya menyebarkan mana bintang ke segala arah dengan ekspresi dingin di 
wajah saya, dan saya bisa merasakan sejumlah besar mana di sekitar asrama. 

"Kamu tahu cara menggunakan mana bintang? Kenapa kau menyembunyikan fakta ini..." 

"...Lupakan fakta bahwa aku baru saja menggunakan mana bintang." 

Setelah memahami situasi umum, saya memberi perintah cepat kepada Serena, yang 
berbicara kepada saya dengan kilatan tajam di matanya. 

"...Hmm?" 

Kemudian Serena tampak linglung sejenak, dan segera memiringkan kepalanya. 

'...Seperti yang diharapkan, aku seharusnya tidak menghapus ingatannya dengan sengaja 
kapan pun aku mau.' 

Kemudian, untuk beberapa alasan aneh, ketika Serena mulai menatapku dengan ekspresi 
muram di wajahnya, aku bergumam pelan pada diriku sendiri. 

Absolute Obedience Magic❱ memaksa subjek untuk mengikuti perintah dari target yang 
setia tanpa pertanyaan, tetapi jika saya terus menghapus ingatannya seperti ini, Serena, 
seorang jenius yang tak tertandingi, mungkin memahami celah antara ingatan yang 
terhapus dan menjadi curiga. 

Bukankah dia memelototiku sedikit sekarang? Jadi, kupikir aku harus menahan diri untuk 
tidak menghapus ingatannya kecuali dalam keadaan darurat. 

"Ayo, lihat." 
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Dengan pemikiran itu, aku dengan tenang menerima tatapannya. Segera, Serena 
mengambil batu dari tanah dan melemparkannya ke pintu masuk asrama. 

-- Astaga! 

Kemudian, batu yang terbang dengan cepat menghilang begitu menyentuh pintu masuk 
asrama. 

"...Sepertinya ruang di dalam dan di luar asrama terpisah." 

"Ya, melihat batu yang kamu lempar menghilang tanpa jejak. Kemudian tunggu di depan 
pintu masuk sebentar. " 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Setelah aku dengan tenang menanggapi penjelasan Serena, aku memberinya perintah. 
Sementara itu, Kania, yang berdiri di sampingku, berbicara dengan nada mendesak. 

"Saya pikir kita harus mundur untuk saat ini." 

"...Mengapa?" 

"Kamu juga tahu itu. Tidak ada makhluk yang bisa mengeluarkan sihir spasial skala besar 
semacam ini...." 

"...Aku tahu bahwa hanya Raja Iblis dan ajudannya yang bisa menggunakannya." 

Setelah menjawab dengan tenang, aku mengambil sesuatu dari sakuku dan 
menunjukkannya padanya. 

"Tapi jika kita memiliki ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan." 

"...Hah?" 

Saat Kania melihat 'Batu Dominasi' yang kukeluarkan, dia terlihat bingung. 

"Bukankah itu 'Batu Dominasi,' item untuk mengendalikan pikiran? Aku mengetahuinya 
dengan baik karena aku mendengar percakapan antara Tuan Muda dan pelayan Raja Iblis 
di timeline sebelumnya." 

"...Ya, menurut skenario aslinya, 'Batu Dominasi' ini adalah item untuk membangkitkan 
'Raider' yang telah dicuci otaknya." 

Saya mengatakannya dengan senyum santai 

"Namun, 'kekuatan sebenarnya' dari item ini bukanlah sesuatu seperti 'pengendalian 
pikiran.'" 
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"Apa maksudmu?" 

Meninggalkan Kania, yang terlihat bingung, aku memasukkan 'Batu Dominasi' kembali ke 
sakuku dan melangkah maju. 

"Yah, kamu akan melihat dengan mata kepala sendiri nanti ..." 

Namun, saat berikutnya ketika aku menyadari sesuatu, aku dengan cepat meraih Serena 
dan Kania, lalu melemparkan diriku ke rumput di sebelah mereka. 

"Y-Tuan Muda? Apa masalahnya?" 

"Kamu ... apa yang kamu lakukan?" 

Merasa panik, Kania dan Serena membuka mata lebar-lebar dan mulai menegurku, tapi... 

"...Jadi apa yang terjadi?" 

"Buru-buru! Kita akan terlambat!" 

"Seperti yang diharapkan, ada variabel." 

Keduanya dengan cepat menutup mulut mereka ketika Isolet, Ferloche, dan Clana melewati 
tempat di mana kami baru saja berdiri. 

"Uh-um?" 

Tentu saja, aku memblokir mulut Serena. 

-- Astaga! 

Akhirnya, mereka bertiga tiba di pintu masuk asrama rakyat jelata dan menghilang dari 
pandangan kami dalam sekejap. 

