
Chapter 41 
Bab 41 -- Kesimpulan Kasus 

"...Batalkan lingkaran sihir." 

"Batalkan lingkaran sihir, Frey. Jika Anda menonaktifkannya, saya akan menyelamatkan 
hidup Anda. " 

"Apakah kamu benar-benar akan mengorbankan nyawa semua orang di asrama rakyat 
jelata?" 

Saat aku memanggil semua monster iblis dengan senyum jahat di wajahku, semua orang di 
lantai atas mendesakku dengan tergesa-gesa. 

Melihat mereka, sepertinya tidak ada seorang pun di sini yang tahu cara menonaktifkan 
lingkaran sihir ini. 

"........" 

Tentu saja, Serena, yang dengan cepat menghitung lingkaran sihir dari jauh, akan segera 
mengetahuinya. 

"Ha ha ha ha! Tidak berguna!" 

Oleh karena itu, setelah memutuskan untuk melanjutkan rencana dengan cepat, saya 

menyentuh Batu Dominasi❱ dan mulai mengendalikan gagak, yang tetap berada di ambang 
jendela dengan paruhnya terbuka lebar. 

"I-Orang itu...!" 

"...Bukankah itu peliharaan Raja Iblis?" 

Segera mata gagak menyala, dan berteriak keras. Gagak itu kemudian terbang dan duduk di 
atas kepalaku. Sementara itu, aku memusatkan mana bintang di sekitar tenggorokanku dan 
mulai meniru suaranya. 

Kemudian, semua pahlawan wanita yang mempertahankan ingatan mereka dari garis 
waktu sebelumnya tampak tercengang. Ini adalah reaksi alami dalam arti tertentu karena 
mereka telah melihat burung gagak dengan Raja Iblis dalam banyak kesempatan. 

"Orang ini sudah di bawah kendali pikiran saya. Jadi, apa pun yang Anda katakan tidak 
berguna. " 
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Gagak terus berbicara kepada para pahlawan wanita dengan nada merendahkan sementara 

aku memanipulasi ekspresinya dengan kekuatan tersembunyi dari Batu Dominasi❱ yang 
memungkinkan seseorang untuk mengendalikan monster iblis. 

"Tidak peduli apa yang kamu lakukan, lingkaran sihir ini akan diaktifkan. Kemudian, 
setelah satu milenium, Raja Iblis akan muncul di dunia." 

Karena itu, aku membuat burung gagak itu mengepakkan sayapnya di atas kepalaku, 
sambil terus memelototi semua orang dengan merendahkan. 

"Jadi, pasrah saja. Jika kau menyerah, aku akan menghormati keberanianmu dengan 
mengizinkanmu bergabung dengan Pasukan Raja Iblis---" 

"Kami tidak akan pernah menyerah!!" 

Namun, Ferloche memotong gagak di tengah pidatonya dan melangkah maju. 

"Dewa Dewa Matahari, pinjamkan kekuatanmu pada orang yang rendah hati ini... ugh!!" 

Segera setelah itu, Ferloche tersandung dan jatuh di tengah nyanyiannya ketika dia 
mencoba mengucapkan mantra mematikan untuk memurnikan semua makhluk jahat. 
Mungkin karena dia sudah menggunakan sedikit kekuatannya sejauh ini. 

"Tidak berguna. Jika kamu tidak menyerah... hanya kematian yang akan menjadi takdirmu." 

Ketika saya berbicara dengannya dengan nada yang mirip dengan gagak sambil 
memancarkan mana yang gelap. Clana dan Isolet melangkah maju dan berkata. 

"...Kita akan berurusan dengannya, Ferloche. Jadi kamu mengisi kembali kekuatan sucimu." 

"Jika itu adalah mantra pemurnian, maka itu bisa memusnahkan gagak itu. Jadi, tolong isi 
kembali kekuatan sucimu." 

Karena itu, mereka berdua memelototiku sejenak, lalu segera melancarkan serangan 
mereka. 

"...Huff." 

Irina dan Arianne juga mengulurkan tangan dan mulai mempersiapkan mantra sihir 
mereka dari belakang. Ketika saya menyaksikan adegan ini, saya mengambil napas dalam-
dalam dan memutuskan sendiri. 

'...Hari ini, sekarang, di sini, aku akan meningkatkan ketenaranku sebanyak mungkin.' 

Mungkin setelah 'Pembaruan' ini, 'Sistem Ketenaran Kumulatif' akan dibuka karena 
'Ketenaran' saya yang dikenal di seluruh Kekaisaran akan diubah menjadi 'Poin Jahat 
Palsu'. 
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Maksudku, karena semuanya sudah berubah seperti ini... Aku mungkin juga menggunakan 
kesempatan ini untuk meningkatkan ketenaranku. 

Untuk melakukan itu, saya perlu menodai citra saya sebanyak mungkin sambil juga 
melindungi 'Posisi Politik' saya dengan bantuan Gereja Dewa Matahari dan Permaisuri 
yang memiliki hubungan dekat dengan saya ... Selain itu, saya harus menjaga Putri 
Kekaisaran Ketiga diperiksa melalui sarana 'Perjanjian.' 

Belum lagi, untuk membuat Serena dan adikku menyerah padaku... mungkin ini cara yang 
paling efektif. 

Karena itu, ketika ini semua berakhir, citra saya akan berada di titik terendah, dan saya 
akan menjadi musuh publik yang nyaris tidak berhasil mempertahankan 'Posisi Politiknya', 
tapi... tidak masalah, karena itulah saya. berharap untuk. 

'...Dan aku tidak punya pilihan lain jika aku ingin menghancurkan lingkaran sihir ini.' 

Selain itu, jika saya ingin berurusan dengan lingkaran sihir ini secara alami di depan semua 
orang, satu-satunya cara untuk melakukannya adalah dengan menyebabkan keributan 
seperti ini. 

Ini karena, untuk menetralisir mana dalam grafiti yang terukir dari lantai pertama hingga 
lantai atas, aura mana dan pedang dari para pahlawan wanita yang terikat untuk menjadi 
yang terkuat di dunia dalam waktu dekat ini harus disebarkan secara merata ke seluruh 
penjuru dunia. bangunan. 

Jika mana dan aura mereka tersebar merata... 

"Hah!!" 

"Heup!!" 

Aku bahkan tidak bisa menyelesaikan pengaturan pikiranku sebelum Isolet dan Clana 
menyerangku. 

"Tidak berguna!!" 

Aku meneriaki mereka dengan nada tiruan itu dengan ekspresi jahat di wajahku dan 
mengoleskan pedangku dengan mana yang gelap. 

-- Klak! 

Kemudian Isolet menghentikan langkahnya dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat 
tenaga, dan pada saat berikutnya, kedua pedang kami saling bertabrakan, mengeluarkan 
asap hitam di mana-mana. 
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"Aku tidak tahu apakah itu manipulasi pikiran atau akting, tapi sekarang kesempatan 
seperti itu telah tiba... persiapkan dirimu." 

Kemudian, cahaya menyilaukan menembus asap hitam, dan sinar penghancur ditembakkan 
bersamaan dengan ucapan dingin Clana. 

"...Tsk, semua orang sangat kejam. Orang ini sepertinya sangat dibenci, bukan?" 

Aku menatap lurus ke arah sinar itu dan mengucapkan satu baris yang menunjukkan 
bahwa aku sedang dimanipulasi, dan saat berikutnya, aku menangkis sinar itu dengan 
pedangku dan menyebarkannya secara merata ke bawah. 

"Aku tahu ini masalahnya ... mungkin" 

Kemudian Serena, yang telah memelototiku sampai saat itu, tersenyum dengan tatapan 
cemberut dan membuka kipasnya. 

-- Saya akan-Bermain-Bersama-Dengan-Kamu-Untuk-Sekarang. 

Tak lama, dia menutupi wajahnya sendiri dengan kipasnya dan mengucapkan beberapa 
patah kata sambil mengerucutkan bibirnya sehingga hanya aku yang bisa melihatnya, dan 
kemudian diam-diam mengedipkan mata padaku. 

-- Mungkin. 

"...Ini membuatku gila." 

Kemudian, dengan tatapan yang sedikit curiga, dia mengerucutkan bibirnya lagi dan 
mengucapkan sepatah kata pun. Aku menghela napas panjang saat melihat itu. 

Rupanya, Serena menyimpulkan semua interpretasi dari lingkaran sihir dan rencanaku 
dalam rentang waktu yang singkat itu. 

'...Yah, aku memikirkan cara untuk mempersiapkan situasi seperti itu.' 

Dia tidak yakin tentang segalanya tentangku. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa jelas 
kebenarannya, ketika itu adalah sesuatu yang berhubungan denganku, dia tidak punya 
pilihan selain tetap 'meragukan.' 

Aku sedikit menganggukkan kepalaku sebagai jawaban karena aku sudah menemukan cara 
untuk menggunakannya untuk mengecewakan Serena nanti. Karena itu, aku memfokuskan 
pandanganku pada Clana, yang ada di depanku. 

"Haaah!" 

Lalu, entah dari mana, Ferloche muncul dari balik asap dan menyerangku dengan ganas. 
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"Nyonya Ferloche! Itu berbahaya..." 

Setelah melihat itu, Clana berteriak panik, tapi-- 

"Kyaa!!" 

Kemudian Ferloche segera merangkak di belakang Isabel, yang menatapnya dengan 
tatapan kosong selama sepersekian detik sebelum terlempar setelah dipukul. 

"...Lagipula, aku pikir akan lebih baik untuk membantu daripada diam-diam mengisi 
kekuatan suciku di belakang." 

"Tetapi..." 

"Aku bisa mengucapkan mantra itu di rumah lelang lebih awal karena aku telah 
menyimpan kekuatan suciku untuk hari itu. Jadi, untuk menggunakannya lagi, aku harus 
mengisi kembali kekuatan suciku untuk waktu yang cukup lama." 

Setelah memelototi Isabel, yang gemetar di kejauhan karena dia telah menghabiskan 
semua kekuatan Raja Iblis, Ferloche mengakhiri pidatonya dengan nada serius. 

"...Aku tidak akan layak disebut Saintess jika aku diam-diam mengamati semuanya dari 
belakang sementara nyawa temanku dalam bahaya." 

"K-Kamu ..." 

Mendengar itu, Clana menatap Ferloche dengan tatapan yang sedikit tergerak. 

"Ugh..." 

Di sisi lain, saya memblokir kekuatan suci dan mana surya yang mereka tembakkan ke arah 
saya, sementara pada saat yang sama, saya menyebarkannya secara merata ke bawah. 

"... Frey, kamu memiliki level skill itu?" 

Isolet, yang sedang memeriksaku dengan tenang, mengangkat pedangnya dengan tatapan 
bingung. 

"...Menurut prasasti tentang ilmu hitam yang tercatat dalam literatur kuno, disebutkan 
bahwa hewan peliharaan Raja Iblis dapat merusak pikiran orang, kemudian menanamkan 
kekuatan Raja Iblis ke dalam diri mereka dan mengendalikan mereka sebagai tuan rumah 
mereka." 

Kemudian Serena, yang telah berdiri diam sampai saat itu, bergabung dengan para 
pahlawan wanita dan berkata demikian dengan ekspresi dingin di wajahnya. 
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"Aura yang terpancar dari tubuh Frey adalah campuran dari mana gelap yang memperkuat 
tubuhnya dan kekuatan Raja Iblis... Sepertinya Lady Serena benar." 

Saat berikutnya, Kania memberikan persetujuannya dan mengambil langkah menuju para 
pahlawan wanita. Setelah mendengar itu, semua orang selain Arianne mengangguk. 
Sementara itu, Arianne memiliki ekspresi bingung di wajahnya. 

"... Lagi pula, kamu adalah seorang penyihir." 

"Kamu tahu." 

"Tidak mungkin aku tidak mau. Saya telah menghadapi bagian saya yang adil dari penyihir. 
" 

Kemudian, saat Isolet berbicara dengan ekspresi tenang di wajahnya, Arianne mulai gagap 
dengan mulut ternganga. 

"A-Irina...! A-Apakah kamu mendengar itu..." 

"...Dia memiliki keadaannya sendiri, jadi berpura-puralah kamu tidak tahu." 

Irina kemudian dengan cepat menegur Arianne, sementara Isolet mengayunkan pedangnya 
dengan aura dan berkata. 

"Tapi aku tidak merasakan kejahatan apa pun darimu, jadi jika kamu membantu kami, aku 
akan mempertimbangkan keadaanmu." 

"...Terima kasih." 

Karena itu, mereka berdua mulai menembakkan mana gelap dan tebasan pedang yang 
dipenuhi aura ke arahku. Sementara itu, sisanya diam-diam mengumpulkan kekuatan 
mereka. 

"Setiap orang..." 

Dalam situasi seperti itu, aku merentangkan tanganku, mengangkat sudut bibirku sedikit 
untuk membentuk senyum miring, dan berseru. 

"...Mengenakan biaya!!" 

Saat saya memerintahkan seperti itu, iblis yang bersembunyi di belakang saya menyerang 
para pahlawan wanita secara bersamaan. Setelah menonton adegan itu dengan pandangan 
puas sejenak, aku berbalik dan menyeka darah yang menetes dari sudut mulutku. Setelah 
melakukan itu, aku bergumam pelan... 

"...Aku harus kabur." 
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Tidak peduli situasinya, menghadapi mereka secara langsung tidak mungkin. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Frey!! Berdiri di sana!!" 

"Nona Ferloche, apakah Anda sudah menerima Berkah dari Dewa Matahari?" 

Serena, yang mengikuti Ferloche dan mengejarku, bertanya padanya dengan tatapan 
sedikit terkejut. 

"Ya! Tapi bagaimana caranya..." 

"Siapa pun bisa menebak dari caramu berlari dengan kekuatan yang luar biasa... 
Bagaimanapun, kamu tidak bisa menggunakan Berkah Dewa Matahari dalam situasi ini." 

"...Mengapa?" 

"Jika orang yang menggambar lingkaran sihir mati, seluruh lingkaran sihir bisa meledak... 
dan dalam hal ini, nyawa semua orang akan dalam bahaya. Jadi tolong jangan 
menggunakannya. " 

Ketika Serena berbicara dengan tegas, Ferloche menganggukkan kepalanya dengan 
ekspresi ketakutan. Sementara itu, Serena yang kaget sesaat, segera menoleh dan berteriak 
memperingatkan yang lain. 

"Yang lain juga. Harap diingat! Tujuan kami saat ini bukanlah untuk membunuh, tetapi 
untuk menaklukkan! Jadi, gunakan kekuatanmu dalam jumlah sedang!" 

Setelah mendengar kata-kata itu, Isolet, yang berlari di depan, menginstruksikan semua 
orang dengan nada dingin. 

"...Fokus pada gagak di kepalanya. Semuanya akan berakhir jika kita menghadapinya." 

Pada saat berikutnya, serangan membabi buta mulai menghujani Frey, yang menghindar 
dari satu tempat ke tempat lain di dalam gedung sambil melarikan diri. 

"Percuma saja!! Bahkan sekarang, jika kamu menyerah, aku akan merekrutmu sebagai 
salah satu prajurit di pasukan Raja Iblis..." 
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Sementara itu, Frey terus menghindari serangan itu dari segala arah dengan ekspresi 
sedikit lelah. 

'...Ada yang aneh.' 

Di sisi lain, Irina mulai mengamati situasi yang telah berulang untuk sementara waktu 
sekarang dengan tatapan curiga. 

'Sosoknya terlihat familier ...' 

Cara dia menangkis mantra sihir mengingatkanku pada 'Liana', wanita yang 
menyelamatkanku dari 'Hutan Ashen'. 

Kenapa? 

-- Kachiiiiing!! 

Apakah itu karena aku bisa merasakan mana berkilau yang samar namun familiar 
tertinggal di pedangnya yang dipenuhi dengan mana gelap setiap kali dia 
menggunakannya? 

"Monster iblis, hentikan mereka !!" 

"...Bagaimana dia mengendalikan monster-monster ini?" 

Atau karena suara gagak, hewan peliharaan Raja Iblis, sepertinya memiliki mana yang 
sama dengan yang dimiliki 'Liana' setiap kali dia berbicara? 

"MS. Arianne, Nona Ferloche! Tolong siapkan perisaimu!" 

"...Sialan, kamu dengan sengaja menyebarkan serangan ke segala arah. Apakah kamu tidak 
peduli dengan keselamatan para siswa? " 

Atau karena dia sedang mempersiapkan sesuatu dengan terus menyebarkan serangan kita 
ke segala arah? 

'Apa yang kamu coba lakukan, Frey?' 

Setelah menderita kelelahan mana, Irina mengalami dua perubahan. 

Pertama, setelah berlatih setiap hari tentang cara mengelola cadangan mana secara efektif, 
dia mengembangkan kepekaan mana hingga dia bahkan bisa merasakan jejak mana yang 
samar. 

Faktanya, itu adalah prestasi yang hampir mustahil bagi manusia, tetapi Irina ditakdirkan 
untuk menjadi Archmage terhebat, dan jenius tak tertandingi dalam hal bakat magis, di 
seluruh sejarah Kekaisaran. 
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Sebagai hasil dari bakat bawaannya di atas upaya putus asa, dia mampu meningkatkan 
cadangan mana dan kepekaannya ke tingkat yang bahkan akan mengejutkan Master 
Menara. 

Dan karena itu, Irina bisa merasakan banyak kesamaan antara mana Liana dan mana yang 
digunakan Frey saat ini. 

Perubahan kedua adalah waktu yang diinvestasikan dalam penelitian magis telah berlipat 
ganda. 

Ini karena fakta bahwa dia tidak perlu mempelajari banyak teori karena bakat magis 
bawaannya, tetapi kelelahan mana, di sisi lain, mencegahnya menggunakan sihir. Karena 
itu, dia menginvestasikan waktunya untuk mencoba pengetahuan magis yang dia tahu ada 
dari garis waktu sebelumnya. 

Irina, yang tidak bisa berlatih banyak dalam sihir, telah melakukan berbagai penelitian di 
asramanya untuk membalas dendam pada Frey dan mencegah bencana di masa depan 
yang berhubungan dengan sihir. 

Dan hal pertama yang dia pelajari dengan keras adalah 'Lingkaran Sihir Pengorbanan' yang 
tertulis di setiap sudut asrama rakyat jelata. 

"Orang itu ... tidak mungkin ..." 

Dia merekonstruksi lingkaran sihir, yang tidak dapat dihitung oleh siapa pun karena rusak 
parah, melalui spekulasi terus-menerus dan dengan menganalisis ingatan kehidupan 
sebelumnya. Dan karena itu, dia agak mampu merancang metode untuk menghancurkan 
lingkaran sihir itu. 

Cara pertama agak sederhana. Yang perlu Anda lakukan adalah memindahkan 
persembahan ke lokasi lain. 

Namun, karena bagian dalam dan luar asrama sekarang dipisahkan oleh sihir spasial, tidak 
mungkin menggunakan metode pertama. 

Oleh karena itu, dalam situasi sekarang, hanya metode kedua yang tersisa, yang cukup 
berbahaya dan ceroboh. 

Metode kedua adalah ... menyebarkan sejumlah besar mana secara merata di sekitar 
lingkaran sihir, dan kemudian membanting semua yang ada di media yang terletak di 
tengah lingkaran sihir. Terus terang, ini adalah metode radikal yang bahkan tidak bisa 
disebut metode destruktif. 

Jika Anda melakukannya, mana yang terkondensasi di media akan bereaksi dengan 
lingkaran sihir, menghancurkan struktur lingkaran sihir setelahnya. 

Tapi alasan metode ini cukup radikal dan berbahaya adalah... 
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-- Spaaaaar!!! 

"...Hah?" 

Kilatan cahaya besar terjadi di depan Irina, yang tenggelam dalam pikirannya. 

-- Boom! Ledakan!! 

Tebasan angin, yang dipenuhi dengan mana bulan Serena, yang dihasilkan oleh kepakan 
kipasnya, dan mana gelap yang dipanggil oleh Kania berbenturan dengan kekuatan suci 
Ferloche dan sinar emas Clana, yang ditembakkan lurus ke arah Frey, menyebabkan 
serangkaian ledakan. 

-- Boom!! 

Frey menangkis aura pedang Isolet yang terbang di tengah ledakan dengan pedangnya 
sendiri, dan kemudian menyebarkannya bersama mana ke segala arah. 

Bahkan pada pandangan pertama, itu terlihat cukup aneh, tetapi tampaknya orang-orang 
yang berkonsentrasi pada Frey dan monsternya dari segala arah tidak punya waktu untuk 
mengkhawatirkannya. 

Hanya Irina, seorang ahli sihir tempur, yang menyadari keanehan ini sambil diam-diam 
mengamati semuanya dari belakang, karena dia tidak bisa menggunakan sihir lagi. 

"...Kupikir itu bukan kebetulan jika itu terus terjadi berkali-kali." 

Irina, yang menyaksikan adegan seperti itu berulang kali, bergumam pelan. 

"Tapi kenapa? Kenapa?" 

Semua bukti tidak langsung menunjuk pada satu jawaban, tetapi hati dan pikirannya 
menolak untuk mempercayainya. 

Karena itu, Irina, yang terus memikirkan hal ini sampai kepalanya terlalu panas, 
menembakkan bola api kecil ke monster yang merayap di belakangnya dan bergumam 
pada dirinya sendiri. 

'...Untuk saat ini, saya akan menunda penilaian saya.' 

Dia sangat jahat dan keji di kehidupanku sebelumnya. Jadi, perilaku itu mungkin juga 
merupakan bagian dari beberapa perbuatan jahat. 

Bahkan saat dia bekerja sebagai pembantunya, dia dianiaya dan dilecehkan berkali-kali. 

Tatapan menjengkelkan dan sentuhan lengketnya mirip dengan yang dia alami di timeline 
sebelumnya. 
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Jadi untuk saat ini, saya masih belum yakin.. . 

"Batuk!!" 

Irina, yang telah tenggelam dalam pikiran seperti itu, membuka matanya pada 
perkembangan yang tiba-tiba itu. 

"Batuk... Sialan..." 

Itu karena Frey tiba-tiba batuk darah dan ambruk di lantai... 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Apakah dia akhirnya mencapai batasnya?" 

"Tubuh orang normal tidak bisa menahan kekuatan Raja Iblis dalam waktu lama. Bagi Frey, 
kekuatan itu terlalu kuat." 

"Perlahan... lepaskan gagak dari kepalanya dan selesai." 

Para wanita, yang dengan ganas menyerang Frey, perlahan mulai mendekati dirinya yang 
ambruk. 

"Batuk..." 

"Saya tidak tahu bagaimana Anda akhirnya dikendalikan pikiran, tetapi tidak peduli 
seberapa jahatnya Anda, Anda tidak akan pernah ..." 

Di antara mereka, Isolet, yang berada di garis depan, mulai berbicara kepada Frey dengan 
suara dingin, tapi--- 

"Hehehe... hehehehe..." 

".....!" 

Tiba-tiba, ketika Frey mulai tertawa dengan cara yang menyeramkan, Isolet menghentikan 
langkahnya dan dengan cepat menghunus pedangnya. 

-- Kachiiiii!!! 
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Segera Frey mengayunkan pedangnya ke arahnya dengan sekuat tenaga, dan dengan 
demikian, tebasan pedang yang dipenuhi dengan mana gelap ditembakkan ke Isolet. 

"... Ugh!! 

Sementara itu, Isolet mengatupkan giginya dan menerima tebasan pedang secara langsung, 
tapi segera dia mulai terdorong mundur, mungkin karena kekuatannya sudah habis. 

""Hah!!"" 

Untuk membantunya, Ferloche dan Arianne memanggil perisai dan penghalang mereka 
untuk memblokir tebasan pedang, dan pada saat berikutnya, orang-orang lainnya 
bergabung untuk membantunya. 

-- Gemuruh!!! 

Setelah beberapa saat, akhirnya, tebasan pedang meledak di udara tanpa membelah siapa 
pun. 

""........?"" 

Namun, Frey, yang ada di depan mereka, menghilang saat mereka memblokir tebasan 
pedang. 

"He-Hei di sana !!" 

Sementara semua orang mencari Frey, Ferloche membuka matanya lebar-lebar dan 
menunjuk ke lobi di lantai pertama. 

"Ha ha ha ha!!" 

Ada Frey, berdiri di tengah grafiti dan menyerap mana yang berserakan di mana-mana. 

-- Spaaaaar!!! 

"Sudah terlambat untuk menyadarinya sekarang !!" 

Saat suaranya bergema, grafiti dari atas ke lantai pertama mulai bersinar serempak dan 
seluruh bangunan bergetar setelahnya. 

-- Bergemuruh!! 

"...Yah, sudah kubilang itu tidak ada gunanya." 

Orang-orang yang secara intuitif merasakan krisis mulai mengeluarkan segala macam 
serangan, tetapi mereka diblokir, atau lebih tepatnya diserap, saat mereka mengenai 
kumpulan besar mana yang mengelilinginya. 
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"Setelah ritual hari ini... Raja Iblis Agung akan dibangkitkan, dan dunia akan menuju 
kehancuran!! Hahahahahaha!!" 

Karena itu, Frey mulai melayang di udara dan kemudian melesat ke atas dengan kecepatan 
tinggi. Setelah melihat adegan ini, Isolet membuka mulutnya sambil mengatupkan giginya 
saat dia bersiap untuk bergegas ke lantai atas. 

"...Kalian para gadis tinggal di sini. Biarkan aku naik ke lantai atas dan menyelam ke mana 
itu. " 

"Tidak!! Maka kamu akan..." 

"Tidak masalah jika kita bisa melindungi semua orang." 

Karena itu, Isolet menyerang sambil menghancurkan tangga dengan pedangnya. Namun, 
orang-orang lainnya masih mengikutinya menggunakan sihir dan mulai naik ke lantai 
paling atas. 

"...Frey, bisakah kamu mendengarku?" 

"Raja Iblis... Untuk Raja Iblis..." 

Segera setelah itu, Isolet, yang mencapai lantai paling atas terlebih dahulu, mendekati Frey 
sambil berbicara dengannya dengan tenang 

"Ini salahku karena tidak menghentikanmu menjadi seperti ini. Jadi, aku akan bertanggung 
jawab untuk terakhir kalinya dan menghentikanmu." 

"Ugh..." 

"Kemudian..." 

Saat Frey ditelan oleh kumpulan mana yang sangat besar, Isolet, yang selesai berbicara, 
menghunus pedangnya dan mencoba menyelam ke dalam kumpulan mana... 

"...Tidak!" 

Namun, Serena, yang tiba-tiba muncul dari belakang, menghentikannya dengan meraih 
kakinya dan menjatuhkannya. 

"Aaaarghhhh!!!" 

"A-Apa...? K-Kenapa dia seperti itu...?" 

"Pertama, panggil perisai...!" 
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Begitu yang lain tiba, tangga runtuh seluruhnya. Dan dengan demikian, kedatangan 
terlambat, bersama dengan Isolet, mulai menatap Frey dengan linglung, yang tiba-tiba 
mulai melayang di udara sambil melolong kesakitan. 

"Aliran mana ini ... mungkin?" 

"Sepertinya lingkaran sihir telah gagal." 

"Untungnya, tidak akan ada korban." 

Secara alami, karena mereka memiliki bakat terbesar di dunia, mereka secara kasar dapat 
menyimpulkan apa yang baru saja terjadi. Dan segera mereka mulai bergumam dengan 
ekspresi lega di wajah mereka. 

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

Sementara itu, Kania, Serena, dan Irina, yang mengetahui detail dari apa yang sebenarnya 
terjadi, tetap diam, dan mereka menundukkan kepala atau memasang ekspresi terkejut di 
wajah mereka. 

-- Spaaark!! 

Pada saat seperti itu, yang bercampur dengan kelegaan, keseriusan, dan keheranan, mana 
yang terkondensasi di tubuh Frey terwujud dalam bentuk kilat, dan menembus tanah di 
lantai atas dan terbang ke bawah. 

-- Gemuruh, gemuruh!!! 

Setelah itu, mana, dalam bentuk petir yang terbang ke bawah, menghancurkan lantai, 
monster iblis, dan coretan yang tertulis di seluruh asrama rakyat jelata. 

"Ugh..." 

Setelah erangan singkat, Frey, yang tampak tak bernyawa, berhenti memancarkan dan 
mengeluarkan mana itu ke udara dan perlahan mulai jatuh dari udara. 

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

Dan karena itu, keheningan bertahan di lantai atas untuk waktu yang lama. 

".......Mendesah." 

Sampai Irina, yang akhirnya berhasil mencapai lantai atas, melakukan kontak mata dengan 
Frey, yang kesadarannya perlahan meredup, dan menghela nafas singkat. 
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Chapter 42 
Bab 42 -- Kenangan Pahlawan dan Penyihir 

"... Ugh." 

Aku mengerang, lalu perlahan membuka mataku. 

Saya menemukan diri saya di tempat yang diliputi kegelapan, tanpa secercah cahaya. 

"Tempat apa ini?" 

Bingung, saya memancarkan mana bintang ke segala arah, tetapi untuk beberapa alasan, itu 
tidak berhasil. 

'...Sialan, aku benci kegelapan.' 

Aku sangat membenci kegelapan. 

Tepatnya, saya benar-benar benci berada di ruangan gelap tanpa secercah cahaya. 

Tentu saja, ruangan yang saya tempati sekarang, meskipun tampaknya luas, saya tidak 
menyukainya karena saya tidak tahu di mana ujungnya. 

"Ugh..." 

Karena itu, saya berjuang dengan rasa jijik. Tapi segera aku merasakan kehadiran di 
kakiku. 

"Meong." 

"...Seekor kucing?" 

Seekor kucing hitam... Tidak, boneka kucing menggigit kakiku. 

"...Aku senang kamu di sini bersamaku." 

Aku mengangkat boneka kucing itu, merasa sedikit tenang karena kehadirannya. Namun, 
boneka kucing itu mengeong dan mulai menjilati wajahku dengan agresif. 

"Apa yang salah?" 

"Meong meong..." 

Saya mencoba menjauhkan boneka kucing itu dari saya, tetapi tiba-tiba boneka itu 
menyerang saya dan menjatuhkan saya, lalu mulai menjilati wajah saya. 
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"...Apa?" 

Tiba-tiba dikalahkan oleh boneka kucing kecil itu, saya akhirnya menggaruk bagian 
belakang kepala saya sementara kucing itu terus menjilati saya untuk sementara waktu. 

"Meoww..." 

Pada saat wajahku menjadi mengkilap, kucing itu meringkuk di atas dadaku dan mulai 
menggosok wajahnya. 

'...Apakah ini kelumpuhan tidur?' 

Mimpi itu tampak terlalu sehat untuk disebut kelumpuhan tidur, jadi saya terus berbaring 
di tempat tidur. Tapi tiba-tiba, kegelapan di sekitarnya mulai memudar. 

-- Woosh... 

Akhirnya, ladang hijau dan pepohonan memasuki bidang pandang saya, dan baru pada saat 
itulah saya menyadari situasi apa yang sedang saya hadapi. 

'...Itu adalah mimpi yang sama yang aku alami saat itu.' 

Mungkin, situasinya sekarang mirip dengan saat aku melihat masa lalu Ferloche. 

"...Mama?" 

Benar saja, segera, saya melihat diri saya yang lebih muda. 

"...Ya, bukankah aku tersesat saat bermain petak umpet di hutan?" 

Saat itu, saya tersesat di hutan saat bermain petak umpet dengan ibu saya. 

Saya yakin saya melakukannya. 

Seharusnya lebah... 

'...Ada yang aneh?' 

Sekarang aku memikirkannya, ada sesuatu yang benar-benar aneh. Mengapa saya tersesat 
saat bermain petak umpet? Mengapa ibuku, penyihir bintang terhebat, tidak dapat 
menemukanku? 

"Ibu... kau dimana...?" 

Akhirnya, kata-kata yang keluar dari mulutnya sangat berbeda dari apa yang saya ingat. 

"Bu... berapa lama aku harus bersembunyi...? Mama..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Dengan ekspresi cemas di wajahnya, diriku yang lebih muda terus berteriak kepada ibuku, 
tetapi dia tidak bisa melihat sekilas, dan karena itu, malam semakin dalam di hutan. 

"A-aku takut... mengendus..." 

Diriku yang lebih muda, yang telah menangis dan gemetar ketakutan saat menunggu ibuku 
untuk waktu yang lama, segera bersandar di pohon saat dia tertidur setelah kelelahan. 

"Hiks terisak..." 

Dan setelah beberapa saat, seekor serigala, yang menemukannya tertidur, perlahan 
merayap ke arahnya. 

'...Itulah yang terjadi?' 

Aku memiringkan kepalaku karena ingatan itu tampak sangat berbeda dari yang kuingat. 
Dan pada saat berikutnya, bola api terbang dari suatu tempat dengan kecepatan tinggi. 

-- wussss!! 

"Merengek!" 

Kemudian bola api itu mengenai serigala di ekornya, dan serigala itu lari dengan ekornya 
masih terbakar. 

"H-Hah..?" 

Diriku yang lebih muda terbangun dari keributan itu, dan setelah melihat sekeliling 
sejenak, dia menemukan seorang gadis berambut merah di depannya. 

Gadis itu adalah Irina dari masa kecilku, yang biasa aku mainkan secara diam-diam di 
jalanan selama beberapa bulan pada saat itu. Akhirnya, kami berkenalan karena saya terus 
berbicara dengannya secara sepihak. 

"K-Kamu..." 

"Frey, kenapa kamu di sini?" 

"Itu..." 

Irina muda, yang menyalakan api di satu tangan sambil memeriksa kertas kasar di tangan 
lain, meremasnya dan memasukkannya ke dalam sakunya. Dia kemudian bergumam. 

"Baiklah, sekarang aku telah menemukan putra pertama Duke yang hilang... Jika aku 
mendapatkan jumlah yang tertulis di sini, aku bisa hidup sendiri selama setahun." 

"...Apa maksudmu?" 
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Ketika dia bertanya dengan ekspresi sedikit takut, Irina mengerutkan kening dan 
menjawab. 

"'Tuan Mulia' yang tampan tidak perlu mengkhawatirkan dirinya sendiri." 

"Tetapi tetap saja..." 

"Baiklah, aku selalu mengatakan ini, tapi... aku benci berbicara dengan bangsawan. Saya 
melakukan ini untuk uang sejak awal. " 

"...Hah?" 

"Bangun saja sudah. Apa kau tidak ingin pulang?" 

Sementara Irina semakin kesal dengan rentetan pertanyaannya yang terus-menerus, diriku 
yang lebih muda berdiri dengan tergesa-gesa dan berseru. 

"Saya ingin pulang ke rumah! Aku merindukan ibuku!" 

"Kalau begitu diam dan ikuti aku." 

"Baiklah..." 

Jadi, diriku yang lebih muda dan Irina mulai menuruni gunung melalui kegelapan. 

"...Ngomong-ngomong, kertas apa itu dari sebelumnya?" 

"......" 

"Dan bagaimana kamu menemukan tempat ini? Hm?" 

"... Ugh." 

Irina, yang diam-diam turun gunung, memejamkan matanya erat-erat setelah mendengar 
pertanyaanku yang terus-menerus, dan segera menjadi kesal. 

"Diam!! Anda menghalangi saya untuk menemukan jalan!!" 

"...Tapi aku juga tahu jalannya." 

"Apa?" 

Tapi ketika diriku yang lebih muda menjawab dengan jelas, Irina terlihat sedikit bingung. 
Dia kemudian mengerutkan kening dan bertanya. 

"Lalu kenapa kamu menghilang?" 

"Hilang? Saya?" 
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"Ya, menurut makalah ini ..." 

Karena itu, Irina dengan cermat memeriksa kertas itu. Namun, dia segera membeku di 
tempat dan berbalik sambil mengeluarkan batuk. 

"Ahem... Pokoknya, ayo turun." 

"Jika saya turun gunung, apakah saya bisa melihat ibu saya?" 

"........" 

"Ibuku menyuruhku untuk tidak keluar dan tetap bersembunyi." 

"...Ayo pergi." 

Jadi, sekali lagi, mereka berdua, setelah menyelesaikan percakapan mereka yang tidak 
pernah ada dalam ingatanku, mulai berjalan dengan susah payah menuruni gunung. 

"'"Melolong...!""" 

"...Hah?" 

Namun, lolongan serigala terdengar dari suatu tempat. 

""Grrrr..."" 

Segera, sekelompok besar serigala muncul dan mengepung Irina dan aku. Sementara itu, 
Irina, yang sedang mengamati serigala dengan tatapan merendahkan, menyeringai dan 
menyalakan api dari kedua tangannya. 

Kemudian, sekawanan serigala berjongkok untuk bersiap menyerang. Diriku yang lebih 
muda ketakutan dan menempel di punggung Irina. Dia kemudian menjulurkan kepalanya 
dan mulai menonton adegan itu. 

"...Datang padaku sekaligus, dasar brengsek!" 

Saat Irina berkata begitu, dan mengarahkan apinya ke serigala. 

-- Bergemuruh!! 

Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan mereka terkejut ketika mereka melihat sesuatu yang 
berdiri dua kaki di kejauhan. Makhluk itu mulai mendekati mereka. 

"Kami-Manusia Serigala...? Apa yang monster tingkat tinggi lakukan di hutan seperti ini...?" 

'Werewolf,' monster tingkat tinggi, terkenal sebagai musuh yang menantang, bahkan untuk 
sebagian besar ksatria dan penyihir, memelototi mereka. 
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"... Hik." 

Saat diriku yang lebih muda mengeluarkan cegukan ketakutan, Irina, yang diam-diam 
melangkah mundur, berbisik padanya. 

"Hai." 

"Ya..." 

"Lari." 

Dan, di saat berikutnya, Irina menembakkan bola api ke belakang dan menerbangkan 
serigala. Dia kemudian meraih lengannya dan mulai berlari. 

"Hooooollll!!" 

Kemudian, manusia serigala dan serigala semua mulai mengejar mereka. 

"Sial, karena ini ... bahkan jika bayarannya sedikit lebih rendah, aku harus menelepon 
untuk cadangan." 

Irina, yang berlari dengan panik sambil memegang lengannya, mengerutkan kening, lalu 
menyalakan bola api di tangannya yang lain dan menembakkannya ke langit. 

-- Boom!! Booomm!! 

Bola api yang membubung tinggi di atas, meledak dan mulai menghiasi langit dengan nyala 
api yang menyilaukan. Saat saya menonton adegan ini dengan rasa ingin tahu... Tiba-tiba, 
semuanya membeku. 

"...Apa yang terjadi?" 

Sementara saya bingung untuk beberapa saat pada situasi yang tiba-tiba ini, pemandangan 
di depan saya terhapus, dan kemudian pemandangan baru mulai muncul di depan mata 
saya, mirip dengan lukisan yang baru digambar. 

"Groowl..." 

"Terkesiap ... Terkesiap ..." 

Adegan yang baru muncul menunjukkan situasi yang cukup menyedihkan. 

Karena sekawanan serigala dan manusia serigala memelototi mereka melalui penghalang 
api yang telah disulap Irina. 

"A-Apa yang kita lakukan sekarang?" 

"... Sialan, ini bukan hariku." 
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Selain itu, di belakang mereka, ada tebing. 

"...Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bertahan lama." 

"Baiklah kalau begitu..." 

"Jadi dengarkan baik-baik." 

Irina kecil mengernyit sejenak, lalu mulai berbisik pada diriku yang lebih muda, yang 
ketakutan. 

"Pada hitungan ketiga, Anda berlari ke samping. Saya akan memberikan pukulan pada 
manusia serigala, lalu ikuti. " 

"T-Tapi..." 

"Serigala tidak akan menjadi masalah. Jika saya dapat memberikan beberapa kerusakan 
pada manusia serigala, saya akan dengan mudah dapat berlari lebih cepat dari mereka. " 

Karena itu, Irina mendorongku ke samping dan mulai menghitung. 

"Satu dua tiga!!" 

Pada saat itu, Irina menyerang di depannya dengan api yang berkobar di tangannya. 
Sementara itu, diri saya yang lebih muda juga mulai berlari. 

"Haaa!!" 

"Menggeram...!" 

Irina menerobos penghalang api dan meninju perut Werewolf, lalu segera berbalik dan 
mencoba melarikan diri... 

"Hooooollll!!" 

"Kotoran!!" 

The Werewolf meraih jubahnya, dan Irina akhirnya tergantung di udara. 

"... Biarkan aku pergi!" 

Manusia serigala mengangkatnya sementara Irina terus berjuang untuk membebaskan 
dirinya. Saat serigala lain secara naluriah mundur, manusia serigala memelototinya dan 
memamerkan taringnya. Setelah melihat pemandangan ini, Irina memejamkan matanya... 

"Hei, lepaskan dia!!" 
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Diriku yang lebih muda, yang telah mengambil cabang dari suatu tempat, berteriak dan 
membantingnya ke kaki manusia serigala dengan keras. 

"Yo-Kamu tolol ..." 

"Menggeram?" 

Melihat ini, Irina tampak muram, sementara manusia serigala memiringkan kepalanya 
sejenak, lalu menendangnya dengan kekuatan penuh. 

"Puhak!!" 

Diriku yang lebih muda, yang telah memukul kaki manusia serigala dengan keras sampai 
saat itu, tidak bereaksi tepat waktu dan ditendang olehnya. Setelah itu, dia berguling-guling 
di tanah dan berakhir di dekat tepi tebing. 

"Hiiik!!" 

Irina, yang telah menyaksikan pemandangan itu dengan pandangan kosong, segera 
menyalakan api di tangannya dan mulai mengayunkannya dengan agresif ke manusia 
serigala. 

"Hei, lepaskan aku! Biarkan aku pergi..." 

"Groooowl!!" 

"Aarghh!!" 

Manusia serigala yang sedang meraih lengannya, membanting perutnya dengan keras, 
berharap untuk membalas dendam karena ditinju di perut sebelumnya. Irina menjadi 
lemas karena serangannya dan terlempar. 

"Huuuu..." 

Setelah melihat dirinya yang lemas sejenak, manusia serigala menjilat bibirnya. 

"...Itu adalah manusia serigala betina." 

"...Meong." 

Saat aku menonton krisis ini dengan kucing hitam, aku memperhatikan jenis kelamin 
Werewolf dan menghela nafas panjang. 

"Kitty, aku ingat... aku tersesat saat bermain petak umpet di siang bolong, dan ketika aku 
diserang oleh seekor serigala, Irina datang menyelamatkanku. Namun, saat melakukannya, 
dia membuat bekas luka di wajahnya." 

"Meong...?" 
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"Tapi mengapa manusia serigala betina meneteskan air liur saat melihat mereka dalam 
mimpi ini? Saya tidak berpikir itu hanya mimpi, mengingat saya mendapatkan perasaan 
yang sama seperti terakhir kali. 

"Meong..." 

"Dan kenapa kamu selalu muncul di sampingku setiap kali aku memiliki mimpi-mimpi ini..." 

"Kyaa!!" 

Saat aku sedang menceritakan berbagai pertanyaan yang terlintas di benakku kepada 
boneka kucing, yang menghindari tatapanku, tiba-tiba aku mendengar jeritan di kejauhan. 

"F-Frey..." 

"Pegang tanganku erat-erat! Irina!" 

Diriku yang lebih muda meraih tangan Irina, yang hampir jatuh dari tebing ketika manusia 
serigala melemparkannya. 

"Grooowll!!" 

Manusia serigala, yang merasa terganggu dengan situasi ini, menyerang mereka, tapi... 

"U-Ugh!!" 

Akibatnya, tanah bergetar hebat, dan diriku yang lebih muda, yang memegang Irina dengan 
cara yang genting, kehilangan keseimbangan dan tersandung ke depan. 