"Fuha... Frey? Apa yang terjadi di sini? Kenapa kita harus bersembunyi seperti ini?" 

Sementara saya basah kuyup karena saya menyaksikan adegan itu, Serena mulai 
mengajukan pertanyaan, seolah-olah dia tidak tahan lagi. 

"...Jangan bilang kamu berencana melakukan sesuatu yang buruk lagi?" 

Akhirnya, dia menatapku dengan ekspresi putus asa, jadi aku mencoba menghindari 
tatapannya dan berbicara dengan Kania. 

"Kania, rapalkan mantra sihir transformasi kognitif di sekitar sini. Jangan biarkan siapa pun 
mendekati asrama rakyat jelata..." 

"Aku juga bisa melakukannya." 
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Setelah memotong kata-kataku, Serena bangkit dari tempat duduknya dan membuka 
lipatan kipas yang dia pegang. 

"...Ya, jadi kamu tidak ingin ada orang yang mendekati tempat ini untuk sementara waktu, 
kan?" 

"Ya tapi..." 

"Katakan padaku. Apa yang kamu coba lakukan di sana? " 

Saat Serena terus menanyaiku, aku melihat Kania menatapku dengan ekspresi melankolis 
di wajahnya. Aku kemudian memejamkan mata dan berkata. 

"Tidak apa. Jadi jangan khawatir." 

"... Mungkin aku bahkan akan mempercayaimu." 

Kemudian Serena mencoba melembutkan ekspresinya, tetapi kecemasan masih ada di 
matanya. 

'...Seperti yang diharapkan dari Serena. Jika bukan karena sihir kepatuhan mutlak, ini tidak 
akan mungkin terjadi.' 

Alasan pertama Serena cemas mungkin karena dia tidak yakin tentang segala sesuatu 
tentangku, dan alasan kedua adalah dia bisa membaca kebohongan di mataku. 

Ya. Hari ini, aku akan menaklukkan penyerang tak dikenal yang meminjam kekuatan dari 
Raja Iblis dan menggantikannya. 

Strategi yang saya buat untuk menyelesaikan 'Main Quest' ini adalah berpura-pura dicuci 
otak oleh Raja Iblis dan menjadi bos terakhir dari kasus 'Raid on Commoner's Dormitory'. 
Setelah saya ditundukkan, saya akan mengungkapkan bahwa Raja Iblis berada di balik 
insiden ini kepada dunia dan mengklaim bahwa saya tidak bersalah. 

Dengan kata lain, kasus ini tidak akan menjadi awal dari kejatuhan Kekaisaran dan 
pertempuran debut Raja Iblis... melainkan akan menjadi langkah pertama menuju akhir 
yang bahagia dan serangan balik melawan Raja Iblis. 

"Kalau begitu ayo pergi." 

Ini juga merupakan langkah pertama untuk membuat Serena berpaling dariku. 

"Yah, aku harus melihatnya sendiri." 

"Hati-hati, Tuan Muda." 
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Dengan pemikiran itu, aku berjalan ke pintu masuk asrama rakyat jelata bersama Serena 
dan Kania. 

-- Membanting! ! 

"...Hah?" 

"Ya Tuhan." 

Dan saat berikutnya, apa yang terbentang di depan mataku... 

"Screeeech!!" 

"Rooooar!!!" 

Bagian dalam asrama rakyat jelata diubah menjadi penjara bawah tanah, dan monster iblis 
tingkat menengah menyerang kami dengan kecepatan penuh. 

"...Apakah aku gagal dalam questnya?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Rupanya, ada masalah di timeline ini. 
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Chapter 40 
Bab 40: Menyerang Asrama Rakyat (2) "Grooowll!!" 

Salah satu monster iblis yang bergegas di depan mengambil lompatan raksasa dan terbang 
lurus ke arah kami. 

"...Hmm." 

Segera ia menjulurkan cakarnya yang tajam, dan setelah melihat ini, aku dengan cepat 
meraih pedang yang baru saja aku beli di gang belakang, tapi... 

-- Klak!! 

Serena, yang tiba-tiba melangkah maju, dengan mudah memblokir cakarnya dengan kipas 
di tangannya, dan di saat berikutnya, dia dengan ringan melambaikannya. 

"Shrieeek!!" 

Segera setelah itu, monster iblis itu terlempar tanpa daya dan bertabrakan dengan teman-
temannya yang bergegas. Monster yang menyaksikan adegan ini mulai goyah. 

"Beraninya-?" 

Serena, yang menatap monster iblis ini dengan merendahkan, mengepakkan kipasnya 
dengan santai, dan kemudian meluncurkan serangan yang diresapi dengan mana bulan ke 
arah mereka. 

"Gro-Growl..." 

"Menjerit... Menjerit..." 