"Aaaaaaah!!" 

"Tidaaaaaaak!!" 

Dengan demikian, keduanya jatuh dari tebing tanpa daya. 

"...Apakah ini mimpi? Jika itu nyata, tidak mungkin aku dan Irina bisa selamat dari 
kejatuhan. " 

"Meong." 

Saat aku menatap kosong ke pemandangan itu, aku berspekulasi sejenak bahwa 
pemandangan ini tidak nyata dan itu hanya mimpi... 

-- wussss... 

Tetapi pada saat berikutnya, ketika pemandangan mulai berubah perlahan, saya berubah 
pikiran. 
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"Hey bangun...!" 

"Eh...eh..." 

Karena Irina mengguncang diriku yang lebih muda, yang terbaring tak sadarkan diri. 
Keduanya basah kuyup oleh air. 

-- Riak... Riak... 

Di sebelah kanan mereka, sebuah sungai mengalir deras, dan di sebelah kiri, kayu bakar 
menyala yang telah dinyalakan oleh Irina dengan sihirnya. 

-- Kresek! Meretih!! 

"... Sialan, kapan mereka datang?" 

Irina, yang berhenti mengguncangku untuk beberapa saat, menyalakan api di tangan 
kirinya dan menembakkannya ke langit. Setelah melihat dirinya yang tidak sadar, dia 
menjadi cemas. 

"Dasar tolol... seharusnya kau kabur saja... Kenapa kau kembali?" 

Karena itu, Irina menyalakan api di tangan kanannya dan mulai menghangatkan tubuh 
bekunya. Segera, dia bergumam dengan ekspresi tidak mengerti. 

"Kamu adalah Tuan Muda yang mulia ... kamu pergi ke jalan-jalan untuk bermain-main 
dengan rakyat jelata sepertiku hanya untuk hiburanmu.. Kamu hanya bangsawan yang 
menyebalkan ..." 

"Ugh..." 

"Tapi kemudian ... mengapa kamu kembali ..." 

Irina bergumam pada dirinya sendiri sambil menatap diriku yang lebih muda saat dia 
mengerang dan mengerang untuk sementara waktu. Namun, ketika dia merasakan 
kehadiran di kejauhan, ekspresinya menegang dan dia diam-diam berdiri. 

"Grrr..." 

Manusia serigala yang mengejar mereka sampai ke dasar tebing, perlahan mendekati 
mereka saat itu. 

"Haaa!!" 

Irina, yang memelototi manusia serigala, segera mencoba menyalakan api di tangannya 
dengan sekuat tenaga, tapi... 

"Sialan, aku menggunakan banyak mana pada mantra sihir pencarian..." 
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Dengan sedikit mana yang tersisa di tubuhnya, dia segera tersandung dan pingsan. 

'... Sihir Pencarian❱ adalah sihir skala besar yang hanya bisa dilakukan oleh 5 penyihir dari 
Menara Sihir...' 

"Grr." 

Saya sejenak kagum dengan penemuan bahwa Irina dapat menggunakan Sihir Pencarian❱ 
pada usia muda itu, dan sebelum saya menyadarinya, manusia serigala mendekati diri saya 
yang lebih muda. Dia meneteskan air liur saat melihatnya. 

-- Boom!! 

"Hooowll!!!" 

Namun, Irina, yang terbaring di lantai, mengerahkan seluruh kekuatannya dan 
menembakkan bola api tepat ke wajah manusia serigala. Akibatnya, manusia serigala 
menutupi wajahnya sambil berguling-guling di tanah. 

"C-Cepat... aku harus pergi dari sini..." 

Pada saat itu, Irina terhuyung-huyung dan mencoba bergerak, tapi ... 

"... Hooow!" 

Dia berhenti ketika dia melirik tubuh bawah sadar diriku yang lebih muda. Segera, dia 
mulai menyeretnya. 

"Jika aku berhasil sampai ke semak-semak di sana... aku bisa menyembunyikan tubuhnya..." 

"Hooow!!" 

"Kyaa!!" 

Namun, pakaiannya basah kuyup, dan perutnya terluka parah. Akibatnya, dia segera 
mencapai batasnya sambil menyeretnya, dan akhirnya, manusia serigala mengejar mereka. 

"Aaaaaaar!! 

"Kyaa!!" 

Tak lama, serigala yang marah membanting tinjunya ke Irina. 

Kemudian cakar manusia serigala yang tajam merobek pakaiannya dan meninggalkan 
bekas luka berbentuk salib yang dalam di pipinya. 

-- Pow! Pooow!! 
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"Aduh... Aduh..." 

Manusia serigala menyesuaikan intensitas pukulannya untuk menimbulkan rasa sakit yang 
luar biasa pada Irina muda. Manusia serigala kemudian menyeringai ketika dia melihat 
bahwa Irina akan kehilangan kesadaran dan mengarahkan cakarnya yang tajam ke 
tenggorokannya. 

"Grrr..." 

"Sungguh hidup yang menyebalkan..." 

Melihat pemandangan itu, Irina menangis dan meludahkan kutukan dengan nada 
melankolis. Pada saat berikutnya, tepat saat cakar tajam manusia serigala hendak 
menembus tenggorokannya... 

-- Bubuk!! 

"Hooooowll!!" 

Tiba-tiba, suara tumpul terdengar, dan manusia serigala pingsan sambil mengeluarkan 
busa dari mulutnya. 

"Kenapa... kau kembali...?" 

Irina muda, yang menatap kosong pada sosok itu, segera menemukan diriku yang lebih 
muda memegang tongkat tebal di belakang manusia serigala yang roboh. 

"Aku adalah Cahaya Bintang..." 

"F-Frey..." 

"...Kami adalah keluarga Pahlawan Besar... Lemah atau kuat... Kami melindungi mereka 
semua." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, diriku yang lebih muda mengucapkan beberapa kata 
lagi sebelum kehilangan kesadaran, ambruk ke pelukan Irina. 

"...Itulah yang selalu ibuku katakan padaku." 

Dan segera keheningan bertahan untuk sementara waktu. 

"Di Sini!! Sinyal telah ditembakkan dari sini!!" 

"Tuan muda!! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Putra!!" 
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Akhirnya, para pelayan dari rumah tangga Starlight bersama ayahku tiba di tempat 
kejadian, dan pada saat itu, mataku sekali lagi diwarnai dengan kegelapan. 

"...Mendesah." 

Setelah melihat sekilas ingatan masa laluku, aku menghela nafas panjang dan bergumam. 

"Aku... seharusnya membangkitkan mana bintangku setelah melihat buku kenabian... itu 
juga disebutkan di latar..." 

"Meong..." 

"Sekarang ... aku tidak tahu." 

Karena itu, aku memeluk boneka kucing, yang menatapku dengan tatapan cemberut, dan 
berbaring di ruangan yang gelap. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan muda ... tolong bangun ..." 

Sementara itu, saat itu, di asrama Frey. 

"...Kamu berjanji untuk pergi keluar denganku." 

Kania, yang baru saja keluar dari alam bawah sadar Frey, bergumam sambil menatapnya 
dengan wajah kuyu. 

"Bagaimana kamu bisa menunda janji selama 3 bulan ..?" 

Tak lama, semester pertama Akademi Sunrise sudah akan segera berakhir. 
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Chapter 43 
Bab 43 -- Serupa, Namun Berbeda 

"Tidak mungkin..." 

Setelah melihat Frey kehilangan kesadaran di lantai atas asrama rakyat jelata, Irina 
terkejut. 

"Apakah benar dia sendiri yang bertindak sebagai medium?" 

Berdasarkan teori yang dibuat Irina, untuk menghancurkan lingkaran sihir yang ditarik di 
dalam asrama rakyat jelata, penting untuk memasang 'Medium', di mana mana 
terkonsentrasi, di tengah lingkaran sihir. 

Hanya dengan mengkonsentrasikan sejumlah besar mana dalam medium, dan kemudian 
melepaskan semuanya sekaligus, adalah mungkin untuk menghancurkan struktur 
lingkaran sihir yang bertuliskan sihir gelap. 

Tentu saja, ada juga metode standar dengan mendekripsi lingkaran sihir sesuai urutannya. 

Namun, dalam situasi mendesak seperti ini, jika metode standar digunakan, lingkaran sihir 
akan diaktifkan, jadi mungkin tidak ada cara lain. 

Namun, ada risiko yang signifikan dalam metode ini karena tidak mengikuti metode 
dekripsi standar. 

Itu adalah.... 

"...Apakah kamu mungkin sudah mati? Frey?" 

Irina, yang tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap kosong ke arah Frey, tersadar 
setelah beberapa saat ketika dia mendengar suara Ferloche di depannya. 

"Eh... halo? Tuan bajingan?" 

Ferloche menyodok Frey dengan ekspresi sedikit ketakutan. 

"Hiik!" 

Ferloche yang terus menyodok Frey dengan jarinya, berteriak kaget saat Clana meraih 
bahunya dari belakang. 

"Frey saat ini tidak sadarkan diri." 

"Oh begitu.." 
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Setelah mendengar kata-kata itu, Ferloche mundur dengan ekspresi rumit di wajahnya, 
tetapi Clana masih menatap Frey. 

-- Percikan 

Kemudian, kilatan cahaya keemasan kecil mulai beredar di tangan Clana. 

"Argh...." 

Melihat cahaya itu, Ferloche membuat ekspresi antisipasi, sementara Clana mulai 
mendekati Frey dengan ekspresi tegas. 

"Frey!! Apakah kamu baik-baik saja!?" 

Tetapi pada saat itu, Serena bergegas ke Frey. 

"Tolong minggir sebentar, Serena. aku akan melihat..." 

"Ah, gagak yang mungkin mengendalikan Frey sangat mengejutkan!!" 

Clana sedikit mengernyit dan membuka mulutnya, tapi Serena mulai berbicara tanpa 
memberinya kesempatan. 

"Gagak itu adalah biang keladi di balik semuanya! Jadi, setidaknya, dalam hal ini, Frey tidak 
bersalah..." 

"...Mendesah..." 

Clana memandang Serena sejenak ketika dia memeluk Frey dan mulai berbicara dengan 
mendesak, lalu berbalik dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"Yang Mulia ... Clana .." 

Kemudian Ferloche memandangnya dengan keringat dingin. 

"... itu agak bagus. Ini kesempatan bagus untuk menghancurkannya." 

"Tetapi tetap saja...." 

"Jika aku membunuhnya sekarang, aku mungkin bisa melakukannya... Tapi kemudian, itu 
akan menjadi kematian yang sangat nyaman baginya, dan akan ada terlalu banyak saksi. 
Belum lagi, korupsi dan informasi tentang pasukan Raja Iblis yang akan dikubur dengan 
kematiannya akan sangat banyak." 

Clana, yang telah berbicara dengan Ferloche, menghela nafas panjang dan terus berbicara. 

"Ada banyak orang jahat di Kekaisaran ini, selain Frey. Dan entah bagaimana kita harus 
merebut kekuasaan dan mengusir mereka. Jadi, kita tidak bisa terburu-buru." 
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"Ya..." 

Ketika Ferloche menjawab dengan ekspresi cemberut di wajahnya, Clana terus berbicara, 
diam-diam menatap Frey di belakangnya. 

"Tetap saja, ini tidak berarti bahwa saya hanya akan berdiri di sana dan tidak melakukan 
apa-apa." 

"Apa?" 

"Insiden ini mengungkapkan bahwa Frey terlibat dengan Raja Iblis. Kemungkinan besar, 
berita ini akan segera diketahui publik dan reputasinya akan dibekap." 

"Tetap saja, jika Frey menggunakan skema lain ..." 

"Ini tidak seperti saya telah bermain sampai sekarang. Saya sudah mengumpulkan 
beberapa pengaruh. Jadi, saat aku keluar dari sini, ketiga mata-mataku akan menyebarkan 
desas-desus ke seluruh Kekaisaran. Itu akan menjadi serangan balik pertama kami 
melawan Frey dan kegelapan Kekaisaran." 

Mendengar itu, Ferloche membuka mulutnya dan menatap Clana. 

"Ini baru permulaan. Aku akan mengumpulkan kekuatanku secepat mungkin untuk 
menjatuhkan Frey, dan setelah itu, aku akan membersihkan semua bangsawan korup yang 
terkait dengannya." 

"Saya mengerti..." 

"Jadi, mari kita tunda membunuhnya sampai nanti. Sekarang adalah waktunya untuk 
menghidupkan kembali Kekaisaran dan menggunakannya untuk mengalahkan Raja Iblis." 

Ketika Clana menyelesaikan pidatonya, Ferloche yang mengangguk dengan keras, segera 
memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan. 

"Eh... Omong-omong, kenapa Bu Kania---?" 

Tapi Clana buru-buru menutup mulutnya sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, 
dan Ferloche mulai ribut dengan tatapan cemas. 

"...Aku secara pribadi akan memberitahunya nanti." 

Clana, sementara itu, menjawab sambil menatap Kania dengan tenang, yang 
memperhatikan Frey bersama Serena dan Isolet dari jauh. 

"Um.... omong-omong.." 
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Kepada mereka berdua, Irina, yang telah mengawasi mereka dengan tenang sampai saat 
itu, berbicara dengan nada ragu-ragu. 

"Eh, ya?" 

"Apa itu?" 

Kemudian, Ferloche dan Clana secara alami menjauh satu sama lain dan memiringkan 
kepala mereka ketika Irina, yang mengamati mereka sebentar, mengajukan pertanyaan 
dengan nada pelan. 

"...Kalian berdua juga memiliki kenangan masa depan, kan?" 

"Eh, eh, bagaimana kita tahu?" 

Kemudian Ferloche mengeluarkan keringat dingin dan mulai gagap. 

"...Ferloche, apa kamu lupa kalau Irina bukan orang jahat?" 

"Oh itu benar!" 

Clana, yang mendorong akal sehat ke Ferloche, diam-diam menatap Irina dan berkata. 

"...Mari kita bicarakan lebih detail nanti.." 

"Apakah itu akan menjadi... kafe kucing lain?" 

"Tidak, ada tempat yang disisihkan oleh ketiga mata-mataku." 

Setelah menyelesaikan kalimatnya, Clana diam-diam mengalihkan pandangannya ke arah 
Frey. 

"Ngomong-ngomong, dia pasti menerima damage yang cukup besar." 

"...Saya rasa begitu." 

Karena Ferloche memasang wajah khawatir karena ini adalah pertama kalinya dia tidak 
merawat orang yang terluka parah, Clana, yang diam-diam mengatupkan giginya, 
bergumam. 

"Meskipun segalanya akan menjadi sangat sulit jika dia mati sekarang... tapi sejujurnya, di 
sisi lain, aku ingin dia mati saja." 

Kemudian Ferloche, yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, diam-diam 
membuka mulutnya. 

"Melihat bagaimana mana tubuhnya tidak teratur, kupikir dia akan tetap tidak sadarkan 
diri setidaknya selama seminggu." 
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"....Betapa gigihnya." 

Irina, yang diam-diam mendengarkan percakapan mereka, melanjutkan jalan pikirannya. 

'Tetap saja, aku tidak percaya dia mencoba menjadi medium sendiri.' 

'Medium' yang digunakan untuk menghancurkan lingkaran sihir pengorbanan harus 
memiliki kohesi mana yang sangat baik. Bukan hanya sedikit, tapi banyak. 

Tentu saja, jika itu adalah lingkaran sihir kecil, itu bisa diganti dengan konsentrator mana 
buatan atau batu ajaib, tetapi jika itu adalah lingkaran sihir besar yang memberikan semua 
siswa asrama rakyat jelata sebagai pengorbanan, bahkan jika itu adalah keadaan darurat 
yang tidak terduga. ... Hanya ada satu media yang bisa digunakan. 

Yang merupakan manusia. 

Setelah roh, yang telah menggunakan mana sejak lahir, manusia berada di peringkat kedua 
dalam hal keakraban mereka dengan mana, dan dapat dengan bebas memanipulasi mana 
yang ada di alam serta tubuh mereka. 

Tentu saja, untuk menggunakan jumlah mana yang sama dengan yang baru saja 
digunakan... orang tersebut harus kuat. 

Dengan kata lain, wajar bagi orang lain untuk berpikir bahwa apa yang baru saja terjadi 
adalah efek samping dari kegagalan lingkaran sihir untuk diaktifkan... Mengingat kondisi 
Frey yang lemah dan tidak kompeten seperti biasanya. 

Namun... 

'Bagaimana jika Frey... benar-benar Liana, siapa yang menyelamatkanku terakhir kali?' 

Frey melindungiku sepanjang hari dengan tubuhnya yang benar-benar compang-camping 
dan membunuh iblis-iblis itu. 

Belum lagi kondisinya semakin memburuk setelah dia mengalahkan Dark Golem yang 
menghancurkan Akademi Matahari Terbit dan menghilang. 

Jika 'Liana', seorang wanita misterius yang entah bagaimana mengetahui julukan yang 
kuberikan secara pribadi pada buah itu, sebenarnya adalah Frey, maka hipotesis yang telah 
dibuat sejauh ini juga akan terbukti. 

Frey menggunakan dirinya sebagai media untuk menghancurkan lingkaran sihir 
pengorbanan. 

Sambil bertindak seolah-olah dia dicuci otak oleh burung gagak. 
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Kalau tidak, tidak mungkin seseorang yang ingin membangkitkan kekuatan Raja Iblis akan 
dapat melakukan sesuatu yang akan menyebabkan rasa sakit yang mengerikan dari 
memadatkan mana ke dalam tubuh atas kemauannya sendiri. 

'...Tetap saja, bagaimana bisa?' 

Lalu mengapa Frey membuat rencana seperti itu? 

Dalam ingatanku tentang masa depan, dia telah melakukan perbuatan jahat yang 
mengerikan. 

Tidak dapat merasakan kebaikan atau kasih sayang, perbuatan jahatnya... secara harfiah 
tampak seperti konsentrasi semua kejahatan di dunia. 

Jadi, kenapa dia langsung mematahkan lingkaran sihir yang membangkitkan kekuatan Raja 
Iblis, tepat sebelum aktivasi? 

Mungkin semua ini adalah sesuatu yang dia simpan, tapi... rencananya menjadi kacau, jadi 
dia memutuskan untuk mengkhianati Raja Iblis, dan menghancurkan lingkaran sihir? 

Atau, apakah ada alasan mengapa tidak ada pilihan lain selain memutuskan lingkaran sihir 
saat berakting? 

'Saya tidak tahu ... Informasi yang saya miliki terlalu kabur.' 

Irina, yang mengikuti Clana dan Ferloche menuju pintu masuk asrama, merenung berulang 
kali. Dia kemudian berhenti sejenak dan mulai mengatur pikirannya. 

'Tapi satu hal yang pasti; pasti ada alasan mengapa Frey menyelamatkan semua orang hari 
ini.' 

Tentu saja, Irina tidak tahu mengapa. 

Namun, semangat dan kegigihan yang telah mengangkat Irina sebagai Archmage baru saja 
memutuskan untuk menyelesaikannya. 

Jadi, mulai sekarang, Irina secara resmi akan mulai bergerak untuk mencari tahu mengapa 
Frey membuat pilihan seperti itu. 

Juga, dia akan menyelidiki hubungan antara Frey dan 'Liana', mengapa dia menjadi begitu 
jahat, hubungannya dengan Raja Iblis, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Frey. 

Semangat Irina untuk menyelesaikan semua misi ini membakar hatinya. 

"Ingat ini, Ferloche. Mulai sekarang, kamu tidak boleh mempercayai siapa pun. " 

"Apakah itu berarti... aku harus mempercayai Clana? Atau tidak?" 
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"Aku harus membawa beberapa orang. Kalian harus menonton Frey..." 

Karena itu, Irina mengambil keputusan seperti itu dan mulai keluar dari asrama rakyat 
jelata bersama Ferloche, Clana, dan Isolet, yang juga menuju ke pintu masuk untuk 
meminta bala bantuan...tapi... 

"Aaaarghhh!!!" 

"F-Frey!!!" 

Mendengar teriakan Frey dan Serena yang tiba-tiba, Irina berbalik, bersama dengan yang 
lainnya kaget. 

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

Apa yang muncul dalam pandangan mereka adalah... 

"Frey!! Apa yang kamu lakukan? Dapatkan pegangan! " 

"Aaa-aargh..." 

Frey, yang gemetar dengan darah yang keluar dari mata, hidung, dan telinganya, memasuki 
bidang penglihatan mereka. 

"Ah tidak! Tidaaaaaaak!!" 

Dengan ekspresi terkejut, Serena, yang melihat Frey yang mengeluarkan banyak darah, 
segera memeluknya dan berseru. 

"Dapatkan seseorang! Tidak, Ferloche! Tolong bantu! Silahkan!!" 

"........" 

"Frey akan mati seperti ini!! Silahkan!!" 

Di tengah campuran keterkejutan dan keterkejutan, Kania, yang telah berdiri diam di 
sampingnya sampai saat itu, mulai gemetar dan bergumam. 

"Siapa ini...." 

Kania memahami situasi saat ini lebih baik daripada siapa pun, dan ini menghancurkan 
hatinya, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan bergumam. 

"Siapa ... memperhatikan ..." 

. 

. 
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. 
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Di sisi lain, beberapa menit sebelum Frey mulai mengeluarkan banyak darah dari hidung, 
mata, dan telinganya. 

"Halo~? Apakah ada orang di sana?" 

Seorang gadis mengetuk pintu panti asuhan yang dibangun Frey secara rahasia. 

"..Apa yang membawamu kemari?" 

Setelah gadis itu mengetuk pintu sebentar, seorang karyawan wanita membuka pintu dan 
menjawab dengan tatapan bingung. 

"Apakah ini panti asuhan yang baru dibangun?" 

"Ya itu. Mengapa?" 

Kemudian gadis itu, yang sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah panti asuhan, masuk ke 
dalam dan berkata dengan senyum cerah. 

"Apakah Anda membutuhkan seorang karyawan, kebetulan?" 

"...Seorang pegawai?" 

"Ya, seorang karyawan." 

Ketika gadis itu menanyakan pertanyaan seperti itu dengan mata berbinar, pegawai wanita 
itu berbicara dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Yah... Karena ini adalah tempat yang baru dibangun, memang benar kami kekurangan 
pekerja..." 

"Apakah begitu!? Kalau begitu, pekerjakan saja aku!" 

"...Hah?" 

"Saya kuat dan pekerja yang rajin! Jadi, biarkan aku yang bekerja!" 

Mengatakan itu, desak gadis itu, dan pegawai wanita yang memperhatikannya sejenak 
menghela nafas dan berkata. 
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"Yah... Karena kami belum memasang iklan untuk karyawan baru, kami belum 
memutuskan tingkat pembayarannya. Jadi, tolong beri saya waktu untuk memutuskan 
tarifnya..." 

"Aku tidak akan mengambil apa pun." 

"Permisi?" 

Namun, ketika gadis itu menghentikan karyawan wanita di tengah kalimatnya, dia terlihat 
semakin bingung. 

"Apa maksudmu?" 

"Saya tidak bekerja untuk mendapatkan bayaran." 

"L-Lalu kenapa..?" 

Gadis itu menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. 

"Saya juga yatim piatu. Saya tahu rasa sakitnya lebih dari orang lain." 

"Ah..." 

Sementara karyawan wanita itu kehilangan kata-kata atas ucapan tak terduga itu, gadis itu 
diam-diam menutup matanya dan terus berbicara. 

"Mimpi saya adalah memberi harapan kepada semua anak yatim di Kekaisaran, jadi saya 
mengambil langkah pertama di sini untuk mewujudkan mimpi itu." 

Setelah dia selesai berbicara, gadis itu tersenyum polos dan cerah, dan karyawan wanita 
yang digerakkan oleh gadis seperti itu diam-diam membelai rambutnya dan berkata. 

"...Kurasa ada satu Orang Suci lagi di kekaisaran." 

"Kamu melebih-lebihkan." 

Gadis itu, yang memiliki ekspresi sedikit tersipu di wajahnya, menoleh dan kemudian 
menunjuk ke bagian dalam panti asuhan dan bertanya. 

"Apakah anak-anak di sana?" 

"Iya itu mereka. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda?" 

"Tentu saja!" 

Ketika gadis itu mengangguk, karyawan wanita itu menatapnya dengan gembira, lalu 
meraih tangannya dan memasuki panti asuhan. 
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""Halo semua!!"" 

Kemudian, semua anak yang bermain di dalam menundukkan kepala mereka sekaligus 
untuk menyambut staf wanita, dan staf wanita mulai melihat mereka dengan gembira. 

"...Anak-anak cukup ceria?" 

"Ya, mereka berada dalam kelompok usia itu. Adikku juga seperti itu..." 

"Kamu punya saudara?" 

Ketika gadis itu memiringkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan, karyawan wanita itu 
menjawab dengan sedikit senyum. 

"Ya, adikku yang imut ada di Akademi Kekaisaran sekarang. Dia anakku yang paling 
berharga." 

"Apakah begitu? Aku akan pergi ke akademi tahun depan juga." 

"Oh, begitu?" 

Ketika mereka sedang mengobrol tentang akademi untuk sementara waktu, seseorang 
tiba-tiba mendekati karyawan wanita dan gadis itu. 

"...Apakah kamu mau permen?" 

Seorang anak sedang menyerahkan permen kepada gadis itu dengan mata berbinar. 

"Terima kasih." 

Gadis yang mengambil permen dari bocah lelaki itu tersenyum dan menepuk kepalanya, 
lalu wajah bocah lelaki itu memerah dan dia meninggalkan ruangan. 

"Apakah anak itu tinggal di sini juga?" 

"Tidak, dia sering berkunjung karena dia punya banyak teman di sini." 

"A-ha..." 

Gadis yang tadi menatap anak kecil itu, langsung melontarkan pertanyaan dengan nada 
serius. 

"Ngomong-ngomong, dari mana anak-anak ini?" 

"Um... kebanyakan dari mereka adalah anak-anak yang mengemis di gang-gang pasar." 

"Tetap saja, mereka cukup 'sehat', bukan?" 
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"Ya, sepertinya mereka juga punya uang untuk beberapa alasan... dan ada tanda-tanda 
bahwa mereka telah dirawat dengan baik..." 

Karyawan wanita, yang meletakkan tangannya di dagu dan memiringkan kepalanya 
sejenak, dengan hati-hati menebak. 

"Mungkin anak-anak yang dikelola oleh panti asuhan ditinggalkan di jalanan saat panti 
asuhan runtuh?" 

"...Ini mirip." 

"Hmm?" 

"Ah, aku juga berpikir begitu." 

Dan sejak saat itu, ekspresi gadis itu tiba-tiba mengeras saat dia menatap ke udara yang 
tipis. Dia kemudian segera mengoreksi kata-katanya dan mengajukan satu pertanyaan lagi 
kepada karyawan wanita itu. 

"Panti asuhan ini, apakah akan terus dipertahankan tanpa kegagalan?" 

"Ya, untuk beberapa alasan... Kami mendapatkan anggaran yang cukup bagus. Itu hal yang 
baik bagi kami." 

"Saya mengerti.." 

Setelah mendengar jawabannya, gadis itu melihat sekeliling panti asuhan dengan puas, dan 
karyawan wanita, yang menatapnya dengan tenang, bertanya. 

"...Ngomong-ngomong, apakah kamu akan baik-baik saja?" 

"Ya?" 

"Saya masih berpikir bahwa Anda harus dibayar ..." 

"Tidak, aku baik-baik saja." 

Gadis itu, yang sekali lagi memotong kata-kata pegawai wanita itu, menjawab sambil 
tersenyum 

"Seperti yang sudah saya katakan, saya tidak melakukan ini demi uang." 

Setelah mengatakan itu, gadis itu mengangguk dan berkata, 

"Kalau begitu sampai jumpa besok. Saya perlu ... untuk mengurus bisnis hari ini. " 

"Baiklah, sampai jumpa besok!" 
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Karyawan wanita itu melambai pada gadis itu saat dia menuju pintu masuk panti asuhan. 
Dia kemudian berbalik dan mengajukan pertanyaan yang baru dia ingat, 

"Ah, itu... Siapa namamu?" 

Kemudian gadis itu, yang berhenti berjalan dan berdiri di sana sejenak, menjawab dengan 
senyum halus. 

"...Tolong panggil aku Ruby." 

Karena itu, gadis itu membuka pintu masuk lebar-lebar dan meninggalkan panti asuhan. 
Dia kemudian mulai berjalan menyusuri jalan dengan santai. 

"Frey Raon Starlight ..." 

Kemudian, gadis itu menghentikan langkahnya dan menatap ke udara seperti sebelumnya, 
dan bergumam pelan. 

"...Bagaimanapun, kamu adalah Pahlawan." 

Senyum menyeramkan melekat di wajah gadis yang baru saja mengatakan itu. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Saudari!! Saya telah kembali setelah membagikan semua permen !! " 

Tak lama setelah gadis itu meninggalkan panti asuhan, anak yang memberinya permen 
mendekati gadis lain dan melapor dengan senyum cerah. 

"Ya... kerja bagus." 

Gadis yang sedang membelai rambutnya tiba-tiba membuat ekspresi bingung dan bertanya 
pada orang di sebelahnya. 

"Tuan, apakah ada sihir yang membuat huruf dan angka melayang di udara?" 

"...zzzzzzzz." 

"Menguasai?" 
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Tetapi wanita tua di sebelahnya tertidur lelap, dan gadis itu mulai mengguncangnya 
dengan liar. 

"Menguasai...! Anda mengatakan bahwa ketika saya memiliki pertanyaan, saya harus 
bertanya kapan saja...!" 

"Hah..." 

Kemudian wanita tua itu, yang dipaksa untuk bangun, menggosok matanya dan bergumam 
terus terang. 

"Ah, anak-anak sialan ini... aku benar-benar benci bocah cengeng..." 

"Tapi aku juga anak-anak, kan?" 

"Kamu adalah pengecualian." 

Wanita tua itu langsung mengoreksi dirinya sendiri setelah mendengar nada cemberutnya. 
Gadis itu kemudian bertanya sekali lagi. 

"Jadi, apakah ada sihir yang membuat huruf dan angka melayang di udara?" 

"Tentu saja ada. Mungkin ada ratusan hingga ribuan dari mereka. " 

"Umm..." 

"Apakah itu semuanya? Lalu aku akan kembali tidur. Lain kali Anda membangunkan saya, 
tolong selesaikan semua tugas Anda di sini sebelumnya. " 

Kemudian gadis itu tenggelam dalam pikirannya, dan wanita tua itu sejenak menggaruk 
kepalanya dan tertidur lagi. 

"Aneh... Rupanya, sepertinya orang lain tidak bisa melihatnya... Apakah itu hanya terlihat 
olehku? Tapi sekali lagi, kenapa aku bisa melihatnya?" 

Ketika wanita tua itu mulai mendengkur lagi, Glare, yang mampir sebentar ke panti asuhan 
untuk melihat teman-temannya... 

"Ngomong-ngomong..." 

Dia terus merenungkannya untuk sementara waktu, dan kemudian memiringkan 
kepalanya dan bergumam. 

"Apa itu [Path of Pretender]?" 
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Chapter 44 
Bab 44 -- Bangun Dari Tidur 

Gang belakang saat malam tiba adalah salah satu tempat paling glamor namun menakutkan 
di Kekaisaran. 

Mengapa? Saat matahari menghilang, gang belakang bersinar cukup terang untuk 
mempermalukan distrik lampu merah lainnya, sekaligus menjadi hotspot kejahatan. 

Karenanya, hanya ada dua cara Anda bisa mati di gang belakang: karena kesenangan, atau 
dari lubang di dada. 

-- Klik-klak. 

Pada saat ini, seorang wanita berjubah sedang melewati jalan-jalan di gang belakang 
seperti itu. 

Apakah itu bangsawan atau tunawisma, pria atau wanita, gang belakang selalu penuh 
dengan orang. Jalan ini, di sisi lain, sangat suram. 

"...Hm." 

Namun demikian, setelah melihat sekelilingnya, wanita itu diam-diam berjalan ke sebuah 
bar. 

"Siapa ini?" 

Ketika dia membuka pintu tua, dia disambut oleh seorang pria dengan setelan rapi. 

"Tidak yakin siapa Anda, tetapi apakah Anda mau minum?" 

"Tidak terima kasih." 

"...Apakah begitu? Kalau begitu kurasa aku akan minum sendiri." 

Pria itu membuka botol anggur di atas meja dan diam-diam mulai menuangkannya ke gelas 
di depannya. Setelah menatapnya sejenak, wanita itu membuka mulutnya. 

"...Tolong beri aku berita terbaru tentang Pasukan Iblis." 

Pria itu menatap lurus ke arahnya. Dia menyeringai, mengambil gelasnya, dan bergumam. 

"Bertanya-tanya siapa kamu... Raja Iblis, kan?" 

"Sekarang kamu mengenaliku?" 
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Suara wanita itu dengan cepat berubah menjadi nada yang lebih arogan. Dia menyesap 
sambil terus menatapnya, lalu berbicara. 

"Kalau begitu izinkan aku melakukan tes cepat." 

Segera, ruang di sekitar bar mulai berubah sekaligus. 

Jalan panjang mulai terlipat dengan sendirinya dan membubung ke langit. 

Akhirnya, semua bangunan, tanda, pohon, dan dekorasi di sekitarnya membumbung tinggi 
ke langit, saat area itu terdistorsi. 

-- Craaaack!!! 

Dengan seluruh area setengah hancur, pria itu mengayunkan tangannya dengan sekuat 
tenaga sambil basah oleh keringat dingin, dan kemudian 'ruang' itu sendiri mengepung 
wanita itu. 

"...Kamu berani." 

Terlepas dari semua ini, wajahnya tetap tanpa ekspresi. Wanita itu hanya mengangkat satu 
jari. 

-- Spaaark!! 

Kemudian, ruang yang menyerangnya dibersihkan dalam sekejap. 

"A-aku berlutut di depan Yang Mulia, Raja Iblis!" 

Setelah kosong menyaksikannya menghilang, pria itu buru-buru berlutut dengan kepala di 
tanah dan berteriak. 

"Untuk berani menguji Raja Iblis, aku menerima hukuman apa pun yang kau lihat---" 

"Bagaimana itu pantas dihukum?" 

Raja Iblis menatapnya dengan bingung, lalu berkata sambil tersenyum. 

"...Hanya butuh usaha untuk mengangkat satu jari. Itu tidak masalah." 

"Tuanku..." 

"Bicaralah dengan santai. Tidak nyaman untuk mendengarkan." 

Pria itu menghela nafas, masih berlutut. Dia bangkit dan duduk di satu-satunya meja yang 
tersisa di area hangus ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Raja Iblisku, sebelum aku memberitahumu berita itu... Bolehkah aku mengajukan 
beberapa pertanyaan?" 

"... Aku belum menjadi Raja Iblis, tapi seorang penerus. Mengapa kamu iblis selalu melebih-
lebihkan? " 

"Bukankah ini hanya masalah waktu?" 

"...Yah, aku tidak ingin berdebat tentang itu. Panggil aku apa saja." 

Setelah izin Raja Iblis, pria itu menyesap sekali lagi dan mulai mengajukan pertanyaan. 

"Bukankah Yang Mulia, Raja Iblis, tidak diizinkan meninggalkan Kastil Raja Iblis?" 

"Itu benar." 

"Tapi karena kamu di sini sekarang, itu berarti... akhirnya dimulai?" 

Pria itu bertanya dengan tatapan antisipasi. Raja Iblis menggelengkan kepalanya dan 
menjawab. 

"Tidak. Tubuhku ada di Kastil Iblis. Ini hanya kapal saya. " 

"...Lalu, bagaimana kamu menggunakan kekuatan seperti itu barusan?" 

"Itu bukan urusanmu. Kami akan mengakhiri diskusi ini di sini. " 

Setelah Raja Iblis dengan tegas menolaknya, pria itu menggelengkan kepalanya dan 
mengajukan pertanyaan kedua. 

"Mengapa kamu menyembunyikan identitasmu?" 

Pria itu bertanya kepada Raja Iblis, yang telah menyembunyikan identitasnya dengan 
sejumlah besar sihir siluman sampai saat itu. 

"Dengan pewaris terkunci di dalam Kastil Iblis, tidak ada yang bisa masuk untuk 
mengetahui identitasmu, Raja Iblisku. Jadi mengapa kamu masih menyembunyikan 
identitasmu secara menyeluruh di sini?" 

"Hmm..." 

" Tidak perlu menyembunyikan wajahmu bahkan di depanku, karena aku adalah Wakil 
Komandan Pasukan Raja Iblis dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Tolong, setidaknya 
demi meningkatkan moral kami..." 

"Tidak." 
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Raja Iblis dengan tegas menggelengkan kepalanya. Pria itu menunduk dan hanya menghela 
nafas. 

" Lalu apakah kita tidak punya pilihan selain terus mengadakan pertemuan yang tidak 
nyaman seperti ini, atau dengan mengobrol melalui surat?" 

"Tidak ada." 

"... Tidak bisakah kamu memberitahuku alasannya?" 

"Aku tidak mau." 

Pria itu menghela nafas lagi karena kurangnya informasi dari Raja Iblis, lalu menatapnya 
untuk pertanyaan terakhir. 

"Pertanyaan ketiga dan terakhir, Raja Iblisku. Benarkah kamu yang mengirim pesan: 'Aku 
menemukan Pahlawan'?" 

"Ya." 

"Kalau begitu tolong, ungkapkan informasinya sesegera mungkin. Kami, Pasukan Raja Iblis, 
akan memastikan bahwa Pahlawan tidak menjadi penghalang..." 

"...Aku tidak bisa." 

"Maaf?" 

Raja Iblis diam-diam menatap langit dan bergumam. 

"...Bukannya aku tidak mau, tapi aku tidak bisa." 

Pria itu menatapnya, sedikit kecewa. Dia menghabiskan minumannya dan bangun. 

" Yah, jika itu adalah perkataan dari Raja Iblis yang agung. Kami akan mengikuti." 

Setelah mengatakan itu, pria itu menjabat tangannya dan mulai memulihkan area yang 
telah hancur beberapa saat sebelumnya. 

"Kalau begitu, ini laporannya." 

"Ya, silahkan." 

Mata Raja Iblis berkilauan seperti batu delima merah saat dia mendengarkan laporan pria 
itu. 

. 

. 
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"... Pa-sandi?" 

"Lady Ferloche, kata sandi tidak diminta oleh orang yang mencoba masuk dari luar, tetapi 
oleh orang di dalam." 

"Ah..." 

Sementara itu, di bar lain di gang belakang, agak jauh dari tempat Raja Iblis berada. 

"A-Siapa kalian!" 

"...Ini adalah bawahanku." 

"Oh maafkan saya." 

Clana menatap pintu masuk bodoh Ferloche dengan tatapan tercengang. 

"...Hmm? Apakah hanya Anda dan saya, Yang Mulia Clana?" 

"MS. Irina bilang dia akan kembali sebentar lagi... Adapun Ms. Kania..." 

"Bagaimana dengan Nona Kania?" 

"Uh ... dia punya urusan yang harus diselesaikan." 

Saat Clana tersendat di tengah kalimat. Ferloche memiringkan kepalanya sejenak, lalu 
duduk dan mulai berbicara. 

"Yah, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang itu. Seperti biasa, saya akan memulai laporan 
saya!" 

"...Ya." 

"Pertama-tama, aku menemukan bukti yang berhubungan dengan Raja Iblis dan Paus!" 

"Kau melakukannya?" 

" Ya, sejak beberapa hari yang lalu, aku mulai merasakan mana yang aneh dari ruang 
bawah tanah gereja." 

Ferloche berbicara dengan tatapan cemas, lalu segera memiringkan kepalanya seolah 
bingung dengan sesuatu. 
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"Tapi, aura itu menghilang tanpa jejak saat aku pergi untuk menyelidiki... lalu muncul 
kembali saat aku pergi... Dan itu terus berulang, kau tahu?" 

"...Mencurigakan." 

"Ya! Pasti mencurigakan!" 

Sementara Ferloche berbicara dengan mata berbinar, Clana bergumam dengan tangan 
bersilang. 

"Kita bisa menekan Paus jika ini berhasil... Mungkin bahkan mengikatnya dengan Frey..." 

"... Yang Mulia Clana, selain itu... apa kamu baik-baik saja?" 

"Maaf?" 

Ferloche memandang Clana dengan ekspresi prihatin. Dia mengumpulkan kekuatannya 
dan berkata, "Kamu memiliki lingkaran hitam di bawah matamu ... jika kamu terlalu banyak 
bekerja sendiri ..." 

" Sekarang adalah waktunya untuk bekerja terlalu keras." 

Clana menjawab dengan tegas dan bergumam lagi, melihat kertas itu. 

"Seperti yang diharapkan... Bahkan materi dari keluarga Starlight yang dikirim kali ini 
semuanya adalah dokumen yang tidak penting. Ini mungkin..." 

"Ya?" 

"Sudahlah." 

Clana dengan hati-hati menutupi kertas-kertas itu dan menjawab Ferloche. Dia tersenyum 
dan memulai topik lain. 

"Ngomong-ngomong, menurutmu kapan Frey akan bangun?" 

"Um... mungkin butuh beberapa saat..." 

Clana menjawab sambil tersenyum. 

"Itu melegakan. Saya akan dapat mengurangi pengaruhnya sedikit lebih banyak sebelum 
dia bangun. " 

"Aku minta maaf ... karena tidak banyak membantu ..." 

"Sama sekali tidak. Anda memenuhi peran Anda hanya dengan mempertahankan posisi 
Anda di Gereja." 
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Clana menghibur Ferloche yang tampak murung, lalu diam-diam menatap langit malam 
melalui jendela. 

"...Segera aku akan menjatuhkanmu, Frey." 

Satu bintang sangat redup di langit malam itu. 

-- Berderit... 

Setelah menatap bintang-bintang untuk waktu yang lama, Clana dengan cepat menoleh ke 
suara pintu terbuka di belakangnya. 

"...Halo." 

Kemudian Irina, yang mengenakan jubah, membungkuk saat dia memasuki bar. 

"Senang bertemu denganmu, Nona Irina. Dengan Anda, kekuatan kami telah meningkat 
satu orang lagi. " 

"...Betul sekali! Nona Irina sangat kuat!" 

Irina menatap mereka dengan kesedihan di matanya. Dia duduk dan bertanya. 

"...Berapa banyak kerusakan yang aku lakukan pada Raja Iblis?" 

"Maaf?" 

"Mungkin, aku bahkan tidak menyakitinya sama sekali?" 

Irina bertanya, terlihat sedikit cemas. Clana menjawab sambil tersenyum. 

"Karena pukulanmu, Raja Iblis menghentikan perjalanannya selama seminggu. Terima 
kasih kepada Anda, kami memiliki waktu yang berharga untuk mengevakuasi orang-orang 
Kekaisaran. " 

"... Seminggu?" 

Mendengar itu, kecemasan Irina berubah menjadi kekecewaan murni. 

"Itu adalah serangan di mana aku mencurahkan seluruh jiwaku, menggunakan setiap 
pengetahuan magis dan mana yang aku miliki. Itu adalah mantra sihir agung yang secara 
historis dikenal karena membuat Raja Iblis sekarat 1000 tahun yang lalu." 

"...Ya itu." 

" Tapi hanya seminggu? Itu hanya menahan Raja Iblis selama seminggu?" 

Saat Irina bertanya dengan suara cemberut, Ferloche menjawab dengan hati-hati. 
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" Yah... aku dengar saat aku ditangkap dan dibunuh oleh Pasukan Iblis, itu... luka yang 
cukup fatal..." 