Dengan demikian, monster iblis yang tersapu oleh mana bulannya goyah dan mulai runtuh 
satu demi satu, dan segera, hanya keheningan yang tersisa di lobi asrama. 

"Bagaimana menurutmu? Aku luar biasa, bukan?" 

Saat aku menatap pemandangan itu dengan linglung, Serena mengajukan pertanyaan 
kepadaku dengan mata berbinar 

"...Tidak terlalu." 

"Ugh." 

Setelah menanggapi Serena dengan blak-blakan, aku mencoba mengabaikan ekspresi 
cemberutnya dan bergumam pada diriku sendiri. 
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'Seperti yang diharapkan dari Serena. Dia sudah sepenuhnya menguasai keterampilan 
misterius keluarga Moonlight pada saat ini.' 

'Keluarga Ducal Cahaya Bulan', salah satu dari tiga 'Keluarga Ducal' Kekaisaran, adalah 
'Keluarga Pembunuh' yang menjaga malam Kekaisaran. 

Mungkin itu sebabnya keluarga Moonlight, yang melambangkan bulan, menggunakan 

Lunar Mana❱, yang paling cocok untuk 'Pembunuhan' karena halus dan tenang tetapi juga 
rahasia dan fatal pada saat yang sama. 

Seperti Solar Mana❱ yang bersinar dan luar biasa dari keluarga kekaisaran Matahari Terbit 

yang melambangkan matahari, dan Stellar Mana❱ yang berkilau dan indah dari keluarga 
Starlight yang mewujudkan bintang-bintang, ia memiliki kemampuan yang cocok untuk 
keluarga itu. 

Tentu saja, dibandingkan dengan mana surya, yang terus-menerus menghasilkan daya 
ledak, dan mana bintang, yang dapat menghasilkan ledakan kekuatan yang luar biasa 
dalam sekejap, kekuatan penghancur mungkin kurang... Namun, mana bulan yang diam-
diam menggali lawan seperti racun. sama fatalnya dalam arti yang berbeda. 

-- Gemerisik... 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran seperti itu, saya melihat monster perlahan 
hancur menjadi abu. Melihat pemandangan itu, Serena berbicara dengan ekspresi 
cemberut di wajahnya. 

"...Jika kamu terus berlatih dengan Lady Isolet dan aku sendiri, ini tidak akan menjadi 
masalah bagimu." 

Tentu saja, aku bisa memusnahkan monster iblis ini dengan satu ayunan pedangku. 

Aku hanya tidak repot-repot melakukannya untuk menyembunyikan kekuatanku dari 
penyerang dan Serena. 

-- Asik... 

Bagaimanapun, melihat monster iblis runtuh, aku akan bergerak dan mulai mencari 
penyerang dengan sungguh-sungguh. Namun, saat itu aku mendengar suara yang familiar 
dari belakang. 

"... Permisi sebentar." 

Kania menyerap mana gelap yang mengalir dari monster iblis yang hancur. 

"... Ugh." 
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Melihat ini, alis Serena berkerut saat dia bersembunyi di belakangku dan menggunakan 
kipasnya. Dia mulai mengusir mana gelap yang menyebar ke mana-mana ke arahnya. 

"Ini, serap semuanya." 

"...Terima kasih." 

Kania sedikit mengernyit menanggapi tindakannya, lalu mulai menyerap mana gelap 
beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. 

"...Ya ampun, kucing liar itu sepertinya sedang marah." 

"Aku tidak peduli, jadi menjauhlah dariku." 

"Ya." 

Saat aku melepaskan diri dari Serena, yang menempel di punggungku, aku menghela nafas 
dan mulai memeriksa keduanya secara bergantian. 

'...Akan menyenangkan jika mereka berdua bisa akur saja.' 

Serena telah mengetahui sejak usia sangat muda bahwa Kania adalah seorang penyihir. 

Saya tidak tahu bagaimana dia mengetahuinya, tapi itu mungkin karena dia terlahir jenius, 
dan karena itu saya memintanya untuk tetap diam tentang hal ini. 

Untungnya, dia mengikuti instruksi saya dan tidak mengungkapkan identitas Kania, tetapi 
sejak hari dia mengetahuinya, dia dan Kania tidak berhubungan baik. 

Saya tidak pernah mengerti hal-hal yang selalu mereka pertengkarkan. 

"...Hah?" 

Saat aku mengingat hal itu, Serena, yang berdiri di belakangku, tiba-tiba memiringkan 
kepalanya dengan ekspresi bingung. 

Reaksi Serena berarti sesuatu pasti telah terjadi, jadi aku bergegas ke tempat dia berdiri. 
Namun, ketika saya tiba di sana saya tidak melihat sesuatu yang istimewa, tapi kemudian--- 

"...Coretan?" 

"Yah, sepertinya ada sesuatu yang mencurigakan." 

Saat aku sedang memeriksa grafiti besar yang terlukis di lantai lobi, Serena tiba-tiba 
berbalik dan mulai menuju ke suatu tempat. 

"... Itu manajer asrama dan pelayannya, kan?" 
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"Ya, melihat papan nama mereka... kurasa begitu." 

Saya mengikutinya dan menemukan manajer dan pelayan keduanya ambruk di lantai di 
bawah meja yang roboh. 

"Mereka tidak mati, hanya pingsan. Bahkan jika saya tidak mengukur denyut nadi mereka, 
saya bisa merasakan sedikit getaran di otot mereka..." 

"Yah, jika kamu tahu mengapa mereka dalam keadaan seperti itu, jelaskan padaku dengan 
singkat." 

"Ini sihir. Mereka tertidur karena mantra." 

Setelah mendengar penjelasan Serena, aku menyuruhnya pergi dan berpikir keras. Segera 
setelah itu, saya berbicara dengan Kania, yang berdiri di samping saya menyerap mana 
gelap. 

"Kania, bisakah kamu menyusup ke ruang bawah sadar mereka?" 

"D-Apakah kamu tahu tentang mantra sihir hitam itu?" 

"Tentu saja saya tahu. Aku tahu semua tentangmu." 

Saat aku mengatakannya sambil tersenyum sambil menatap lurus ke arah Kania, dia 
berkeringat dingin dan terlihat malu karena suatu alasan. Setelah melihat ekspresinya, aku 
menambahkan. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Ah, jika tampaknya terlalu sulit, tidak perlu melakukannya. Dibutuhkan banyak mana 
gelap dan merupakan mantra sihir hitam yang cukup berbahaya." 

Kania menatapku sejenak, lalu tersenyum dan berbicara. 

"Tidak, tidak apa-apa. Aku dipenuhi dengan mana gelap karena aku menyerap cukup 
banyak dari monster-monster ini." 

"...Terima kasih, Kania." 

Setelah mendengar kata-kataku, Kania dengan ringan mengangguk sebagai balasan dan 
segera mulai memasukkan mana gelap ke dalam maid yang tidak sadarkan diri. 

Saat aku melihat pemandangan itu dengan rasa ingin tahu, Kania tiba-tiba mengerutkan 
kening dan buru-buru menarik mana gelapnya. 

"...Kupikir itu tidak mungkin." 

"Apa maksudmu?" 
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Melihat Kania menggelengkan kepalanya dalam penyangkalan, aku bertanya dengan 
ekspresi bingung, dan dia menjawab dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"...Aku tidak tahu. Sesuatu seperti kekuatan tak dikenal mencegahku menyusup ke ruang 
bawah sadar mereka." 

Setelah mendengar kata-katanya, ekspresiku berubah. 

"...Raja Iblis benar-benar gila." 

"Hah?" 

"Tidak mungkin mantra sihir 'Invasi Bawah Sadar' Anda tidak berfungsi ... kecuali 'Raja 
Iblis' campur tangan." 

"Lalu... maksudmu Raja Iblis ada di sini sekarang?" 

Ketika Kania bertanya dengan ekspresi terkejut, aku perlahan menggelengkan kepalaku 
sebagai penyangkalan dan menjawab. 

"Tidak, bukan... Dia mungkin membagi kekuatannya dengan 'penyerang'" 

"Maaf? Bukan eksekutif atau pelayan... tapi dengan 'Mahasiswa Akademi'?" 

Karena itu, Kania memiliki ekspresi seolah-olah dia tidak mengerti, dan aku juga berbicara 
dengan tatapan yang tidak bisa dimengerti. 

"Makanya aku bilang padamu. Raja Iblis itu gila. Kenapa dia melakukan ini? Mengapa? 
Kenapa?" 

Aku sudah berspekulasi keras tentang skenario yang tampaknya tidak sinkron untuk waktu 
yang lama, tetapi segera, Kania bertanya dengan hati-hati. 

"Tuan Muda, untuk jaga-jaga... questnya tidak gagal, kan?" 

"Eh, belum gagal. Jendela pencarian utama masih ada di sana." 

"Jika itu masalahnya... itu berarti penyerang dan Raja Iblis masih belum mencapai tujuan 
mereka." 

"Ya, aku harus menghentikan ini secepat mungkin. Dan, setelah saya menghentikan 
penyerang, saya harus segera menggantikannya. Jadi, Kania, aku ingin meminta sesuatu 
padamu." 

"Ya?" 

"... Bagikan beberapa mana gelapmu denganku." 
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Saat aku meninggalkan meja setelah Kania membagikan beberapa mana gelapnya dengan 
bingung, aku mendengar suara Serena dari lantai atas. 