"... Ugh." 

Irina menundukkan kepalanya dan mengatupkan giginya dengan keras saat Ferloche 
dengan santai berbicara tentang kematiannya. 

"Hei... Bu Irina. Aku bertanya untuk berjaga-jaga..." 

Clana, yang dengan hati-hati melihat ekspresinya, bertanya pada Irina. 

"Apakah ada sihir yang dapat menyebabkan regresi massal seperti itu?" 

"Sehat..." 

"Aneh tidak peduli bagaimana aku memikirkannya. Bukan satu, tapi empat orang kembali. 
Mungkin ada lebih banyak orang. Jadi... satu-satunya jawaban adalah... pasti ada sihir yang 
terlibat?" 

Clana berbicara dengan ekspresi serius. Irina menjawab dengan sedikit cemberut. 

"Memanipulasi ruang dimungkinkan dengan satu atau lain cara ... tetapi tidak ada sihir 
yang dapat memanipulasi waktu. Bahkan dengan sihir kuno, itu tidak mungkin." 

"Kecuali sihir ramalan yang menerima ingatan masa depan terlibat ..." 

"Tidak. Tidak ada sihir yang bisa bernubuat. Kecuali ada wahyu dari Dewa Matahari..." 

Irina melirik Ferloche saat dia meraba-raba dan menggelengkan kepalanya. 

"Sudahlah, Dewa Matahari hanya... ugh...!" 

Ferloche tiba-tiba mengatupkan kepalanya dan jatuh ke meja. Irina dan Clana menatapnya 
dengan bingung. 

"A-ada apa?" 

"Ugh... tiba-tiba kepalaku pusing..." 

"Entah dari mana?" 

"Oh, aku merasa lebih baik sekarang." 

Ferloche tampak lega dan terus berbicara. 

"Ngomong-ngomong, Dewa Matahari mungkin tidak ada hubungannya dengan itu. Jika ada 
wahyu, Dewa Matahari hanya menjangkau saya. " 
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Clana diam-diam menganggukkan kepalanya dan menghela nafas. 

"Yah, aku sedikit khawatir, tapi... Mari kita tunda mencari tahu alasan kemundurannya. 
Yang penting sekarang adalah apa yang harus kita lakukan selanjutnya." 

Karena itu, Clana menoleh ke Irina dan Ferloche. 

"...Yah, ini sudah larut, jadi mari kita akhiri diskusi kita di sini. Mari kita fokus pada fakta 
bahwa seorang anggota baru telah bergabung dengan aliansi kita hari ini." 

Clana mengakhiri pembicaraan saat dia bangun. 

"...Aku akan memberitahu Bu Kania tentang diskusi hari ini. Selamat tinggal, semuanya." 

Clana diam-diam meninggalkan toko bersama ketiga anggota dan berjalan menyusuri jalan 
yang gelap. 

"MS. Irina!" 

"Ya?" 

Ferloche meraih Irina saat dia bangkit dari tempat duduknya. Irina memiringkan kepalanya 
dengan bingung. 

"Bekas luka itu ... apakah kamu ingin aku menyembuhkannya?" 

Ferloche bertanya dengan senyum cerah. Tapi, Irina menanggapi dengan sedikit cemberut. 

"Ini adalah bekas luka dari waktu yang lama." 

"Hm... Bagaimana kau mendapatkannya? Dari kutukan, mungkin?" 

Ferloche bertanya lagi, dengan hati-hati melihat lukanya. 

"Tidak seperti itu. Ini waktu aku masih muda... uh... maksudku..." 

"...MS. Irina?" 

"Serigala... Serigala... Frey adalah..." 

Irina bergumam sambil dengan cemas membelai bekas lukanya. Dia menggelengkan 
kepalanya, kembali ke akal sehatnya, dan mengakhiri percakapan. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak punya niat untuk menyembuhkan bekas luka ini." 

"Mengapa?" 

"...Yah, aku juga tidak tahu." 
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Irina meninggalkan toko, meninggalkan Ferloche dengan kebingungan. Saat dia berjalan 
keluar, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi bingungnya. 

"Apa itu tadi..." 

Setelah berjalan sendirian untuk waktu yang lama di gang gelap, Irina berhenti dan 
bergumam. 

"...Perasaan ini, seolah-olah aku akan mengingat sesuatu tetapi pada akhirnya tidak bisa?" 

. 

. 

. 

. 

. "Frey... bagaimana ini bisa terjadi..." 

Tiga bulan dan sehari setelah berakhirnya insiden 'Serangan di Asrama Rakyat'. 

"Kania, kamu tahu yang sebenarnya, kan? Apa yang telah terjadi? Katakan padaku. 
Sekarang juga." 

Serena duduk di sebelah Frey, memperhatikan tubuhnya yang benar-benar babak belur 
setelah lama tidak mengunjungi asramanya. Dia mulai menyudutkan Kania, yang diam-
diam berdiri di sampingnya. 

"...Aku tidak tahu." 

"Beritahu aku sekarang." 

"...Saya minta maaf." 

Tapi Kania terus tutup mulut. Serena menundukkan kepalanya dan berbicara dengan nada 
serius. 

"Kau tahu, ada banyak hal aneh tentang kondisinya. Jadi..." 

"...Aku tidak yakin apa maksudmu." 

"Huh, benarkah?" 

Serena mendengus mendengar kata-kata Kania. Dia melanjutkan dengan suara penuh 
amarah. 
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"Rumah Sakit Kekaisaran telah dalam kekacauan selama beberapa bulan terakhir, dengan 
semua dokter dan penyihir top berusaha merawatnya. Namun mereka gagal. Kamu tahu itu 
kan?" 

"Saya bersedia." 

"Bahkan Saintess Ferloche gagal merawatnya. Kamu juga tahu itu?" 

"...Ya." 

"Dan menurutmu tidak ada yang aneh tentang itu!?" 

Serena meledak menjadi sangat marah sehingga dia mengeluarkan sejumlah besar mana 
bulan dan berseru. 

"Lupakan penyihir dan dokter Kekaisaran! Tapi bagaimana masuk akal jika Saintess 
Ferloche gagal!?" 

"...Itu adalah." 

"Ketika saya pertama kali mendiagnosisnya ketika dia pingsan, dia seharusnya bangun 
dalam waktu seminggu!! Tentu saja, itu masih masalah besar, tapi... sekarang, tubuhnya 
terluka parah seperti ini!" 

"...Saya minta maaf." 

Kania menundukkan kepalanya sekali lagi. Serena terdiam dan menatapnya. 

"...Apakah kamu akan menjadi seperti ini?" 

Setelah menatap Kania sebentar, Serena berbicara saat ekspresinya berangsur-angsur 
menjadi dingin. 

"Kalau begitu, aku tidak akan diam saja--" 

-- Tok tok 

"...Pembenahan." 

Kata-kata Serena terputus saat Irina mengetuk pintu. 

"Apakah kamu benar-benar perlu membersihkan pada saat seperti ini?" 

Serena berbicara dengan sedikit kesal saat Irina masuk. 

"Saya membuat 'sumpah mati' dengan Lord Frey. Jika saya tidak melakukan pekerjaan 
budak ini, saya akan mati." 
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"...Maaf?" 

Serena tertegun untuk beberapa saat karena menerima respons yang sangat masuk akal. 
Dia menghela nafas dalam-dalam dan bergumam. 

"Kenapa kau membuat sumpah kematian, Frey... Itu cukup sulit untuk dihadapi jika kau 
tertangkap..." 

Irina menatap Serena untuk beberapa saat sebelum berbicara dengan tenang. 

"Pokoknya, aku harus bersih-bersih karena aku tidak ingin mati... Jangan ragu untuk 
melanjutkan diskusimu." 

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

Kania dan Serena menatap Irina sejenak sebelum membuka mulut mereka secara 
bersamaan. 

" Saya pikir akan lebih baik untuk keluar dan melanjutkan percakapan kita." 

"Ayo keluar. Kami akan melanjutkan di sana. " 

Setelah saling menatap dalam diam, keduanya mengambil napas dalam-dalam dan berjalan 
keluar dari kamar asrama dengan cemberut. 

"... Ck." 

Irina kecewa dan berharap untuk mendengar percakapan Kania dan Serena saat 
membersihkan. Dia perlahan berbalik dan kemudian mulai memeriksa sekeliling dengan 
mata tajam. 

"...Sekarang aku memikirkannya, aku merasakan sedikit energi aneh dari sana akhir-akhir 
ini." 

Matanya terkunci pada tas Frey, mendekatinya dengan hati-hati. 

"Tunggu... aku merasakan sesuatu di sekitar sini?" 

Irina mengaduk-aduk tasnya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, yang dia dapatkan 
hanyalah segenggam buku dan debu. Dia bingung. 

"...Hm?" 

Menemukan ruang aneh di kompartemen atas tas, dia memasukkan tangannya ke 
dalamnya tanpa banyak berpikir... sampai... 

"Batuk!! Batuk!!" 
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"Kyaa!!" 

Frey tiba-tiba muncul di tempat tidurnya dan mulai batuk. Dalam keterkejutan, Irina 
menarik tangannya keluar dari tas dan menatap kosong ke arahnya. 

"A-Apa yang terjadi.... Tuan muda!?" 

"Fre...!!!" 

Kania dan Serena bergegas menghampiri Frey, mendengar teriakan Irina. 

"...Sial, bayangkan bangun untuk disambut oleh jendela penalti." 

Frey bergumam sambil menatap kosong dengan ekspresi kecewa. 

"A-Apakah kamu akhirnya bangun?" 

Sementara itu, Irina, yang menatap Frey dengan ekspresi panik, memegang perangkat kecil 
dengan tanggal tertulis di atasnya. 
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Chapter 45 
Bab 45 -- Perbarui 

[ Penalti terjadi! ] 

Segera setelah saya membuka mata, saya melihat sesuatu yang tidak ingin saya lihat lagi: 
Jendela Penalti』. 

Debuff Permanen: Nasib Kejahatan Palsu Umur dan vitalitas pengguna akan berkurang 
secara besar-besaran! 

Saya hampir berteriak tanpa sadar, tetapi begitu saya melihat ke jendela dan melihat apa 
yang tertulis di bagian bawah, saya bahkan kehilangan energi untuk melakukannya. 

Tumpukan: 2 Tumpukan Khusus: 1 

"Apa itu tumpukan khusus?" 

Sepertinya ada yang benar-benar salah. 

"Aku, aku..." 

Aku sedang melihat ke jendela sistem dan menghela napas dalam-dalam sementara Irina 
bergumam di sebelahku, basah oleh keringat dingin. 

"...Keluar dari ruanganku." 

Ketika saya dengan marah mengatakan ini kepada Irina, matanya terbuka lebar, dan dia 
bergegas keluar dari ruangan. 

"Frey!! Bagaimana perasaanmu?" 

"Tiupan?" 

"...Kau juga tidak ikut, Serena. Hubungi dokter nanti." 

Saya memesan Serena, yang menerobos masuk ke kamar saya dan bertanya tentang 
kesehatan saya bersama dengan burung hantu di bahunya. 

Saat berikutnya, burung hantu putih terbang dari bahunya dan hinggap di kepalaku dengan 
tiupan keras. 

"Hooooot!!" 

"... Orang ini, dia masih sama." 
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Saat aku membelai burung hantu yang tiba-tiba hinggap di kepalaku, aku bertanya pada 
Kania, yang berdiri di sana dengan kepala menunduk, tidak bisa menatap lurus ke arahku. 

"Jadi, siapa orang yang menemukan identitasku?" 

Begitu aku bertanya padanya, dia bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"...Apa yang kamu maksud dengan orang-orang?" 

"Yah, menurut jendela penalti yang muncul di depanku, sepertinya dua orang telah 
menemukan identitasku." 

Setelah Mendengar ini, Kania mulai menatapku, terdiam. 

"Tidak apa-apa... Menurut ramalan, masih ada kesempatan untuk menyelesaikan game 
bahkan dengan 5 tumpukan." 

"Tetapi..." 

"Ya, tentu saja, kesulitannya akan meningkat pesat. Itu hanya menyatakan bahwa itu 
sebenarnya mungkin, tetapi itu menyebutkan fakta bahwa tidak ada yang pernah bisa 
mencapainya. Tapi aku perlu mencoba. Jadi..." 

"Tapi bukan itu masalahnya, kan?..." 

Saya mencoba untuk membungkus semuanya sepositif mungkin untuk meyakinkan Kania, 
tetapi dia duduk di tepi tempat tidur dan memegang tangan saya ketika dia mulai 
berbicara. 

"...Tuan Muda, apakah Anda tahu sudah berapa lama Anda keluar?" 

"Hmm... Satu bulan?" 

"Sudah tiga bulan." 

"Ya Tuhan." 

Ketika aku mendengar kata-kata Kania, kepalaku mulai sakit. 

"... Kapan ujian akhir?" 

"Besok." 

"Kau pasti bercanda." 

Tentu saja, bukan hanya ujian akhir, ada banyak hal lain yang menumpuk yang harus saya 
selesaikan. Jadi saya merenungkan bagaimana menghadapi situasi ini, tetapi segera 
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berhenti memikirkannya karena sakit kepala saya dan memutuskan untuk menutup mata 
untuk sementara waktu. 

"...Jadi, apakah kamu sudah mengetahui siapa yang mengetahuinya?" 

"Yah, kamu lihat ..." 

Kemudian Kania, yang telah menggigit bibirnya dengan erat, menjawab dengan suara 
gemetar. 

"Aku tidak terlalu yakin." 

"...Kau tidak yakin?" 

Ketika saya bertanya dengan sedikit cemberut pada komentar itu, Kania menjawab dengan 
ekspresi bersalah di wajahnya. 

"Pertama-tama, pertama kali Tuan Muda batuk darah, tepat setelah 'Serangan di Asrama 
Rakyat.'" 

"...Saya mengerti." 

"Darah menyembur keluar dari mata, hidung, dan bahkan telingamu, Tuan Muda. Dan Anda 
berada dalam kondisi yang sangat parah sehingga Anda segera dirawat di Rumah Sakit 
Kekaisaran. " 

Ketika saya mendengar sesuatu yang saya tidak ingat sama sekali, saya merasa terganggu 
karena saya teringat apa yang saya alami dalam mimpi aneh itu. 

"...Namun, Tuan Muda, satu bulan setelah Anda dirawat di rumah sakit, sesuatu yang lain 
terjadi." 

"Sesuatu yang lain?" 

"Ya, saat kondisimu mulai stabil, kamu muntah darah sekali lagi. Pada saat itu, saya hanya 
berpikir Anda dalam kondisi kritis, tapi ... " 

"...Faktanya, seseorang pasti sudah menyadarinya saat itu." 

Keheningan berlangsung sejenak ketika aku menjawab dengan tenang. 

"Ngomong-ngomong, karena kamu sekarang sudah bangun, kita harus segera memanggil 
dokter untuk memeriksamu ..." 

"Tidak, jangan khawatir. Saya baik-baik saja." 

"Tetapi..." 
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"Ambilkan aku sandwich dan kopi. Saya lapar." 

Ketika saya memotong Kania dan memintanya untuk membawakan saya makanan, dia 
diam-diam meninggalkan ruangan dengan wajah penuh rasa bersalah. 

"...Fiuh." 

Begitu dia melangkah keluar, aku menghela nafas dan mulai memeriksa jendela sistem 
yang muncul di depanku. 

Serangan di Asrama Commer Diselesaikan!』 

Progres Kebangkitan Persenjataan Pahlawan telah meningkat!』 

"...Setidaknya itu bagus." 

Satu-satunya hal yang baik tentang situasi putus asa ini adalah bahwa 'Kemajuan 
Kebangkitan dari Persenjataan Pahlawan』 telah meningkat. Ini akan membantuku 

melawan Raja Iblis dengan pijakan yang sama. 

Berkat ini, kekuatan yang terkandung dalam Persenjataan Pahlawan akan kembali sampai 
batas tertentu. Ini termasuk efek peningkatan kekuatan hidup saya, tetapi saya menyerah 
untuk membawanya kemana-mana karena risiko terjebak bersamanya. 

Pembaruan Sistem Selesai! kan 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran seperti itu, saya menyapu jendela izin pencarian. 
Namun, kali ini jendela 'Pembaruan Sistem Selesai' muncul di depan saya. 

Fitur-fitur berikut baru saja ditambahkan: -- Sistem Poin Jahat Palsu Kumulatif 

-- Fungsi bantuan 

Hal-hal berikut telah berubah: -- Karena sistem Poin Jahat Palsu Kumulatif, poin akan 
diberikan sebagai pembayaran sekaligus seminggu sekali. 

Poin Akumulasi: 5000pts 

"... Kenapa aku punya begitu banyak?" 

Aku melirik banyak informasi yang tiba-tiba muncul di depan mataku. Aku segera meraih 
kepalaku dan diam-diam mengulurkan tangan dan menekan ikon tanda tanya di sudut 
jendela sistem. 

Ini adalah asisten sistem 'Path of False Evil'. Silahkan bertanya jika Anda memiliki 
pertanyaan. kan 
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Pada saat itu, sebuah suara yang jelas bergema di kepalaku. 

"...Biarkan aku bertanya sesuatu. Apa itu tumpukan khusus?" 

Ketika saya mendengar suara itu, saya bertanya tentang 'tumpukan khusus'. 

Karena saya tahu semua fitur lainnya, tetapi saya tidak tahu apa-apa tentang 'tumpukan 
khusus'. 

Tumpukan khusus adalah tumpukan yang terbentuk ketika identitas Anda diekspos oleh 
target khusus. kan 

Ketika saya bertanya padanya, suara yang jelas bergema di kepala saya lagi. 

Tumpukan khusus, karena singularitasnya, hanya dapat ditumpuk satu kali dalam 
keseluruhan skenario, dan tidak seperti tumpukan biasa, ia hanya mengurangi vitalitas 
secara signifikan. kan 

"...Aku sangat senang mendengarnya." 

Karena itu, saya mulai mencari kompartemen rahasia di tas di sebelah tempat tidur saya 
untuk memeriksa sisa umur saya. 

"...Hah?" 

Tetapi tidak peduli berapa banyak saya mencari, saya tidak dapat menemukan pengukur 
umur. Kemana perginya? 

'...Apakah Kania memilikinya?' 

Saya tidak terlalu memikirkannya karena saya telah memberi tahu Kania tentang 
kompartemen rahasia di tas saya, alih-alih saya terus menanyakan asisten itu pertanyaan 
lain yang ada dalam pikiran saya. 

"Jadi, target apa yang membuatku diidentifikasi untuk mendapatkan 'tumpukan khusus?'" 

Kondisi tidak mencukupi. Harap penuhi syaratnya. kan 

"Apa?" 

Tetapi asisten itu mulai mengucapkan kata-kata aneh. 

Penjelasan rinci tentang 'tumpukan khusus' dibuka dengan Fungsi Khusus❱ ketika kondisi 
tertentu terpenuhi. kan 

"...Jadi apa syaratnya?" 
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Petunjuk : Identifikasi❱. Jawaban lain di luar wewenang saya. kan 

Saat saya membuat ekspresi tidak percaya setelah mendengar kata-kata asisten, jendela 
sistem lain tiba-tiba muncul di depan saya. 

Quest Khusus: Identifikasi Isi: ??? 

Hadiah: ??? 

"...Sial." 

Menatap pencarian aneh yang bahkan aku tidak tahu apa itu, aku dengan marah menyapu 
jendela dan memejamkan mata sejenak, dan jatuh ke dalam perenungan yang dalam. 

'...Ramalan dan sistemnya, semuanya salah. Pasti ada sesuatu yang aneh.' 

Saya tidak tahu sejak kapan, apakah itu dari beberapa bulan yang lalu, atau beberapa hari 
yang lalu, atau bahkan kemarin, tetapi menurut mimpi yang saya miliki, ingatan saya dan 
Irina cukup berbeda dari yang saya ingat dan apa disebutkan dalam kitab nabi. 

Dan juga sistemnya. Tidak hanya mengembalikan ingatan lima Pahlawan Utama, tetapi 
sekarang muncul dengan hal-hal seperti 'Stack Khusus,' 'Quest Khusus,' dan 'Fungsi 
Khusus,' hal-hal yang tidak disebutkan dalam buku kenabian. 

'...Pada titik ini, saya khawatir sesuatu yang lain mungkin muncul berikutnya.' 

Mereka mengatakan rasa takut selalu muncul dari ketidaktahuan, dan situasi saya saat ini 
mencerminkan pepatah itu dengan sempurna. 

Saya pikir saya memprediksi dan menghitung segalanya, tetapi semakin banyak hal 
misterius terus bermunculan. 

'Saya pikir semacam makhluk tak dikenal sedang mengutak-atik sistem dan ramalan ...' 

Karena itu, pikiranku dibanjiri pertanyaan tentang identitas makhluk yang terus-menerus 
mencoba campur tangan dengan rencanaku untuk menyelamatkan dunia ini, dan apa yang 
akan terjadi di masa depan jika aku tidak bisa mempercayai sistem dan ramalan? 

"...Biarkan aku bertanya satu hal lagi. Apakah ada item atau skill dalam sistem yang dapat 
meningkatkan umur atau vitalitasku, dengan kata lain, kekuatan hidupku?" 

Setelah memikirkannya cukup lama, saya tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, merasa 
sedikit berharap. 

Item atau keterampilan seperti itu tidak ada dalam sistem. kan 

Tetapi sistem itu bahkan mengkhianati harapan terakhirku. 
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"Tuan Muda, saya telah membawa makanan Anda." 

Saya mematikan asisten dan merasa sedih ketika Kania memasuki kamar saya dengan 
makanan. 

"...Ya, sandwich dan kopi adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan hidupku." 

Aku berterima kasih pada Kania dan tersenyum pahit. Saya kemudian menggigit sandwich 
dan berkata. 

"Kania, tolong beri aku laporan tentang semua yang aku lewatkan." 

"Tapi sekarang kamu harus..." 

"...Aku akan mencari tahu nanti." 

Ketika saya mengatakan itu, Kania menghela nafas dalam-dalam, dan mengeluarkan buku 
catatan dari sakunya dan mulai memeriksanya. 

"Pertama-tama, izinkan saya untuk memberi tahu Anda kesimpulan dari insiden 'Serangan 
di Asrama Rakyat'." 

Kesimpulan dari penggerebekan di asrama rakyat jelata yang dijelaskan oleh Kania, 
untungnya, seperti yang kuduga. 

Dia melaporkan bahwa pahlawan wanita yang meninggalkan asrama rakyat jelata 
bersamaku, yang berada dalam kondisi kritis, segera melaporkan semua fakta kepada regu 
investigasi dan Keluarga Kekaisaran. 

Kemudian Keluarga Kekaisaran dan Gereja Dewa Matahari berusaha menutupi insiden itu 
sebaik mungkin. 

Ini karena mereka takut dunia akan kacau balau jika mereka mengakui bahwa Raja Iblis 
telah muncul kembali setelah seribu tahun, meskipun mereka belum menemukan 
Pahlawannya. 

Namun, informasi rahasia yang Clana bagikan melalui pasukan spionasenya menyebarkan 
kebenaran di balik insiden di seluruh Kekaisaran, dan akhirnya, Keluarga Kekaisaran dan 
Gereja Dewa Matahari dipaksa untuk mengumumkan kembalinya Raja Iblis. 

Berkat ini, aku, yang terlibat dalam kasus ini, menjadi defensif, tapi situasi berubah saat 
Serena melangkah maju. 

Saat dia membelaku, mengklaim bahwa salah satu bawahan Raja Iblis mengendalikan 
pikiranku, dia dan Kania diam-diam terlibat dalam berbagai manuver politik, dan karena 
ini, itu menjadi pertempuran yang berkepanjangan atas hukumanku. 
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Perdebatan berlangsung cukup lama, dan berakhir ketika Keluarga Kekaisaran dan Gereja 
Dewa Matahari membuat keputusan akhir bahwa terlalu dini untuk menghukumku karena 
ada kemungkinan besar bahwa aku, sebagai keturunan keluarga Pahlawan, dapat dipilih 
sebagai Pahlawan berikutnya. 

Tentu saja, dia juga menyebutkan bahwa karena ini, Isabel, yang jatuh bukan aku, benar-
benar hancur bersama keluarganya. 

"Jadi sekarang, Keluarga Kekaisaran dan Gereja Dewa Matahari mengumumkan bahwa 
'Pahlawan' akan segera muncul, sementara juga mencari di seluruh Kekaisaran untuk siapa 
saja yang memiliki kualitas 'Pahlawan.'" 

"... Itu sia-sia." 

"Itu juga yang aku pikirkan." 

Setelah laporan yang begitu panjang, Kania mengambil nafas sejenak, dan segera setelah 
itu, memasang ekspresi serius dan berbicara dengan nada serius. 

"Sejauh ini, ini adalah kesimpulan resmi dari insiden tersebut." 

"...Jadi, apakah kamu mengatakan bahwa ada kesimpulan tidak resmi juga?" 

"Ya itu benar." 

Kania, yang mengangguk pelan pada pertanyaanku, memeriksa buku catatannya dan 
melanjutkan. 

"Yah, pertama-tama, dengan kejadian ini... Posisi Yang Mulia Clana menjadi cukup kuat." 

"Bagaimana bisa?" 

"Masyarakat dan beberapa anggota Keluarga Kekaisaran yang teliti, yang melihat Yang 
Mulia Clana memimpin dalam mencoba mengungkapkan kebenaran, mulai mendukungnya. 
Dan ketika kebenaran akhirnya terungkap, tingkat persetujuan semakin berlipat ganda." 

"... Permaisuri pasti sangat marah." 

"Ya, inilah mengapa diyakini bahwa kata-kata Permaisuri sangat berpengaruh dalam 
keputusan Keluarga Kekaisaran mengambil pembelaanmu. Lagi pula, pada titik ini, orang 
yang paling efektif mengendalikan Yang Mulia Clana adalah Anda, Tuan Muda, yang 
menggunakan perjanjian itu." 

Mendengarkan ini, aku berkata dengan ekspresi bingung di wajahku. 
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"Tentu saja, aku melakukan segalanya mengharapkan ini terjadi, tapi... Ini konyol bahwa itu 
benar-benar terjadi. Membela seorang pria yang bisa menjadi orang kepercayaan Raja Iblis 
hanya untuk mempertahankan kekuatan mereka." 

Saat aku mengatakan ini, Kania mengeluarkan pulpen dari sakunya dan memutar-
mutarnya di jarinya saat dia menjawab. 

"Permaisuri yakin dia bisa mengendalikanmu, Tuan Muda. Saya pikir, cepat atau lambat, 
dia akan menggunakan kasus ini sebagai alasan untuk menekan Anda." 

"...Aku sudah siap untuk itu." 

Saat aku menghela nafas panjang sambil mengatakan itu, Kania juga menghela nafas, dan 
membalik halaman buku catatannya. 

"Tuan Muda, reputasi Anda saat ini ... adalah yang terburuk." 

"Reputasi saya?" 

"Ya, Yang Mulia Clana telah menyebarkan desas-desus bahwa Anda adalah anggota 
pasukan Raja Iblis." 

Segera setelah saya mendengar ini, saya membalasnya dengan sedikit senyum. 

"Itu keren. Saya akan mendapat banyak manfaat dari Sistem Jahat Palsu berkat itu. " 

"...Apakah itu benar-benar bagus?" 

Saat aku tersenyum, aku segera sadar dan berpikir keras ketika aku mendengar Kania 
mengajukan pertanyaan dengan alis berkerut. 

'...Itu benar, aku tidak bisa begitu saja mempercayai sistem dan ramalan secara membabi 
buta.' 

Saya merasa saya harus waspada terhadap segala sesuatu mulai sekarang. 

Tentu saja, jika saya tidak menggunakan sistem, tidak ada cara bagi saya untuk 
mengalahkan Raja Iblis, jadi saya tidak punya pilihan selain melakukan apa pun yang 
sistem minta untuk saya lakukan untuk saat ini... waspada? 

Jadi mulai sekarang, saya harus waspada terhadap sistem tetapi pada saat yang sama 
menggunakannya secara maksimal. Selain itu, saya akan menyelidiki lebih lanjut tentang 
nubuatan dan sistem. 

"...Kania, kapan liburan dimulai?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah mengatur pikiran saya seperti itu, saya mengajukan pertanyaan kepada Kania, 
mengingat bahwa satu-satunya tempat di dunia yang terkait dengan ramalan dan sistem 
adalah reruntuhan leluhur saya. 

"Liburan akan dimulai beberapa minggu lagi tapi... Ada begitu banyak pekerjaan yang harus 
kamu lakukan sehingga tidak akan ada banyak waktu untuk istirahat." 

"...Mendesah." 

Namun, berdasarkan jawaban Kania, sepertinya perjalanan ke Benua Barat untuk mencari 
kebenaran harus ditunda untuk sementara waktu. 

"...Hmm?" 

Saat aku terus memakan sandwichku dengan ekspresi kosong di wajahku, tiba-tiba mana 
bulan mulai merayap di luar pintu. 

"Serena? Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Merasakan sesuatu yang aneh, aku memanggil Serena, yang telah kusiapkan di lorong, 
tetapi untuk beberapa alasan tidak ada jawaban. 

"...Masuk." 

Akhirnya, saya memberi tahu Kania, yang rentan terhadap mana bulan, untuk mundur, dan 
memanggil Serena ke dalam ruangan. 

"Bebas-Frey..." 

".....!" 

Tapi sepertinya dia dalam kondisi yang mengerikan. 

"Jadi-Sor ... Ugh!" 

"... Nona Serena? Apakah kamu baik-baik saja?" 

"A-aku fi...!" 

Dengan keringat dingin, dia tiba-tiba membuka kipasnya dan mulai meniupkan angin yang 
menyebarkan mana bulan. 

"...Hah!" 

Bingung, Kania menyelubungiku dengan mana yang gelap, dan berkat itu, angin yang 
menerpaku bertabrakan dengan mana yang gelap dan tersebar di mana-mana. 

"Serena, berhenti!!" 
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"...Ya." 

Ketika saya panik dan memberi perintah, dia menjawab dengan cemberut dan 
menundukkan kepalanya. 

-- Spaark... 

Dan lingkaran sihir merah bersinar di tubuhnya. 

"...Keluarga Moonlight terkutuk itu." 

Baru saat itulah saya mengerti mengapa Serena bertindak sedemikian rupa. 

Keluarga Cahaya Bulan memiliki kutukan yang disebut Subordinasi Keluarga❱ yang telah 
diturunkan dari generasi ke generasi. 

Kutukan, yang telah diturunkan sejak keluarga didirikan, memungkinkan keluarga 
Moonlight untuk menikmati kekuasaan mutlak sebagai keluarga Ducal sementara juga 
harus memikul tugas yang berat. 

Tugas berat itu adalah tugas mulia dan kotor membersihkan target eliminasi yang 
ditentukan oleh sesepuh keluarga dan Tuhannya, yang diselimuti kerahasiaan. Begitulah 
nasib rumah tangga pembunuh yang menjaga malam Kekaisaran. Secara resmi, Serena 
adalah Lord dan pemimpin sebenarnya dari keluarga Moonlight, tetapi di balik layar, dia 
diperintah oleh para tetua dan Lord rahasia keluarga Moonlight Ducal. 

"A-aku minta maaf. Itu sangat menyakitkan... Dan Ms. Kania ada di sebelahmu..." 

Tentu saja, alih-alih bisa menggerakkan Serena dari belakang, mereka akan terpengaruh 
olehnya. Namun, para tetua keluarga Moonlight memiliki Serena dalam genggaman mereka 

dengan Familial Subordinasi❱, sehingga mereka dapat mengeluarkan perintah padanya. 

Mempertimbangkan situasinya, tampaknya para tetua keluarga dan Lord rahasia mungkin 
telah memerintahkannya untuk membunuhku, dan setiap kali dia tidak benar-benar 
mencoba membunuhku, rasa sakit yang ditimbulkan oleh kutukan itu terakumulasi. 

Melihat keadaannya sekarang, jelas bahwa dia tidak benar-benar mencoba membunuhku 
dalam tiga bulan. Kalau tidak, tidak ada alasan lain, baginya untuk bertindak seperti ini. 

'...Seperti yang diharapkan, itulah satu-satunya cara kalau begitu.' 

Tapi ini hanya akan berhasil sekali atau dua kali. 

Akhirnya, jika dia tidak benar-benar mencoba membunuhku, rasa sakit yang ditimbulkan 
oleh kutukannya akan semakin kuat. 
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Tentu saja, menghilangkan kutukan Familial Subordinasi❱ akan menjadi solusi terbaik, tapi 
sayangnya, tidak ada cara bagiku untuk melakukannya. 

Bahkan di dalam 'buku kenabian', yang meski terbilang kurang bisa diandalkan, masih 
menyimpan banyak informasi berguna. Hanya bahaya dan kekejaman Familial 

Subordinasi❱ yang dijelaskan di sana, tetapi tidak disebutkan tentang cara menghilangkan 
kutukan itu. 

Dikatakan bahwa ini adalah kutukan kuno yang ada dalam keluarga sejak berdirinya 
Rumah Tangga Cahaya Bulan, dan sejauh ini tidak ada yang bisa menemukan cara untuk 
mengangkatnya. 

Omong-omong, menurut leluhur saya, 'Kode untuk membatalkannya telah diprogram, 
tetapi tidak ada yang pernah berhasil mengangkat kutukan itu. Ini jelas merupakan 
permainan kotoran anjing.' Dia menambahkan komentar ini ke bagian itu. 

Aku tidak begitu mengerti, tapi sepertinya kutukan ini adalah teka-teki yang nenek 
moyangku juga tidak bisa memecahkannya. 

"Frey... aku baik-baik saja, jadi jangan khawatirkan aku..." 

"Jujur." 

"...Saya sedang kurang sehat." 

Serena pasti sangat kesakitan. Jadi, sepertinya saya tidak punya pilihan selain 
menggunakan metode yang telah saya pikirkan untuk sementara waktu. 

Bagaimanapun, jika itu berjalan sesuai dengan skenario, para tetua keluarga Moonlight 
akan dinetralkan nanti. 

"Serena, dengarkan apa yang aku katakan dengan cermat." 

"Ya." 

Setelah memikirkannya sebentar, aku membuka mulutku, memelototi Serena. 

"...Aku melemparkan 'Sihir Ketaatan Mutlak' padamu." 

".....!" 

Kemudian Serena, yang masih basah kuyup oleh keringat dingin, tampak tercengang 
dengan mulut ternganga. 

-- Hoo!! 

"A-Apa maksudmu?" 
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Dan kemudian, tiba-tiba, burung hantu yang diam-diam dibelai oleh saya tiba-tiba terbang 
dan terbang keluar jendela ke langit biru. Aku melirik sekilas, lalu melanjutkan berbicara, 
perlahan. 

"Seperti yang kamu dengar. Aku menggunakanmu." 

Sama seperti burung hantu itu, saatnya aku melepaskan Serena. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Hmm..." 

Saat itu, di asrama rakyat jelata sementara. 

"...Tanggal ini? Apa artinya?" 

Irina mengutak-atik perangkat kecil yang baru saja dia dapatkan di kamarnya dan 
bergumam pada dirinya sendiri. 

"Apakah itu artefak sihir yang digunakan untuk perbuatan baik?" 
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Chapter 46 
Bab 46 -- Seperti yang Direncanakan 

"Kau memanfaatkanku? Maksud kamu apa? Dan Sihir Ketaatan Mutlak... itu tidak masuk 
akal..." 

"..Berbaring." 

Aku dengan dingin memerintahkan Serena, yang dengan cepat mengucapkan kata-kata 
dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Ya." 

Kemudian Serena secara alami berbaring dan melanjutkan berbicara. 

"Tidak mungkin kamu bisa mencuci otakku. Bahkan jika itu kamu, yang sebenarnya pintar 
tapi berpura-pura bodoh---" 

"...Berhenti." 

Karena itu, Serena membeku di tengah kalimat. 

"Kania, aku benar-benar minta maaf, tapi bisakah aku meminta bantuanmu?" 

"... Bantuan apa?" 

Dalam situasi itu, aku mulai berbisik pada Kania, yang berdiri diam di sampingku. 

"Opo opo!?" 

Kemudian Kania tampak kaget dan tersipu saat dia berseru. 

"Ah... Apa itu mungkin terlalu berlebihan? Maaf, kalau begitu aku harus mencari cara lain..." 

Melihat reaksinya, kupikir kita tidak bisa menggunakan metode itu, jadi aku mulai 
memikirkan cara lain sesegera mungkin, tapi... 

"...Saya akan lakukan." 

"Hah?" 

Saat Kania mengangkat wajahnya dengan ekspresi tegas, aku bertanya dengan sedikit 
cemberut. 

"Kania, ini bukan paksaan atau perintah. Jika Anda tidak ingin melakukannya, saya ingin 
Anda mengungkapkan keinginan Anda dengan jelas..." 
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"Saya mengatakan ini adalah kehendak saya." 

Kania, yang masih tersipu, mengatakannya dengan ekspresi tegas. 

"Jika itu untukmu, Tuan Muda, aku bisa melakukan apa saja." 

"...Terima kasih, Kania." 

Saat aku berterima kasih padanya dan hendak berbalik menghadap Serena, Kania bertanya 
dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 

"Tapi... Bisakah kita menipu Nona Serena?" 

"...Kami akan." 

Setelah memberi Kania jawaban singkat, saya menambahkan beberapa kata lagi untuk 
meyakinkannya, karena dia memiliki ekspresi bingung di wajahnya. 

"...Jangan khawatir, itu mungkin." 

Setelah mengatakan ini, aku kembali memberi perintah pada Serena, yang selama ini 
menatap kami dengan tatapan kosong. 

"...Mulai saat ini dan seterusnya, berhentilah mengikuti perintahku secara naluriah." 

"Ya." 

"Lalu lanjutkan dari tempat kamu tinggalkan." 

"Mustahil..." 

Segera setelah saya memberi perintah, dia terus mengatakan apa yang dia bicarakan 
sebelumnya tetapi memperhatikan bahwa dia berbicara sambil berbaring. Karena itu, 
ekspresinya segera menjadi kosong. 

"Apa yang salah? Bukankah kamu mengatakan itu tidak mungkin?" 

"B-Bagaimana? Bagaimana bisa..." 

Aku menertawakannya sebentar dan berkata. 

"Kamu telah mengikuti perintahku sejak kamu masih muda. Karena aku menggunakan 
'Absolute Obedience Magic' padamu saat itu." 

"Tidak... Tidak mungkin... Tidak ada..." 

"Apakah kamu ingin tahu sesuatu yang lebih mengejutkan?" 
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Segera setelah itu, Serena disajikan dengan teka-teki. Sementara itu, saya mendekatinya, 
menatap lurus ke matanya, dan berbisik. 

"...Alasanmu mencintaiku adalah karena aku memerintahkanmu untuk melakukannya." 

Ekspresi Serena mengeras ketika aku selesai mengatakan ini. 

"Berkat itu, aku senang menggunakanmu, Serena." 

"Tidak... Tidak... Tidak mungkin..." 

Serena menggelengkan kepalanya dengan kuat, sepenuhnya menyangkal, tapi aku 
mengabaikan keputusasaannya. Aku duduk di tempat tidur dan mengulurkan tangan ke 
Kania. 

"Kalian berdua ... Apa ... Apa yang kamu lakukan sekarang?" 

Segera setelah itu, saya mendorong Kania ke bawah untuk berbaring di tempat tidur dan 
mulai menatapnya dengan sayang. Saat aku memegang tangannya, Serena bergumam 
sambil menatap kami dengan mata bergetar. 

"Berhenti dengan urusan palsumu. Anda tidak akan pernah bisa membodohi saya ... " 

"... chuu." 

Tapi Serena bingung ketika aku mencium Kania setelah menatapnya dengan penuh kasih. 

"Berhenti-Berhenti. Tolong hentikan..." 

"Mm..." 

"Berhenti... AKU BILANG BERHENTI!!" 

Serena, yang memperhatikan kami untuk waktu yang lama sambil bergumam dengan suara 
tanpa jiwa, akhirnya berteriak pada kami, tidak mampu menahan amarahnya. 

"Apa, kamu masih di sini?" 

"Tidak mungkin... kau pasti tidak tulus sampai sekarang, lalu bagaimana bisa?... Kenapa 
kau..." 

Mendengar tangisan itu, aku menjauh dari Kania dan menyeka air liur dari bibir kami yang 
saling terkait dengan lengan bajuku. Sementara itu, Serena gemetar dan bergumam. 

"A-Ada sesuatu yang salah ... Anda tidak akan pernah ..." 

-- Tamparan!! 
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Serena buru-buru mendatangiku, tapi aku menampar pipinya, lalu menunjuk ke pintu dan 
berkata dengan nada dingin. 

"...Pergi ke kamarmu dan tunggu perintah selanjutnya. Jangan berani-beraninya kamu 
melakukan hal bodoh." 

"Ya." 

Karena itu, aku menatap Kania dengan penuh kasih dan mulai menciumnya lagi, dan 
Serena, yang menatapku dengan tenang, segera menghapus air mata dari matanya dan 
terhuyung-huyung keluar dari ruangan. 

[ Emosi Serena Lunar Moonlight Saat Ini: Cinta  Kesedihan  Dilema  Kebingungan  
Kecurigaan] 

"...Sial." 

Bergerak sedikit menjauh dari Kania, aku menggunakan skill Mind Reading❱ku padanya, 
lalu menundukkan kepalaku dan bergumam saat aku melihat apa yang muncul di jendela 
sistem. 

"Apa yang dia sukai dariku?... Bagaimana dia bisa mencintaiku meskipun melalui itu..." 

Dia tidak yakin tentang apa pun, jadi saya pikir itu akan kurang efektif ... tapi itu masih 
cukup untuk menyakitinya. Namun, sepertinya saya salah. 

Aku bisa menghilangkan emosi 'kekhawatiran' yang seharusnya tidak dia miliki selama 
'Cobaan Sistem', tapi aku tidak bisa menghapus 'cintanya'. 

Serena Lunar Moonlight masih mencintai saya meskipun telah melihat saya bermain-main 
dengan wanita lain tepat di depan matanya, dan meskipun dilecehkan secara verbal dan 
fisik. 

"Y-Tuan Muda ..." 

"Ah, aku minta maaf... Kania." 

Mendesah karena merasakan rasa bersalah yang tak terpuaskan, aku bangkit dari tempat 
tidur saat Kania, yang masih dipeluk olehku, perlahan berbalik dan bergumam. 

"...Apakah hasilnya?" 

Kemudian Kania, yang berusaha keras untuk memasang ekspresi tenang, masih tersipu dan 
menatapku dengan ekspresi bermasalah. Sesaat kemudian, dia bertanya dengan hati-hati. 

"'Perhatiannya' hilang, tapi cintanya masih ada..." 
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Saat aku menghela nafas panjang lagi saat membalasnya, Kania memiliki ekspresi yang 
sedikit rumit di wajahnya. 

"... Lady Serena benar-benar setia." 

Ketika saya mendengar itu, saya memejamkan mata dan berpikir keras. 

'...Yah, setidaknya kita berhasil melewati rintangan.' 

Tujuan dari operasi ini adalah untuk membuat Serena memunggungiku sepenuhnya. 

Apa yang saya lakukan sekarang akan membuat siapa pun membenci saya. Jika ini orang 
lain selain Serena, itu akan menjadi sepotong kue. 

Namun, kesulitannya meningkat berkali-kali lipat karena Serena adalah lawanku. 

Karena meskipun aku, seseorang yang mencintai dan menyayangi Serena, mengutuknya 
atau menghinanya, dia tidak akan berubah pikiran tentangku setelah mengetahui 
perasaanku yang sebenarnya secara langsung. 