"Kemari!!" 

Setelah mendengar kata-kata itu, aku segera pergi ke lantai dua dan melihat Serena 
menatapku. 

"...Jadi, kenapa kamu memanggilku?" 

"Aku akan memberitahumu apa yang aku simpulkan." 

Karena itu, Serena melambaikan kipasnya, dan semua pintu asrama di sebelah kami mulai 
hancur. 

"...Ini." 

Segera, di balik pintu yang hancur, saya menyaksikan pemandangan di mana banyak siswa 
akademi terbaring tak sadarkan diri. 

"Aku yakin semua lantai lain seperti ini. Aku telah mengalahkan sepuluh monster dalam 
perjalananku sejauh ini, tapi aku tidak merasakan kehadiran manusia." 

"...Hmm." 

Saat aku meletakkan tanganku di daguku dan berpikir keras setelah mendengar 
dugaannya, Serena melanjutkan menjelaskan. 

"Yah, ini mungkin terlalu besar dan terlalu jahat untuk kamu atur... mulai sekarang, aku 
akan berasumsi bahwa alasan kamu di sini adalah untuk mencegah semua ini terjadi." 

"...Aku mengerti, jadi apa maksudmu?" 

"Kenapa tidak ada korban?" 

Aku membuka mataku lebar-lebar ketika mendengar kata-kata itu. Sementara itu, Serena 
mengipasi dirinya sendiri dan terus berbicara. 

"Di asrama yang penuh dengan monster iblis yang memusuhi manusia... anehnya, tidak ada 
korban jiwa. Saya yakin mereka akan cukup mampu menembus pintu kayu dan masuk jika 
mereka mau." 

"Belum lagi, bahkan manajer dan pelayan, yang terbaring tak berdaya di lantai pertama, 
baik-baik saja." 

Tiba-tiba, Kania muncul di belakangku dan membalasnya. Melihat ini, Serena sedikit 
mengernyit, lalu terbatuk sia-sia dan terus berbicara. 
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"Ahem, bagaimanapun, mengingat itu... sepertinya ada seseorang yang mengendalikan 
monster iblis ini." 

"... Orang itu pasti penyerangnya." 

"Ya, dan alasan penyerang akan membuat semua orang di asrama ini tertidur dan 
kemudian melepaskan monster iblis untuk menyingkirkan para penyusup, sementara pada 
saat yang sama tidak melukai siswa yang tidak sadar---" 

Setelah ragu-ragu sejenak, dia diam-diam menunjuk ke lobi di lantai pertama di bawah 
pagar. 

"... Lihat grafiti yang kita temukan tadi?" 

"Ya kenapa..." 

"Ada bentuk grafiti yang serupa di sini." 

Karena itu, dia menunjuk ke tanah, di mana ada grafiti yang mirip dengan yang digambar di 
lantai pertama. 

"Yang menarik di sini adalah grafiti di lantai satu dan yang ada di lantai dua tempat kita 
sekarang, sangat cocok." 

"Kemudian..." 

"Mungkin, melihat pola yang saling terkait, jika grafiti ini berlanjut hingga ke lantai atas... 
mereka pada akhirnya akan berbentuk 'Lingkaran Ajaib.'" 

Karena itu, Serena menarik napas dalam-dalam dan mulai berbicara dengan ekspresi 
serius. 

"Alasan yang aku pikirkan... setelah melihat semua orang ditidurkan, dan melihat 
penyerang mencoba untuk mencegah variabel seperti penyusup karena dia tidak ingin 
membuat jumlah orang yang terlibat tidak jelas... perlu dilakukan dalam skala besar-- " 

"...Kotoran." 

Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah lingkaran sihir yang 
seharusnya mengorbankan sejumlah besar 'anak-anak yang sehat' untuk tujuan 
membangkitkan kekuatan Raja Iblis melintas di pikiranku. Ratu Succubus yang kutemui di 
gang belakang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan lingkaran sihir yang sama. 

Sekarang aku melihat kedua bentuk grafiti itu... sedikit berbeda dari lingkaran sihir yang 
Ratu Succubus siapkan saat itu... tampaknya lebih jahat dan lebih besar. 

Jadi, tujuan sebenarnya dari 'Penyerang' dan 'Raja Iblis' yang menyerbu asrama ini adalah... 
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"--dan itu tidak lain adalah lingkaran sihir pengorbanan." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Ayo cepat menerobos ke lantai atas sekarang." 

Segera setelah Serena selesai berbicara, saya memberinya perintah dan bergegas ke lantai 
atas. 

"Tuan Muda, mengapa kita pergi ke lantai atas?" 

"Lingkaran sihir selesai di lantai atas. Mungkin si penyerang akan mengaktifkan lingkaran 
sihir di sana. Jadi, kita harus bergegas ke sana dan menghentikannya..." 

"Rooooarr!!!" 

"...Sial." 

Namun, saat kami mencapai lantai tiga, kami dikelilingi oleh monster iblis yang tak 
terhitung jumlahnya. 

"...Aku sedang terburu-buru." 

"Tuan Muda, tolong mundur." 

"Huh... toh mereka akan hancur." 

Saat aku menggigit bibirku dengan cemas, Kania dan Serena mengepalkan tinju mereka dan 
mulai memelototi monster... 

-- schiiiiiiing!!! 

Pada akhirnya, karena tidak tahan lagi, aku menghunus pedangku dan membunuh banyak 
monster dalam sekejap. Sementara itu, Kania dan Serena menatapku dengan takjub. 

"K-Kamu ... Bagaimana kamu ..." 

"Aku akan menjelaskannya nanti. Untuk saat ini, ikutlah denganku." 

Mengungkapkan keterampilanku yang sebenarnya di depan Serena cukup 'negatif', tetapi 

karena Sihir Ketaatan Mutlak❱, aku akan bisa membuat alasan entah bagaimana... Ini 
berbahaya, tapi itu tidak masalah karena sebagai upaya terakhir aku bisa menghapus 
ingatannya. 

Saat ini, kehidupan rakyat jelata di asrama ini lebih berharga dari itu. 

"...Mulai sekarang, kita akan mulai menerobos. Jadi, teruslah bersamaku." 
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Karena itu, aku membalut tubuhku dengan mana bintang dan mulai menuju ke lantai atas 
dengan kecepatan penuh. 

"Y-Tuan Muda?" 

"Frey! Kamu terlalu cepat!!" 

Aku bisa mendengar teriakan mereka di latar belakang, tapi sekarang nyawa ratusan 
rakyat jelata lebih penting dari itu, jadi aku memutuskan untuk mengabaikan mereka 
untuk saat ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Mengaum!! Mengaum!!! 

"Sialan, bajingan-bajingan ini... Dari mana mereka mendapatkan kekuatan seperti ini!?" 

"Hei, Berhenti!!" 

"Fufufu... Hehehe... Kamu datang jauh-jauh ke sini... Kenapa kamu menyuruhku berhenti...?" 

Berkat tanggung jawab saya, kami tiba di lantai paling atas dalam hitungan menit. Namun, 
itu sudah dalam kekacauan. 

-- Percikan!! 

"Nyonya Ferloche! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"T-Tidak ada masalah sama sekali...!" 

Penghalang Arianne dan perisai putih Ferloche menghalangi mana gelap yang memancar. 

"Couughh!!" 

"Kudengar kau menderita kelelahan mana? Jangan berlebihan!" 

"I-Ini bukan apa-apa... tidak ada sama sekali..." 

Akhirnya, bola api yang dipanggil oleh Irina dan suar emas yang dipancarkan oleh Clana 
bertabrakan dengan mana gelap yang masuk, menyebabkan ledakan besar. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Heup!!!" 

Kemudian, saat akibat ledakan itu akan menelan semua orang, tebasan pedang Isolet 
mengatasinya. Dan dengan demikian, identitas 'penyerang' yang berurusan dengan 
kelompok orang kuat di lantai atas ini terungkap. 

"...Isabel, itu dia." 

Isabel, yang dibawa pergi oleh Imperial Knight kemarin, meratap sambil tersenyum seperti 
orang gila. 

"Tidak berguna!! Aku sudah mengatakannya berkali-kali... saat 'Frey' tiba, kalian semua 
akan mati!!!" 

Kemudian semua orang yang menghadapinya mengerutkan kening pada saat yang sama. 
Bahkan Kania dan Serena, yang berdiri di sampingku, mulai menatapku dengan bingung. 

'...Dia mengorbankan jiwanya.' 

Menonton adegan ini, saya bisa mengetahui bagaimana situasinya sekarang. 

Sepertinya dia telah mendedikasikan jiwanya kepada Raja Iblis untuk mendapatkan 'balas 
dendam' dengan menyalahkan saya atas insiden ini, dan sebagai gantinya, dia menerima 
sebagian dari 'Kekuatan Raja Iblis.' 

"Berhenti dan menyerah! Anda tidak memiliki peluang untuk menang !! " 

"...Jika kamu terus memuntahkan mana gelap seperti ini, pada akhirnya kamu akan 
kehabisan kekuatan hidup." 

Tentu saja, itu hanya sebagian dari 'Kekuatan Raja Iblis', jadi tidak akan lama sebelum dia 
kehabisan tenaga. 