Itu sebabnya saya datang dengan trik. 

Triknya adalah memanfaatkan Kania, salah satu 'Pahlawan Utama'. 

Berkat itu, Serena mungkin terkejut dengan betapa berbedanya sikapku. Itu sebabnya 
perasaan kepeduliannya padaku menghilang. Sebagai gantinya, kesedihan, dilema, dan 
kebingungan telah menetap. 

Namun, dia tetap mencintaiku. 

Jika dia terus mencintaiku, perasaannya terhadapku akan kembali cepat atau lambat. Dan 
jika ini terjadi, dia tidak akan aman dari 'Siksaan Sistem.' 

Dan kutukan Familial Subordinasi❱ akan terus menghantuinya. 

'Lalu, mulai sekarang ...' 

"Tuan Muda, saya punya pertanyaan." 

"...Hah?" 

Aku akan menarik kesimpulan dan menenangkan pikiranku yang bermasalah, tetapi Kania, 
yang duduk di sebelahku dalam diam, bertanya. 

"...Tuan Muda, apakah Anda mencintai Lady Serena?" 
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Kania bertanya dengan tatapan tanpa ekspresi yang sama seperti saat dia sedang asyik 
bekerja. Aku sejenak menatapnya sebelum menghela nafas panjang dan menjawab 
pertanyaannya. 

"Jika saya bilang tidak, itu bohong." 

Saat aku menjawab dengan seringai, alis Kania sedikit berkerut dan dia berkata. 

"...Saat kita masih muda, Nona Serena memperingatkanku untuk tidak menyentuhmu, Tuan 
Muda. Dia bilang kamu cinta pertamanya." 

"Apakah dia?" 

"Apakah itu sama untukmu, Tuan Muda?" 

Kania memiringkan kepalanya saat dia menanyakan ini, dan aku mencoba mengalihkan 
pandanganku darinya saat menjawab. 

"Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan ini?" 

"...Aku hanya, dalam situasi ini, merasa kita harus membicarakan hal lain." 

"Apakah itu harus tentang ini?" 

"Saya minta maaf." 

Saat aku bertanya sambil menyeringai, Kania menundukkan kepalanya dan menjawab. Aku 
memberi isyarat padanya bahwa itu baik-baik saja, lalu setelah berbaring di tempat tidur 
sebentar dan menatap kosong ke langit-langit, aku melirik Kania dan membuka mulut. 

"Kania, ini permintaan yang sangat tidak tahu malu, tapi..." 

"Anda dapat meminta apa pun yang Anda inginkan, Tuan Muda, Anda memiliki hak untuk 
melakukannya." 

Kania menjawab dengan nada tegas sebelum aku bisa menyelesaikannya, dan aku 
memberitahunya kesimpulan yang telah aku capai sebelumnya dengan ekspresi bersalah di 
wajahku. 

"Kania, aku minta maaf tapi... kupikir kita harus terus bertingkah seperti ini." 

"...Maaf?" 

Pada saat itu, wajah Kania, yang memiliki ekspresi tenang, sedikit berubah. 

"Maaf, jadi... Fakta bahwa Serena terus memiliki perasaan 'cinta' untukku adalah masalah 
besar, jadi... dan perasaan dilema dan kebingungan yang dia miliki saat ini mungkin tidak 
akan bertahan selamanya jadi..." 
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Karena ekspresinya, aku mulai menyemburkan omong kosong sambil merasa sangat 
menyesal. 

"...Jadi agar Serena tidak mengkhawatirkanku, dan pada saat yang sama menyingkirkan 
perasaan cintanya padaku, akan lebih baik jika tetap bertingkah seperti ini di depannya..." 

"Aku akan bekerja sama." 

Saat aku terus mengoceh untuk sementara waktu, aku akhirnya berhenti dan diam-diam 
menatap Kania, ketika dia memegang tanganku sambil tersenyum dan menjawab. 

"...Kamu mungkin akan diancam oleh Serena. Apakah Anda baik-baik saja dengan itu? " 

"Aku sendiri cukup kuat." 

"Meskipun kamu mungkin akan merasakan rasa bersalah yang sama seperti yang aku 
rasakan saat ini?" 

Ketika saya bertanya dengan ekspresi khawatir, dia menyeringai dan segera menjawab 
dengan nada tenang. 

"Aku seorang Warlock yang jahat. Rasa bersalah tidak mempengaruhi saya. " 

"...Terima kasih, Kania." 

Tidak sopan untuk terus menanyakan pertanyaan lagi kepada Kania, yang membuat 
keputusan sulit demi aku, jadi aku berterima kasih padanya, dan kemudian berbaring di 
tempat tidur dan bergumam. 

"Ketika ini semua selesai, bagaimana saya meminta maaf kepada Serena? Tidak, apakah 
saya bahkan memiliki hak untuk meminta maaf sejak awal? " 

Ketika dia mendengar ini, Kania menutup matanya rapat-rapat, dan setelah merenung 
beberapa saat, dia membuka matanya dan bertanya padaku dengan hati-hati. 

"Tuan Muda, saya tahu ini mungkin terdengar kasar tapi ... saya punya pertanyaan." 

Dia sangat berbeda dengan dirinya sendiri, berbicara dengan gugup dan bahkan menelan 
ludah, jadi aku menganggukkan kepalaku, memasang ekspresi serius karena kupikir ini 
akan menjadi sesuatu yang penting. 

"Sebelumnya, Tuan Muda, Anda ... mengguncang perasaan Lady Serena dengan 
menunjukkan kasih sayang kepada saya." 

"...Ya." 

Saat aku menjawab dengan tenang, Kania terus berbicara dengan nada pelan. 
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"Jika hati Lady Serena terguncang setelah menyaksikanmu menipunya, maka---" 

"......" 

"Yah ... Anda lihat ..." 

Dia menundukkan kepalanya dan berhenti berbicara saat dia mengucapkan cadel di akhir 
kalimatnya. Segera wajahnya menjadi sangat merah, dan dia berbisik dengan suara yang 
nyaris tidak terdengar. 

"...Terima kasih telah menghargaiku." 

Aku menatapnya kosong untuk sementara waktu, lalu segera mendapatkan kembali 
ketenanganku dan menjawab. 

"Terima kasih juga." 

Dan keheningan bertahan di kamar asrama untuk sementara waktu. 

"A-aku pikir aku harus kembali bekerja sekarang." 

Kania memecah kesunyian dan meninggalkan ruangan dengan tergesa-gesa. Itu tidak 
seperti dirinya yang biasanya. 

"Fiuh..." 

Setelah melihat punggung Kania sejenak, aku diam-diam memejamkan mata, berpikir 
bahwa aku harus mencoba untuk tidur, tapi... 

"...Sial." 

Untuk beberapa alasan, bayangan wajah Serena yang meneteskan air mata terus melekat di 
kepalaku, jadi aku akhirnya bangun dari tempat tidur sambil mengucapkan kutukan. 

"Mereka semua adalah orang-orang berharga yang ingin saya selamatkan, tidak peduli apa 
yang diperlukan ..." 

Aku memikirkan wajah kelima 'Pahlawan Utama' yang telah disakiti secara berbeda olehku. 
Itu masih sesuatu yang saya pilih untuk dilakukan, dan sambil menghela nafas, saya 
mendekati jendela tempat burung hantu itu duduk dan menatap ke luar. 

"...Jika aku terus menyakiti mereka seperti ini, aku tidak akan dimaafkan setelah semuanya 
selesai." 

Matahari tinggi di langit, menerangi seluruh dunia, tidak menyadari kesedihanku. 

-- Tok tok 
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"...Siapa itu?" 

Saat aku menatap ke luar jendela dengan pandangan kosong, seseorang mengetuk pintu. 

"Halo." 

Orang yang membuka pintu dan masuk adalah Irina yang berpakaian rapi. 

"Aku datang untuk bekerja sebagai budakmu." 

"Mendesah..." 

Aku sangat frustrasi, memikirkan para pahlawan wanita yang telah aku sakiti, dan saat itu 
Irina, yang telah menjadi budak karenaku, muncul, membuatku semakin frustasi. 

'...Aku awalnya berencana untuk berbagi mana dengannya.' 

Alasan mengapa saya membuat 'Sumpah Kematian' dengannya juga untuk mendapatkan 
pembenaran untuk memberinya mana sampai dia merasa cukup. 

Tapi, setelah secara tak terduga memukulinya, aku tidak punya pilihan selain 
menjadikannya budak yang melayaniku secara langsung. 

Karena itu, ada desas-desus menjengkelkan yang beredar, seperti bahwa Irina, jenius magis 
yang masuk sebagai yang teratas di kelasnya, telah diubah menjadi budak seks oleh Frey, 
dan bahwa penyihir yang jujur telah berlutut di depan kekuatan kotornya. . 

Sungguh menyebalkan mendengar hal-hal seperti itu sendiri, jadi seberapa memalukan dan 
menjengkelkan rumor ini bagi Irina? 

Itu tidak dapat diterima untuk seorang wanita yang suka berperang, mulia, dan bangga 
seperti dia. Bahkan di timeline sebelumnya, ada beberapa bangsawan yang telah 
menghinanya dan terluka karenanya. 

"...Apakah kamu sudah istirahat? Dilihat dari seberapa baik penampilanmu, kamu mungkin 
menikmati waktumu tanpaku, ya?" 

Namun, saya masih harus melakukan tindakan Kejahatan Palsu pada Irina hari ini. Bahkan 
jika itu membuatku kesal, bahkan jika aku tidak ingin menjalaninya, aku harus 
melakukannya. 

"Saya telah menyapu dan membersihkan kamar Anda setiap hari, Tuan Frey. Lagipula, aku 
adalah budak eksklusifmu." 

"Betulkah? Pasti sulit. Kemudian datang ke sini sebentar. " 
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Melihat Irina berbicara dengan tenang, aku menatapnya dengan ekspresi licik dan 
menepuk sisi tempat tidurku. 

"...Ya tuan." 

Kemudian Irina menyadari apa yang saya coba lakukan, menutup matanya, dan perlahan 
mendekati saya. 

"Jadi gimana? Bisakah kamu merasakan bahumu mengendur?" 

"......." 

Aku mulai memijat lembut bahunya. 

"... Sisi ini terasa kaku?" 

"Apakah itu?" 

"Ya, jadi kau tahu... aku merasa ini mungkin akan membantu mereka melonggarkan." 

Mengatakan ini, aku memeluknya dengan lembut. 

"......." 

"...Hmm?" 

Tapi ada yang aneh. Irina, yang biasanya memutar tubuhnya dan menghindari sentuhanku, 
masih dengan tenang membiarkanku meletakkan tanganku di atasnya. 

"...Hey kamu lagi ngapain?" 

"........." 

Tidak, dia tidak hanya menerima sentuhanku, dia bahkan dengan hati-hati menyentuh 
tubuhku. 

Apa yang sedang terjadi? 

"Pada saat seperti ini... aku menyuruhmu untuk melawanku, tolak saja..." 

Akhirnya, karena tidak mampu menahan sentuhan Irina, aku menjauh darinya dan 
mencolek pipinya, berusaha mati-matian untuk menyembunyikan ekspresi bingungku. 

"...Saya minta maaf." 

Pada saat itu dia, setelah diam sejauh ini, menatapku dan berkata. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Saya telah memikirkannya selama tiga bulan, dan saya pikir perilaku ini lebih tepat untuk 
seorang budak." 

Melihatnya seperti itu, aku memperbaiki ekspresiku, meraih dagunya, dan mulai berbicara 
dengan suara dingin. 

"Sudah ada banyak pelacur penurut di sekitarku. Jadi saya mulai muak dengan mereka." 

"Apakah begitu...?" 

"Jadi aku ingin kamu melawanku... Hanya dengan begitu aku bisa menikmati 
menghancurkanmu." 

"...Saya mengerti." 

Saat dia mengatakan ini, dia terus menatapku. 

"Huh... Ini menghancurkan segalanya. Lupakan saja, hari ini pel..." 

Merasakan sesuatu yang aneh tentang Irina, aku memasang ekspresi dingin dan menjauh 
darinya, menunjuk ke lantai, tapi--- 

"Batuk! Batuk!" 

Tiba-tiba aku merasa jantungku menegang dan mulai batuk sambil memukul dadaku. 

"...Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Jangan khawatir, dan bersihkan saja kamarnya." 

Setelah mendengar itu, Irina mengerutkan kening dan mendekatiku, dan aku dengan 
marah menjabat tanganku. 

"......." 

Tapi Irina menatap mulutku dengan ekspresi tajam. 

Saya meletakkan tangan saya ke mulut saya karena itu, dan beberapa darah merah 
menodai tangan saya. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat dan bersihkan. " 

Aku menatap tanganku kosong selama beberapa detik, lalu menyembunyikan tanganku di 
belakang punggungku dan memerintahkan Irina. 

"Tuan Frey, saya punya pertanyaan." 

"Apa?" 
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Tapi Irina tidak membersihkan dan malah mulai bertanya padaku. 

"...Kapan ulang tahunmu?" 

"Milikku? Dalam dua minggu." 

"Saya mengerti. Lalu maukah kamu..." 

"Diam dan bersihkan." 

Saya merasa seperti sedang diinterogasi karena suatu alasan, jadi saya memotongnya dan 
diam-diam mulai menuju ke kamar mandi. 

"Ah, aku membawa beberapa bibit untuk ditanam di asrama... Menurutmu mana yang 
terbaik?" 

Tapi Irina menghalangiku kali ini dan mengulurkan beberapa bibit, jadi aku mendorongnya 
ke samping dan menjawab dengan nada kesal. 

"...tumbuhkan yang mana pun yang kamu inginkan." 

Setelah menjawab, saya mengunci diri di kamar mandi dan mulai mengeluarkan batuk 
yang saya tahan sampai sekarang. 

"Batuk! Batuk! Batuk!!" 

Sepertinya tidak lama lagi saya harus menyiapkan sapu tangan dengan fungsi pembersihan 
otomatis. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, sekitar waktu itu, di Imperial Magic Tower. 

"... Sihir macam apa ini?" 

"Saya mencoba sedikit dan saya kira itu berhasil?" 

Master Menara menatap kosong ke arah Glare, yang sedang menghancurkan berbagai Batu 
Ajaib, Mithril, dan Adamantium hanya dengan menjentikkan jarinya. 
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"Aku sudah tahu kalau mana milikmu adalah jenis mana yang belum pernah terlihat 
sebelumnya, tapi..." 

Ketika Master Menara melihatnya menghancurkan perisai yang dia buat dengan sekuat 
tenaga hanya dengan menjentikkan jari, dia dipenuhi dengan kekaguman. Dia kemudian 
membuka mulutnya dengan ekspresi kagum. 

"Mana dan keterampilanmu... satu-satunya kata untuk menggambarkannya adalah 
'Keajaiban.'" 

-- Astaga!!! 

"Astaga!!" 

Sementara dia menatap anak itu, yang pasti akan mengguncang dunia sihir yang telah ada 
begitu lama, Master Menara meraih tongkat sihirnya dengan heran ketika seekor burung 
hantu putih tiba-tiba terbang masuk melalui jendela dan mulai mematuk kepalanya. 

"Tiupan!!" 

Kemudian, burung hantu yang cerdik dengan cepat memuntahkan surat melalui paruhnya 
dan menyelinap keluar melalui jendela lagi. 

"Ugh..." 

Menatap burung hantu dengan sia-sia, Master Menara dengan cepat membuka amplop 
yang tertutup air liur. 

Ini berjalan sesuai rencana. 

Hanya itu yang tertulis di surat itu. 

"Mendesah..." 

Master Menara menatap surat singkat itu dengan tatapan kesal, lalu melemparkan surat itu 
ke Glare setelah merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia kemudian menghela nafas 
dalam-dalam sebelum bergumam pelan. 

"... Pelacur itu." 
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Chapter 47 
Bab 47 -- Cobaan Pertama 

"Uhuk uhuk!! Ugh..." 

"...Tuan Frey, apakah Anda baik-baik saja?" 

Setelah batuk di kamar mandi untuk sementara waktu, aku menjawab dengan nada kesal 
ketika Irina mengetuk pintu dan memanggilku. 

"...Jangan khawatirkan aku, bersihkan saja dengan benar." 

"Sudah waktunya untuk membersihkan kamar mandi." 

Tapi ketika Irina tidak mundur dan membalas, aku mengerutkan kening dan berkata. 

"...Lakukan saja nanti." 

Di depan saya, wastafel kamar mandi berlumuran darah. 

"Aku sudah selesai membersihkan yang lainnya. Waktunya untuk..." 

"...Aku bilang tutup mulut dan tunggu!!" 

Saat dia mencoba membuka pintu untuk masuk, aku mulai membersihkan kotoran 
berdarah di wastafel. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

Tetapi tidak peduli berapa banyak saya menyeka wastafel, noda darah tidak akan hilang, 
melainkan menyebar. 

"A-Apa ini? Apa yang terjadi?" 

Frustrasi dengan ini, saya buru-buru mulai menyeka wastafel, bahkan menggunakan mana 
bintang, tetapi darah tidak akan keluar dan hanya menyebar lebih dan lebih. 

Akhirnya, aku menyalakan keran yang terpasang di wastafel untuk membersihkan darah, 
tapi... 

".....!" 

Yang mengalir keluar dari keran bukanlah air, melainkan darah. 
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Tidak dapat memahami situasi ini, saya menatap keran dengan mulut terbuka lebar, dan 
kemudian wastafel meluap dengan darah dan membuat lantai kamar mandi menjadi 
merah. 

"...Apakah aku berhalusinasi?" 

Mungkin aku sedang berhalusinasi saat itu. 

Sudah lama sejak terakhir kali aku mengalami halusinasi. Saya pikir saya sudah melupakan 
ini di timeline sebelumnya ... Apakah itu dimulai setelah saya mendengar halusinasi 
pendengaran saudara perempuan saya saat itu? 

"... Ini berantakan." 

Darah yang terkumpul di lantai merayap ke dinding dan mulai menetes ke tubuhku dari 
langit-langit. 

Aku meraih kenop pintu untuk keluar dari kamar mandi, merasa sedikit tidak nyaman, 
tetapi untuk beberapa alasan, kenop pintu tidak mau berputar. 

Setelah mencengkeram gagang pintu sebentar, aku mempertimbangkan untuk mendobrak 
pintu, tapi aku menahannya dan kembali ke wastafel dan menghela nafas. 

Tapi kali ini bayanganku di cermin dengan menyeramkan membalas senyumanku. 

[Statistik] Nama: Frey Raon Starlight Kekuatan: ??? Mana: ??? Intelijen: ??? Kekuatan 
Mental: 9.3 Status Pasif: Berkat Bintang  Kondisi Kritis  Daya Hidup Terkuras  Kelemahan  
Gangguan Mental Disposisi: Kebaikan Pahlawan Stat: 100 

Aku menutupi bayanganku dengan memanggil jendela status, dan aku bergumam pelan 
saat melihat status kekuatan mentalku. 

"... Sudah waktunya pikiranku menjadi jernih kembali." 

Dan begitu aku mengatakan itu, kepalaku menjadi bersih dan kamar mandi yang biasa 
muncul di depan mataku. 

Siksaan Pertama Sistem telah Dimulai!』 

Dan jendela notifikasi merah juga muncul. 

'...Tidak heran! Saya pikir ada sesuatu yang salah. Jadi, ini dia...' 

Baru kemudian saya menyadari bahwa halusinasi ini adalah sesuatu yang Sistem membuat 
saya melihat. 
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Dengan tingkat Kekuatan Mental』 yang saya miliki saat ini, lupakan serangan mental atau 

halusinasi yang mempengaruhi saya, tetapi mereka seharusnya tidak bekerja pada saya 
sejak awal. 

Jadi... Satu-satunya hal yang bisa menunjukkan kepadaku halusinasi yang berlangsung 
selama ini adalah Sistem, atau, tepatnya, Cobaan Sistem. 

'Siksaan Sistem' adalah uji coba berat yang diberikan kepada pengguna sistem untuk 
menguji kemampuan mereka melalui tahapan yang berbeda. 

Dan tahap pertama adalah halusinasi yang baru saja saya lihat. 

'... Minggu-minggu mendatang ini akan benar-benar menyebalkan.' 

'Siksaan Pertama' dari Sistem akan berlangsung sekitar seminggu. Jadi saya akan terus 
melihat halusinasi mulai saat ini dan seterusnya. 

Namun, ini tidak akan menjadi masalah besar bagi saya. 

Karena saya memperkuat Kekuatan Mental』 saya ke tingkat tinggi sepanjang kehidupan 

saya sebelumnya. Bahkan jika aku melihat atau mendengar halusinasi seperti yang 
barusan, yang perlu aku lakukan hanyalah menahannya sebentar, dan pikiranku akan 
jernih dengan sendirinya, lalu kembali ke keadaan semula. 

Saya menyadari ini ketika saya mendengar halusinasi saudara perempuan saya yang 
menangis di kereta terakhir kali. 

Tentu saja, pada saat itu saya memiliki begitu banyak pikiran sehingga saya sedikit panik, 
tetapi, setelah beristirahat selama tiga bulan secara tidak sengaja, keadaan pikiran saya 
saat ini sangat stabil. 

Dan sejujurnya... Mengingat aku telah melalui banyak pengalaman yang lebih mengerikan 
daripada halusinasi kasar ini, aku tidak akan terganggu olehnya. 

Jadi saya pikir saya akan dapat mengatasi 'Siksaan Pertama' tanpa banyak masalah. 

"Tuan... Frey...?" 

"...Hmm?" 

Setelah mengatur pikiranku seperti itu, aku baru saja akan meninggalkan kamar mandi 
ketika aku mendengar suara Irina dari sampingku. 

Aku mengalihkan pandanganku ke samping, bertanya-tanya ada apa, dan Irina, setelah 
membuka pintu kamar mandi, berdiri tepat di sampingku dan menatapku dengan heran. 

"Eh... Apa itu?" 
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"...Ah." 

Tangannya yang gemetar menunjuk ke wastafel, dan ketika aku melihat ke bawah tanpa 
sadar, aku menemukan bahwa aliran darah bercampur air meluap... 

"Kamu ... Bagaimana kamu bisa masuk?" 

"Ma-Tuan Frey, Andalah yang membuka pintu." 

"Saya?" 

Aku bertanya dengan dingin saat aku buru-buru menutup keran, tetapi Irina mengklaim 
bahwa aku membukakan pintu untuknya. 

Sepertinya pintu itu terbuka ketika aku mencoba memutar kenop pintu tadi. 

"Apakah ... Apakah Anda yakin Anda baik-baik saja?" 

"Sehat..." 

Sambil mengerutkan kening, saat aku hendak membalasnya, aku memeriksa diriku di 
cermin dan kehilangan kata-kata. 

Darah mengalir dari bibirku, dan tangan serta pakaianku berlumuran darah. 

"...Kurasa tubuhku belum pulih sepenuhnya." 

Aku segera mencuci mulut dan tanganku di wastafel, melepas pakaianku, lalu 
menyerahkannya padanya dan meninggalkan kamar mandi, berkata... 

"Pastikan Anda membersihkannya dengan benar. Dan cuci pakaian ini." 

"Saya ini..." 

"Menjawab." 

"...Ya tuan." 

Saat aku selesai berbicara, aku menutup pintu kamar mandi, lalu menghela napas panjang 
saat aku berbaring di tempat tidur dan bergumam pelan. 

"...Apakah aku harus memberikan suap untuk final, bagaimanapun juga?" 

Memikirkan berapa banyak yang harus saya berikan kepada Dekan kali ini untuk 
menghindari kegagalan, saya perlahan menutup mata saat saya secara bertahap menyerah 
pada rasa kantuk yang tersisa. 
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Hari ini, saya ingin bermimpi tentang anak kucing yang murni, bukan mimpi buruk atau 
cerita masa lalu. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Apa di dunia ini ...?" 

Sementara Frey berbaring di tempat tidur, perlahan-lahan tertidur, Irina menatap kosong 
ke wastafel dengan alis berkerut. 

"...Aku yakin Frey tidak memiliki penyakit kronis." 

Tidak peduli seberapa keras dia melihat melalui ingatannya, dia tidak memiliki ingatan 
atau informasi bahwa Frey memiliki kondisi kronis yang membuatnya muntah darah. 

Pertama-tama, bahkan jika dia melakukannya, dia akan bisa dirawat berkat kekayaan dan 
kekuatan besar keluarga Starlight Ducal. 

Tapi mengapa Frey Raon Starlight memuntahkan darah sebanyak ini? 

'...Memikirkannya, itu agak aneh saat itu.' 

Irina, yang sangat menyadari cara mana mengalir melalui tubuh seseorang, telah mampu 
menebak secara kasar kondisi fisik Frey saat dia pertama kali pingsan. 

Dengan memusatkan mana secara paksa ke dalam tubuhnya, sirkuit mana yang tersebar di 
seluruh tubuhnya telah terbakar dan terputus, dan dia telah menderita sedikit kerusakan 
dari ini. 

Namun, sirkuit mana telah berevolusi selama ribuan tahun untuk beradaptasi dengan mana 
dan menjadi cocok untuk bertahan hidup, jadi dengan perawatan yang tepat, dia akan pulih 
dalam seminggu. 

Namun, dia belum bangun sampai tiga bulan satu hari ... Begitulah, sampai hari ini. 

Dia tidak mengerti mengapa ini terjadi, tapi dia pasti ingat adegan yang bisa menjadi 
petunjuk untuk mencari tahu. 

Saat dia pingsan... Saat dia menyemburkan darah dari mata, hidung, mulut, dan telinganya... 
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Tentu saja, seperti yang baru saja dia katakan saat meninggalkan kamar mandi, ini hanya 
bisa dianggap sebagai efek samping dari 'Insiden Asrama Rakyat', tetapi pembakaran 
sirkuit mana tidak ada hubungannya dengan memuntahkan darah. 

Irina sangat menyadari hal ini karena dia telah berlatih berulang kali di timeline 
sebelumnya, dan sirkuit mana-nya telah terputus atau terbakar berkali-kali. 

'Kalau dipikir-pikir, aku mendengar dia muntah darah di bangsal rumah sakit dua bulan 
lalu ...' 

Cukup mencurigakan bahwa seseorang yang menderita gejala yang tidak ada hubungannya 
dengan muntah terus muntah darah. 

Lalu, apa alasannya? Penyakit kronis yang tersembunyi? Upaya seseorang untuk meracuni? 
Atau... Seperti yang selalu ditekankan oleh Clana, sebuah 'variabel'? 

Apa pun itu, yang penting kondisi fisiknya tampak sangat serius, bahkan untuk seseorang 
yang tidak memiliki pengetahuan medis seperti dirinya. 

Dan intinya adalah gejala misterius muntah darah. 

'Liana biasa muntah darah dari waktu ke waktu ketika dia melindungi saya. Sekarang aku 
memikirkannya...' 

Irina, yang pikirannya dipenuhi dengan pikiran saat dia menyeka darah yang dimuntahkan 
Frey di kamar mandi, tiba-tiba teringat kejadian di masa lalu. 

'Liana pasti ...' 

Liana, wanita misterius yang telah membantunya, memiliki banyak kesamaan dengan Frey. 

Entah itu mana yang berkilau, atau fakta bahwa dia terlihat lemah, atau kecenderungannya 
untuk batuk darah, itu semua adalah sesuatu yang dia alami sebelumnya... 

Jika dia sampai pada kesimpulan yang dia dapatkan dua bulan lalu, kemungkinan besar 
Frey dan wanita misterius itu adalah orang yang sama. 

Lalu apa alasannya? 

Dia ingin mencengkeram kerah Frey tepat pada saat ini dan menanyakan alasannya, tetapi 
rasionalitas dingin Irina menghentikannya. 

Ini karena sisi kejam dan keji Frey yang Irina saksikan di episode sebelumnya, dalam 
beberapa hal bahkan lebih buruk dari Raja Iblis dan itu tetap menjadi trauma yang tak 
terlupakan baginya. 
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Juga, karena dia tidak tahu apa 'tujuan sebenarnya' yang dia perjuangkan, akan lebih baik 
baginya untuk berpura-pura tidak tahu. 

"...Fiuh." 

Setelah mengatur pikirannya, Irina keluar dari kamar mandi menyeka keringat di dahinya. 

"Hmm..." 

Dan kemudian sosok Frey, yang sedang tidur nyenyak di tempat tidur, memasuki bidang 
penglihatannya. 

Irina menatapnya, lalu diam-diam mendekati pintu asrama dan menguncinya dari dalam. 
Dia kemudian mulai berjalan menuju Frey dengan langkah ringan. 

"Tuan Frey ..." 

Setelah duduk di tempat tidur di sampingnya, dia mulai berbisik pelan di telinga Frey. 

"Frey." 

Frey terus tidak merespon meskipun suaranya menggelitik. 

"... Apa yang sebenarnya kamu rencanakan?" 

Setelah menanyakan pertanyaan ini lagi sambil diam mendengarkan napas lembut Frey, 
yang memenuhi ruangan, Irina mulai menatap wajah Frey. 

Wajahnya, setidaknya bagaimana kelihatannya, semurni ketika dia pertama kali bertemu 
dengannya. 

Tentu saja, bahkan wajah putih bersih ini telah kehilangan cahayanya, sama seperti hatinya 
yang putih bersih telah ternoda oleh kejahatan dan kotoran... 

Jika masih ada secercah cahaya dalam dirinya... Sebaliknya, jika dia tidak kehilangan 
cahayanya, untuk memulainya...... 

"...Ah." 

Tenggelam dalam pikiran sejenak, Irina tiba-tiba menyadari bahwa dia telah membelai 
rambut Frey. 

Irina, yang buru-buru menarik tangannya kembali, kalau-kalau Frey menyadarinya dan 
terbangun, tenggelam dalam pikirannya karena Frey masih tertidur lelap. 

'...Sebelumnya, aku benar-benar merasakan sesuatu yang familiar.' 
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Ketika Frey memeluknya sebelumnya, dia diam-diam menyentuh seluruh tubuh Frey dan 
merasakan emosi dan luka yang dia rasakan ketika dia memeluk Liana. 

Dia tidak sepenuhnya yakin karena Frey segera menjauh darinya, tetapi dia sekarang 
tertidur lelap, jadi ... 

"...Meneguk." 

Tidak peduli seberapa keras dia melakukan penyelidikan rahasianya, Irina hanyalah orang 
biasa yang memiliki batasan yang jelas. 

Dia telah berhasil menjembatani kesenjangan dengan melakukan upaya ekstra sampai 
sekarang, tetapi semakin sulit untuk mendapatkan informasi tanpa mengambil risiko yang 
signifikan sekarang. 

Bahkan jika reputasi mereka saat ini adalah yang terburuk, keluarga Starlight masih 
merupakan salah satu dari tiga Keluarga Ducal Kekaisaran, dan mereka memegang 
kekuasaan paling besar di antara mereka. 

Oleh karena itu, sangat sulit dan rumit untuk terus menyelidiki Frey di belakangnya, karena 
dia adalah putra pertama dan Tuan Sementara dari keluarga yang begitu kuat. 

Oleh karena itu, meskipun sedikit berbahaya, ada cukup banyak manfaat untuk dapat 
menyelidiki Frey secara langsung. 

Tentu saja, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda jika dia bisa menggunakan 
sihir, tetapi dia menderita kelelahan mana sekarang, jadi dia tidak punya pilihan. 

'Sedikit, hanya sedikit ...' 

Bertekad, Irina mulai dengan hati-hati meletakkan tangannya di tubuh Frey. 

"Hmm..." 

Kemudian Frey mengerang sedikit dan mulai berguling-guling sedikit. 

Irina membeku sejenak sambil memperhatikan Frey, dan setelah memastikan bahwa dia 
telah tertidur lelap lagi, dia diam-diam menghela nafas dan mulai menggerakkan 
tangannya. 

-- Menyapu 

Tangan Irina dengan lembut membelai tubuh Frey. 

"... Mmm." 
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Dan Irina, yang memiringkan kepalanya sejenak, melirik Frey dan mulai membelai 
tubuhnya lagi dengan tangannya. 

-- Sweeeeep 

Setelah memeriksa tubuh Frey sementara dia meliriknya untuk memastikan dia masih 
tertidur, Irina dengan hati-hati melepaskan tangannya dari tubuhnya dan bergumam pada 
dirinya sendiri. 

'Pakaiannya terlalu tebal ...' 

Pakaian yang dia ganti setelah dia menyerahkan pakaian kotor itu cukup tebal. 

Menggerutu sebentar tentang mengapa dia akan berganti pakaian tebal seperti itu jika dia 
akan tidur, Irina menarik napas dalam-dalam dan mulai membuka pakaiannya dengan hati-
hati. 

"...Mendesah." 

Dan ketika dia melakukannya, kulit putihnya secara bertahap terungkap di bawah mereka. 

Irina ragu sejenak melihat pemandangan itu, tapi sekali lagi melirik Frey dan dengan hati-
hati terus membuka pakaiannya. 

-- Tergelincir 

Dan kemudian, yang menarik perhatiannya adalah bagian atas tubuhnya, yang memiliki 
jejak di mana sirkuit mana telah terbakar. 

".....?" 

Menatap sejenak, Irina hendak mengenakan kembali pakaiannya, tapi dia memiringkan 
kepalanya karena perasaan aneh yang tiba-tiba. 

'Jejak sirkuit mana ... Mengapa mereka begitu tidak teratur?' 

Sama seperti struktur organ dalam setiap orang yang sama, struktur sirkuit mana juga 
sama. 

Itulah mengapa metode manajemen mana dan metode pernapasan dapat diatur dan 
menyebar begitu luas. 

Tapi jejak sirkuit mana di tubuhnya sedikit tidak biasa. 

Itu adalah pemandangan aneh yang paling baik digambarkan dengan mengatakan bahwa 
sepertinya beberapa tempat telah ditutupi dengan penggunaan metode khusus, dan ini 
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mulai merangsang rasa ingin tahu dan semangat akademik yang telah berkontribusi 
signifikan dalam perjalanan Irina untuk mencapai tingkat Archmage terbesar. 

'...Aku tidak sepenuhnya yakin apa itu, tapi sepertinya dia sengaja menutupi beberapa 
bagian tubuhnya.' 

Irina, yang berspekulasi sambil dengan tajam melirik kulit telanjangnya, sampai pada 
kesimpulan bahwa situasi aneh ini disebabkan oleh menyembunyikan bagian tubuhnya 
menggunakan media khusus. 

'Lalu, apa yang dia sembunyikan...?' 

Setelah berpikir sejauh ini, Irina mulai membelai kulit Frey dengan tangannya yang 
gemetar untuk mencari tahu apa yang dia sembunyikan. 

-- Menyapu 

Saat tangannya menyentuh kulit telanjang Frey, dia mulai merasakan tekstur yang agak 
kasar pada kulit halus Frey, dan saat dia mengerutkan kening, setelah merasakan ini... 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Kania bertanya dari belakang, dengan suara sedingin es. 

"Hmphhh!!" 

Irina, yang hampir berteriak karena terkejut, buru-buru menutup mulutnya, nyaris tidak 
mengeluarkan suara, dan melirik Frey. 

"Mmmmm..." 

Dia jatuh sedikit, tapi dia masih tertidur lelap. 

"Nona Irina?" 

"Yah, kamu lihat ..." 

Menghela napas lega, saat dia melihat dia masih tidur, Irina ragu-ragu sejenak sebelum 
menjawab Kania, yang bertanya dengan cemberut di wajahnya. 

"Mm... Aku khawatir dia mungkin memiliki jejak Raja Iblis di tubuhnya... Jadi... Untuk 
menyelidiki dan..." 

"Saya sudah melakukan pemeriksaan lengkap pada tubuhnya untuk itu. Jadi, tidak ada lagi 
yang perlu Anda periksa lagi." 

"Ah, aku mengerti. Kemudian..." 
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Setelah membuat alasan, Irina buru-buru bangkit dari tempat tidur dan berlari keluar 
kamar. 

"...Tuan Muda, Nona Irina telah pergi." 

Kania, yang telah melihat pemandangan itu dengan tenang, mulai berbicara kepada Frey 
dengan nada pelan. 

"Aku tahu kamu sudah bangun. Jadi tolong bangun dan ceritakan padaku apa yang 
dilakukan Nona Irina." 

Frey biasanya tidak akan tertidur kecuali Kania berada di dekatnya karena dia khawatir 
'Pahlawan Utama' mungkin mencoba membunuhnya dalam tidurnya, jadi Kania dengan 
tenang mengeluarkan buku catatannya, siap untuk menuliskan kata-katanya. 

"...Tuan muda?" 

Namun, meski beberapa waktu berlalu, Frey tetap diam. 

"Ugh..." 

"Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja?" 

Frey sedikit mengerang, dan Kania mendekatinya dengan ekspresi khawatir di wajahnya, 
dan bertanya padanya, saat dia mengucapkan mantra kebangkitan padanya. 

"Apakah kamu mengalami mimpi buruk? Sepertinya kamu mendapatkan semakin banyak 
mimpi buruk akhir-akhir ini. " 

"......." 

Namun, Frey tetap diam. 

"...Ini adalah Cobaan." 

Melihatnya dengan ekspresi serius di wajahnya, Kania diam-diam mendekatinya, 
menyadari bahwa seluruh situasi ini disebabkan oleh 'Siksaan' yang telah dia peringatkan 
sebelumnya. 

"Mengapa dunia sangat ingin menghancurkanmu ..." 

Kania mulai membelai wajahnya yang kaku, yang masih tertidur lelap, dan diam-diam 
meraih ke bawah pakaiannya yang longgar. 

-- Gemerisik... 

Kemudian segudang luka yang disembunyikan dengan sihir hitamnya terungkap, dan Kania 
melihat luka itu, mengeluarkan salep, dan diam-diam menambahkan. 
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"...Meskipun kamu adalah orang yang baik." 

Setelah selesai berbicara, dia dengan hati-hati mulai mengoleskan obat pada luka Frey. 

Frey akhirnya terbangun kembali ketika Kania hampir mengosongkan botol salepnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"I-Ini menakutkan ..." 

Di tempat lain, pada waktu itu. 

"Tapi tetap saja... aku juga harus melakukan sesuatu..." 

Sejak tiga bulan yang lalu, Ferloche telah mencoba menyusup ke ruang bawah tanah Gereja 
Dewa Matahari secara rahasia, di mana dia merasakan aura aneh memancar. 

"...Saint, apa yang kamu lakukan di sana?" 

"Eek!" 

Tentu saja, itu hanya 'secara rahasia' menurut standarnya sendiri, jadi dia ditemukan oleh 
Paus sebelum memasuki ruang bawah tanah. 

"Ah, kau lihat..." 

"Bukankah aku sudah memberitahumu? Ini adalah tempat kami menyimpan dan 
menyelidiki barang-barang yang telah disita oleh gereja." 

"T-tapi aku baik-baik saja..." 

Saat paus berbicara dengan ekspresi tegas di wajahnya, Ferloche menjawab dengan takut-
takut. 

"...Bahkan jika kamu baik-baik saja, Saintess, itemnya tidak. Kekuatan sucimu begitu kuat 
sehingga barang-barangnya bisa rusak." 

"Mm..." 
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Terlepas dari peringatannya, Orang Suci itu memelototi Paus dengan tatapan tidak percaya. 
Setelah melihat itu dia menghela nafas dan diam-diam membuka pintu ke ruang bawah 
tanah. 

"...Ini adalah?" 

"Semuanya adalah barang sitaan." 

Dan apa yang memasuki bidang penglihatan Ferloche adalah berbagai jenis pernak-pernik. 

"Aku akan menunjukkannya padamu jika kamu penasaran, tapi ..." 

"Ya, kalau begitu..." 

Saat Paus mengatakan ini dengan tenang, Saintess mencoba masuk sambil memancarkan 
kekuatan suci dari tubuhnya, tapi--- 

"Namun, jika ada item investigasi yang rusak karena kekuatan sucimu...kau harus 
bertanggung jawab." 

"Ak." 

"... Tanggung jawab yang cukup berat." 

Saat Paus berbicara dengan nada yang sedikit marah, Ferloche menundukkan kepalanya 
dan mulai berjalan dengan susah payah kembali ke gedung gereja. 

"Tsk, dia semakin curiga akhir-akhir ini." 

Paus, yang menatap punggungnya yang memudar dengan dingin, diam-diam mengalihkan 
pandangannya dan bergumam begitu dia memasuki ruang bawah tanah. 

"Untuk beberapa alasan, ada lebih sedikit anak di pasar akhir-akhir ini. Apa yang harus kita 
lakukan?" 

Dan pada saat itu, dari ruang bawah tanah, yang sepertinya hanya memiliki pernak-pernik, 
terdengar suara menyeramkan. 

"...Temukan keberadaan mereka." 

"Ya." 

Paus merendahkan diri di depan suara itu, saat dia menjawab, dan kemudian segera 
mengikuti dengan sebuah pertanyaan, berhati-hati dalam nada suaranya. 

"Tapi... Bukankah lebih baik mengubah lokasi kita?" 

"...Hah?" 
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"Di sinilah Gereja Dewa Matahari berada, jadi mungkin ada masalah yang muncul selama 
upacara, dan untuk beberapa alasan, Saintess terus berusaha untuk..." 

-- ROAAAAR!! 

"Hiiik!!" 

Paus, yang sedang berbicara sambil basah oleh keringat dingin, segera bersujud di lantai 
setelah mendengar getaran menderu dari ruang bawah tanah, dan mulai memohon dengan 
kedua tangannya tergenggam. 

"A-aku minta maaf...! Tolong tunjukkan saya belas kasihan ...! " 

"... Lanjutkan seperti yang direncanakan." 

"Ya! Aku akan melakukan yang terbaik!" 

Di depan Paus, yang memiliki ekspresi budak di wajahnya ketika dia menjawab kembali, 
alih-alih pernak-pernik yang ada di sana sebelumnya, anak-anak kotor yang diikat dengan 
tali gemetar dengan tatapan ketakutan. 
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Chapter 48 
Bab 48 -- Kejahatan Palsu 

"Tuan Muda, apakah kamu sudah bangun?" 

"...Ya." 

Ketika saya bangun, saya menemukan Kania mengoleskan salep pada luka saya dengan 
ekspresi khawatir di wajahnya. 

Aku tersenyum sedikit pada Kania dan mencoba untuk bangun dari tempat tidur, tetapi dia 
meraihku dengan ringan dan bertanya dengan hati-hati. 

"Jika Cobaan itu sulit, bolehkah saya membantu Anda?" 

"Bagaimana?" 

Aku memiringkan kepalaku saat aku bertanya, dan dia diam-diam meraih tanganku, lalu 
berkata. 

"Aku akan memasuki mimpimu, Tuan Muda. Di tempat itu, aku bisa..." 

"Cukup, aku baik-baik saja." 

Namun, saat aku segera menolak tawarannya, Kania terus berbicara dengan tatapan 
khawatir. 

"Aku tidak yakin jenis halusinasi apa yang kau derita, tapi... Jika aku di sisimu, itu akan..." 

"Tidak, saya mengatakan saya baik-baik saja karena saya benar-benar baik-baik saja. 
Cobaan kali ini sangat mudah. Jika semakin sulit, saya akan meminta bantuan Anda. " 

"...Saya mengerti." 

Aku menolak sarannya dan tersenyum pada Kania, yang masih menatapku dengan ekspresi 
khawatir. Saya kemudian diam-diam tenggelam dalam pikiran saya. 

'...Aku tidak bisa menunjukkan kepada Kania hal-hal mengerikan itu.' 