"Eh, itu tidak mungkin! Saya hanya perlu mengaktifkan lingkaran sihir ini di sini hari ini! 
Lalu aku akan resmi menjadi anggota Tentara Raja Iblis... dan sisanya, tuanku, Tuan Frey, 
akan mengurusnya!" 

Raja Iblis mungkin memberikan kekuatan ini padanya, jadi dia akan mengaktifkan 
'Lingkaran Sihir Kebangkitan Kekuatan'. 

Jika lingkaran sihir itu diaktifkan, semua orang di asrama rakyat jelata akan dikorbankan, 
dan Kekaisaran akan dilanda pemberontakan yang dipimpin oleh rakyat jelata yang marah. 
Pada saat yang sama, Raja Iblis yang telah membangkitkan Blessing of Doom akhirnya akan 
terungkap ke dunia. 

Dia berada di bawah batasan di mana dia tidak bisa muncul di dunia kecuali dia 
membangunkan Blessing of Doom. 
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'...Raja Iblis benar-benar menggunakan otaknya dengan baik.' 

Untuk menerima kekuatan dari Raja Iblis, seseorang harus menyerahkan segalanya dan 
hanya mengejar satu tujuan. 

Isabel, yang pasti telah berhubungan dengan pasukan Raja Iblis dari beberapa hari hingga 
beberapa minggu sebelumnya, mungkin memenuhi persyaratan setelah aku menyebabkan 
kejatuhannya belum lama ini... Karena itu, dia mengubah 'Insiden Serangan,' yang 
seharusnya terjadi dalam skala yang lebih kecil, menjadi insiden 'Skala Besar' hanya agar 
dia bisa membuat kesan yang baik pada Raja Iblis. 

"F-Frey!?" 

"...Orang itu." 

Sambil tenggelam dalam pikiran seperti itu, orang-orang yang telah lama bertarung dengan 
Isabel akhirnya menyadari kehadiranku. 

"...Tunggu apa? Tuan Frey?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kemudian Isabel, yang dengan gembira menjual namaku sampai saat itu, mulai menatapku 
dengan bingung. 

"Ah...Ahhh...Ahhhh...!!!" 

Lalu tiba-tiba dia mengerang dan berlari ke arahku. 

"...Hah" 

"Kotoran ini." 

Kemudian Kania dan Serena menjadi dingin dan mencoba menghalangi jalan... 

"Tuan Frey!! Mohon maafkan saya!!!" 

Isabel, yang berhenti tepat di depanku, tiba-tiba berlutut dan membanting kepalanya ke 
lantai dengan sekuat tenaga. 

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

Segera, orang-orang yang menonton kegilaan ini bahkan tanpa berpikir untuk 
menyerangnya mengalihkan pandangan mereka ke arahku secara bersamaan. 

'...Apakah dia gila?' 
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Tentu saja, saya juga bingung karena saya tidak tahu mengapa dia tiba-tiba melakukan ini, 
tetapi segera suara seseorang bergema di kepala saya. 

-- Frey Raon Starlight, rekan pasukan Raja Iblis. 

'...Siapa ini?' 

Saat saya bingung dengan situasi yang tiba-tiba ini, gagak hitam yang duduk di dekat 
jendela di depan saya mengedipkan mata. 

-- Aku adalah pelayan rendahan dari 'Raja Iblis Hebat.' Senang berkenalan dengan Anda. 

Kemudian suara itu bergema lagi di kepalaku, dan baru saat itulah aku ingat siapa burung 
gagak itu. 

'...Ya, gagak ini adalah pelaku sebenarnya di balik penyerbuan asrama rakyat jelata.' 

Gagak, yang diberi label sebagai 'Pet Raja Iblis', memiliki kemampuan untuk mengabulkan 
keinginan para bangsawan yang terlibat dalam skenario 'Serangan di Asrama Rakyat' dan 
mengumpulkan jiwa mereka sebagai gantinya. 

-- Wanita itu membuat keinginan untuk bergabung dengan Tentara Raja Iblis. Dengan kata 
lain, dia adalah bawahan langsung Anda. 

Menurut gagak, keinginan Isabel adalah 'bergabung dengan Tentara Raja Iblis', daripada 
membalas dendam. 

Jadi sekarang, dia tampaknya melakukan yang terbaik untuk membuat kesan positif pada 
saya, yang telah berhubungan dekat dengan Raja Iblis. 

-- Hari ini, dalam satu jam, lingkaran sihir akan diaktifkan untuk membangkitkan kekuatan 
Raja Iblis.. dan cepat atau lambat, mereka akan muncul di dunia ini. Untuk saat ini, 
bicaralah dengan gadis itu dan luangkan waktu. 

Gagak itu memohon padaku dengan nada putus asa. Seperti yang diharapkan, Isabel saja 
tidak cukup baik untuk mengulur waktu. 

-- Aku belum melupakan kesetiaan yang kamu tunjukkan kepada pasukan Raja Iblis sejauh 
ini. Jadi, jika Anda bekerja sama, saya akan memberikan kepada Anda kemuliaan yang tak 
terbatas dalam pertimbangan pekerjaan hari ini. 

Setelah mengatakan itu, gagak itu membuka paruhnya dan mulai mendesakku. Setelah 
melihat ini, aku menarik napas dalam-dalam, lalu berbicara dengan Isabel. 

"Maksudku, aku sudah memperhatikan sampai sekarang ..." 

"Pemimpin, saya minta maaf! Saya minta maaf!!" 
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Ketika saya mengatakan itu, Isabel bergidik ketakutan dan berteriak dengan sungguh-
sungguh. 

Kenyataannya, aku terlalu repot untuk memperhatikannya. 

"Tidak mungkin... kau...?" 

"Huh, seperti yang diduga... Pada titik ini, kupikir dia ada hubungannya dengan Raja Iblis." 

"... Dasar bajingan kotor." 

Segera setelah aku berpura-pura mengenal Isabel, semua orang di lantai atas 
menyerangku. Kania juga mendapat gambaran kasar tentang situasinya, saat dia diam-
diam mengatupkan giginya dan mulai menyerangku. 

"Tunggu!! Tunggu sebentar!!" 

Begitu gadis-gadis yang marah itu menyerangku dengan ekspresi dingin di wajah mereka, 
Serena melangkah di depanku dan berseru. 

"...Serena?" 

"I-Sudah lama..." 

"...Saya merindukanmu." 

Ketika Irina, Ferloche, dan Clana melihatnya, mereka tampak senang. 

"Mungkin! Lo-Lord F-Frey memimpin dalam membunuh monster iblis untuk 
menyelamatkan semua orang!" 

Tapi ketika Serena berteriak mendesak, mereka dengan cepat bergumam dengan tatapan 
dingin. 

"...Nona Serena, kurasa dia tidak kembali." 

"Itu sangat disayangkan." 

"... Ck." 

Merasakan suasana dingin, Serena buru-buru mengalihkan pandangannya ke arahku dan 
bertanya. 

"Anda!! Katakan padaku yang sebenarnya!! Anda tidak berada di belakang ini... kan?" 

Namun, begitu aku menghunus pedangku dan mengamati semua orang dengan ekspresi 
santai di wajahku, Serena berhenti berbicara dan mulai memelototiku. 
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'...Apakah kamu memeras otakmu lagi?' 

Mengetahui bahwa ekspresi di wajahnya hanya muncul ketika dia merenung, aku 
menyentuh 'Batu Dominasi' di saku dengan tanganku, berpikir bahwa aku harus mulai 
bekerja sebelum semuanya menjadi lebih buruk. 

""Aaaaaaar!!!" 

Saat berikutnya, semua monster iblis di asrama rakyat jelata mulai bergegas ke lantai atas. 

-- Opo opo!? Apa ini!? 

'...Apa itu? Ini adalah kekuatan tersembunyi dari Batu Dominasi.' 

Akhirnya, ketika suara gagak yang kebingungan bergema di kepalaku, aku menjawab 
dengan tenang pada diriku sendiri, lalu menyentuh batu dominasi sekali lagi dan 
memasukkannya ke dalam keadaan hipnosis. 

Sementara orang itu adalah bukti nyata kebangkitan Raja Iblis, aku harus melindungi posisi 
politikku. Jadi, seolah-olah saya diancam menjadi dalang di balik kejadian ini. Selain itu, 
saya perlu berpura-pura bahwa pikiran saya sedang dimanipulasi. 

Oleh karena itu, saya pikir saya harus menggunakan burung gagak yang pupil matanya 
tampak linglung dan paruhnya terbuka lebar. 

Hanya dengan begitu Permaisuri, yang memiliki hubungan kerja sama denganku, dan 
Gereja Dewa Matahari, yang secara agama aku telah membayar suap, dapat melindungiku. 

"Muahahahaha!!!" 

Setelah mengatur pikiranku seperti itu, aku tertawa terbahak-bahak, lalu segera 
memancarkan mana gelap yang diserap dan dimasukkan Kania ke tubuhku terlebih dahulu. 
Saya kemudian berseru dengan antusias. 

"Untuk kembalinya Raja Iblis!!!" 

Karena itu, semua orang yang hadir di lantai atas bersiap untuk melancarkan serangan. 

'...Kali ini aku akan kedinginan selama seminggu, bukan?' 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Sepertinya saatnya telah tiba bagiku untuk menjadi bos terakhir dari 'Serangan di Asrama 
Rakyat Biasa.' 
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