Apa yang saya lihat dalam mimpi saya adalah adegan "Pahlawan Utama" sekarat di timeline 
sebelumnya. Selain itu, saya melihat kematian Isolet dan saat-saat terakhir ayah saya. 

Tentu saja, menonton adegan tragis seperti itu tidak mempengaruhi saya sama sekali. 
Tidak hanya kekuatan mental saya yang cukup tinggi, tetapi itu adalah adegan yang telah 
saya ingat berkali-kali, dan seiring waktu, adegan itu menjadi bahan bakar untuk 
memperkuat tekad saya. 
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Namun, masih mengerikan untuk menonton adegan di mana orang-orang yang saya 
sayangi mati. Jadi Kania, yang kekuatan mentalnya jauh lebih rendah dariku, pasti akan 
kesulitan menahannya. 

Jadi, karena halusinasi akan berakhir dalam seminggu, akan lebih baik bagiku untuk 
merawatnya sendiri. 

"...Kalau begitu, aku akan kembali ke tugasku, Tuan Muda." 

"Baiklah." 

Setelah memikirkan ini sebentar, aku diam-diam memperhatikan Kania, yang 
membungkuk padaku sebelum meninggalkan ruangan, dan kemudian aku diam-diam mulai 
melihat ke jendela sistem yang muncul di depanku. 

[ Poin Jahat Palsu Kumulatif yang Diperoleh: 10000 poin!] 

-- Toko perantara telah dibuka dan terintegrasi. -- Sistem Investasi Kebangkitan 
Persenjataan Pahlawan』 telah dibuka. -- Mode dasar telah dihentikan. 

"...Mode dasar telah dihentikan, ya? Kasihan." 

Karena mode dasar sekarang telah dihentikan, sistem akan mulai bertindak bermusuhan 
dengan sungguh-sungguh. 

Hilangnya permanen Perlindungan Darurat❱ yang telah saya beli di toko keterampilan 

pemula, dan False Evil's Intuition❱ yang memberi tahu saya tentang bahaya mematikan 
sekali sehari juga merupakan bagian dari perubahan ini. 

Namun, pahala juga akan meningkat sesuai dengan itu. 

Tentu saja, sistem sekarang menjadi sangat tidak dapat diandalkan, dan kegunaannya telah 
turun sampai batas tertentu, tetapi bukankah saya harus memanfaatkannya sebaik 
mungkin? Jadi saya akan menggunakan apa yang saya bisa. 

[Toko  Tingkat Menengah 1] -- Elixir of Potential LV2 (45000pts) Deskripsi: Elixir misterius 
ini dapat mengeluarkan potensi orang yang meminumnya. ( Batas Pembelian: 01) 

-- Pemulihan Kekuatan Hidup LV2 (50000pts) Deskripsi: Secara permanen sedikit 
meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan hidup. (Jumlah total tidak bertambah) 

-- Membaca Pikiran LV2 (50000pts) 

. 

. 
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Berpikir seperti ini, saya membuka jendela toko, dan setelah melihat kenaikan harga yang 
cukup besar, saya menutupnya dengan kesal. 

"...Yah, fungsi toko tidak ada gunanya." 

Mulai sekarang, saya harus terus-menerus memasukkan semua poin yang saya kumpulkan 
ke dalam Sistem Investasi Kebangkitan Persenjataan Pahlawan』. 

Tentu saja, dalam hal keterampilan Pemulihan Kehidupan❱, saya dapat membelinya jika 
semuanya menjadi terlalu sulit, tetapi selain itu, akan lebih baik untuk diri saya di masa 
depan jika saya menginvestasikan poin yang saya peroleh ke dalam Sistem Investasi 
Kebangkitan』. 

[15000 poin investasi selesai!] 

Saat aku memikirkan hal ini, aku menginvestasikan semua poin yang telah aku kumpulkan 
ke dalam Sistem Investasi Kebangkitan』, dan kemudian menutup jendela sistem dan 

melemparkan diriku ke tempat tidurku. 

"Batuk! Batuk!!" 

Setelah beberapa saat memukul dadaku dan batuk beberapa saat, aku memejamkan mata 
lagi, masih merasa lelah tidak peduli berapa banyak aku tidur, tapi... 

-- Tok Tok 

Seseorang mengetuk pintu, jadi aku berseru kesal dengan kerutan yang dalam. 

"...Siapa ini!?" 

Kemudian pintu terbuka pelan, dan seseorang perlahan masuk. 

"... Pulau kecil?" 

"Jangan berani-beraninya kau memanggilku dengan namaku begitu saja, Frey." 

Isolet, yang menatapku dengan keranjang di satu tangan, menanggapi dengan ekspresi 
dingin ketika aku memanggilnya dengan namanya, dan kemudian duduk di kursi di 
samping tempat tidurku. 

"Kenapa kau..." 

"Aku datang untuk memberimu ini." 
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Ketika saya bertanya dengan tatapan bingung, dia meletakkan keranjang di samping 
tempat tidur saya dan menjawab dengan dingin. 

"Kakakmu memintaku untuk memberikan ini padamu." 

Saya memeriksa keranjang dengan tenang setelah mendengar ini. Ada makanan ringan dan 
buah-buahan di dalamnya. 

'...Aria.' 

Dan, ketika saya melihat ini, saya tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas 
panjang dan meraih kepala saya. 

Isolet, Aria, dan Serena adalah yang paling mungkin dikutuk di cobaan terakhir, dan dari 
ketiganya, aku sudah berurusan dengan Isolet dan Serena. 

Isolet telah memunggungiku setelah insiden 'penculikan di tengah duel', dan Serena 
setidaknya bisa menghapus kekhawatirannya untukku, meskipun dia masih memiliki cinta 
untukku. 

Namun, melihat keranjang ini... adikku Aria, sepertinya dia masih mengkhawatirkanku. 

"...Frey, izinkan aku menanyakan sesuatu padamu." 

"Apa itu?" 

Saat aku mengenang adik perempuanku yang imut, yang akan mengikutiku ketika kami 
masih muda dan tersenyum cerah padaku setiap kali tatapan kami bertemu, Isolet 
mengajukan pertanyaan kepadaku. Setelah mendengar itu, aku menjawab dengan singkat 
bahkan tanpa meliriknya. 

"Ada rumor yang beredar bahwa kamu bersekongkol dengan Raja Iblis." 

"Jadi?" 

"...Benarkah itu?" 

Isolet mulai menatapku dengan tenang dan bertanya seperti itu. 

"Huh, itu lucu. Jika Profesor menjadi anggota Tentara Raja Iblis...apakah kamu akan 
menjawab dengan jujur jika kamu diinterogasi?" 

"Tatap lurus ke mataku dan jawab, Frey." 

"Bagaimana jika itu benar?" 

Ketika bibirku sedikit melengkung dan aku menjawab seperti itu, dia merespon dengan 
sedikit mencengkeram gagang pedang di pinggangnya. 
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"...Apakah rumor itu benar?" 

"Apakah kamu akan membunuhku di sini? Suster, apakah kamu tidak mendapatkan 
bantuan dari Bywalker ... " 

"Jangan panggil aku sebagai 'Kakak,' Frey." 

Perilaku cerdiknya tumpang tindih dengan citra dirinya yang kumiliki dari masa lalu, jadi 
aku menyeringai dan memanggilnya 'Kakak' tanpa menyadarinya, dan saat Isolet 
memelototiku, dengan matanya yang menyala-nyala dengan niat membunuh, aku diam-
diam melirik ke samping dan berkata. 

"Bahkan rumor berasal dari suatu tempat, kan?" 

"Jadi maksudmu kau mengaku menjadi bagian dari Raja Iblis..." 

"...Tapi mereka terkadang berlebihan." 

Saat aku mengatakan ini, aku menutupi diriku dengan selimutku, dan berkata pada Isolet 
dengan suara rendah. 

"Sekarang kembali. Saya pikir kita sudah selesai di sini. " 

"...Mendesah." 

Kemudian Isolet menghela nafas saat dia bangkit dari tempat duduknya, dan ketika dia 
menuju ke pintu, dia berbalik dan membuka mulutnya. 

"Ah, kakakmu memintaku untuk memberitahumu ini." 

"... Aria?" 

"Dia bilang dia tidak yakin apakah dia memiliki cinta yang tersisa untukmu, jadi jika kamu 
menyembunyikan sesuatu, kamu harus mengakuinya dengan cepat." 

Saat dia hendak membuka dan keluar dari pintu depan, dia menambahkan dengan suara 
dingin. 

"...Yah, bahkan jika kamu menyembunyikan sesuatu, aku yakin dia akan merasa kecewa 
setelah mendengarnya." 

Setelah selesai berbicara, Isolet menutup pintu di belakangnya dengan keras, dan untuk 
sesaat, hanya suara langkah kakinya yang tertinggal di aula. 

"...Fiuh." 

Saya merasakan kata-katanya terngiang di telinga saya, jadi saya diam-diam menutup mata 
dan membiarkan diri saya menyerah pada gelombang kelelahan yang tiba-tiba. 
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Tapi entah kenapa, aku tidak bisa tidur. 

".....?" 

Sekarang aku memikirkannya, rasa kantuk yang sangat menggangguku telah benar-benar 
hilang. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 

-- Tok Tok 

Sementara saya merasa agak bingung dengan situasi yang membingungkan ini, saya 
mendengar ketukan di pintu lagi. 

Karena ini, aku mengerutkan kening saat aku meninju bantalku sekeras yang aku bisa, dan 
berkata dengan suara letih. 

"...Siapa ini?" 

"Kamu cukup kasar hari ini." 

Kemudian seorang gadis memasuki kamarku dengan gaya berjalan yang lembut. Saat aku 
menatapnya kosong, aku bertanya dengan tatapan bingung. 

"...Mengapa kamu di sini?" 

"Aku berkata, kamu bersikap sangat kasar hari ini." 

Kemudian, Clana duduk di kursi di sebelahku dan menyilangkan kakinya, secara alami, dan 
mulai berbicara dengan senyum di wajahnya. 

"Bagaimana kalau kita minum teh?" 

"...Apa?" 

Aku mulai menatapnya dengan ekspresi tercengang di wajahku, tapi dia mengabaikanku 
dan bertepuk tangan tiga kali. 

""...Apakah Anda memanggil kami, Yang Mulia?"" 

"Saya ingin minum teh dengan Lord Frey, tolong." 

Setelah mendengar panggilannya, pelayannya berbicara serempak dari luar, dan Clana 
tersenyum kepada mereka, lalu meminta mereka untuk menyiapkan teh. Segera, dia 
mengalihkan pandangannya ke arahku dan berkata. 

"Kamu melamarku dengan sangat sombong, tapi lihat dirimu sekarang, berbaring di tempat 
tidur seperti itu." 
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"...Apakah kamu datang untuk mengolok-olokku?" 

Aku bertanya padanya dengan alis berkerut, tapi Clana hanya menjawab dengan senyuman. 

"Ya ampun, terima kasih." 

Sebuah meja kuning diletakkan di antara tempat tidurku dan kursinya, dan berbagai 
makanan penutup dan minuman mulai ditata di atas meja. 

"Ini, minumlah secangkir." 

Dan dia mengulurkan secangkir teh yang mengepul saat dia berbicara. 

"...Bagaimana aku meminum ini, tidak tahu apa isinya?" 

Tentu saja, bagaimana Clana saat ini, dia memiliki cukup alasan untuk meracuniku, jadi 
tanpa sadar aku mundur, tapi tiba-tiba sang putri memasang ekspresi bingung dan 
membuka mulutnya. 

"Kamu... Kamu bertingkah aneh hari ini. Kenapa kamu bertingkah seperti ini?" 

"...Apa?" 

Kemudian dia tiba-tiba meraih tanganku dan mulai berbicara dengan ekspresi penuh kasih 
sayang. 

"Aku masih bersyukur bahwa kamu menyelamatkanku terakhir kali, bahkan sejauh 
menggunakan Perjanjian." 

"Ah, aaah..." 

"Aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalas budi ini. Tidak banyak yang bisa aku 
lakukan untukmu karena aku tidak berdaya, tapi..." 

"Tidak!!!" 

Saat saya mendengarkan apa yang dia katakan, saya melompat dari tempat tidur saya 
dengan panik. 

"Eek!?" 

"P-Penalti... Hukumannya...!" 

Saya mulai gemetar dalam kecemasan bahwa jendela penalti akan muncul di depan saya, 
tapi ... 

"Kenapa kamu bertingkah seperti ini?" 
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"...Hah?" 

Saya tidak mengerti mengapa, tetapi jendela penalti tidak muncul. 

Saya melamun untuk sementara waktu, karena saya tidak bisa membungkus kepala saya di 
sekitar situasi ini. Segera, saya duduk dengan hati-hati, dan kemudian Clana, yang 
kepalanya dimiringkan karena penasaran, menjernihkan suaranya dan melanjutkan. 

"Ahemm, toh... Jika aku mendapat posisi berkuasa, aku akan membalas budi ini dua kali... 
tidak, bahkan dua kali lipatnya." 

"......." 

"Uh ... Apakah itu terlalu tidak realistis?" 

Saat aku masih melamun, tidak dapat memahami situasi ini, Clana bertanya dengan 
senyum yang sedikit malu. 

"Apakah mimpi ini terlalu tidak realistis di matamu, Tuan Frey?" 

"...Kupikir ini adalah mimpi yang terlihat nyata." 

Aku menatapnya dan menjawab tanpa menyadarinya. 

"...Eh." 

Setelah mendengar jawabanku, Putri Kekaisaran menundukkan kepalanya dan mulai 
memainkan jarinya. 

"...Terima kasih." 

Aku menatap Putri, yang wajahnya memerah karena malu mendengar jawaban yang aku 
ucapkan tanpa sadar. Dia kemudian tiba-tiba menjentikkan jarinya dan berbicara dengan 
nada serius. 

"Bawa apa yang aku siapkan." 

"...Ya, Yang Mulia." 

Mendengar perintahnya, pelayan yang berada di sampingnya, meletakkan sesuatu di atas 
meja. 

"Tolong buka. Ini hadiahku." 

"...Hmm." 

Saya membukanya dengan hati-hati, kalau-kalau ada bom meledak atau pisau beterbangan 
darinya saat saya membukanya, tapi itu adalah kue yang berdesain kucing. 
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"Ini tidak banyak ... tapi aku menyiapkan ini sendiri." 

Dan kemudian sang Putri buru-buru menambahkan, lagi-lagi dengan kepala tertunduk dan 
wajahnya memerah. 

"I-Bukan apa-apa... tapi kudengar kau menyukai kucing, Lord Frey..." 

Karena itu, Clana mulai memainkan jarinya lagi. Aku menatapnya sambil tenggelam dalam 
pikiranku. 

'Apa yang sedang terjadi? Apakah Clana yang memperhatikan perbuatan jahat palsuku? 
Tapi... Bahkan jika itu masalahnya, beberapa hal tampak aneh?' 

-- Krek.. . 

Saat saya basah kuyup oleh keringat dingin pada situasi yang tidak dapat dipahami ini, 
tiba-tiba seseorang membuka pintu dan memasuki kamar saya. 

"...Ya ampun, apakah kamu sudah mengadakan pesta ulang tahun?" 

"Nona Serena, bisnis apa yang Anda miliki di sini?" 

Serena, yang memelototi Clana dengan kilatan tajam di matanya, secara alami duduk di 
sebelahku saat Clana mengerutkan kening, dan menjawab sambil tersenyum. 

"Saya datang untuk melihat tunangan saya pada hari ulang tahunnya hari ini. Apa ada yang 
salah dengan ini?" 

"...Frey sedang melakukan percakapan penting denganku sekarang." 

"Meskipun kamu menyiapkan kue ulang tahun?" 

"...Ini adalah hadiah untuk Lord Frey karena telah menyelamatkanku tempo hari. Ini adalah 
kebetulan bahwa ini tumpang tindih dengan hari ulang tahunnya. Ngomong-ngomong, 
Nona Serena, tidak sopan menyela pembicaraan." 

"Saya sudah membuat janji untuk bertemu sebelumnya. Orang yang mengganggu janji ini 
adalah Anda, Yang Mulia, Putri Kekaisaran Ketiga. Benar, Fre?" 

Serena tersenyum dan bertunangan dengan Clana dalam pertempuran saraf, dan sambil 
menatap mereka berdua, aku berkata dengan suara rendah. 

"...Ulang tahunku dua minggu lagi." 

"Maaf, tidak ada cara? Informan saya memberi tahu saya ... " 

"Ya ampun, bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa itu kebetulan bahwa ulang 
tahunnya tumpang tindih dengan ini?" 
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"... Ugh." 

Kemudian Clana, dengan ekspresi bingung di wajahnya, diam-diam menutup mulutnya 
ketika dia mendengar komentar Serena, dan Serena, yang memelototinya dengan tajam, 
menoleh ke arahku dan berkata. 

"Hari ini adalah hari ulang tahunmu, Frey. Sepertinya kamu lupa karena kamu terlalu sibuk 
melawan Pasukan Raja Iblis?" 

"....Hmph!" 

Serena mengatakan bahwa aku melawan Tentara Raja Iblis dengan ekspresi percaya diri di 
wajahnya, mengabaikan batasan 'Mungkin' yang telah aku berikan padanya, dan karena itu 
aku ketakutan lagi dan menunggu jendela sistem muncul... 

"Hmm? Apa yang salah?" 

"...I-Bukan apa-apa. Tidak ada apa-apa." 

Untuk beberapa alasan jendela sistem tidak muncul lagi. 

Tepat ketika saya akan meledak karena situasinya, pintu depan terbuka sekali lagi dan 
orang lain masuk. 

-- Bang! Bang! 

"...Eek!" 

Suara keras bergema, dan karena ini, ingatan tentang garis waktu sebelumnya membanjiri 
pikiranku, dan aku merunduk dan ketakutan. 

"Selamat ulang tahun~!" 

Tapi bukan ledakan mana atau bom yang menimpaku, melainkan confetti, dan Ferloche-lah 
yang melemparkannya dengan senyum cerah di wajahnya. 

"... Aduh!" 

Ferloche, yang entah kenapa tersenyum, membuka mulutnya ketika Clana dan Serena 
menatapnya, ditutupi confetti, dan dia bergegas maju dan berteriak. 

"A-aku minta maaf!" 

Dia meminta maaf kepada Clana dan Serena, melepas confetti yang menempel di rambut 
mereka, sepotong demi sepotong, dan tiba-tiba menatapku dan berkata. 

"Oh, itu benar, apakah besok kita memutuskan untuk pergi ke panti asuhan untuk menjadi 
sukarelawan bersama?" 
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"...Jadi itu janji penting yang kamu katakan besok, Frey." 

"Kamu, apa yang akan kamu lakukan dengan pekerjaanmu di OSIS?" 

Kemudian, Clana dan Serena mulai menatapku dengan dingin secara bersamaan. 

"......." 

Tapi aku tetap diam lagi kali ini ketika aku bertanya-tanya mengapa jendela penalti tidak 
muncul, dan ketika para gadis mulai menatapku dengan bingung, pintu terbuka sekali lagi. 

"A-Apa yang terjadi... Kenapa ada begitu banyak orang..." 

Kali ini Irina memasuki ruangan dengan hati-hati, karena aku merasa bingung dengan 
variabel tak terduga ini. 

"Uh, well, jadi... Ha-Memiliki ini." 

Setelah terdiam lama, dia mengeluarkan sebungkus hadiah dan menyerahkannya 
kepadaku. 

"I-Ini untuk membantuku tempo hari di komite disiplin... ya." 

Setelah dengan hati-hati menerima hadiahnya, aku mengeraskan wajahku pada kata-kata 
yang terus dia katakan 

"I-Kalau begitu... aku akan pergi." 

"Tunggu!" 

Segera, Irina, yang basah oleh keringat dingin, dengan cepat mencoba keluar dari kamar, 
tetapi Ferloche, yang meraih lengannya, menyeretnya, lalu mendudukkannya dan berkata. 

"Jangan seperti itu, dan mari kita rayakan ulang tahunnya bersama, Nona Irina!" 

"Untuk-Bersama?" 

"Ya! Semakin banyak semakin meriah di pesta seperti ini!" 

Ketika Ferloche mengatakan ini dengan nada ceria, Clana dan Serena mulai terbatuk-batuk. 
Sementara itu, Ferloche, yang menatap mereka berdua dengan tatapan kosong, 
memiringkan kepalanya dan bertanya. 

"Apakah ada yang salah? Apakah Anda merasa tidak sehat? Jika kamu sakit, aku bisa 
menggunakan penyembuhanku...!" 

-- Berderit... 
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Saat Ferloche hendak menggunakan kekuatan sucinya dengan ekspresi khawatir, pintu 
terbuka lagi dan seseorang masuk perlahan. 

"Ah, Nona Kania juga ada di sini!" 

Ferloche dengan cepat meraih Kania, yang diam-diam menatap kami, dan 
mendudukkannya, lalu berbicara dengan Clana dan Serena, yang tampak putus asa. 

"Kalau begitu, ayo kita mulai pesta ini!!" 

Setelah beberapa saat, lilin di kue kucing menyala. 

"Hmmhmm, selamat ulang tahun, Tuan Frey." 

"Lain kali, pastikan kamu berbicara denganku dulu ..." 

"Aku yakin Dewa Matahari pasti bahagia juga, hari ini!" 

"...Selamat." 

Saat aku melihat lilin, Clana, Serena, Ferloche, dan Irina memberi selamat padaku, tapi aku 
tidak bisa memaksa diriku untuk melihatnya. 

'...Sistem, dasar sial.' 

Karena saya akhirnya tahu tentang situasi ini. 

Karena saya tidak bereaksi terhadap adegan itu, tidak peduli betapa menyakitkannya itu, 
Cobaan Sistem telah memutuskan untuk menunjukkan kepada saya adegan yang 
menyenangkan. 

Terlebih lagi, ia telah memutuskan untuk menunjukkan kepada saya acara ulang tahun 
saya, yang akan terjadi jika saya mengambil rute standar. 

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

"Frey? Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Kamu bertingkah aneh hari ini." 

"Tuan Frey? Apakah kamu sakit?" 

"...Apa yang salah?" 

Ketika saya menundukkan kepala dan tetap diam, para Pahlawan mulai menatapku dengan 
tatapan khawatir dan meminta kesehatan saya satu per satu. 
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'Tidak... Keputusanku benar... Jika aku mengambil rute ini, aku mungkin akan bahagia 
sekarang... Tapi pada akhirnya semua orang akan mati... Jadi, keputusanku pasti...' 

Saya mengatakan ini pada diri sendiri dalam hati, memalingkan muka dari mereka dan 
menunggu pikiran saya menjadi jernih lagi, lalu ... 

"Tuan Muda, silakan dan tiup lilinnya." 

"... Kania?" 

Sebelum aku menyadarinya, Kania telah tiba di sampingku dan memegang bahuku, dan 
saat dia berbicara dengan senyum di wajahnya, aku bertanya padanya, dengan ekspresi 
penuh kecurigaan. 

"Apakah kamu memasuki mimpiku?" 

"Kamu mengerang dengan keringat dingin sampai larut malam, jadi aku memutuskan 
untuk datang menemuimu, meskipun tahu ini tidak sopan." 

"...Mendesah." 

Mendengar kata-kata itu, aku melihat kue itu dengan senyum konyol terpampang di 
wajahku, dan kemudian Serena, yang duduk di sebelahku, tiba-tiba tersenyum dan berkata. 

"Hm, sepertinya aku mengerti. Ada apa dengan situasi ini?" 

"...Serena?" 

"Lupakan saja dan tiup lilinnya. Saya baik-baik saja." 

Mengatakan ini, dia dengan ringan meraih bahu kiriku. 

"K-Kalian... Akulah yang membawa kue itu." 

Kemudian Clana, yang tersipu, menghela nafas panjang dan berkata dengan sangat kesal. 

"Aku tidak mengerti apa yang terjadi tapi... Frey, tiup lilinnya. Saya tidak yakin, tapi saya 
pikir itu saja." 

"Betul sekali! Bahkan Dewa Matahari... Tidak, bahkan menurutku begitu!" 

"... Apa yang kamu lakukan, tidak meniup lilin?" 

Semua orang yang duduk di sekitarku menyemangatiku. Aku menatap mereka sejenak, dan 
kemudian saat aku meniup lilin di atas kue, aku bergumam pada diriku sendiri. 

'...Jelas, aku membuat pilihan yang tepat.' 
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-- Poof! 

Saat lilin padam, saya mendapati diri saya menatap kosong ke langit-langit asrama saya. 

"Saya akan memesan salah satu desain yang sama dari toko roti terlebih dahulu." 

"...Terima kasih." 

Setelah saya menjawab Kania, yang berbicara kepada saya dengan tenang dari samping 
saya, saya mulai menatap jendela. 

"...Halusinasi semacam ini tidak terlalu buruk." 

Malam yang diterangi cahaya bulan tampak luar biasa cerah. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ah..." 

Sementara itu, Serena, yang memiliki mimpi yang sama dengan semua Pahlawan Utama 
lainnya, terbangun pada saat yang sama dan menatap kosong ke jendela. 

"...Itu semua hanya mimpi." 

Saat bayangan Frey, yang sedang meniup lilin dengan senyum yang lebih cerah dari yang 
pernah dia lihat sebelumnya, terus berlama-lama di depan matanya, Serena, yang yakin dia 
tidak akan bisa tidur lagi malam ini, menghela nafas dan bangun dari tempat tidurnya 
untuk membaca buku... 

"Bitch, kamu bahkan bangun dengan cara yang aneh, ya?" 

".....!" 

Saat Master Menara tiba-tiba berbicara kepadanya dari sampingnya, Serena membuka 
matanya lebar-lebar dan mengeluarkan kipasnya. 

-- Bang! 

"Aduh!!" 
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Namun, Master Menara dengan cepat memukul kepalanya dengan tongkatnya, dan 
berbicara sambil tersenyum. 

"Apakah ingatanmu sudah kembali? Lalu beri tahu mata-matamu untuk berhenti 
menyebarkan berita tentang kelemahanku." 

"Hmm..." 

Serena, yang memegang kepalanya saat dia tersandung beberapa saat, segera bergumam 
dengan senyum puas. 

"Frey, aku tahu akan seperti itu... Mungkin." 

"...Bisakah saya bertanya sesuatu?" 

Master Menara, yang menatapnya dengan kesal, buru-buru mengajukan pertanyaan kepada 
Serena saat Serena menuju mejanya. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu coba lakukan ... Tapi seberapa jauh kamu merencanakan 
ini?" 

"Sampai disini saja. Mulai saat ini dan seterusnya, ini adalah area yang tidak diketahui yang 
juga tidak bisa saya prediksi. " 

Serena, setelah menjawab pertanyaan dengan lugas, menulis telegram kepada mata-
matanya, dan setelah itu, melanjutkan berbicara. 

"...Jadi, kita perlu membuat rencana baru." 

Melihatnya dengan ekspresi yang sedikit tertarik, Tower Master mendekatinya untuk 
memeriksa isi telegram. 

"Ah, nanti aku ingin kau mengembalikan ingatanku seperti dulu. Itu seharusnya menjadi 
sepotong kue untukmu, kan? " 

"APA!?" 

"Dan mulai sekarang, aku ingin kamu mengunjungiku saat ini setiap hari untuk 
mengembalikan ingatanku." 

"I-Ini si kecil busuk...!" 

Tapi saat Serena dengan tenang meminta bantuan konyol ini, Tower Master mengangkat 
tongkatnya dengan marah... 

"...Jika telegram ini tidak sampai ke mata-mataku, cepat atau lambat semua rahasiamu akan 
terungkap ke Kekaisaran." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Mendesah..." 

Ketika Serena menyerahkan telegram kepada burung hantu, Tower Master duduk di kursi 
dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

"Kenapa kau membuatku melakukan hal gila seperti itu?" 

Master Menara bertanya padanya dengan tatapan kesal, dan Serena bergumam pelan di 
bawah sinar bulan. 

"...Jika aku ingin mengacaukan Dewa Matahari, aku tidak punya pilihan selain bertindak 
setelah malam tiba." 

"Mendesah..." 

Master Menara menggelengkan kepalanya dan terus menghela nafas dalam-dalam ketika 
dia mendengar ini. Kemudian dia melihat telegram yang ada di mejanya, dan meraihnya, 
mengerutkan kening tapi... 

"...Kamu seharusnya tidak melihat barang-barang milik orang lain." 

Saat dia mendekatinya, telegram itu diambil dari tangannya oleh Serena yang 
memelototinya. Dia bertanya dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ini tidak adil. 

"Apa yang begitu penting tentang itu?" 

"Ini?" 

Kemudian Serena sedikit mengernyit dan menjawab. 

"Satu-satunya variabel." 

Kemudian permukaan amplop, yang Serena mulai perlahan terkorosi dengan mana bulan, 
diterangi untuk mengungkapkan segel emas Clana. 
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Chapter 49 
Bab 49 -- Quest Kedua 

"Kania, apakah kamu mengerjakan ujian dengan baik?" 

"Apa maksudmu?" 

Dalam perjalanan kembali ke asrama setelah menyelesaikan ujian akhir, aku bertanya pada 
Kania, yang diam-diam berjalan di sampingku. 

"Seperti yang Anda tahu, saya sepenuhnya ingat garis waktu sebelumnya. Jadi tentu saja, 
tidak mungkin saya tidak melakukannya dengan baik." 

"...Saya mengerti." 

Dia menjawabku dengan tatapan tercengang, bertanya-tanya apa yang sedang aku 
bicarakan. Kemudian dia dengan cepat mengamati sekeliling dan mulai berbicara dengan 
nada pelan. 

"Juga, saya pikir tidak terlalu pintar untuk menanyakan pertanyaan seperti itu ketika kita 
berada di luar. Bahkan sekarang, Tuan Muda kesulitan untuk berjalan..." 

"...Baiklah, maaf, maaf." 

Menyela kata-katanya, aku bersandar ke dinding sejenak dan menghela nafas panjang. 

"Hanya saja, itu salah satu hal yang selalu ingin kukatakan ketika akhirnya aku 
mendapatkan beberapa teman... jadi aku mencobanya kali ini." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kania menghela nafas, dan bergumam. 

"Saya minta maaf. Tetapi dalam keadaanmu saat ini, jika satu orang lagi mengetahuinya, 
tidak akan ada jalan untuk kembali ...... " 

"Kamu terlalu memikirkan kesejahteraanku? Terima kasih, Kania." 

Saat aku mempercepat langkahku setelah membalasnya, aku buru-buru mengeluarkan 
saputangan dari sakuku dan mulai batuk. 

"Batuk!! Batuk!!!" 

Kemudian, dalam sekejap, saputangan itu mulai memerah. 

"Kania, ambilkan aku sapu tangan dengan sihir pembersih diri." 
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Aku meletakkan saputangan di sakuku sambil dengan paksa mencoba membuat ekspresi 
tenang di wajahku, dan memerintahkan Kania, yang memperhatikanku dengan tenang, 
untuk membawakanku barang yang paling aku butuhkan saat ini. 

"Aku akan memberimu salah satu yang berkualitas terbaik." 

Karena itu, Kania membuka pintu asramaku, yang baru saja dia datangi, dan berbicara 
dengan nada serius. 

"Oh, dan ada dua laporan penting." 

"...Apakah begitu?" 

Ekspresi Kania tidak biasa, jadi ekspresiku berubah serius saat aku duduk di tempat tidur 
dan mulai mendengarkan laporannya. 

"Pertama dan terpenting ... saya pikir saya telah menemukan petunjuk tentang 'gulungan 
teleportasi'." 

"...Betulkah!?" 

Tak lama kemudian, kabar baik keluar dari mulutnya, jadi saya bertanya dengan kilatan 
cerah di mata saya. 

"Jadi, orang macam apa yang menukar gulungan itu?" 

Kemudian Kania menatap Frey dengan ekspresi yang sedikit bermasalah dan 
menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. 

"Tidak, aku tidak tahu siapa yang menukar gulungan itu." 

"Kemudian?" 

"Saya menemukan sumber gulungan itu." 

Mendengar itu, saya merasa sedikit kecewa, tetapi ketika saya memikirkannya lagi, sumber 
gulungan itu adalah petunjuk yang cukup penting. 

"Apakah kamu ingat terakhir kali Tuan Muda memintaku untuk melacak 'yang ada di balik 
gulungan'?" 

"Kenapa tiba-tiba? Tunggu, mungkin..." 

"Ya, saya pernah mendengar desas-desus bahwa seseorang yang cocok dengan deskripsi 
yang diberikan Tuan Muda kepada saya menjalankan bisnis gulir di gang belakang." 

Saat aku mengerutkan kening dalam-dalam setelah mendengar kata-kata itu, Kania terus 
berbicara dengan nada serius. 
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"Dan hampir semua gulungan ajaib itu adalah penipuan, dan sebagian besar gulungan palsu 
itu adalah gulungan teleportasi." 

"... Apa tingkat keahliannya?" 

"Mereka mengatakan bahwa itu hanya mungkin untuk mengidentifikasi mereka dengan 
melakukan analisis terperinci di Menara Sihir. Mereka mengatakan itu juga bisa dimengerti 
mengapa Ms. Arianne ditipu." 

"Aku merasa seperti akan mati..." 

Kepalaku mulai semakin sakit. 

Jelas, pemiliknya, yang tidak pernah menipu saya, menjalankan semacam penipuan gulir. 

Selain itu, keahliannya cukup untuk diakui oleh Menara Ajaib. Saya tahu bahwa 
keterampilan pengrajin lebih unggul dari perajin artefak lainnya, tapi ... bahkan jika Menara 
Sihir mengakui kualitasnya, ceritanya banyak berubah. 

'Entah bagaimana... Meskipun pada dasarnya mereka dirampok, aku mulai berpikir bahwa 
ada sesuatu yang aneh sejak mereka bertarung secara seimbang dengan Isolet 
menggunakan artefak yang mereka miliki...' 

Meskipun Isolet sekarang adalah seorang profesor akademi, dia jelas merupakan orang 
yang memiliki kualitas untuk menjadi Pedang Suci berikutnya. Meskipun pemiliknya 
akhirnya dikalahkan olehnya, dia bersaing dengannya sampai batas tertentu ... Lagi pula, 
pemiliknya bukan pedagang gang biasa. 

"... Amankan pemiliknya. Anda dapat membelinya dengan uang, atau bahkan menggunakan 
kekerasan jika itu tidak berhasil." 

"Baiklah." 

Saya perlu tahu untuk tujuan apa pemilik menggunakan gulungan penipuan itu, mengapa 
mereka tidak menipu saya, dan dari mana keterampilan mereka yang tidak biasa itu 
berasal. Kepalaku mulai sakit. 

"Laporan kedua adalah tentang hukuman Tuan Muda seperti yang diputuskan oleh 
keluarga Kekaisaran dan Gereja." 

"...Hukuman?" 

Aku memiringkan kepalaku dan bertanya padanya saat Kania menjawab dengan sedikit 
cemberut. 
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"Ya, meskipun kamu dipaksa untuk melakukan sesuatu dengan 'pengendalian pikiran'... 
Memang benar bahwa kamu berpihak pada Raja Iblis, dan opini publik di seluruh 
Kekaisaran juga mengerikan, jadi ini adalah hukuman yang tidak dapat dihindari." 

"...Jadi apa hukumannya?" 

Aku bertanya pada Kania, merasa sedikit cemas, dan dia menghela nafas sebagai jawaban. 

"Relawan kerja paksa di panti asuhan yang kami dirikan." 

"Ini gila, sungguh. Permainan kotoran anjing ini." 

Setelah mendengar kata-katanya dan melontarkan kata-kata umpatan, aku buru-buru 
bertanya pada Kania. 

"Benarkah hubungan antara aku, keluargaku, dan panti asuhan itu tersembunyi dengan 
sempurna?" 

"Ya, itu sangat tersembunyi. Kecuali Tuan Muda mengungkapkan kebenarannya sendiri, itu 
tidak akan ditemukan. " 

Untungnya, saya tidak akan mati dengan memuntahkan semua darah di tubuh saya. Lalu 
aku tiba-tiba mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. 

"Tapi kenapa... kenapa Panti Asuhan yang kita bangun?" 

"Saya pikir hukuman khusus diputuskan karena panti asuhan yang didirikan Tuan Muda 
saat ini adalah panti asuhan terbesar di Kekaisaran. Selain itu, fakta bahwa itu terletak di 
Ibukota Kekaisaran, sehingga tingkat kesulitan hukumannya dinilai cocok. " 

"...Benar." 

Untungnya, setelah mendengarkan Kania, tampaknya kebenaran tentang asal usul panti 
asuhan belum bocor. Nah, jika informasinya bocor, saya akan mati lebih cepat. 

"Jadi, kapan pekerjaan sukarelawan dimulai?" 

"Dari hari ini." 

"... Ugh." 

Aku, yang awalnya menghela nafas lega, mengerutkan kening, setelah mendengar kata-kata 
Kania bahwa aku harus melakukan pekerjaan sukarela mulai hari ini, dan kemudian 
memegang kepalaku yang berdenyut. 

"Tubuhku terasa seperti akan runtuh kapan saja... dan aku harus melakukan pekerjaan 
sukarela..." 
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"...Ngomong-ngomong, Tuan Muda. Apakah Anda akan menghadapi masalah dengan 
melakukan pekerjaan sukarela?" 

Aku sudah tidak senang karena rasanya seluruh tubuhku sakit, tapi Kania bertanya dengan 
ekspresi khawatir di wajahnya. 

"Bagaimanapun... jika pekerjaan sukarela diakui sebagai 'pekerjaan baik'..." 

"...Jangan khawatir tentang itu." 

Saya membuat ekspresi bahwa tidak akan ada masalah dan membuka 'Jendela 
Keterampilan Inheren' yang tidak pernah saya buka dengan sengaja sejak pesta 
penyambutan mahasiswa baru. 

[Jendela Keterampilan Inheren] -Permanent Debuff: The Fate of False Evil Deskripsi: Setiap 
kali Anda diketahui sebagai 'False Evil', vitalitas dan umur Anda akan berkurang. 

Tumpukan: 2 Tumpukan Khusus: 1 

Aku diam-diam menatap jendela debuff, di mana deskripsi tumpukan khusus telah 
ditambahkan, dan menjawab Kania dengan suara pelan. 

"Selama aku bermalas-malasan sebanyak mungkin dan tidak bekerja sama, selain tidak 
menunjukkan tanda-tanda penyesalan, tidak akan ada hukuman." 

"Tetapi..." 

"Ya, benar. Keluarga Kekaisaran dan gereja tahu hukuman itu hanya untuk pertunjukan. 
Selama Anda menjaga perbuatan baik dalam jumlah sedang..." 

"...Tuan muda akan menerima bimbingan sukarela dari 'Saintess Ferloche'." 

Aku mencoba meyakinkan Kania, yang memiliki ekspresi khawatir di wajahnya, tetapi 
setelah mendengar kata-katanya yang memotong ucapanku, mulutku menganga lebar. 

"Gereja telah menambahkan dia sebagai mitra untuk membantu merehabilitasi Tuan Muda. 
Jadi, mulai sekarang, kamu akan menghabiskan sejumlah waktu bersamanya setiap hari.." 

"Ugh..." 

"Juga, ketika pekerjaan sukarela selesai, kamu harus pergi ke katedral Gereja Dewa 
Matahari dan berdoa bersama Ferloche..." 

"...Apakah tidak ada cara untuk mengubah hukumannya?" 
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Pada titik ini, jika saya diikat dengan Ferloche, banyak masalah akan muncul di masa 
depan, jadi saya buru-buru bertanya kepada Kania apakah hukumannya dapat diubah, 
tetapi dia menjawab dengan menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. 

"...Reputasimu sudah berada di titik terendah. Mencoba mengeluh dapat membuat situasi 
menjadi lebih buruk." 

"Baiklah..." 

Menyadari bahwa saya tidak punya pilihan pada akhirnya, saya membuat ekspresi kecewa 
saat dada saya menegang lagi. 

"Kalau begitu aku akan tidur untuk saat ini, jadi bangunkan aku ketika sudah waktunya 
untuk pergi dan melakukan pekerjaan sukarela." 

"...Aku akan membangunkanmu dalam 30 menit." 

"Baik... Tunggu, dalam 30 menit!?" 

Mata saya terbuka lebar setelah mendengar bahwa itu hanya 30 menit kemudian. Namun, 
Kania menjawab dengan ekspresi muram di wajahnya. 

"Bahkan jika itu untuk pertunjukan, hukuman tetaplah hukuman ... jadi waktunya sudah 
ditentukan." 

"Huh... Apa yang terjadi akhir-akhir ini... Batuk! Batuk!!" 

Setelah mendengar kata-kata itu, aku menutup mataku rapat-rapat, bergumam, dan batuk 
darah. Kania, yang mulai berbicara, dengan hati-hati menyeka bibirku dengan saputangan 
dan berkata. 

"Akhir-akhir ini, sepertinya frekuensi muntah darah bersamaan dengan batuk telah 
meningkat." 

"Sepertinya... Sial!" 

Saat aku mencoba mengucapkan jawaban, aku terbatuk sekali lagi, menutupi pakaian dan 
wajah Kania dengan darah. Aku menatap matanya yang dipenuhi rasa bersalah dan 
membuka mulutku. 

"Maafkan aku Kania... aku akan baik-baik saja sendiri, jadi kau..." 

"...Item ini seharusnya digunakan pada saat seperti ini, Tuan Muda." 

Kania, yang mulai menyeka bibirku lagi dengan hati-hati, menatap saputangan yang 
berlumuran darah dan berkata. 
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"Karena kamu harus pergi keluar untuk pekerjaan sukarela, meskipun itu hanya akan 
berlangsung sekitar satu hari atau lebih dan fungsinya juga akan berkurang efisiensinya... 
Aku akan memberikan sihir pembersih diri pada saputanganmu." 

"Terima kasih, Kania." 

Aku tersenyum pada pertimbangannya, dan perlahan menutup mataku dan bergumam. 

"Kamu yang terbaik........." 

Tapi begitu aku memejamkan mata, aku tidak bisa mengatasi rasa kantuk dan tertidur 
dengan tenang di bawah sentuhan Kania. 

"...Apapun yang akan kau katakan setelah itu, itu mungkin pujian yang terlalu berlebihan 
untuk orang sepertiku." 

Di balik kesadaran Frey yang memudar, bisikan sedih Kania terdengar di telinganya, 
bergema di benaknya. 

. 

. 

. 

"...Apakah kamu mengalami cobaan berat lagi?" 

"Tidak, aku tidur nyenyak kali ini ..." 

Kania, yang membangunkanku 30 menit kemudian, bertanya dengan cemas, jadi aku 
menjawabnya dengan senyuman. 

'...Apakah ini seberapa khawatir Kania?' 

Tentu saja, itu adalah kebohongan yang bonafide. 

Cobaan itu mengunci saya dalam ruang gelap dan tertutup yang saya benci; di mana tidak 
ada masa depan yang menyakitkan maupun bahagia yang muncul. 

"Kalau begitu, harap berhati-hati, Tuan Muda." 

"Baiklah." 

Kondisi saya tidak membaik sama sekali, tetapi saya tersenyum cerah dan menjabat 
tangannya. Saya kemudian membuka pintu depan dan berjalan keluar. 

"...Halo." 
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"........" 

Kemudian, sosok Ferloche dengan ekspresi dingin terpampang di wajahnya, memasuki 
bidang pandangku. 

"Kamu terlihat sangat mengerikan. Jadi..." 

Ferloche, yang telah melihatku dengan sedih untuk sesaat, tanpa sadar memancarkan 
kekuatan suci dan mendekatiku. Namun, sesaat kemudian, langkah kakinya terhenti. 

"Tidak. Ini karmamu. Jadi jangan berharap untuk disembuhkan oleh saya. " 

"...Aku tidak pernah meminta kesembuhan." 

Setelah mendengar jawaban mengejek Frey untuk pernyataan tegas, dia memperhatikan 
bahwa ekspresi Ferloche sedikit terdistorsi. 

[ Emosi Ferloche Astellade Saat Ini: Kebencian/Rasa Bersalah/Keengganan] 

Melihat Ferloche seperti itu, aku bertanya-tanya apakah dia mengkhawatirkanku lagi 
karena dia adalah wanita yang baik hati, jadi aku segera mencoba menggunakan skill Mind 
Reading, tapi untungnya, itu semua hanya imajinasiku. 

Namun, melihat 'rasa bersalah' di antara emosinya... dia tampaknya dipenuhi dengan 
kebaikan dan kualitas seorang Suci di mataku. Selain kebenciannya terhadapku, dia bisa 
melihat betapa parahnya tubuhku terluka hanya dengan sekali pandang. Dapat dimengerti 
karena dia adalah seseorang yang mahir dalam seni penyembuhan. Tapi dia dalam situasi 
di mana dia mencoba membunuhku setelah mundur, jadi dia tidak bisa mengobatiku. 

Yang mengatakan, dia merasa bersalah tentang fakta bahwa dia tidak dapat 
menyembuhkan saya, meskipun mengetahui bahwa orang yang terluka di depannya adalah 
Frey Starlight, yang dia benci. 

"Yah, kalau begitu kita akan pergi perlahan ..." 

Tidak mengherankan, dia mencoba berpaling dariku dan mulai berjalan menyusuri lorong, 
berbicara dengan suara gemetar. 

"...Batuk." 

"Ugh." 

Aku terbatuk dengan hati-hati agar Ferloche tidak bisa mendengarnya, tetapi melihatnya 
tersentak saat dia berjalan pergi, dia sepertinya telah memperhatikan segalanya, 

"...Ini membuatku gila." 
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Saya pikir saya pasti harus membeli skill Life Force Recovery❱. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ah, halo..." 

Ketika saya dan Ferloche masuk, karyawan wanita yang bekerja di dalam menyambut kami 
dengan keringat dingin. 

Dilihat dari raut wajahnya, sepertinya dia berada di bawah banyak tekanan. 

Lagi pula, dari sudut pandangnya, tiba-tiba dua tokoh penting Kekaisaran mengunjungi 
tempat kerjanya. 

"Halo! Nama saya Ferloche! Apakah Anda pemilik Panti Asuhan ini?" 

"Oh, aku... itu..." 

"Wow... Ini adalah tempat yang sangat luas dan nyaman... Ini beberapa kali lebih besar dari 
sekolah yang dioperasikan oleh Gereja..." 

Setelah berjabat tangan penuh semangat dengan gadis itu, Ferloche mulai berjalan di 
sekitar panti asuhan saat matanya berbinar. 

"O-Di sana... Tuan Frey? maksudku..." 

"...Apa?" 

Aku, yang menatap kosong padanya, mendengar seorang pegawai wanita di sebelahnya 
berbicara kepadaku dengan suara gemetar, jadi aku menjawab dengan nada dingin. 

"Uh... kau harus mengganti pakaian mereka..." 

"Tidak." 

Setelah mendengar jawaban saya, karyawan wanita membuat ekspresi bermasalah saat dia 
menundukkan kepalanya dan berkata. 
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"Silahkan. Kami juga mendapat pesan dari Gereja kemarin, jadi itu memalukan, tapi... Jika 
Tuan Muda Frey tidak melakukan pekerjaan sukarela dengan benar, anggarannya mungkin 
akan dipotong..." 

"...Apa maksudmu?" 

Saya bertanya dengan alis berkerut ketika saya mendengar bahwa anggaran mungkin akan 
dipotong. Mendengar pertanyaan saya, karyawan wanita itu menundukkan kepalanya lagi 
dan menjawab. 

"Ya, ya... Jadi, ada orang yang menyumbang secara anonim ke panti asuhan kami... Jumlah 
bantuannya cukup besar..." 

"Jadi?" 

"Jika kamu adalah orang yang dapat menawarkan jumlah dukungan itu, mereka pasti 
terikat dengan keluarga Kekaisaran atau Gereja... Jadi, itu masalah besar jika kamu 
bertindak seperti orang yang mengerikan..." 

Setelah mendengarkannya sebentar, saya menjawab, berpikir untuk karyawan wanita 
biasa dia memiliki kepala yang cukup baik di pundaknya. 

"Itu bukan pekerjaanku." 

"Ya, tapi... Kalau begitu anak-anak di panti asuhan bisa berakhir di jalanan lagi!" 

Karena kegelisahan dan ketakutannya, dia segera menutup matanya rapat-rapat dan 
berseru. 

"Kamu, siapa namamu?" 

Saya cukup menyukainya, jadi ketika saya menanyakan namanya, karyawan wanita itu 
melihat saya dengan gugup dan menjawab. 

"...Ini Ruby." 

"Rubi..." 

Saat saya sedang menghafal namanya, dia tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. 

"Silahkan! Tolong... panti asuhan kami...!" 

"Apa yang sedang kamu lakukan!?" 

Akhirnya, dia meraih kaki saya dan mulai memohon, dan semua perhatian orang-orang di 
panti asuhan beralih ke saya. 

"Anda! Apa yang kamu lakukan sekarang!" 
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Dalam situasi seperti itu, saat aku menatap kosong ke arah Ruby, yang sedang menangis, 
Ferloche, yang telah melihat sekeliling panti asuhan, mendekatiku dengan ekspresi marah 
di wajahnya. 

"...Apa?" 

"Untuk membuat karyawan yang baik hati menangis...! Dia tidak melakukan kesalahan..." 

Akhirnya, Ferloche, yang muncul tepat di hadapanku mulai berkhotbah kepadaku dengan 
nada marah, tapi... 

"...Hmm?" 

Dia tiba-tiba berbalik dan mulai mencari-cari. 

"...Apa masalahnya?" 

Dia terlihat sangat gelisah, jadi aku bertanya dengan sedikit khawatir. Setelah mendengar 
pertanyaanku, Ferloche, yang telah mengamati sekeliling sampai saat itu, tiba-tiba 
mengerutkan kening, meraih lenganku, dan mulai menuju ke suatu tempat. 

"...Opo opo? Mengapa?" 

Akhirnya, Ferloche memasuki gudang kosong dan membuka mulutnya, memelototiku. 

"Kamu, kamu mencoba menggunakan semacam kekuatan jahat!" 

"...Apa?" 

"Tuhan Dewa Matahari di surga, awasi kami dan selamatkan kami dari lubang kejahatan 
yang tak ada habisnya ..." 

Akhirnya, dia mengucapkan mantranya dan mulai meluncurkan kekuatannya, saat dia 
mulai mencurahkan semua kekuatan sucinya sekaligus. 

"Aku tidak tahan lagi! Dipersiapkan! Anggota Tentara Raja Iblis!" 

Ferloche, yang telah meluncurkan kekuatannya untuk sementara waktu, mulai menatapku, 
menghembuskan napas kasar. 

"... Kenapa kamu baik-baik saja?" 

Saat aku mengerutkan kening, dia mendekatiku dengan ekspresi bingung dan mulai 
menusuk tubuhku. 

"Aneh... aku benar-benar merasakan aura seram..." 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 
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Saya sangat terganggu olehnya sehingga saya mencoba meninggalkan ruangan, tetapi 
Ferloche meraih lengan saya dan mulai berbicara dengan suara menuntut. 

"Kamu, mulai sekarang, jawab pertanyaanku." 

"...Baiklah." 

Kondisi saya sangat buruk sehingga saya tidak memiliki kepercayaan diri untuk 
melawannya sama sekali, jadi saya memutuskan untuk mengikuti apa yang akan dia 
katakan. 

"Apa strategi paling berbahaya di antara rencana Raja Iblis baru-baru ini?" 

Tetapi ketika saya mendengar kata-kata itu keluar dari mulutnya, saya tidak bisa menahan 
tawa. 

"Oi, jangan tertawa! Kamu pikir aku tidak tahu bahwa kamu adalah bagian dari Pasukan 
Raja Iblis!" 

"...Saya mengerti." 

"Ya! Aku tidak tahu mengapa kamu masih baik-baik saja bahkan setelah terkena 
kekuatanku... Bagaimanapun, kamu pasti seorang anggota!" 

Karena itu, Ferloche mulai memelototiku dengan belati, memancarkan lebih banyak 
kekuatan suci dan menembakkannya ke seluruh tubuhku. 

"Cukup, kembali ke pekerjaan sukarela ..." 

"Kalau begitu, jawab aku. Apa yang terjadi di ruang bawah tanah Gereja Dewa Matahari?" 

"...Hah?" 

Ferloche, yang telah menembak setiap sudut dan celah tubuhku dengan kekuatannya, 
buru-buru mengajukan pertanyaan ketika aku mengambil sapu dari gudang. 

"Apa maksudmu-" 

[Quest Utama terjadi!] 

Saat aku melihat Ferloche, yang tiba-tiba bertanya tentang ruang bawah tanah Gereja 
dengan ekspresi misterius, jendela pencarian tiba-tiba muncul di depanku. 

Misi Utama: Rahasia Gereja Dewa Matahari 

Konten Quest: Mengungkap rahasia Gereja Dewa Matahari dan mengusir kegelapan. 

Hadiah: Meningkatkan Kemajuan Kebangkitan Persenjataan Pahlawan. 
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Penalti Kegagalan: Kematian Ferloche Astellade. 

"...Jika kamu membuat kesepakatan denganku, aku akan membantumu." 

Setelah melihat isi dari jendela pencarian, saya segera mengubah pendekatan saya dan 
menawarkan saran. 

Sepertinya aku tidak akan pernah punya waktu untuk beristirahat. 
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Chapter 50 
Bab 50 -- Orang Suci yang Bodoh 

"...Ya itu baik baik saja. Saya puas dengan kondisi itu." 

"Ya, dengan ini, negosiasi selesai." 

Setelah diskusi panjang dengan Frey yang jahat dan jahat, kami membuat gencatan senjata 
satu sama lain. 

Apa yang disebut gencatan senjata. 

By the way, karena gencatan senjata adalah apa yang saya inginkan untuk perdamaian di 
timeline sebelumnya, saya sangat bersikeras atas nama gencatan senjata. 

"...Ngomong-ngomong, kenapa kamu melakukan itu sebelumnya?" 

"Hah?" 

Setelah negosiasi, saya hendak meninggalkan gudang gelap, lalu tiba-tiba Frey mengajukan 
pertanyaan kepada saya. 

"Ketika Anda datang kepada saya dengan tergesa-gesa, tiba-tiba mata Anda menyipit saat 
Anda terus melihat sekeliling. Kenapa kau melakukan itu?" 

Dia bertanya tentang sesuatu yang terjadi sebelumnya, tapi aku tetap diam. 

Aku ingin tahu apakah tidak apa-apa untuk berbagi informasi dengan Frey, yang 
merupakan anggota Tentara Raja Iblis yang jahat, tetapi saat ini, kami sedang dalam 
gencatan senjata, jadi kami memutuskan untuk membagikan informasi tertentu. 

"Itu hanya untuk sesaat, tapi aku merasakan aura yang cukup menyeramkan." 

"Aura jahat?" 

"Ya, itu membangkitkan perasaan yang cukup gelap dan menyesakkan." 

Jelas, ketika Frey memanggil karyawan wanita tadi, aura menakutkan mengelilingiku. 

Jadi kupikir Frey menggunakan sihir hitam, jadi aku buru-buru menyeretnya pergi dan 
mencoba menyalurkan kekuatan suci ke arahnya. 

Tapi, untuk beberapa alasan, tidak ada yang terjadi pada Frey. Ini sangat mencurigakan, 
tapi sepertinya Frey bukanlah pelaku dibalik aura jahat itu. 

Jika demikian, siapa sumber aura itu? 
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Mungkinkah pelayan Raja Iblis bersembunyi di panti asuhan ini? Atau apakah itu 
kesalahpahaman yang terjadi karena indra saya yang meningkat akhir-akhir ini? 

Saya tidak yakin. 

Tapi, jika saya tidak tahu, maka saya perlu mencari tahu. Jadi mulai sekarang, aku harus 
tinggal di panti asuhan ini dan menemukan sumber aura itu. 

"Aura seram... kalau itu aura seram..." 

Aku melirik Frey, yang menggumamkan sesuatu di sebelahku dengan ekspresi serius, dan 
meninggalkan gudang terlebih dahulu. 

"...Santo Ferloche?" 

"Oh ya! Halo!" 

Ketika saya meninggalkan gudang, seseorang yang berdiri di depan berbicara kepada saya. 
Dia tampaknya menjadi orang yang berbeda dari yang saya temui sebelumnya. Siapa itu? 

"Senang bertemu denganmu. Saya Anna, manajer dan karyawan saat ini di sini." 

"Oh! Halo!" 

Anna yang bertanggung jawab atas tempat ini! Dia sepertinya orang yang sangat baik! 

"Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Orang Suci yang dihormati." 

"Oh tidak! Jangan berlutut! Jangan lakukan itu!" 

Ketika Anna hendak berlutut dan menyapaku, aku buru-buru menariknya ke atas! 

"Eh, m... maaf?" 

Kemudian, Anna membuat ekspresi bingung dan meminta maaf padaku. Bukannya aku 
mencoba meminta maaf. 

"Aku hanya wakil Tuhan...! Jadi kamu tidak perlu berlutut seperti itu!" 

Jadi, ketika saya buru-buru menjelaskan, Anna terkikik malu-malu dan berkata. 

" Seperti yang diharapkan, Orang Suci itu baik seperti yang dikabarkan." 

"Terimakasih..." 

"...Kamu pasti akan rukun dengan Ruby." 
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Kemudian, Anna menunjuk karyawan yang menangis tadi, lalu meraih tanganku dan mulai 
menuntunku. 

"Bocah di sana itu adalah Ruby, dan dia telah menjadi sukarelawan di sini secara gratis 
selama tiga bulan." 

"Betulkah?" 

Dia telah menjadi sukarelawan secara gratis selama 3 bulan. Dia benar-benar 
menakjubkan. Dengan penuh minat, aku menuju ke arah yang ditunjuk oleh jari Anna, dan 
melihat seorang gadis menatapku! 

"Ruby, apakah kamu menyapa? Dia adalah Saintess of the Sun God Church." 

"Oh, ohh... Halo!" 

Ketika Bu Anna memperkenalkan saya, Ruby membuat ekspresi ketakutan, dan kemudian 
terus menyapa saya. 

Dia seperti anak anjing yang ketakutan. Sesuatu yang membuat Anda bersimpati dan 
mengasihaninya. 

"Orang Suci kecil dari panti asuhan pasti gugup ketika dia bertemu dengan Orang Suci dari 
Kekaisaran." 

"Tolong jangan panggil aku dengan nama panggilan itu!" 

Saat Anna berbicara dengan ekspresi nakal, wajah Ruby berangsur-angsur memerah saat 
dia menundukkan kepalanya. 

"Wow! Betapa megahnya!" 

"Eh, eh!?" 

Aku tersenyum dan menawarkan kata-kata ini kepada Ruby dengan bercanda, tetapi 
kemudian memiringkan kepalaku saat menyadari keadaan bingungnya. 

Apakah Ruby tipe orang yang terbebani oleh kata-kata baik seperti itu? 

"Eh... Orang Suci? Apakah kata-kata itu..." 

"Ah, aku minta maaf!" 

Ternyata, Ruby pasti tipe orang yang, seperti saya, terlalu terbebani untuk menerima kata-
kata baik seperti itu. 

"Aku akan menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa seperti itu mulai sekarang! Saya 
minta maaf!" 
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Berkat itu, aku meminta maaf kepada Ruby dengan ekspresi sedikit malu di wajahku, dan 
mulai menuju Frey di kejauhan. 

Mulai sekarang, aku pasti harus mengawasinya! 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ughhhhhhhhhh..." 

"........" 

Saya tidak merasa baik sekarang. 

Karena, di depanku, Frey sedang membersihkan dengan nafas yang sangat lelah. 

Tentu saja, dia pantas menderita seperti itu, karena dia adalah sampah tanpa harapan 
untuk ditebus... 

Tetap saja, sebagian dari diriku merasa tidak nyaman. 

Lagipula, hanya mengirimkan sedikit kekuatan suci--- 

"Frey, bisakah aku membantumu sebentar?" 

"... Apa?" 

Saat aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, Ruby tiba-tiba masuk ke samping Frey dan 
mengambil sapu. 

"Kamu terlihat sangat mengerikan ..." 

"Pergi." 

"Hei, jangan lakukan itu... aku akan membantumu..." 

"PERGI!" 

Ketika Frey berteriak dan menyambar sapu itu, Ruby kehilangan keseimbangan dan 
ambruk dengan 'bunyi'. 
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Berkat itu, lutut Ruby tergores dan darah mengalir dari lukanya. 

"Maaf, apa kamu baik-baik saja?" 

"...Oh ya! Tidak masalah!" 

Jadi aku bergegas menggunakan kekuatan suci untuk memperbaiki lututnya, tapi, Ruby 
segera bangkit dan membungkuk pada Frey. 

"Y-Tuan Muda F-Frey. Saya minta maaf karena mengganggu Anda. " 

"... Terserah, persetan." 

Setelah kata-kata itu, Ruby menghilang tanpa menerima perawatan apa pun. 

"Kamu, menurutmu apa yang kamu lakukan !? Jika kamu menggunakan kekerasan saat 
melakukan pekerjaan sukarela sebagai hukuman...!" 

Aku cukup marah dengan ini, jadi aku mencoba menegur Frey, tapi... 

"Huh. Hehe..." 

"... Frey?" 

Untuk beberapa alasan, Frey tidak bertingkah seperti biasanya, tapi dia menatapku sambil 
terengah-engah. 

"Mengapa kamu melakukan itu? Jika ada yang salah..." 

"...tidak apa." 

Karena itu, Frey tiba-tiba bergegas ke suatu tempat! 

Mendering. 

Setelah memasuki gudang, Frey mengunci pintu dan tidak keluar untuk sementara waktu. 

Setelah menonton adegan itu dengan tenang, saya membuat keputusan tegas, lalu berdiri 
dan kemudian mulai berjalan diam-diam. 

"Rubi." 

"Ya ya!?" 

Saya kemudian mendekati Ruby, yang sedang menunjukkan sandiwara kepada anak-anak 
di panti asuhan, dan mulai berbisik padanya. 

"Bisakah Anda memberi saya kunci gudang?" 
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"Eh, kenapa?" 

Ketika Ruby bertanya sambil memiringkan kepalanya, saya mengucapkan jawaban yang 
paling keren dan paling menginspirasi. 

"Itu adalah bagian penting dari mengalahkan Raja Iblis." 

".....!" 

Ruby kemudian membuka matanya karena terkejut dan mulai menatapku dengan bingung. 
Dia menyerupai anak anjing yang terkejut dan tampak menggemaskan! 

"...Baiklah, ini dia." 

Setelah menatapnya lama, Ruby dengan hati-hati mengeluarkan cincin kunci dari saku 
dalamnya dan menyerahkannya kepadaku. 

"Terima kasih, Rubi..." 

Aku berbisik di telinganya sekali lagi dan berterima kasih padanya. 

"...Dan kamu benar-benar sok." 

Ruby kemudian menundukkan kepalanya karena malu! Saya pikir kita akan menjadi teman 
baik! 

"...Hmm." 

Jadi saya menerima kunci dari Ruby dan membuka pintu gudang yang terkunci rapat! 

Kali ini aku akan menangkap Frey menggunakan ilmu hitam tepat di TKP...! 

"...Batuk! Batuk!" 

"F-Frey?" 

Namun, situasi yang terjadi di gudang sangat berbeda dari yang saya harapkan. 

Alih-alih Frey menjalankan rencananya untuk mengancam panti asuhan sambil membuat 
ekspresi jahat, Frey bersandar ke dinding dan muntah darah. 

"...Keluar." 

Frey, yang menyadari kehadiranku, berbicara kepadaku dengan ekspresi dingin di 
wajahnya. 

"Batuk!!" 
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Tapi tepat setelah itu, dia memuntahkan darah lagi dan mulai gemetar. 

"...... Ugh." 

Pada awalnya, saya berpaling darinya dan mencoba meninggalkan gudang. 

Dia orang jahat yang menjijikkan, dia cukup licik untuk menyerangku ketika dia mendapat 
kesempatan, dan dia adalah penjahat yang akan menghancurkan Kekaisaran. 

Tapi... entah kenapa, melihatnya berbaring seperti itu... itu mengingatkanku saat pertama 
kali bertemu dengannya. 

Saat itu, akulah yang duduk, dan dia berdiri tegak. 

"Batuk! Batuk!" 

"...Mendesah." 

Sementara aku berpikir seperti itu, dia terbatuk sekali lagi dan menutup matanya rapat-
rapat. 

Akhirnya, karena tidak bisa melihatnya lagi seperti ini, saya mendekatinya dan duduk. 

Tentu saja, saya tidak akan memasukkan kekuatan suci apa pun dan hanya akan 
mendiagnosis kondisinya. 

Bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mendapatkan informasi tentang musuh. 

Saya tidak akan pernah bersimpati dengannya atau mengkhawatirkannya. Sekedar 
informasi... 

".....!" 

Ketika saya meletakkan tangan saya di tubuhnya sambil berpikir seperti itu, saya terkejut. 

"K-Kamu ... apa yang terjadi padamu?" 

"...Apa yang kau bicarakan?" 

"Ini ... apa di dunia ..." 

Tingkat kerusakan pada tubuhnya di luar imajinasi. 

Sirkuit mana tidak berorientasi dengan benar, menyebabkan kelebihan beban di tubuh 
setiap kali mana mencoba mengalir. Organ-organ internal semuanya terpelintir, dan 
hampir tidak ada kekuatan hidup yang tersisa di tubuhnya. 
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Satu-satunya saat saya melihat kondisi fisik seperti ini adalah ketika saya merawat pasien 
yang sakit kritis di rumah sakit yang dikelola oleh Gereja. 

Jadi... Sekarang Frey... 

"Kamu ... Tepatnya berapa tahun yang tersisa?" 

"Batuk!! Batuk... Apa maksudmu?" 

Rupanya, dia sepertinya tidak menyadari kondisi fisiknya. 

Lagi pula, dia sangat sombong dan sombong dan begitu dia tahu bahwa dia hanya memiliki 
beberapa tahun lagi untuk hidup, dia mungkin akan merajalela karena tidak ada gunanya 
melakukan hal lain. 

Dia mungkin akan mati dalam beberapa tahun jika dibiarkan sendiri seperti ini. 

Frey, yang akan menghancurkan Kekaisaran di masa depan dan diam-diam berdiri di sisi 
Raja Iblis saat dia melihat dunia terbakar, akan menghilang. 

Bagus. Sangat bagus. Anda ditakdirkan untuk mati sendiri tanpa usaha dari kami, jadi saya 
pikir ini berjalan sesuai rencana. 

Pasti, saya yakin itu akan baik-baik saja ....... 

. 

. 

. 

. 

Sampai hari ini, aku terus mengingat pertama kali aku bertemu dengannya. 

"...Apa yang kamu kerjakan sekarang?" 

" Itu adalah jumlah kekuatan suci yang sangat kecil." 

Pada akhirnya, aku memutuskan untuk memberinya kekuatan suci dalam jumlah kecil. 

Bukannya dia mengingat masa lalunya. Hanya saja Frey sulit untuk tetap menjadi 
sukarelawan, jadi aku hanya ingin memberinya energi yang cukup untuk membantu 
membersihkan tempat dengan nyaman. 

"... Eh?" 
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Tapi ada yang aneh. Jelas, saya telah memasukkan kekuatan suci, tetapi kekuatan hidupnya 
masih di titik terendah. Bagaimana ini bisa terjadi? 

Meskipun aku pasti memberinya kekuatan suci yang cukup sehingga dia bisa 
menghabiskan hari dengan nyaman. 

-- wussss... 

"... Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Tunggu saja." 

Akhirnya, saya mulai menyuntikkan sedikit lebih banyak kekuatan suci. Namun, 
vitalitasnya, atau lebih tepatnya kekuatan hidupnya, tidak meningkat. 

Cukup untuk 3 hari, cukup untuk seminggu, cukup untuk sebulan... 

Bahkan ketika saya terus menanamkan kekuatan suci, kondisi fisiknya tidak membaik 
sama sekali. 

"Terkesiap ... Terkesiap ..." 

Saat aku akhirnya menarik diri darinya sambil menghela nafas lelah. Aku bergumam dalam 
hati sambil mengangkat sudut bibirku dengan susah payah. 

'Bukankah ini bagus? Jika aku tidak bisa mengobatinya dengan kekuatan suciku... tidak ada 
yang bisa menyembuhkannya sama sekali.' 

Melihat bahwa kekuatan suci tidak bekerja, Dewa Matahari tampaknya telah 
meninggalkannya juga. Kalau tidak, tidak mungkin dia tidak bisa disembuhkan. 

Ya, itu sangat bagus. Ini adalah hal yang baik bahwa Frey yang jahat diberi hukuman mati. 

Itu selalu yang saya inginkan. Saya ingat bagaimana saya sangat ingin membunuhnya 
beberapa bulan yang lalu. 

Frey adalah penjahat yang tidak pantas mendapat simpati. Jadi, kematiannya benar-benar 
sesuatu untuk dirayakan. 

Tolong, mengapa ini terjadi? Sampai baru-baru ini, dia bahkan merasakan niat untuk 
membunuhnya, tetapi ketika kematiannya menjadi pasti, mengapa ... 

'...Mengapa hatiku hancur?' 

Mata perak Frey bersentuhan dengan mata putihku. 

Ketika bayangan wajah Frey yang polos, yang telah memberiku ramuan dengan mata 
peraknya yang bersinar, muncul di pikiranku, hatiku mulai sakit. 
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"Aduh...!" 

"Opo opo?" 

Rambut putih yang melambangkanku sebagai Orang Suci Putih Murni berkibar dan 
menyatu dengan rambut perak Frey. 

Saya selalu bertanya-tanya mengapa. Itu mungkin karena aku terlalu dekat dengan Frey. 

Melihat genangan darah yang terbentuk di depan Frey, yang memiliki ekspresi terdistorsi 
di wajahnya, aku berpikir berulang kali dengan mata kabur. 

Frey adalah Penjahat Terbesar Kekaisaran. Anda harus membencinya. Aku harus 
membencinya. Aku harus membunuhnya. Dia mencoba menyerangku. Dia akan menjadi 
penyebab kejatuhan Empire di masa depan. 

Aku bodoh. Aku selalu bodoh sejak kecil. Aku juga payah dalam menulis. Kemampuan 
menghafal saya di bawah standar. Satu-satunya hal yang saya kuasai adalah bersikap baik. 

Jadi sekarang situasinya masuk akal. Tidak ada yang salah dengan itu. Semuanya kembali 
normal... 

"Tidak." 

"Apa?" 

Pasti ada masalah dengan fakta bahwa bahkan jika kamu memasukkan kekuatan suci ke 
dalam tubuh Frey, itu tidak meningkatkan vitalitasnya. Itu bertentangan dengan hukum 
dunia. 

Kekuatan suci bukanlah keajaiban, itu adalah hukum dan fenomena. Keajaiban berbeda. 
Jelas aneh melanggar hukum yang tidak dapat diubah seperti itu. 

Bahkan jika saya menghilangkan fakta bahwa kekuatan hidupnya tidak diisi ulang, 
mengapa luka di tubuhnya tidak sembuh? Karena itu, ada sesuatu yang sangat salah saat 
ini. 

"Ferloche?" 

Dan Frey juga bertingkah aneh. Dia mengklaim dia akan melanggar saya, namun dia terus 
mengulur waktu sambil membuat segala macam alasan. 

Tidak, pertama-tama, semua yang dia lakukan aneh. 

Bukan hanya itu, aku juga... bertingkah aneh. 

Apa yang terjadi? Kenapa saya disini? Sejak kapan aku seperti ini? 
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Frey dalam bahaya. Jika terus seperti ini, dia bahkan tidak akan bertahan beberapa tahun. 
Jadi apa yang harus aku lakukan? Haruskah aku menyelamatkanmu? Haruskah aku 
membunuhmu? 

Apakah yang saya katakan sebelumnya adalah hal yang baik? Apa arti dari kata 
'pretentious'? Apakah itu benar-benar pujian? Apakah saya benar-benar tidak tahu arti 
kata itu? 

Jika apa yang saya yakini bukanlah keajaiban, apakah 'keajaiban' yang sebenarnya? 
Bukankah aku tahu itu sebelumnya? Jadi, apa hukum dan fenomenanya? Siapa Dewa 
Matahari? Apa yang saya percayai? 

Itu palsu. Itu semua palsu. Aku harus menemukan kebenaran. Aku tidak tahu, tapi aku 
merasakan dorongan untuk berteriak. 

"...Apakah dia akhirnya kehilangan akal sehatnya?" 

Kepura-puraan dan kemunafikan, terang dan gelap. Matahari, bulan, dan bintang. Dan- 

. 

. 

. 

. 

. 

"Setan..." 

"Uhuk uhuk! Apa yang kamu katakan ..." 

"Setan....." 

Sudah satu menit sejak Ferloche meletakkan tangannya di tubuh Frey dan mulai 
membelainya. 

Frey, kesal dengan ini, mencoba bangun, mengira dia bermain-main lagi ... 

"...Setan." 

".....?" 

Ferloche menanggapi dengan memiringkan kepalanya saat dia terus menggumamkan kata-
kata entah dari mana. 

"Apa yang kamu semburkan tiba-tiba?" 
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"Iblis...Tuhan..." 

Frey, yang menatap Ferloche dengan ekspresi bingung, mulai mendengarkannya dengan 
sungguh-sungguh saat dia hendak mengatakan sesuatu, tapi--- 

-- Berteriak... 

"Kalian berdua, apa yang kamu lakukan di sini?" 

Saat Ruby membuka pintu gudang yang gelap dan masuk, Ferloche menghentikan 
ucapannya dan mulai menggelengkan kepalanya. 

"...Ah? Apakah kamu baik-baik saja?" 

Sementara itu, ketika sinar matahari yang terang menembus melalui pintu yang terbuka 
menyelimuti Frey dan Ferloche sambil juga menyinari genangan darah di depan Frey, Ruby 
yang telah menyaksikan ini, berteriak ngeri. 

"... Tidak apa-apa, persetan." 

"Ya, ya ... Tolong beri tahu saya jika Anda membutuhkan bantuan." 

Kemudian Frey, dengan suara sedingin es, mengusir Ruby keluar dari gudang, dan mulai 
menatap Ferloche di depannya. 

"Semuanya, kamu menjadi seperti ini... kamu---" 

"---mendapat apa yang pantas aku dapatkan?" 

"Ya! Anda mendapatkan apa yang pantas Anda dapatkan! Yang Mulia Clana mengatakan itu 
adalah ekspresi dari benua timur yang digunakan pada saat seperti ini..." 

"Diam, turun dari tubuhku." 

Tak lama, ketika Ferloche mulai mengoceh dengan ekspresi tegas di wajahnya seperti 
biasa, Frey menghela napas dalam-dalam, lalu mendorongnya ke samping dan bergumam. 

"...Haruskah kita berhenti di sini untuk hari ini?" 

"Um... Mengingat kondisi fisikmu... Hari ini khususnya..." 

"Kalau begitu ayo pergi ke Katedral Gereja Dewa Matahari." 

" Eh? Tapi, baru-baru ini, hanya mereka yang telah mendapat izin yang bisa masuk ke 
gereja..." 

"...Aku harus berdoa denganmu setelah kerja sukarela, ingat?." 
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"...Ah." 

Setelah meninggalkan gudang, mereka berdua menyapa Anna, yang melihat mereka 
berlumuran darah dengan ekspresi ngeri, dan kemudian meninggalkan panti asuhan 
dengan tergesa-gesa. 

"Anda! Bagaimana Anda melukai tubuh Anda seburuk ini? Apakah kamu pernah disiksa 
oleh pasukan Raja Iblis? Jika Anda memberi tahu saya tentang hal itu, terutama Gereja..." 

"...Mengapa ada begitu banyak anggota Gereja di sekitar panti asuhan? Apakah kamu tahu 
sesuatu?" 

Mereka berdua naik kereta sambil mengajukan pertanyaan yang berbeda satu sama lain 
dan menjauh dari panti asuhan. 

Saat sinar matahari yang hangat menyinari mereka. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sesampainya di katedral, Frey menegur Ferloche selama sepuluh menit, yang sangat 
bersikeras agar doa mereka dipanjatkan terlebih dahulu, dan kemudian menuju ke mana 
dia membimbingnya. 

"...Jadi, apakah di sini kamu merasakan aura jahat?" 

Di sana berdiri sebuah gerbang besi mentah. 

"Ya! Kalian pasti melakukan sesuatu di sini... Uhmm!" 

"... Sst." 

Frey, yang menutup mulutnya, berbicara dengan nada pelan. Dia kemudian membuka jeruji 
besi dan melangkah masuk. 

"Fuha, bagaimana kamu bisa lolos dari penjaga? Aku tertangkap setiap kali aku mencoba..." 

"...Aku tidak tahu, tapi untuk beberapa alasan aneh, ada terlalu sedikit orang di katedral. 
Tidak ada penjaga. Ada yang aneh." 
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Meskipun sengaja tiba beberapa jam lebih awal dari yang diharapkan, dan mengenakan 
jubah biarawati yang polos daripada jubah gadisnya yang mencolok, semuanya sia-sia. 
Frey, merasa kecewa, menghela nafas dan mulai melihat sekeliling ruangan. 

"...Waktunya telah tiba untuk sesuatu terjadi." 

-- Ruuumble!!! 

Dan pada saat itu, ruang di dalam ruangan terbalik dan labirin yang rumit muncul. 

"Aku tahu itu." 

Frey, yang melihat pemandangan itu dengan tatapan yang diantisipasi, perlahan memasuki 
labirin bersama dengan Ferloche, yang menatap pemandangan itu dengan linglung dengan 
mulut ternganga. 

"Apa yang akan mereka lakukan?" 

Dan pada saat itu. 

"...Haruskah aku mengikuti mereka?" 

Irina, yang telah memperhatikan mereka dari jauh, mengenakan pakaian yang identik 
dengan pakaian Ferloche, diam-diam melihat sekeliling sebelum menuju ke ruang bawah 
tanah. 
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Chapter 51 
Bab 51 -- Labirin Bawah Tanah 

"Uh... kenapa tempat ini berubah?" 

"... Siapa tahu?" 

"Apa maksudmu, siapa yang tahu?! Kaulah yang bilang kau tahu rahasia tempat ini!" 

Ferloche, yang memimpin setelah memasuki ruang bawah tanah gereja, atau lebih tepatnya 
labirin, sekarang gemetar dan menjerit. 

Meskipun menjadi Saintess of the Sun God Church, dan seseorang yang pasti telah 
mengalami banyak kengerian di timeline sebelumnya, dia tampaknya masih takut pada 
kegelapan. 

Tentu saja, aku juga benci tempat gelap. Tapi aku tidak punya pilihan karena nyawa 
Ferloche dipertaruhkan di sini. 

"D-Apakah kamu tahu jalan ke depan?" 

"Tidak, cepatlah dan mulai bergerak." 

Meskipun nyawa Ferloche terancam, dia masih berjalan di depan. Meskipun cukup 
membosankan bagi saya, saya tidak bisa memimpin karena tubuh saya dalam kondisi 
babak belur. 

Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Ferloche, yang memiliki 'Berkah Dewa Matahari' 
untuk memimpin jalan keselamatan kita. 

"Oh! Jalan terbelah dua di sini." 

Setelah berjalan cukup lama, kami menemukan jalan bercabang. Dilihat dari ini, tampaknya 
labirin ini memiliki desain yang sangat khas. Sebuah garpu klise dari satu jalan yang benar 
dan jalan yang salah atau jebakan. 

"P-Frey! Jalan mana yang harus kita tempuh?" 

"hmm.." 

Jika saja saya memiliki 1 tumpukan, saya akan diam-diam mencoba kedua jalur tanpa 
disadari Ferloche, tetapi saat ini terlalu banyak untuk ditangani oleh tubuh saya. 

Jadi, saya kira saya harus memilih hal terbaik berikutnya. 

"...Kamu, pergi ke belakangku." 
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"Ya?" 

"Awasi punggungku sebentar." 

Aku menyeret Ferloche ke belakangku saat dia masih berjinjit dan mencoba mengukur apa 
yang ada di depan kedua jalur itu. Setelah memastikan dia mencari di tempat lain dengan 
cerdik, aku diam-diam mulai menyalurkan mana bintang 

"Aduh.." 

Setelah saya terus menyalurkan mana bintang ke depan, saya secara intuitif bisa 
merasakan ada sesuatu yang 'salah' dengan pintu masuk di sebelah kiri. 

"...Hak." 

Perasaan aneh itu tidak biasa, jadi saya membuka mata dan menunjuk ke kanan, ketika 
tiba-tiba terdengar suara keras dari lorong ke kiri. 

Terkejut, saya dengan cepat mencoba meraih Ferloche dan pergi ke lorong di sebelah 
kanan, hanya untuk menemukan bahwa dia tidak ada lagi di sana. Ferloche, yang telah 
waspada, tiba-tiba menghilang. 

"Ferloche!?" 

"Ya?" 

Bingung, saya memanggilnya dengan keras, dan yang mengejutkan saya, jawabannya 
datang kembali dari lorong di sebelah kiri. 

Dengan tergesa-gesa, aku mengambil pedang dari pinggangku dan melompat ke lorong di 
sebelah kiri. Di sana, saya menemukan Ferloche tersenyum penuh kemenangan, tertutup 
debu batu. 

"Sebuah labirin seperti ini, kamu hanya perlu menghancurkan semuanya!" 

"....Mendesah..." 

Di depannya ada batu pecah yang pasti telah menggelinding ke arahnya dengan kecepatan 
yang sangat tinggi. 

"Ayo lanjutkan." 

Dibebaskan dari pemikiran bahwa saya menyia-nyiakan mana bintang untuk apa-apa, saya 
mulai menerobos labirin dengan kecepatan tinggi dengan senjata pengepungan yang 
disebut 'Ferloche.' 

-- Retakan! 
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"...Ngomong-ngomong, bagaimana ruang besar ini dibuat di ruang bawah tanah gereja?" 

Sekitar waktu kami menerobos garpu ke-5, Ferloche, yang mematahkan leher orc undead 
yang muncul entah dari mana, menanyakanku sebuah pertanyaan sambil memegang mayat 
orc yang terkulai. 

"Lembur." 

"Benar... Lagi pula, korupsi Gereja telah berlangsung cukup lama." 

Segera setelah mendengar jawabanku, dia menganggukkan kepalanya dan mulai 
memurnikan orc undead dengan menyalurkan kekuatan sucinya. 

'...Apakah ini pekerjaan orang 'itu'?' 

Tentu saja, apa yang saya katakan kepada Ferloche bukanlah kebenaran. Bahkan di Gereja 
Dewa Matahari, tidak masuk akal untuk menciptakan ruang bawah tanah yang begitu 
besar, dan kemungkinan tertangkap sangat tinggi. 

Jadi, kemampuan magis pasti menjadi faktornya, dan jika itu adalah sesuatu yang pantas 
mendapatkan perbedaan 'quest utama', kemungkinan besar 'sihir manipulasi spasial' 
digunakan oleh 'Aide'. 

"...Ah, lihat ini!" 

Sambil berspekulasi seperti itu, Ferloche, yang memimpin di depanku, berhenti dan mulai 
melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. 

Saya melihat ke depan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan bukannya dinding 
ruang bawah tanah yang retak terus menerus, marmer putih dan telanjang menghiasi 
dinding semua sisi, dan cahaya hangat bocor melalui ornamen berbentuk matahari yang 
terpasang. 

"Apakah ini .... sinar matahari?" 

"Saya juga memperhatikan sinar matahari menyinari tubuh saya. Tapi mengapa sinar 
matahari keluar dari ornamen itu?" 

Mendengar kata-katanya, saya merasa sedikit enggan untuk menyentuh ornamen, jadi saya 
mencoba untuk menjauh, mengingat bahwa menyentuh benda mencurigakan di tempat 
seperti ini sama saja dengan bunuh diri... 

"Wah..luar biasa..." 

Tidak seperti saya, Ferloche sudah melepas beberapa ornamen dan bermain-main dengan 
mereka. 
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"Hei, Hei ...!" 

-- Klak!! 

"...Kotoran." 

Aku mencoba berteriak padanya untuk mengembalikan ornamen ke ruang aslinya dengan 
tergesa-gesa, tetapi suara mekanis yang aneh bergema. 

"Kyaa!?" 

Dengan panik, aku melingkarkan tanganku di sekitar Ferloche dan mengeluarkan 
pedangku, dan mulai mengamati sekeliling dengan waspada, tetapi tidak ada yang terjadi 
setelah beberapa saat. 

"K-Kamu ... Apa yang kamu lakukan?" 

Kemudian Ferloche, yang menatap kosong ke arahku, tampak bingung. 

"Tidak ada, kamu hanya terlihat sangat cantik hari ini." 

Setelah mendengar kata-kata itu, aku segera mengubah ekspresiku menjadi tatapan seram 
dan mulai meraba-raba Ferloche. 

"...Biarkan aku pergi." 

Ekspresinya berubah dingin, dan dia mendorongku menjauh. Meskipun dorongan ringan, 

kekuatannya dikombinasikan dengan Berkah Dewa Matahari❱, saya akan benar-benar 
terpesona jika saya tidak menguatkan diri. 

"...Eh." 

Saya tidak terpesona sepenuhnya, tetapi masih terdorong cukup jauh. Aku menabrak 
dinding dengan keras dan mengerang. 

-- Berteriak... 

"...Hah?" 

Kemudian sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. 

Pintu yang disembunyikan di tempat aku menabrak dinding runtuh ke belakang. 

Saat aku menatap kosong ke pemandangan itu, Ferloche menuju ke dalam tanpa ragu-ragu. 

"... Sepertinya aku pernah melihat ini di suatu tempat." 

"Apa?" 
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Aku, yang mencoba menghentikannya masuk dengan tergesa-gesa, berhenti ketika dia 
mengatakan bahwa dia sepertinya pernah melihat tempat ini sebelumnya. 

".....!!!" 

Dan, setelah beberapa saat, saya tidak punya pilihan selain membeku saat melihat 
pemandangan itu. 

-- Pada awalnya, ada Dewa Matahari, Dewa Bulan, dan Dewa Bintang. 

"K-Kenapa ini ada di sini...?" 

Ini karena karakter 'Hangul' ditulis di atas lempengan yang retak dan pudar. 

"Ini pasti ruang yang diciptakan oleh 'Aide'...? Namun, mengapa di dunia ini bahasa yang 
digunakan oleh nenek moyang saya ditulis di sini?" 

Aku melihat frasa yang entah bagaimana akrab bagiku dengan ekspresi bingung, dan 
kemudian melihat sekeliling. 

"Ah! Betul sekali! Aku melihatnya ketika aku pergi ke Benua Barat!" 

"...Kamu pergi ke Benua Barat?" 

Ketika saya bertanya dengan alis berkerut, Ferloche ragu-ragu sejenak, kemudian, setelah 
memainkan jari-jarinya sejenak, dia membuka mulutnya. 

"Ya, ketika aku pergi berziarah dengan Gereja... Cabang Kontinental Barat dari Gereja Dewa 
Matahari mengelola ruang yang sangat mirip dengan yang ini." 

"Hmm..." 

"Saya penasaran, jadi saya pergi untuk melihat... tapi saya tidak bisa masuk karena saya 
diberitahu bahwa itu adalah rahasia besar. Jika itu rahasia yang bahkan Saintess tidak bisa 
tahu, itu pasti rahasia penting!" 

Mengatakan itu, aku menatap kosong pada Saintess yang matanya berbinar karena 
kegembiraan, lalu aku mengalihkan pandanganku ke batu tulis dan mulai membaca konten 
lainnya. 

-- Di bawah perlindungan tiga Dewa, untuk waktu yang lama, dunia dalam kedamaian dan 
keseimbangan tetap terjaga. Namun, krisis datang secara tak terduga. 

"...Krisis?" 

-- Suatu hari, Matahari terbelah dua... 

Isi batu tulis terpotong di sana. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Apa yang telah kamu lihat?" 

"Ada teks yang cukup aneh di sini." 

Aku cukup menyesal tidak bisa membaca lebih jauh, tapi Ferloche, yang tiba-tiba 
mendekatiku, mengambil ornamen yang memancarkan sinar matahari dan mulai 
menerangi lempengan-lempengan itu. 

"Eh... ada apa ini? Aku belum pernah melihat teks seperti ini sebelumnya..." 

-- Ruuumble!!! 

"Kyaa!?" 

Ferloche, yang telah bergumam sambil melihat teks yang diterangi oleh sinar matahari, 
berteriak ketika seluruh ruangan tiba-tiba bergetar. 

"...Ini runtuh!" 

"kotoran." 

Akhirnya, ruangan mulai runtuh, dan untuk beberapa alasan, saya sejenak menatap kosong 
pada lempengan yang mulai retak, lalu berlari ke pintu keluar dengan Ferloche. 

'...Aku mendapat petunjuk yang tidak terduga.' 

Saat aku menatap kosong ke ruangan yang terkubur di tumpukan puing-puing, aku diam-
diam jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. 

Tidak disebutkan 'Dewa Bulan' atau 'Dewa Bintang' dalam Ramalan. Jika ada hal seperti itu, 
tidak mungkin mantan Pahlawan tidak akan menuliskannya. 

Namun, lempengan yang baru saja kulihat dengan jelas memiliki karakter 'Hangul' tertulis 
di atasnya. 

Dengan kata lain, ada petunjuk-petunjuk yang tidak disebutkan dalam kitab atau sistem 
kenabian. 

'Pokoknya, aku harus mengunjungi Benua Barat bagaimanapun caranya.' 

Penuh antisipasi bahwa mungkin saya bisa menemukan harapan baru untuk masa depan 
saya, saya memutuskan untuk mengunjungi Benua Barat sesegera mungkin, lalu bangkit 
dan mulai membersihkan kotoran dari pakaian saya. 

"Ugh... pantatku sakit..." 

"Berikan itu padaku." 
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"Tolong jangan!" 

Segera setelah itu, saya menemukan Ferloche, yang sedang duduk di lantai sambil 
memegang pantatnya. Aku mencoba mengambil perhiasan yang dia pegang, tapi Ferloche 
memutar tubuhnya untuk menghindari tanganku. 

"Untuk beberapa alasan, rasanya hangat... Mungkin seperti seorang ibu?" 

Hatiku sakit ketika dia mengatakan bahwa ornamen itu mengingatkannya pada ibunya. 
Aku menghela napas panjang mengingat fakta bahwa Ferloche adalah seorang yatim piatu 
dan berkata. 

"Jika kamu tidak ingin dikurung denganku dan tinggal bersamaku selama sisa hidupmu, 
jangan sentuh apa pun mulai sekarang." 

"...Baiklah." 

Ferloche lalu mengangguk dengan ekspresi dingin di wajahnya. Rupanya, dia tidak 
menyukai ide itu sama sekali. 

"Kalau begitu, ayo pergi." 

Setelah menempatkan Ferloche di depanku lagi, aku mendorongnya untuk bergerak lebih 
cepat, dan bergumam dalam hati. 

'...Apakah seseorang mengikuti kita?' 

Aku terus merasakan kehadiran seseorang sejak tadi. 

"Wow... ada banyak ornamen? Karena ada begitu banyak, kalau saya ambil satu saja..." 

"Jangan pikirkan itu." 

Sinar matahari dari ornamen yang menempel di lorong panjang terus menyinari kami. 

Melihatnya memancarkan cahaya dengan intensitas tertentu secara berkala, sepertinya itu 
bukan hanya ornamen sederhana, tapi aku memutuskan untuk mengabaikannya karena 
penyelesaian 'Main Quest' lebih mendesak saat ini. 

"Ah! Ada cahaya di sana!" 

"...Ya, kurasa begitu." 

Setelah berjalan untuk waktu yang lama, cahaya mulai muncul di kejauhan. 

Saya tidak tahu apa yang akan muncul kali ini, jadi saya mendekati cahaya dengan perasaan 
cukup cemas. Dan akhirnya kami sampai di sebuah pintu. 
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"... Sebuah segel ajaib tertanam di atasnya." 

Saat aku mendekat dan menyentuhnya dengan tanganku, lingkaran sihir yang cukup rumit 
muncul. 

Tentu saja, saya seorang pendekar pedang, tetapi saya tahu tentang sihir karena Serena 
dulu mengajari saya ketika kami akan bermain rumah di masa lalu. Jadi saya 
mengumpulkan banyak pengetahuan di timeline sebelumnya, jadi saya bisa menganalisis 
ini dengan mudah. 

'...Sihir penyegelan tingkat lanjut.' 

Namun, itu tidak berarti saya bisa membatalkan lingkaran sihir, jadi saya melihat segel 
ajaib yang terbentuk melalui tumpang tindih berbagai mantra rumit dengan ekspresi 
bingung. 

"Kenapa kamu tidak masuk?" 

"...Ada lingkaran sihir penyegel." 

"Lingkaran sihir penyegelan?" 

Saat aku berbicara dengan suara rendah dan menunjuk ke segel ajaib yang muncul di 
depanku, Ferloche, yang telah memiringkan kepalanya sejenak, menatapku dan berkata, 

"...Jika itu adalah lingkaran sihir penyegel, kamu bisa membatalkannya, kan?" 

Penampilannya begitu murni dan polos sehingga aku ingin menepuk kepalanya, tapi aku 
memejamkan mata erat-erat dan nyaris tidak menahannya. Saya kemudian dengan ramah 
menjelaskan. 

"Bahkan jika sepuluh penyihir Menara Sihir datang padanya, mereka tidak bisa 
menghilangkannya dalam sehari." 

"Mengapa?" 

"Mantra sihir penyegel dan anti-kehancuran yang berbeda ditumpuk bersama, 
menciptakan semacam efek sinergis yang dirancang untuk melindungi satu sama lain... 
Seseorang yang memiliki sensitivitas magis yang tinggi harus membutuhkan waktu lama 
untuk membatalkannya satu per satu." 

".....???" 

Dia berusaha keras untuk menjelaskan, tetapi Ferloche hanya memiringkan kepalanya 
dengan bingung. 
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"...Ini pada dasarnya seperti kunci yang sangat kokoh dan berkarat, artinya akan 
membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk membukanya bahkan jika kamu 
memasukkan kuncinya ke dalamnya." 

"Oh..." 

Pada akhirnya, setelah mengurangi penjelasan sebanyak mungkin agar sesuai dengan 
tingkat kecerdasan Ferloche, dia mulai menganggukkan kepalanya seolah dia mengerti. 

"Kalau begitu solusinya sederhana!" 

"...Apa?" 

Setelah menganggukkan kepalanya sebentar, Ferloche tiba-tiba menyilangkan tangannya 
dan berkata dengan ekspresi penuh kemenangan. 

"Jika kuncinya tidak berfungsi ... kita hanya perlu mendobrak kuncinya!" 

"........." 

Setelah dia berbicara, aku menatap Ferloche dengan ekspresi putus asa sementara dia 
terus menyeringai padaku. Aku langsung membuka mulutku pada pemikiran yang tiba-tiba 
terlintas di pikiranku. 

"Tunggu. Bisakah Anda menetapkan 'Segel Ajaib' sebagai target 'Berkah Dewa Matahari'? " 

"Hei, bagaimana kamu tahu bahwa aku memiliki 'Berkah dari Dewa Matahari'!?" 

"Bisakah atau tidak?" 

"Aku belum pernah melakukannya sebelumnya..." 

Mengatakan itu, Ferloche memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya, jadi aku dengan 
paksa meraih lengannya dan meletakkan tangannya di depan segel ajaib dan berkata. 

"Gunakan Berkah Dewa Matahari pada segel ajaib." 

"...Al-Baiklah, aku mengerti, jadi lepaskan!" 

Dia membebaskan tangannya, lalu dengan gugup mengambil napas dalam-dalam, dan 
dengan kuat menusukkan tinjunya ke segel ajaib. 

-- Dentang!!! 

Kemudian, lingkaran sihir penyegelan warna-warni yang terbakar di depannya hancur. 

"...Itu hancur, seperti memecahkan kaca." 
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Menyadari nilai 'Berkah Dewa Matahari' sekali lagi, saya membuka pintu dan memasuki 
ruangan bersama Ferloche, yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum bangga. 

"... disini sangat luas." 

Kemudian, ruang besar yang menyerupai arena besar memasuki visi kami. 

"Anda! Sudah waktunya untuk mengatakan yang sebenarnya!" 

Ferloche, yang sedang menonton arena dengan mulut ternganga, memelototiku dengan 
cemberut tiba-tiba dan mulai mengoceh. 

"Kenapa tempat yang terlihat seperti gudang kecil dari luar menjadi sangat luas saat kita 
masuk! Kenapa ada labirin yang rumit dengan jebakan yang ganas!?" 

"... Bajingan Gila." 

"W-Yah?" 

Namun, saya mengabaikannya dan melihat ke langit-langit dan meludahkan kata-kata 
umpatan. 

"Kenapa kamu...!" 

Begitu Ferloche mengikutiku dan melihat ke atas, dia mulai mengumpat juga. 

"Pengorbanan... lingkaran sihir..." 

Ini karena, di langit-langit yang tinggi, sebuah lingkaran sihir pengorbanan yang beberapa 
kali lebih besar dari yang digunakan dalam kasus 'Serangan di Asrama Rakyat' digambar. 

"Hei, apa ini? Bagaimana ini bisa terjadi?" 

"........" 

"Ayo, katakan yang sebenarnya dengan cepat! Frey!" 

Ferloche, yang menyaksikan adegan itu, gemetar saat kulitnya menjadi pucat. 

"Aku penasaran..." 

"Ah....." 

Tentu saja, saya juga tidak tahu. Ferloche mengerutkan kening dengan ekspresi kaku di 
wajahnya, dan kemudian mengatupkan giginya dan menggenggam tangannya. Dia 
kemudian berkata. 
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"Aha! Jika aku menghancurkannya dengan 'Kekuatan Dewa Matahariku seperti 
sebelumnya..." 

"Kekuatanmu hanya bisa menargetkan satu individu. Dan lingkaran sihir itu tersebar di 
mana-mana seperti di 'Insiden Asrama Rakyat'." 

"Tentu saja, tapi...!" 

"Selain itu, bagaimana kamu berencana untuk menghancurkan lingkaran sihir yang ditarik 
begitu tinggi? Itu tidak mungkin kecuali kamu bisa meregangkan tanganmu sejauh itu atau 
menembaknya." 

"Ugh..." 

Setelah mendengar ini, Ferloche, yang menjadi putus asa, tiba-tiba membuka matanya dan 
mulai melihat sekeliling. 

"... Apa yang kamu coba lakukan lagi?" 

"Ada yang aneh." 

Lalu tiba-tiba dia mulai mengamati sekeliling dengan kerutan di wajahnya dan membuka 
mulutnya dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"Aku bisa merasakan aura jahat dan kekuatan suci di saat yang bersamaan..." 

"Di mana...?" 

"...Di bawah kita." 

Setelah mendengar kata-katanya, saat dia melihat ke bawah tanpa sadar, tanah tiba-tiba 
mulai bergetar. 

-- Rumbleeeee!!! 

"Persetan!" 

Karena gempa, dia kehilangan keseimbangan dan jatuh di pantatnya. Sementara Ferloche 
hampir menangis, tombak putih muncul dari tanah tepat di depannya. 

"Heuuuhhhh..." 

"Ugh..." 

"Ini gila..." 

Tak lama, mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul dari tanah, bersenjata 
lengkap. 
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"Ada... terlalu banyak... sama seperti... saat itu..." 

Saat kulit Ferloche menjadi pucat karena ngeri saat menonton adegan ini. 

Alasan mengapa Ferloche, yang dapat melepaskan kekuatan luar biasa karena 'Berkah 
Dewa Matahari,' sangat ketakutan, adalah karena fakta bahwa berkahnya rentan terhadap 
'banyak musuh.' 

Berkah Dewa Matahari❱ adalah teknik khusus 1:1 yang dapat menunjukkan kekuatan luar 
biasa dengan menunjuk hanya satu musuh. Namun, itu dapat dengan mudah dinetralkan 
jika beberapa musuh menyerang secara bersamaan. 

Itulah alasan utama mengapa dia ditangkap oleh Raja Iblis di timeline sebelumnya. 

Yang telah dibilang... 

"... Kenapa kamu bertingkah seperti ini?" 

"Ini adalah situasi yang mengerikan!" 

"Apakah itu?" 

Tapi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Karena mereka adalah 'mayat hidup'. 

"Diam dan gunakan kekuatan sucimu." 

"...Ah." 

Mayat hidup sangat rentan terhadap Kekuatan Suci｣ dan Api｣. Itu cukup kuat untuk 

membuat undead tidak berdaya dengan sedikit kontak. 

"Dewa Matahari di surga, awasi kami... tidak, awasi aku dan berikan kekuatanmu..." 

-- Wuih...! 

Setelah Ferloche buru-buru mengucapkan mantranya, kekuatan suci yang membakar 
terpancar ke segala arah. 

""Keeeeeeeeek!"" 

Kemudian undead yang tak terhitung jumlahnya yang melakukan kontak dengan kekuatan 
sucinya mulai menggeliat kesakitan.. 

"Ah! Ada jalan keluar di sana!" 
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Sementara para undead kehilangan akal sehat karena rasa sakit, Ferloche, yang 
menemukan jalan keluar di kejauhan, berteriak dan mulai berlari menuju pintu keluar 
dengan ekspresi ceria, tapi.. 

-- Astaga! 

"...AH!" 

Sebuah panah yang terbang dengan kecepatan ganas menembus kakinya, dan dia tidak 
punya pilihan selain jatuh ke tanah lagi. 

"...Sial, kamu bahkan tidak bisa menghentikan itu." 

Sementara itu, saya menghunus pedang saya dan memukul enam anak panah yang 
bergegas ke arahnya, dan melihat anak panah yang tertancap di kakinya dengan wajah 
tidak puas. 

"Eh, kenapa...? Mengapa undead tidak...?" 

"Orang-orang ini adalah 'Paladin' yang dimakamkan di ruang bawah tanah gereja." 

"Hah?" 

Aku tidak tahu skema jahat siapa ini, tapi mereka membangkitkan paladin dengan atribut 
suci sebagai undead. 

Bukannya mereka hanya memiliki kekuatan suci, tapi itu sepenuhnya menyatu dengan 
mana gelap. 

Karena itu, mereka tidak menjadi lumpuh bahkan setelah menerima kekuatan suci 
Ferloche, tetapi mereka tampaknya telah diperkuat. 

Saya tidak tahu bagaimana situasi absurd ini terjadi, tetapi ada satu hal yang harus saya 
lakukan sekarang. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menggunakan kekuatan suci yang cukup? 
Ferloche?" 

"Y-Ya ...?" 

"Apakah itu yang terakhir dari kekuatan sucimu yang tersisa? Sekarang, Anda bahkan tidak 
akan memiliki kekuatan untuk bergerak sekarang. " 

"Bagaimana kau..." 

Tentu saja, saya menebak dari intensitas kekuatan suci yang saya rasakan ketika dia 
memancarkan kekuatan sucinya kembali di gudang panti asuhan. 
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Apa yang akan saya katakan sekarang kepada Ferloche, yang tergeletak di tanah gemetar 
dengan ekspresi putus asa di wajahnya, secara langsung bertentangan dengan harapannya. 

"...Apa yang akan kamu lakukan? Karena aku sudah merencanakan ini sejak awal." 

".....!" 

Setelah mendengar itu, Ferloche mulai menutup matanya rapat-rapat. Perlahan aku 
mendekatinya dan mengangkat sudut bibirku. 

"Gencatan senjata atau apa pun ... Anda seharusnya tidak mempercayai saya, anggota 
Tentara Raja Iblis." 

"K-Kamu ..." 

"Bukankah bagus kita ada di sini? Aku sengaja menyiapkan tempat ini untuk berurusan 
denganmu, yang memulihkan kekuatan sucinya dari sinar matahari." 

Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ferloche berangsur-angsur menjadi pucat. 

Melihat sosoknya, aku cukup khawatir tentang apa yang harus aku lakukan selanjutnya jika 
aku bertahan dari sini... tapi aku tidak punya pilihan selain menyelamatkan Ferloche dari 
undead yang akan segera terbangun sepenuhnya. 

"...Apakah kamu akan membunuhku?" 

"Yah... apa yang harus aku lakukan? Haruskah saya membunuh orang kecil yang malang ini 
tanpa ada yang mendengar teriakannya? " 

Aku tiba tepat di depan Ferloche, dan berbisik padanya dengan senyum sinis. 

"Atau, kamu bisa tinggal di sini dan memelukku ..." 

"Aduh!!" 

Tetapi pada saat itu, Ferloche mencabut panah dari kakinya sendiri, melemparkannya ke 
arahku, dan berlari menuju pintu keluar dengan sekuat tenaga. 

"Keugh!!" 

Berkat dia, aku menjatuhkan diri dengan luka di perutku saat dia berhasil mencapai pintu 
keluar dan membuka pintu. Aku menatapnya yang memudar sejenak, lalu bergumam pada 
diriku sendiri. 

"...Benda yang keluar dari ornamen itu pasti benar-benar sinar matahari." 

Jika dia terus pulih karena sinar matahari yang terpancar dari ornamen itu, Ferloche akan 
bisa keluar dari sini dengan selamat. 
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Dengan pemikiran itu, aku tersenyum lembut dan memainkan pedangku. Aku kemudian 
mengalihkan pandanganku ke arah undead, yang tersentak ketika mereka melihatku. 

Aku bahkan tidak tahu apa tujuan dari tempat celaka ini; Aku bahkan tidak tahu siapa 
target lingkaran sihir besar di langit-langit... 

Tapi, aku akan mengulur waktu sebanyak mungkin dengan memblokir undead di sini. 

Jadi Ferloche, yang kelelahan karena kurangnya kekuatan suci, dapat melarikan diri dengan 
selamat. 

"Screeeech!!!" 

"Apakah ada jebakan lagi di depannya? Akankah Ferloche dapat melarikan diri?" 

Aku mengangkat pedangku sambil memelototi para paladin undead, yang mengeluarkan 
teriakan perang. Aku bergumam pelan saat aku membalut tubuhku dengan mana bintang. 

"...Sekarang bukan waktunya bagiku untuk mengkhawatirkan orang lain." 

Hari ini, jantungku sepertinya berdenyut beberapa kali lebih banyak. 
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Chapter 52 
""Melengking !!"" 

Undead yang tak terhitung jumlahnya memelototiku saat mereka mengeluarkan teriakan. 

Kemudian, mana gelap undead dan kekuatan suci yang terpancar dari armor putih yang 
mereka kenakan, bercampur menjadi satu dan mulai melahapku. 

"Ugh... aku merasa sakit..." 

Saya merasa sangat tidak nyaman ketika saya dikelilingi oleh aura hibrida yang seharusnya 
tidak pernah hidup berdampingan. 

Alasan saya mungkin merasa sangat buruk adalah karena situasi saya sama. 

Aku adalah Pahlawan yang ditakdirkan untuk melakukan perbuatan jahat. 

'Bisakah saya menang?' 

Saat aku mengamati mayat hidup untuk waktu yang lama dengan ekspresi tanpa ekspresi 
dan bergumam pada diriku sendiri, aku mulai memahami kekuatan mereka. 

Dilihat dari armor dan struktur fisik mereka, tampaknya sebagian besar undead adalah 
paladin yang terlatih. 

Jika demikian, apakah ini pemakaman di mana para paladin dari Gereja Dewa Matahari 
dimakamkan ketika mereka binasa? 

'...Kuburannya pasti ada di permukaan.' 

Namun, sekarang aku memikirkannya, kuburan Gereja yang telah mempertahankan 
gelarnya sejak satu milenium hadir di depan mata di permukaan. Jadi, kenapa tempat ini 
memiliki begitu banyak mayat para paladin? 

-- Astaga! 

Saat aku merenungkan situasinya, beberapa undead menembakkan panah ke arahku. 

"Sriiiiiiiiii!!!" 

Saat aku menghindar sambil mencoba mempertahankan stamina sebanyak mungkin, 
undead mulai melolong padaku. 

'Untungnya, tampaknya mereka tidak memiliki banyak kecerdasan.' 

Ada beberapa jenis mayat hidup. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jenis pertama adalah jenis yang bergerak di bawah perintah langsung dari ahli nujum, dan 
ditandai dengan mampu menjadi lebih kuat atau lebih lemah pada kebijaksanaan ahli 
nujum. 

Tentu saja, melihat bahwa orang-orang ini telah bertindak sewenang-wenang sejak 
sebelumnya, tampaknya tidak ada yang namanya ahli nujum di sini. 

Tipe kedua adalah tipe yang memiliki kecerdasan tinggi dan membuat penilaian yang 
efisien sendiri. Dalam hal ini, ia menghabiskan banyak bahan, waktu, dan mana untuk 
dibuat, tetapi seseorang dapat memanggil mayat hidup yang cukup kuat. 

"Waktu. Aku harus mengulur waktu..." 

Setelah selesai menilai kekuatan lawan, aku perlahan bergerak ke samping dan bergumam 
pada diriku sendiri. 

Tujuan saya saat ini bukanlah untuk menghancurkan mereka, tetapi untuk membeli waktu 
sebanyak mungkin. 

Hanya dengan begitu Ferloche bisa keluar dari tempat ini dengan selamat. 

Ketika saya menggunakan mana bintang saya sebelumnya untuk menguraikan jalan ke 
depan, saya menemukan bahwa jika seseorang membuka pintu itu dan meninggalkan 
ruangan ini, mereka akan menemukan lorong yang membentang sampai ke permukaan. 

Jadi, bahkan jika Ferloche telah kehabisan kekuatan suci, dia masih akan memiliki cukup 
untuk keluar dari tempat ini jika dia pulih dari sinar matahari yang keluar dari ornamen, 
dan terus maju. 

Tentu saja aku tidak tahu apa yang ada di luar sini... tapi jika dia pergi ke luar, dia akan bisa 
mendapatkan lebih banyak sinar matahari, jadi dia akan baik-baik saja. 

"Screeeeech!!" 

Setelah aku selesai berpikir seperti itu, para paladin undead menyerangku secara 
bersamaan. 

Itu mirip dengan menonton segerombolan semut yang mencoba melahap mangsanya. 

Dengan ekspresi sedikit kuyu, aku mencoba menggunakan Batu Dominasi❱ di sakuku untuk 
berjaga-jaga. 

Tapi bahkan jika aku menekan jariku sampai sakit, undead itu masih memelototiku dan 

mendekatiku. Seperti yang diharapkan, Batu Dominasi❱ tampaknya tidak berpengaruh 
pada undead. 

"Heup!" 
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Akhirnya, setelah mengeluarkan tanganku dari saku, aku langsung meraih gagang 
pedangku, mengambil napas dalam-dalam, dan kemudian mengayunkan pedang dengan 
sekuat tenaga. 

-- Berkilau! 

Saat mana bintang yang indah menyatu dengan baja dingin, garis depan undead yang 
menyerang mulai runtuh setelah mereka dibelah. 

"Screeeeech!!" 

Tentu saja, karena mereka adalah undead, kebanyakan dari mereka masih menggeliat, 
tetapi mengetahui bahwa mereka akan bertahan, aku mengarahkan tepat ke kaki mereka 
sehingga gerakan mereka sia-sia. 

-- Retakan! Retakan!! Para undead, yang ambruk di lantai dengan kaki terpotong, diinjak-
injak oleh undead yang menyerangku dari belakang. Setelah dihancurkan dan diinjak-injak, 
mereka menjadi lumpuh. 

"Ugh... Sialan..." 

Sementara aku melihat mereka dengan ekspresi ceria, aku menjatuhkan diri kesakitan 
seolah-olah sebuah pisau telah menusuk jantungku. 

Jika saya bisa mengulangi ini beberapa kali lagi, jumlah undead akan berkurang jauh. 
Tetapi sekali lagi, pengaruh 2 tumpukan penalti dan 1 tumpukan penalti khusus tampaknya 
terlalu banyak. 

"Terkesiap ... terkesiap ..." 

Aku duduk sejenak dan terengah-engah, lalu segera aku terhuyung-huyung dan meraih 
pedangku. 

"Haruskah aku mencoba pertarungan tangan kosong?" 

Saya teringat mitos tertentu dari Sword Saint pertama, Kepala pertama dari keluarga 
Bywalker Ducal. Ada kisah legendaris tentang dia menghentikan pasukan berkali-kali 
sendirian menggunakan metode ini. Saya berpikir untuk melawan mereka menggunakan 
pertarungan tangan kosong melawan mereka untuk sementara waktu, tetapi segera 
menyadari bahwa itu adalah ide yang bodoh. 

Bukankah hasilnya akan terlihat jelas jika aku bertarung saat dikelilingi oleh para paladin 
yang pasti adalah prajurit elit dari Gereja Dewa Matahari dalam keadaan di mana aku 
berada di ambang kematian karena kondisiku yang mengerikan? 

Tentu saja, karena mereka adalah undead, kecepatan dan refleks mereka agak lambat, 
tapi... tidak ada gunanya mengambil risiko seperti itu. 
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"... Terserah, aku tidak bisa melakukannya." 

Setelah menyerah mencoba mendorong pertarungan tangan kosong, aku menarik napas 
dalam-dalam dan mulai memusatkan mana di dalam tubuhku. 

Menurut perhitungan saya, meskipun tubuh saya akan berada dalam kondisi yang lebih 
kritis, saya tidak berpikir itu akan menjadi masalah besar jika saya memberikan satu 
tebasan pedang lagi. 

-- Schwiiiing! 

Aku menebas kaki undead yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi dengan meluncurkan 
tebasan pedang besar ke arah mereka, dan segera setelah itu, aku meraih dadaku dan mulai 
berguling-guling di lantai karena rasa sakit yang menyiksa yang kurasakan di hatiku. 

"Arghh..." 

Sementara saya menggeliat kesakitan sejenak, debu beterbangan di udara saat saya 
berguling-guling di lantai. Setelah memuntahkan darah yang telah aku kumpulkan di 
mulutku, aku menikam pedangku ke tanah dan menggunakannya untuk menopang 
tubuhku yang babak belur saat aku terhuyung-huyung. 

"Mereka telah kehilangan cukup banyak, bukan?" 

Meskipun dia hanya mengayunkan pedangnya dua kali, jumlah undead berkurang cukup 
untuk dihitung dengan mata telanjang. 

Saya sangat ingin mengayunkannya beberapa kali lagi, tetapi sekarang adalah waktu untuk 
membeli waktu sebanyak mungkin. Aku memutuskan tindakan ini dan menyelinap ke pintu 
yang ditinggalkan Ferloche. 

'...Begitu aku pergi ke lorong sempit itu dan menebas undead yang mengikutiku, aku harus 
melarikan diri ke luar saat aku mencapai batasku.' 

Karena ada risiko dikepung dan diserang dari semua sisi saat menghadapi mereka dengan 
pertarungan tangan kosong di ruang yang luas, tentu saja adalah hak untuk menyerah pada 
pendekatan itu. 

Namun, jika arah serangan musuh terbatas hanya satu dan saya hanya perlu menghadapi 
beberapa musuh, ceritanya akan berbeda. 

Jika aku mengambil tempat yang menguntungkan untuk lorong itu sekarang, aku akan bisa 
bertahan cukup lama hanya dengan menebas undead di depanku. 

Tentu saja, jika begitu banyak dari orang-orang ini bergegas ke lorong, tidak peduli berapa 
kali saya menebangnya, pada akhirnya akumulasi mayat akan mulai mengalir keluar, tetapi 
dalam situasi saat ini, saya tidak punya pilihan lain. 
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Pintu keluar di sisi lain diblokir oleh yang relatif kuat di antara para undead, dan secara 
bertahap semakin banyak paladin undead muncul dari tanah dan meminimalkan ruang 
kosong yang tersisa di dalam ruangan. 

Dan karena aku mencoba mengulur waktu sambil juga memastikan bahwa aku tidak 
kehilangan nyawaku, aku harus bertarung dengan rute pelarian di belakangku. 

Tentu saja, jumlah undead paladin yang keluar adalah masalah, tapi... Karena ada banyak 
monster yang menyusup ke Ibukota baru-baru ini, Ksatria Kekaisaran terus-menerus 
menjaga Ibukota Kekaisaran. 

Dan, dengan bantuan tentara elit dari keluarga Kekaisaran, tidak peduli berapa banyak 
kekuatan suci yang dimiliki undead ini, mereka akan dengan mudah menaklukkan para 
undead paladin, yang akan sangat lemah di bawah sinar matahari. 

"Screeeech!!!" 

"... Bajingan-bajingan menyeramkan ini." 

Sambil berpikir seperti itu, aku membuka pintu yang dimasuki Ferloche, duduk di tengah 
lorong panjang, dan mengunci pintu. 

Tentu saja, saya tidak berpikir pintu itu akan bertahan lama, tetapi itu masih lebih baik 
daripada membukanya lebar-lebar 

-- Menabrak!! 

"Menjerit !!" 

"Huh, sialan." 

Meskipun aku berusaha untuk mengulur waktu, pintu itu dihancurkan oleh satu undead. 

Berkat itu, aku merasa kecewa untuk sesaat, dan setelah memotong kepala undead yang 
menghancurkan pintu, aku akhirnya menilai situasi secara keseluruhan. 

"...Eh?" 

Tapi ada yang agak aneh. 

"Keugh! Kek!" 

"Menjerit!" 

Di luar gerombolan undead yang menyerangku sambil mengeluarkan lolongan 
menyeramkan, undead kolosal yang menjaga pintu masuk yang berlawanan berkomunikasi 
satu sama lain dan mulai memanipulasi sesuatu. 
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"...Apa yang mereka coba lakukan?" 

Setelah melihat tingkah mereka yang mencurigakan beberapa saat, aku mencoba keluar 
dari lorong untuk mencari tahu apa yang mereka lakukan, tetapi sebelum aku 
menyadarinya, undead itu tiba tepat di depanku, jadi dengan menyesal aku terpaksa 
memasuki lorong itu lagi. . 

"Screeeeech!" 

"... Tidak ada kesempatan." 

Berdiri di tempat yang telah ditentukan sebelumnya, aku menusukkan pedangku ke 
tengkorak undead pertama yang memasuki pintu keluar. 

""Keughhhh!!"" 

Kemudian, lima hingga enam undead mulai mendorong melewati undead yang pedangnya 
tertancap di tengkoraknya. 

"Kecepatan mereka mengerikan ... tapi mereka sangat kuat." 

Mereka cukup lambat, tetapi mereka sama kuatnya seperti ketika mereka masih hidup. 
Kemudian, saat mereka mulai mengerahkan kekuatan mereka, aku terpaksa menggunakan 
undead dengan pedang di tengkoraknya sebagai perisai untuk mencoba menghalangi 
kemajuan mereka. Namun, saya didorong ke titik di mana lengan saya terasa kram. 

"Heup!!" 

Saat tiga undead lagi bergabung, aku hampir kehilangan pusat gravitasiku dan pingsan, tapi 
aku mengatupkan gigiku dan mencabut pedang dari tengkorak undead, yang digunakan 
sebagai perisai, dan mulai menebas orang-orang di depanku. 

Kekuatan individu mereka menakutkan, tetapi kecepatan mereka tidak ada, jadi tubuh 
undead, yang lehernya diledakkan tanpa bisa memblokir seranganku, berangsur-angsur 
menumpuk. 

"Ugh." 

Tapi itu tidak lama sebelum saya mulai didorong kembali. 

Itu karena terlalu banyak undead yang menumpuk di lorong, secara bertahap 
meminimalkan ruang kosong yang bisa aku gunakan sebagai pijakan. 

Tapi karena aku harus mengulur waktu, aku menikam, memotong, dan memutilasi undead 
paladin yang bergegas dengan ekspresi serius di wajahku, tapi itu pun menjadi tidak 
berguna karena undead yang dinetralisir terus menumpuk. 
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Entah itu kebetulan atau peningkatan kecerdasan yang tiba-tiba, para undead mulai 
memanjat lorong itu saat mereka menggunakan tubuh rekan-rekan mereka yang lumpuh 
sebagai batu loncatan. 

"Tetap saja, dengan ini, akan sulit bagi orang-orang ini untuk keluar." 

Aku mulai mundur selangkah perlahan, berpikir bahwa aku bisa menyerahkan pekerjaan 
itu kepada Ksatria Kekaisaran dengan percaya diri. 

'Ferloche tampaknya telah melarikan diri dengan selamat. Saya sangat senang.' 

Saat aku memperlambat kemajuan mereka dengan menebas undead di depanku sebanyak 
mungkin, aku tiba di tempat yang dianggap sebagai pintu menuju ke permukaan. 

Ketika saya perhatikan bahwa pintunya sedikit terbuka, saya menyadari bahwa untungnya 
Ferloche tampaknya telah melarikan diri dengan selamat. 

"Aduh!!" 

"Keeeeeek!!" 

Setelah memastikan bahwa Ferloche aman, aku berhenti tepat di depan pintu keluar untuk 
memperlambat kecepatan undead. Aku tersenyum lega, menyadari bahwa sudah hampir 
waktunya bagiku untuk pergi, dan mulai mengirisnya lagi. 

Jika aku menumpuk sebanyak mungkin tubuh undead yang telah dinetralkan di pintu 
masuk, tidak peduli seberapa kuat undead itu, hanya satu yang bisa keluar. 

Saya ingin mengatasi situasi sepenuhnya dengan membunuh mereka semua, tetapi jika 
saya mencoba melakukannya, saya mungkin akan mati. 

-- Berteriak... 

Setelah meretas untuk waktu yang lama dan membuat dinding rendah yang terbuat dari 
undead, aku dengan hati-hati membuka pintu, meraih hatiku yang masih membara dan 
mengeluarkan jubah hitam dari tas sampingku. 

"Mendesah..." 

Dan begitu aku membuka pintu, aku menatap kosong pada pemandangan yang terbentang 
di depanku sejenak, lalu dengan hati-hati menutup pintu dan menelan ludahku. 

"... Persetan." 

Aku baru mengerti semua yang terjadi di sini. 

. 
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Beberapa menit sebelumnya, Frey membuka pintu ke permukaan dan menyadari sesuatu. 

"Apakah dia pergi ke arah itu?" 

Irina Philliard, yang bersembunyi di balik pintu di bawah tempat di mana lingkaran sihir 
pengorbanan ditorehkan menggunakan gulungan sihir siluman, menjulurkan kepalanya 
dan memperhatikan Frey saat dia berjuang melewati gerombolan undead. 

"Aneh ... sangat aneh ..." 

Akhirnya, saat Frey menghilang sepenuhnya ke lorong, Irina mulai bergumam dengan 
ekspresi bingung di wajahnya. 

"Kenapa Frey hanya berbuat baik setelah dia melakukan perbuatan jahat?" 

Baru dua bulan yang lalu dia menjadi yakin akan perbuatan baik Frey. 

Setelah 'Serangan di Asrama Rakyat', tidak peduli berapa banyak dia menyelidiki, dia tidak 
mengumpulkan banyak informasi karena kesenjangan statusnya dan kurangnya dana, jadi 
Irina Philliard akhirnya menuju ke 'Hutan Ashen'. 

Itu mungkin karena setelah Dark Golem dihancurkan hari itu, iblis dan monster berbahaya 
yang tinggal di dalam 'Hutan Ashen' semuanya bermigrasi ke tempat lain. 

Namun demikian, Hutan Ashen masih bukan tempat yang baik. Ini karena lingkungan alam 
yang keras dan binatang buas yang bersarang di sana menggantikan iblis dan monster yang 
bersembunyi di mana-mana. 

Meski begitu, Irina mengumpulkan semua uangnya, membeli gulungan sihir dan 
mengambil cuti dari akademi. Dia bahkan pergi sejauh tinggal di Hutan Ashen untuk 
membenamkan dirinya dalam penyelidikan. 

Jika ada masalah yang muncul, solusinya harus ditemukan. Ini selalu menjadi prinsip Irina. 

"Hei, ini...!" 

Setelah sebulan mencari di hutan Ashen, Irina dapat menemukan informasi yang 
menentukan. 
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Sementara dia rajin meneliti seperti biasa, dia sangat menonjolkan gua untuk menghindari 
hujan deras, dan saat dia melangkah masuk dia menyadari tempat apa itu. 

"Ada noda darah dan jejak seseorang yang diseret di tanah, dan aku bisa merasakan mana 
berkilau yang digunakan Liana... Jadi ini...?" 

Pria tak dikenal dengan penutup mata yang mengancam Irina saat dia terus berjuang dan 
mencoba melarikan diri entah bagaimana. 

Ingatannya tentang kejadian itu begitu jelas sehingga masih muncul dalam mimpinya 
sampai hari ini, dan dia dengan mudah dapat mengidentifikasi jejak perjuangannya. 

Lebih jauh lagi, alih-alih mengalami kelelahan mana, berkat sensitivitas mana yang 
meningkat, dia bisa merasakan kesamaan antara mana yang digunakan Liana dan yang 
digunakan Frey. Irina menelan ludah dan mulai mengobrak-abrik ranselnya. 

'Jelas ada teriakan wanita saat itu. Jadi, jika ini memang tempat di mana budak seks 
dibesarkan...' 

Irina, sebagai imbalan untuk menyerahkan makanannya selama sebulan, mengeluarkan 
gulungan mantra serangan yang dia beli dan diam-diam memasuki gua, di mana dia 
mengambil napas dalam-dalam untuk mengantisipasi pemandangan mengerikan yang akan 
segera terungkap di depan matanya.... 

"...Hah?" 

Namun, begitu dia melihat situasi yang terjadi di depan matanya, dia tidak punya pilihan 
selain menghela nafas. 

Alih-alih budak seks atau alat penyiksaan, ada mayat monster yang membusuk. 

-- Berkilau... 

Dan, di tengah tubuh monster itu, mana yang berkilau masih bersinar. 

".....!" 

Irina, yang sedang menonton adegan itu, tercengang ketika kakinya menabrak sesuatu dan 
melihat ke bawah tanpa sadar. 

"Apakah itu mayat ...?" 

Karena ada tubuh wanita yang kepalanya dipenggal. 

Dia adalah Archmage yang paling dihormati dalam sejarah benua, jadi dia melanjutkan 
dengan ekspresi yang sedikit terganggu dan mulai memeriksa kepala wanita di sebelah 
mayatnya. 
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"... Dia tersenyum." 

Entah itu karena mana yang berkilauan, atau gua es, Irina, yang memiliki ekspresi tenang di 
wajahnya, mengatakan bahwa wanita itu tersenyum terlalu bahagia untuk seseorang yang 
telah dipenggal kepalanya. 

Itu adalah tatapan yang seharusnya tidak dia miliki jika dia benar-benar budak seks Frey 
yang dibunuh karena mencoba melarikan diri. 

Selain jejak noda darah kering di pintu masuk gua berlanjut sampai di sini, ada banyak 
noda darah di sebelah mayat. 

Melihat itu, Irina sampai pada kesimpulan bahwa orang yang membawanya ke sini dan 
orang yang mengambil nyawa wanita ini pasti Liana..dengan kata lain, Frey, yang 
cenderung batuk darah setelah setiap serangan. 

"Murid! Kamu tidak boleh memasuki hutan itu !! " 

"Tidak apa-apa. Saya sepenuhnya siap. " 

"Terakhir kali, seluruh desa dibakar oleh monster yang tinggal di hutan itu! Melihat bahwa 
hanya mayat yang tersisa di desa, semua orang yang hidup akan dibawa ke gua... Apakah 
kamu masih ingin pergi?" 

Irina mengingat kejadian malang yang dia dengar dari penduduk asli setempat yang 
mencoba menghentikannya dengan sekuat tenaga dan menjadi yakin akan satu fakta. 

'Frey tidak membunuh budak seks ... dia membalaskan dendamnya.' 

Setelah melakukan sesuatu yang buruk pada seseorang, Frey melakukan perbuatan baik 
secara rahasia, di belakang semua orang. 

Itu adalah rahasia Frey yang dia temukan setelah penyelidikan selama sebulan. 

"Sebelumnya, dia mengancam Ferloche untuk melarikan diri dengan sengaja, jadi dia bisa 
memblokir gerombolan undead sendirian... Aku juga yakin akan hal itu." 

Dan keyakinan itu sekali lagi diperkuat oleh Frey yang menunjukkan perilaku yang sama 
kali ini juga. 

'Tapi kenapa dia melakukan ini?' 

Irina benar-benar yakin dengan tindakan Frey, tapi dia tidak tahu mengapa Frey 
melakukannya. 

Tentu saja, jika dia bertanya langsung pada Frey, dia bisa langsung tahu... Tapi pasti ada 
alasan mengapa dia berusaha keras untuk menyembunyikan perbuatan baiknya. 
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Terlalu berbahaya untuk mendekatinya tanpa mengetahui apakah variabel terjadi selama 
regresi ini dan Frey berubah, atau apakah dia memang seperti itu sejak awal. 

Karena dia adalah orang yang sangat jahat, bahkan mungkin ada semacam kejahatan yang 
tersembunyi di dalam perbuatan baik itu, atau mungkin ada alasan lain mengapa 
perbuatan baik itu tidak boleh ditemukan oleh siapa pun. 

Jadi, masih belum waktunya... 

-- Menabrak!! 

"Hah!?" 

Irina, yang telah tenggelam dalam pikirannya begitu lama, membuka matanya lebar-lebar 
setelah mendengar raungan tiba-tiba dan jeritan putus asa. 

"Hentikan!" 

Aku mendongak untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan Frey, dengan mata merah, 
muncul dari lorong, berdarah dari mulutnya, dikejar oleh gerombolan mayat hidup. 

Dia benar-benar mendorong mayat hidup keluar dari jalannya. Namun, setelahnya, Frey 
juga ditikam dan terluka oleh undead itu, namun dia masih terus menyerang undead 
kolosal tanpa ragu-ragu. 

"Ahhhh!!!" 

Saat dia memegang pedangnya dengan seluruh kekuatannya, salah satu dari dua undead 
kolosal yang memanipulasi sesuatu kehilangan kakinya. 

"Aaaaaaaaaaaar!!" 

"Ahhhh!!" 

Frey, yang gemetar saat darah menetes dari matanya, mulai menusuk undead. Sementara 
itu, undead mulai memanipulasi benda itu dengan lebih tergesa-gesa saat Frey memutar 
pedang yang dia tikam pada undead dengan sekuat tenaga. 

"Tunggu, kurasa ada yang salah..." 

Irina, yang menatap kosong ke pemandangan itu, buru-buru mulai memusatkan api di 
tangannya. 

"DIEEEE!!" 

Sementara itu, Frey, yang memutar pedang dengan sekuat tenaga, memotong kaki undead 
dan menghancurkan benda yang sedang mereka mainkan. 
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"Sial..." 

Dengan kekuatan ledakan yang luar biasa, dia mengalahkan gerombolan paladin undead 
dan dua undead kolosal. Namun, dia sepertinya telah mencapai batasnya. 

Karena, setelah mencurahkan seluruh kekuatannya, dia jatuh berlutut dan kemudian 
pingsan tak berdaya. 

"Tidak... aku tidak bisa jatuh disini..." 

Menyadari bahwa dia tidak lagi memiliki kekuatan di tubuhnya, dia mengeluarkan sesuatu 
dari saku dalamnya dengan ekspresi putus asa di wajahnya, sementara Irina, yang 
merasakan perasaan tidak menyenangkan darinya memutuskan untuk campur tangan 
dalam situasi dan menembakkan api dari tangannya. . 

-- wussss!! 

"Pekik !!" 

Saat Irina melepaskan tembakan dari tangannya, undead di sekitar Frey mulai terbakar. 

"A-Siapa itu---" 

Kemudian Frey memasukkan benda aneh itu kembali ke sakunya dan nyaris tidak 
mengajukan pertanyaan dengan suara tegang. Namun, ketika Irina memeluknya, Frey, yang 
secara intuitif menyadari bahwa dia dilindungi di balik kesadarannya yang memudar 
perlahan menutup matanya. 

-- Wuih! 

"Berteriak!" 

Kemudian Irina, yang memegang Frey dan menembakkan api pada saat yang sama, mulai 
menuju pintu keluar yang dibuka Frey saat dia kehabisan mana yang telah dia kumpulkan 
selama lebih dari seminggu. 

"Berteriak !!" 

"Persetan!!" 

Irina, yang menembakkan bola api terakhirnya yang bisa dia gunakan pada undead yang 
terlalu dekat untuk merasa nyaman, mengeluarkan gulungan mantra serangan yang dia 
simpan di sakunya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu. Saat dia membuka pintu... 

"...Mendesah." 

Segera dia bisa mengetahui mengapa Frey tiba-tiba kembali dengan tergesa-gesa. 
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"Evakuasi semua anak di panti asuhan!! Sekarang juga!!!" 

"Santo... Berhentilah memaksa. Jika Anda terus melakukan itu ... " 

"Jika kamu tidak segera mengungsi, aku akan menggunakan Berkah Dewa Matahari』 

untuk menghancurkan panti asuhan itu sendiri!!!" 

"I-Berkah dari Dewa Matahari...?" 

Ferloche, yang terbaring di lantai, terengah-engah dengan wajah pucat, berteriak pada Paus 
dan paladin yang menghalangi jalannya. Apalagi karena pemandangan yang terbentang di 
hadapannya. 

-- Kresek! Meretih!! 

-- Gigit! Tiupan! 

Itu karena di depannya sebuah pesta besar sedang berlangsung di panti asuhan Gereja 
Dewa Matahari di mana petasan dibunyikan dan terompet ditiup. 

'Mungkin ... lingkaran sihir di langit-langit ...' 

Irina, yang membeku sesaat, berkeringat dingin ketika dia menyadari tragedi yang akan 
terjadi jika bukan karena Frey. Dia kemudian merasakan kehadiran di belakang dan buru-
buru berbalik. 

"Berteriak !!" 

"B-Brengsek!" 

Kemudian, melihat undead mendekat tepat di belakangnya, Irina buru-buru merobek 
attack scroll di tangannya. 

-- Riiiiip! 

"H-hah!?" 

Dia segera diliputi cahaya bersama Frey, saat mereka berdua menghilang ke udara tipis, 
merasakan perasaan akrab yang dia alami sebelumnya selama insiden evaluasi kinerja. 

Dan kemudian ada keheningan sesaat. 

"Pekik !!" 

"A-Apa-apaan ini!?" 

"Mayat hidup! Seorang undead telah muncul!!" 
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Ini adalah awal dari Insiden Ksatria Mayat Hidup Suci』 yang akan membalikkan 

Kekaisaran dan Gereja Dewa Matahari. 
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Chapter 53 
Tempat Irina dan Frey tiba berada di hutan lebat yang diterangi oleh cahaya dari segala 
arah. 

"Aduh...!" 

Irina, yang terengah-engah untuk beberapa saat karena efek samping dari teleportasi, 
mulai memindai sekeliling dengan tatapan tajam. 

"A-Di mana kita?" 

"A-Apakah dia mati?" 

Di tangan Irina, tetap ada diri Frey yang tidak sadar saat dia memegangnya erat-erat. 

Irina sedikit mengernyit saat dia menatapnya. Dia meletakkannya dengan hati-hati di lantai 
dan kemudian dia diam-diam meletakkan telinganya ke dadanya. 

"...Untuk saat ini, dia masih hidup." 

Meskipun tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan, jantung Frey masih berdetak 
meskipun samar. 

Irina, yang menghela nafas lega setelah meletakkan kepalanya di dada Frey, 
memperhatikan pakaiannya, yang robek oleh undead. 

"Sehat..." 

Irina ragu-ragu sejenak saat dia melihatnya, tetapi setelah sejenak melirik Frey, dia dengan 
hati-hati melepas atasannya dan bergumam. 

"Maksudku, kondisinya juga agak aneh." 

Tubuhnya seharusnya cukup normal kecuali jejak sirkuit mana yang terbakar dan luka 
yang baru saja dia terima dari gerombolan mayat hidup. 

Namun, ada mana gelap yang memancar dari setiap sudut dan celah tubuhnya. 

-- Gemerisik... 

Setelah mengamati fenomena itu dengan tenang, Irina mulai membelai tubuh telanjang 
Frey dengan tangannya sendiri. 

Kemudian dia memperhatikan tempat di mana tidak ada luka visual, bagian tubuhnya yang 
akan dia sentuh terakhir kali. Sekarang dia merasakan sensasi kasar dan tidak rata di 
tangannya. 
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Irina, yang terus membelai tubuh Frey saat dia menyentuh bagian itu, membuka matanya 
lebar-lebar untuk sesaat. 

"Hei, apakah ini...?" 

Itu karena mana berkilau yang Frey pancarkan selama pertempuran intens yang 
sebelumnya dia lakukan bercampur dengan mana gelap yang ada di tubuhnya, 
menghilangkannya dalam prosesnya. Tubuh aslinya terungkap ketika lapisan mana gelap 
dihilangkan. 

"Ya Tuhan..." 

Keadaan tubuhnya, yang segera terungkap sepenuhnya, sangat mengerikan. 

Bilah bahunya memar sampai menjadi biru tua. Tubuhnya penuh dengan luka dan bekas 
luka dari pisau. Beberapa lukanya terbuka lagi saat darah mengalir keluar darinya. 

Tidak ada satu bagian pun dari tubuhnya yang tidak terluka. 

'Kebanyakan dari mereka adalah luka dari monster atau iblis... Selain itu...' 

Karena dia dipuji sebagai petarung terbaik di benua itu, Irina sekilas menyadari bahwa 
luka itu disebabkan oleh iblis dan monster. Lebih tepatnya, setelah melihat lebih dekat, dia 
mengidentifikasi luka yang ditimbulkan oleh monster iblis dari 'Hutan Ashen.' 

"Mengapa...? Kenapa dia melakukan semua ini?" 

Tentu saja, dia tidak menerima jawaban dari Frey, yang tidak sadarkan diri. 

Setelah melihat kondisi Frey, Irina kembali sadar, menghela nafas panjang, lalu mulai 
mengangkatnya lagi. 

Karena Irina adalah seorang penyihir, dia kekurangan kekuatan fisik, tetapi Frey cukup 
ringan untuk mengangkatnya tanpa banyak kesulitan. Dia memeriksa sepetak rumput yang 
diinjak-injak oleh kemunculan mereka yang tiba-tiba saat dia menjelajahi area yang tidak 
diketahui. 

'...Bagaimana ini bisa terjadi?' 

Gulungan yang dia beli jelas merupakan 'Gulir Serangan'. 

Irina miskin sejak lahir, dan bahkan dengan semua uang yang dia kumpulkan, itu tidak 
cukup untuk membeli gulungan resmi, jadi dia membeli 'gulungan ilegal' di gang belakang. 

Tentu saja, ada rumor yang menyatakan, 'Membeli gulungan di gang belakang adalah 
bunuh diri' karena itu adalah tempat di mana penipuan gulungan sering terjadi. Tapi Irina 
yakin. 
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Ini karena dia adalah seorang jenius tak tertandingi dalam hal sihir, dan ditakdirkan untuk 
menjadi Archmage, yang akan dipuji di seluruh dunia di masa depan. 

Jadi, meskipun dia tidak bisa menggunakan sihir, pengetahuan sihirnya masih ada di sana, 
dan dia percaya itu cukup untuk dengan percaya diri membeli gulungan berdasarkan itu. 

Jadi, sejak pagi, dia mencari semua toko gulungan sihir di gang belakang, dan akhirnya bisa 
membeli gulungan dari pedagang kaki lima yang lusuh di malam hari. 

Karena semua toko lain hanya menjual gulungan palsu atau tidak berfungsi, hanya ada satu 
tempat yang tersisa. 

Wajah pemiliknya ditutupi perban, dan dia tampak agak tua. Dia menyerahkan gulungan 
padanya dengan senyum penuh arti, tapi dia yakin itu adalah 'gulir serangan' yang bekerja 
dengan baik. 

Namun, mengapa gulir serangan menjadi gulir 'teleportasi'? Apakah dia benar-benar 
melakukan kesalahan? 

'Kalau dipikir-pikir... ini terjadi terakhir kali juga...' 

Irina, yang masih tenggelam dalam pikirannya, segera menggelengkan kepalanya dan mulai 
bergerak. 

Gulungan sihir aneh, pemilik misterius, dan relevansi kesamaan antara insiden saat ini dan 
terakhir. Tetapi untuk saat ini, lebih penting untuk mengidentifikasi lokasi mereka 
diteleportasi. "...Apa?" Irina memegang Frey dengan hati-hati dan meninggalkan hutan. 
Namun, segera ekspresinya mengeras dan dia bergumam pelan ketika dia menyaksikan 
pemandangan yang terbentang di depan matanya. 

"Ini adalah...?" 

Pemandangan pangkalan rahasia lusuh yang dia bangun bersama Frey ketika dia masih 
muda berdiri di depan matanya. 

. . 

. 

. 

. 

"Mendesah..." 

Berbaring di ranjang usang markas rahasia, Irina menatap Frey, yang mendengus. Dia 
mengerutkan kening dan melihat matahari terbenam di cakrawala. 
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"... Ini bermasalah." 

Ini adalah tempat di mana kenangan masa kecil Frey dan Irina menyatu, hutan dekat 
Kadipaten Cahaya Bintang, di mana wajahnya terluka dalam upaya putus asa untuk 
menyelamatkan Frey dari serigala. 

Ketika dia pertama kali menyadari itu, Irina meraih kepalanya dan merenungkan sejenak 
mengapa gulungan sihir mengirim mereka berdua ke tempat seperti itu. Namun, segera dia 
diam-diam mengangkat Frey dan dengan cepat mulai menuruni gunung. 

Sangat mudah baginya untuk turun dari gunung karena keakrabannya dengan rute sejak 
dia masih muda, dan setelah turun untuk waktu yang lama, dia akhirnya berhasil sampai ke 
jalan bersama Frey. 

Namun... 

"I-Ini adalah ..." 

Melihat koran Imperial berserakan di seberang jalan memaksanya menjadi kaku membeku 
dengan Frey masih dalam pelukannya. 

Sementara itu, terungkap bahwa 'Fray Raon Starlight', yang diketahui sebagai tersangka 
utama dalam kasus ini, saat ini sedang beristirahat di asramanya sebagai akibat dari 
insiden 'Serangan di Asrama Rakyat Biasa'. 

Surat kabar itu melaporkan bahwa Frey, yang dia pegang sekarang, diidentifikasi sebagai 
tersangka utama dalam 'Insiden Ksatria Mayat Hidup Suci.' Namun, segera ketika dia 
ditemukan sedang beristirahat di asrama, dia dibebaskan dari semua kecurigaan. 

'...Apakah Kania atau Serena melakukan sesuatu?' 

Irina, bingung sejenak dengan isinya, segera berasumsi bahwa Kania atau Serena, yang 
tampaknya membantunya secara diam-diam, telah membuat alibi, dan terus membaca 
koran. 

'Gereja Dewa Matahari' secara resmi memprotes Saintess Ferloche dan Putri Kekaisaran 
Ketiga, yang memberikan kesaksian palsu. Namun, Saintess dan Putri Kekaisaran Ketiga 
juga mengumumkan bahwa mereka akan mengungkap kebohongan yang tersembunyi di 
kedalaman Gereja, menyebabkan kegemparan besar... 

"... Ugh." 

Tetapi ketika omong kosong politik yang paling dia benci keluar, Irina, yang alisnya 
berkerut, menutupi wajahnya dengan koran, dan tenggelam dalam pikirannya saat dia 
menatap Frey, yang dia pegang di lengannya. 

'Lagi pula... kita tidak bisa menonjol sekarang...' 
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Meskipun dia belum mengetahui mengapa Frey melakukan ini atau apa tujuannya, tidak 
diragukan lagi benar bahwa dia menyelamatkan hidup Ferloche dan kehidupan ribuan 
anak hari ini. 

Jadi, untuk saat ini, dia bertekad untuk menyembunyikannya. Irina mendaki gunung lagi 
dan kembali ke tempat yang paling dikenalnya, 'Pangkalan Rahasia'. 

"Ugh..." 

Jadi, melihat matahari terbenam, Irina dengan hati-hati mendekatinya saat Frey, yang 
sedang berbaring di tempat tidurnya, mengerang. 

"Ini ... aku harus mengobatinya ..." 

Yakin bahwa luka dan kondisi fisiknya akan menjadi kritis tak lama lagi, dia mulai 
mengobrak-abrik ranselnya, yang selama ini dia bawa. 

"...Mendesah." 

Tetapi ketika dia hanya menemukan satu ramuan penyembuhan di dalam tas karena 
kekurangan uang, dia menundukkan kepalanya dengan kecewa dan menghela nafas. 

"Ugh..." 

"...Minum." 

Setelah mengutuk kemiskinannya sendiri untuk sementara waktu, Irina mulai menuangkan 
ramuan itu ke bibir Frey. 

"Um..." 

Lalu, mungkin karena itu, ekspresi Frey sedikit santai. 

'Ini tidak cukup ...' 

Namun, karena ramuan itu tidak cukup untuk mengobati luka parahnya, ekspresi wajah 
Frey segera berubah menjadi ekspresi kesakitan. Irina, yang menatapnya dalam diam, 
mengenakan ranselnya dan bergumam saat dia berjalan keluar dari markas rahasia. 

"...Kurasa aku harus mencari beberapa herbal." 

. 

. 

. 

"Frey, tenanglah." 
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"Terkesiap ... terkesiap ..." 

Mengetahui geografi pegunungan, Irina, yang mengambil ramuan obat kuat dalam hitungan 
menit, menemui rintangan yang tidak terduga. 

"Sial, aku tidak bisa memberinya makan herbal seperti ini." 

Karena ramuan itu dalam bentuk cairan, dia entah bagaimana bisa membuatnya 
meminumnya, tetapi dia tidak punya cara untuk memberinya ramuan selama dia tidak 
sadar. 

Jika dia mencoba memasukkannya ke dalam mulutnya, jalan napasnya mungkin tersumbat, 
dan bahkan jika dia menggilingnya menjadi bubuk, Frey harus mengunyahnya dengan 
seksama sebelum akhirnya memakannya, kecuali jika dia mengikuti semua langkah ini, 
herbal tidak akan berpengaruh. 

"Huh..." 

Irina akhirnya menghela napas dalam-dalam dan duduk di seberang tempat tidur tempat 
Frey berbaring, dan menatap wajah pucatnya yang basah oleh keringat dingin. Dia 
kemudian diam-diam membuka mulutnya. 

"Kamu ... apa yang kamu impikan?" 

Frey, yang ingin dia bunuh seperti orang gila sampai beberapa bulan yang lalu, sekarat di 
depan matanya. 

Jika dia menembakkan jumlah mana sedikit pun ke dalam hatinya, bahkan jika dia 
mencekiknya untuk beberapa saat... tidak, dia tidak perlu pergi sejauh itu. Bahkan jika dia 
meninggalkannya seperti ini, dia akhirnya akan menyerah pada kematiannya. 

Dan tidak ada yang akan mengetahui atau menyalahkannya untuk itu. 

Bahkan sekarang, dia difitnah sebagai 'Bajingan Terbesar Kekaisaran,' seorang pria keji 
yang telah melakukan kejahatan yang tak terhitung jumlahnya, ditakdirkan untuk menjadi 
Penjahat Terbesar dalam sejarah Kekaisaran, orang yang akan menjadi penyebab 
kejatuhan Kekaisaran. 

Namun... 

"...Aku belum menemukan kebenarannya." 

Mungkin seluruh pernyataan itu salah sejak awal.. 

Selama Frey terus melakukan perbuatan jahat di depan umum sambil menyembunyikan 
perbuatan baiknya, menyerah padanya seperti ini akan membuat Irina frustasi. 
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Setelah banyak pertimbangan, Irina membuat keputusan. Dia memasukkan ramuan obat ke 
dalam mulutnya dan mulai mengunyahnya. 

"Heup..." 

Irina, yang telah lama mengunyah herbal, ragu-ragu sejenak sebelum mencium bibir Frey. 

"Hmm..." 

Kemudian dia memasukkan semua herbal ke dalam mulut Frey dan mengulangi 
tindakannya untuk sementara waktu. 

"Huh..." 

Jadi, setelah dia mengunyah semua herbal yang dia temukan dan memberikannya kepada 
Frey, Irina menyeka bibirnya sendiri dan mulai memeriksa kondisinya. 

Seolah usahanya telah membuahkan hasil, kulit Frey telah membaik, dan pendarahan dari 
lukanya telah berhenti. 

'Apakah efek ini menonjol di masa lalu?' 

Irina, yang mengawasi Frey, berbalik dan mulai menuju pintu masuk untuk mengumpulkan 
lebih banyak herbal untuk memberi makan Frey. 

"Batuk! Batuk!" 

"A-Apa?" 

Tetapi pada saat itu, Frey tiba-tiba mulai gemetaran sambil batuk darah, dan Irina bergegas 
ke arahnya dan mulai memeriksa kondisinya. 

"A-Irina...?" 

".....!" 

Tetapi ketika Irina bertemu dengan tatapan Frey, dia panik, dan dia membeku di tempat. 

"Di sini ... di mana aku ...?" 

"Eh, itu... jadi..." 

Frey, yang menanyai Irina dengan nada bergetar, mulai melihat sekelilingnya saat Irina 
tergagap. 

"Apa... Mimpi lain?" 

Akhirnya, dia menyadari di mana dia berada, dan bergumam dengan nada frustrasi. 
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"Baru-baru ini, setelah setiap pertempuran, aku selalu bermimpi seperti ini... Aku ingin 
tahu ingatan macam apa kali ini..." 

"Kamu ... Apakah kamu tahu di mana ini?" 

Dia tidak ingin bertanya pada Frey dalam keadaannya saat ini, malah ingin dia berbaring, 
tapi dia tanpa sadar melontarkan pertanyaan itu. 

"Tentu saja aku tahu... Ini markas rahasia kita..." 

"Apakah kamu ingat itu?" 

"Dulu, saya menangkap ikan di sini... menggali perangkap... dan biasa bermain air... 
Sekarang hanya tinggal kenangan..." 

Frey, yang menjawab pertanyaan Irina dengan ekspresi bingung di wajahnya, segera batuk 
darah sekali lagi dan mulai bergumam. 

"Tapi kamu...kenapa kamu sudah dewasa? Dan di mana boneka kucing itu?" 

"Apa?" 

"Dan... meskipun ini mimpi, kenapa aku merasa sangat mengantuk..." 

Frey, yang terus berbicara dengan suara tegang, segera menutup matanya lagi saat 
kesadarannya memudar. 

"Ha..." 

Ketika wajah Frey, yang menceritakan kenangan pangkalan rahasia dengan jenis yang sama 
dan tampilan polos yang dia sukai ketika dia masih kecil, berkedip di depan matanya, Irina 
bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi tegas. 

"Tidak bisa seperti ini." 

Karena itu, Irina akan pergi keluar untuk mengumpulkan herbal untuknya, tapi dia 
berhenti sejenak dan menambahkan beberapa kata terakhir. 

"Aku akan mencari tahu seluruh kebenarannya besok." 

. 

. 

. 

. 
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. 

"Siswa Irina, kemana kamu pergi dan mengapa kamu kembali sekarang?" 

"...Saya minta maaf." 

Di pagi hari, Irina menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada penjaga di gerbang 
akademi, dan kemudian dia diam-diam memasuki akademi. 

'Frey... dia akan baik-baik saja.' 

Pangkalan rahasia di hutan dipenuhi dengan mantra keamanan yang Irina telah lempar 
sejak masa kecilnya, sehingga tidak ada yang bisa masuk ke dalam kecuali dia dan Frey. 

Dan setelah memberinya lima ramuan lagi, Frey pulih dengan baik dan akan sadar kembali 
besok pagi. 

Jadi Irina memutuskan bahwa ini adalah gilirannya untuk memanfaatkan kesempatan ini 
saat dia mulai menuju ke asrama bangsawan dengan tergesa-gesa. 

"Tunggu sebentar, rakyat jelata tidak bisa memasuki asrama bangsawan ..." 

"Kamu harus tahu kenapa aku ada di sini." 

"Ah..." 

Akhirnya, diblokir oleh pelayan di pintu masuk, dia mengucapkan kalimat dengan suara 
tenang dengan tampilan malu, dan pelayan, yang sangat menyadari rumor tentang 
hubungan antara Frey dan Irina, menghindari tatapannya dan menjauh darinya. . 

'Apakah Frey tidak peduli dengan rumor tentang dia?' 

Irina, yang telah mencoba masuk ke dalam kamar Frey, memutar otaknya dengan cepat 
atas pertanyaan-pertanyaan yang tiba-tiba muncul di benaknya. 

"Dia bisa saja menekan rumor dengan pengaruhnya." 

Desas-desus tentang orang jahat sangat umum di Kekaisaran, tetapi dalam beberapa tahun 
terakhir, Frey tetap menjadi musuh publik yang sebenarnya. 

Menurut informasi yang tiba di akademi, meskipun Frey terbukti tidak bersalah dalam 
kasus ini, banyak yang masih percaya bahwa dialah pelakunya. 

'Apakah dia melakukan perbuatan jahat dengan sengaja sehingga rumor seperti itu terus 
beredar? Tapi kenapa? Mengapa dia harus pergi sejauh itu?' 

Irina, yang tenggelam dalam pikiran sedih seperti itu, tiba di depan kamar Frey. Dia 
kemudian dengan lembut mengetuk pintu. 
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"Ini Irina. Saya di sini untuk melayani Anda." 

Namun, tidak ada suara dari ruangan itu. 

"Tolong bukakan pintunya. Anda mengatakan bahwa jika saya tidak melayani Anda hari ini, 
Anda akan membunuh saya." 

Irina mengerutkan kening dan mencoba berbohong, tetapi pintu tetap tidak terbuka, dan 
setelah menghela napas panjang, dia duduk di lorong dan mulai terisak keras. 

"Kamu ... apa yang terjadi?" 

Kemudian kepala pelayan, yang mengelola asrama bangsawan, buru-buru mendekatinya 
dan mulai meneriakinya. 

"Apa yang akan kamu lakukan jika para bangsawan bangun?! Maka kita berdua akan 
mati..." 

"T-Tapi...! Jika aku tidak melayani Frey hari ini, aku akan dibunuh!" 

Irina, yang berteriak padanya dengan ekspresi terkejut, meraih kaki pelayan dan mulai 
memohon. 

"Silahkan! Kepala pelayan...! Aku tidak ingin mati!...Aku mengalami kehidupan yang 
mengerikan ini...! Terlalu tidak adil untuk mati karena aku tidak bisa melayaninya...!" 

"Mendesah..." 

Kepala pelayan juga mendengar rumor yang beredar di akademi, jadi dia mulai ragu ketika 
dia melihat ekspresi putus asa di wajah Irina. 

Irina tahu betul bahwa kepala pelayan telah meninggal di timeline sebelumnya saat 
memimpin dalam membantu rakyat jelata melarikan diri ketika akademi diserang. Karena 
itu, dia mulai memohon dengan lebih realistis. 

"Tolong bantu... aku mohon... aku ingin hidup. Aku tidak ingin mati seperti ini. Jadi tolong..." 

"Biarkan aku memeriksanya sebentar." 

"Y-Ya?" 

Kemudian kepala pelayan mulai memeriksa tubuh Irina. Dia diam-diam menatapnya dan 
berkata. 

"Tidak ada senjata." 

"Tentu saja! Jika aku melakukan sesuatu seperti itu...!" 
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"Baiklah, masuk. Manamu juga kurang, jadi aku membuat pengecualian untukmu." 

Kepala pelayan berkata begitu, lalu dengan hati-hati menyerahkan kuncinya dan berbisik. 

"...Bahkan jika kamu akan segera mati, jangan repot-repot bunuh diri dan hancurkan 
hidupmu." 

Karena itu, kepala pelayan segera menghilang ke dalam kegelapan. 

"...Meneguk." 

Irina sebentar melihatnya memudar, lalu dia membuka pintu dengan kunci dan dengan 
hati-hati memasuki ruangan. 

"Kamu bangun." Irina bergumam dingin kepada orang yang sedang berbaring di tempat 
tidur, berpura-pura menjadi Frey. Namun, ketika dia tidak bangun, dia mulai 
mengguncangnya. 

"Aku tidak tahu siapa ini, tapi bangunlah. Aku ingin tahu yang sebenarnya." 

"Hmm..." 

"Bangun! Sekarang juga!! Bangun!!" 

Namun, Frey palsu tetap diam. 

"Sialan, apa? Apakah itu boneka dan bukan manusia?" 

Irina, yang mengharapkan untuk mengetahui kebenaran dari orang yang menyamar 
sebagai Frey, bingung ketika Frey palsu itu tidak bergerak. 

-- Tekan 

-- Tekan 

"Ini aneh. Rasanya mirip dengan kulit asli... dan bahkan memiliki detak jantung." 

Irina, yang sedang memeriksa tubuh Frey palsu dengan menusuknya, tanpa sengaja 
menekan perutnya... 

"Meong... meong!" 

Tiba-tiba, suara aneh datang dari suatu tempat. 

"Tunggu apa? Apakah itu berasal dari boneka kucing?" 

Irina melangkah mundur dengan ngeri. Namun, ketika dia menemukan boneka kucing di 
samping tempat tidurnya, dia mengambilnya dan memiringkan kepalanya dengan bingung. 
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"Meong meong...!" 

"Mengapa mengeong ketika saya menyodok Frey palsu?" 

Irina menyadari bahwa ketika dia menekan perut Frey palsu, boneka kucing itu menangis. 

"Aha... seperti itu..." 

"Ah, ah, ah... meong!" 

Irina membuka mulut boneka kucing itu dan bergumam sambil tersenyum, merasa senang 
atas penemuannya. 

"...Jika aku menggunakan ini dengan baik, tidak bisakah ini berhasil?" 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ugh..." 

Saat pagi tiba, Frey yang sempat tak sadarkan diri beberapa saat, mengerang dan 
berguling-guling sebelum akhirnya membuka matanya. 

"Tuan Muda, apakah kamu sudah bangun?" 

"Ka-Kania?" 

Kemudian Kania, yang berada di depannya, menundukkan kepalanya untuk memberi 
salam, dan Frey, yang menatapnya dengan linglung, segera tersenyum lebar dan mulai 
mengajukan rentetan pertanyaan. 

"Apakah kamu yang menyelamatkanku?" 

Kania menundukkan kepalanya dan menjawab. 

"Ya, Tuan Muda." 

"Huh... aku sangat senang... kupikir aku benar-benar akan mati." 
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Kemudian, dengan ekspresi lega di wajahnya, Frey mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya kepada Kania. Kania menatapnya dengan tenang dan bergumam pelan 
pada dirinya sendiri. 

'...Baiklah, aku menipunya.' 
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Chapter 54 
"Uhuk uhuk!" 

Frey, yang menatap Kania dengan ekspresi ceria di wajahnya, tiba-tiba menutup mulutnya 
dan mulai batuk. 

"A-Apakah kamu baik-baik saja?" 

Tak lama, dia memuntahkan cukup banyak darah saat Kania mendekatinya dengan hati-
hati dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Kenapa kamu begitu terkejut? Selalu seperti ini." 

Setelah melihat reaksinya yang berlebihan, Frey tersenyum dan mengangkat tangannya 
untuk menghentikannya mendekat. Ia lalu mengeluarkan sesuatu dari sakunya. 

"Itu..." 

"Sepertinya durasi mantra sihir pembersihan diri telah berakhir." 

Setelah menyeka darah dari bibirnya, Frey mengerutkan kening karena noda di 
saputangannya tidak bisa dihilangkan, dan kemudian mengulurkan saputangan itu kepada 
Kania dan berkata. 

"Kania, bisakah kamu mengucapkan mantra sihir pembersihan diri pada saputangan lagi?" 

"Oh, itu... aku minta maaf, Tuan Muda." 

Kemudian Kania tersentak sejenak, lalu berjongkok dan berkata. 

"Saya menggunakan semua mana saya untuk diam-diam menyembunyikan Tuan Muda. 
Aku benar-benar minta maaf." 

"Tidak heran... aku sama sekali tidak bisa merasakan mana gelap darimu. Tapi di mana 
tempat ini?" 

Setelah mendengar kata-katanya, Frey memasukkan kembali saputangan itu ke dalam 
sakunya dengan ekspresi bingung dan segera mengamati sekelilingnya. Dia kemudian 
mengajukan pertanyaan dengan ekspresi bingung. 

"Ah... Ini adalah tempat persembunyian yang sudah kusiapkan untukmu sebelumnya." 

"Bagaimanapun, kamu adalah ajudan terbaik." 

Setelah Mendengar ini, Frey tersenyum cerah dan memuji Kania saat dia menundukkan 
kepalanya sebagai balasan, dan berkata. 
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"Tuan Muda, Anda harus bersembunyi di sini untuk saat ini." 

"...Apa maksudmu?" 

"Lihat ini." 

Frey, yang mengambil koran yang diserahkan Kania kepadanya, mulai membacanya 
dengan penuh perhatian. Dia kemudian menyeringai dan bergumam pelan. 

"Ya, Paus... Dia mencoba melindungiku dengan segala cara." 

"Paus?" 

"Ya, Paus sebenarnya bersekongkol dengan Raja Iblis. Bukankah itu lucu?" 

Mendengar itu, ekspresi Kania mengeras. 

"Oh, bukankah aku sudah memberitahumu tentang ini? Yah... Itu adalah fakta yang hanya 
aku yang tahu di antara mereka yang telah melewati timeline sebelumnya..." 

"Garis waktu sebelumnya ... maksudmu?" 

"Ya, hanya pejabat tertinggi dan Raja Iblis yang tahu bahwa Paus ada di pihak mereka di 
timeline sebelumnya. Tentu saja, aku mengetahuinya dari Ramalan." 

Akhirnya, ketika cerita 'Timeline Sebelumnya' dan 'Prophecy' keluar, Kania melirik Frey 
dengan bingung, dan kemudian dia buru-buru memperbaiki ekspresinya kembali normal. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Kania? Apakah kamu sakit?" 

Kemudian Frey bertanya tentang kesehatan Kania dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 

"... Apakah kamu mengkhawatirkanku?" 

Setelah mendengar kata-katanya, Kania menjawab dengan ekspresi absurd saat dia 
menghela nafas panjang dan mengeluarkan sesuatu dari tasnya. 

"Apa ini?" 

"... Ramuan obat." 

Sambil mengatakan itu, Kania, yang secara tidak sengaja hampir memasukkan herbal ke 
dalam mulutnya, berhenti di tengah jalan dan tersipu. 

"Kunyahlah dengan seksama. Itu akan membantu tubuhmu." 

"Eh... Terima kasih?" 
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Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan menyerahkan ramuan kepada Frey. Dia 
menerimanya tanpa sepatah kata pun, meskipun sedikit terkejut dengan tindakannya. 

"Melihat fakta bahwa kamu membeli herbal alih-alih ramuan, kurasa itu pasti ramuan yang 
cukup efektif?" 

"Eh... iya." 

"Ummm... Agak pahit, tapi bisa dimakan." 

Frey, yang telah mengunyah herbal untuk sementara waktu, terhuyung-huyung dan 
mencoba untuk bangun. 

"Tidak, Tuan Muda. Kamu harus istirahat." 

Kemudian Kania buru-buru berlari dan mendudukkannya kembali di tempat tidur. 
Sementara itu, Frey, yang duduk di tempat tidur, menghela napas kasar dan mulai 
mengamati sekelilingnya. Dia kemudian bergumam. 

"Aneh... aku yakin aku pernah melihat tempat ini sebelumnya..." 

"Maaf?" 

"Apakah ada perabotan di sini? Saya merasa ada beberapa perabot yang hilang..." 

"Dari awal tidak ada furnitur di sini. Itu benar-benar kosong." 

Kemudian, saat Frey mengerutkan kening dan mulai bertanya, Kania mulai menatap pintu 
keluar dengan ekspresi gugup di wajahnya. Dia kemudian buru-buru memotong kata-
katanya, dan bahkan sebelum Frey bisa mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dia dengan 
cepat mengubah topik pembicaraan. 

"Kebetulan, apa kamu tidak lapar? Tuan muda?" 

"Hah?" 

"Kamu harus makan untuk memulihkan kesehatanmu. Jadi, aku akan membawakanmu 
sesuatu untuk dimakan." 

Karena itu, Kania berkata dengan sangat serius. Melihat ekspresi seriusnya, Frey 
menyeringai dan membuka mulutnya. "Kurasa kamu benar-benar Kania, karena kamu 
mengomeliku untuk makan." 

"Y-Ya." 

"Yah, bahkan jika aku menolak, aku yakin kamu akan memaksaku untuk makan... jadi aku 
akan memakannya dengan rasa terima kasih. Terima kasih." 
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"Kalau begitu tolong tunggu di sini sebentar. Dan, karena kondisi fisik Tuan Muda saat ini 
adalah yang terburuk, jangan beranjak dari tempat tidurmu." 

Setelah mendengar itu, Frey mengangguk keras dan tersenyum ketika Kania menatapnya 
dengan cemberut, lalu menuju pintu keluar markas rahasia. 

"..Sial, aku hampir ketahuan. Sejak kapan dia mengingat semua itu?" 

Setelah dia keluar, dia menyeka keringat dingin dari dahinya dan menggerutu. Sementara 
itu, perabotan yang memiliki kenangan tempat rahasia mereka ditumpuk di sekelilingnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Eh... Kania? Ada apa ini semua?" 

"Ini makananmu, Tuan Muda." 

Frey bergumam ketika dia melihat makanan yang dibawa Kania dengan linglung. 

"Um... yah, bagaimana aku harus mengatakannya? Ini makanan yang agak sederhana, ya? " 

"Tidak ada yang bisa saya lakukan, Tuan Muda. Ada kemungkinan besar aku juga sedang 
diawasi, dan karena aku tidak bisa menggunakan ilmu hitam untuk menyembunyikan 
diriku sekarang, aku tidak punya pilihan selain mengambil makanan ini..." 

Karena dia tidak punya uang, dia mulai melontarkan segala macam alasan sambil menatap 
Frey. 

Frey, yang terkenal dengan kebiasaan makannya yang pilih-pilih, hanya menikmati 
masakan kelas atas. Itu sebabnya Irina khawatir dia akan marah. 

"Haha... tidak apa-apa! Itu mengingatkan saya pada masa lalu, jadi itu bagus. " 

Tetapi ketika Frey terus menatap kosong ke makanan, dia bertanya. 

"...Masa lalu?" 

"Benar... Saat aku masih muda, Irina dan aku biasa menjelajahi pegunungan di dekat 
rumahnya dan membangun markas rahasia seperti ini. Saat itu Irina akan membawa 
makanan semacam ini." 
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Frey, yang sedang berbicara sambil melihat makanan yang dibawa Kania dengan mata 
redup, dengan cepat tersenyum. 

"Pertama kali Irina membawa makanan ini, aku bertanya bagaimana aku bisa 
memakannya." 

"Saya mengerti." 

"Karena itu, aku kesal dan tidak berbicara dengannya untuk sementara waktu, lalu diam-
diam menggigit apa yang sedang dipanggang Irina di atas api... dan ternyata benar-benar 
enak." 

"Secara rahasia?" 

"Ya, dia memukul saya segera setelah saya ditemukan. Sejak itu, saya telah mencicipi 
semua yang dia buru dan tangkap." 

Frey, yang telah mengenang tentang itu dengan ekspresi menyenangkan di wajahnya, 
menyelesaikan pidatonya dengan senyum pahit. 

"Ngomong-ngomong, aku akan mengambil kesempatan ini untuk mencoba makanan dari 
masa lalu." 

"Aku akan melakukan yang terbaik untuk mempersiapkan ini." 

Mendengar kata-katanya, Kania menjawab dengan serius dan mulai meraih makanan yang 
dia tangkap. 

"Tapi bagaimana kamu mendapatkan semua ini?" 

"...Hah?" 

Namun, Frey, yang menatapnya dengan tenang, bertanya dengan rasa ingin tahu. 

"Tidak, Jika aku ingat dengan benar, kamu cukup lemah pada saat ini... Sungguh 
menakjubkan bahwa kamu dapat menangkap kelinci dan burung gereja dengan 
kondisimu." 

"Aku sudah bertahan di jalanan selama beberapa waktu... Setidaknya aku bisa melakukan 
sebanyak ini." 

"Ah... yah, itu benar." 

Kania berkeringat dingin saat mendengar kata-kata itu. Dia kemudian mengubah topik 
pembicaraan dengan cepat, dan mengumpulkan potongan-potongan kayu sebagai 
persiapan untuk menyalakan api. 
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"Oh... Irina sering melakukan ini." 

Kemudian Frey mulai menatap Kania dengan tatapan antisipasi. Sementara itu, saat 
mendengar nama Irina lagi, Kania berjuang untuk mempertahankan ekspresi tenang dan 
mulai menggosok-gosok bongkahan kayu itu. 

-- Astaga! 

"Bagaimana kamu melakukan itu?" 

"Anda dapat menggunakan panas yang dihasilkan dari gesekan." 

"Aku tahu itu, tapi... Aku tidak pernah berhasil sekalipun. Irina membuatnya terlihat 
semudah makan makanan." 

Tentu saja, api itu dinyalakan bukan oleh gesekan panas, tetapi oleh percikan kecil yang 
dihasilkan dari ujung jarinya. Belum lagi, mustahil baginya untuk berhasil karena dia 
meniru teknik mengerikan yang sebelumnya dia tunjukkan pada Frey untuk dibanggakan. 
Karena itu, dia mengabaikan fakta-fakta ini dan terus menyalakan api. 

"Sekarang kita hanya harus menunggu." 

"Bagus... aku merasa seperti sedang bermain dengan Irina di gunung sebelah rumahnya, 
seperti saat aku masih kecil." 

Frey, yang telah menggambarkan situasi saat ini dengan cukup akurat, mulai terbatuk-
batuk lagi sambil memperhatikan ikan, kelinci, dan burung pipit yang mendidih dalam api 
untuk sementara waktu. 

"Batuk! Batuk! eh..." 

"Apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Tuan muda?" 

"Um... yah, bolehkah aku jujur?" 

Setelah Mendengar ini, Frey membuka mulutnya dengan senyum pahit. 

"Sebenarnya, aku sama sekali tidak baik-baik saja." 

"Apa?" 

"Jika semuanya berlanjut seperti ini... mungkin aku akan bertahan selama dua tahun?" 
Ketika dia mendengar kata-kata itu, Kania membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. 

"Itu tidak mengejutkan ... kamu tahu ini, bukan?" 

"Eh, itu..." 
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"Ya, kalau dipikir-pikir, aku tidak memiliki life gauge yang aku simpan di tasku... Apakah 
kamu memilikinya? Membawanya keluar." 

Ketika Frey mengatakan itu, Kania, yang sesaat memiliki ekspresi tercengang di wajahnya, 
mengeluarkan sesuatu dari sakunya dengan tangan gemetar. 

"Ah, itu dia. Pengukur kehidupan." 

"Tanggal tertulis di sini ..." 

"Berapa hari yang tertulis di sana?" 

Ketika Frey bertanya sambil tersenyum, Kania menjawab dengan suara pelan. 

"...Tanggal yang tertulis di sini adalah dua tahun enam bulan dari sekarang." 

"Sepertinya umurku terpotong setengah setiap kali." 

Bahkan ketika dia mendengar hari dia akan mati, Frey bergumam dengan nada tenang. 

"Umur hidup Anda dipotong setengah setiap kali?" 

"Um... aku telah memberimu kekuatan hidup sejak aku masih kecil, jadi ketika aku 
memasuki akademi, aku hanya memiliki 10 tahun kehidupan yang tersisa." 

"Kamu memberi Kania... tidak, kamu memberiku kekuatan hidup..." Frey berbagi kekuatan 
hidupnya dengan Kania sejak mereka masih kecil. Mata Kania melebar setelah mendengar 
wahyu ini, dan dia akan bertanya lebih banyak kepada Frey tentang topik ini. Namun, 
ketika dia melihat Frey, dia hanya menggigit bibirnya. 

"Ketika kamu pertama kali mengetahui tentangku, sisa umur yang ditunjukkan pada 
pengukur kehidupan adalah 5 tahun. Saya sudah mengukurnya sejak saat itu. Setiap kali 
saya mendapat penalti, umur saya terpotong menjadi dua. " 

"...Hah?" 

"Dan dari tumpukan normal dan tumpukan khusus yang saya terima kali ini, tumpukan 
khusus tidak mempengaruhi umur... Jadi kali ini, satu tumpukan normal diterapkan, dan 
sebagai hasilnya, umur saya terpotong menjadi dua." 

Mendengar kata-kata itu, kulit Kania menjadi pucat. 

"Ngomong-ngomong, menurutmu siapa yang memperhatikan kali ini? Pertama-tama, saya 
tidak tahu apa yang dilakukan tumpukan khusus, jadi kesampingkan untuk saat ini ... 
Menurut Anda siapa yang paling mungkin memperhatikannya? 

"I-Itu ..." 
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"Sebenarnya, kamu bilang kamu juga tidak tahu. Huh... Ini benar-benar dilema. Ada 
beberapa orang yang curiga, tetapi jika saya bertanya langsung apakah mereka 
menyadarinya, dan ternyata tidak, saya kurang beruntung." 

Karena itu, Frey mulai batuk lagi saat Kania, yang menatapnya dengan tatapan kosong, 
mengajukan satu pertanyaan lagi. 

"Apa.. Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tahu siapa yang memperhatikan?" 

"Yah... aku ingin menjelaskan semuanya agar mereka memihakku, tapi kemudian 
merekalah yang akan merasa bersalah." 

Setelah mengatakan itu, Frey menghela nafas, dan kemudian mulai berbicara dengan nada 
sedih. 

"Meskipun aku melakukan hal-hal buruk di timeline sebelumnya untuk mendapatkan 
'Sistem' yang memungkinkanku mengalahkan Raja Iblis..." 

"Dosa-dosa yang saya lakukan tidak dapat dan tidak seharusnya dibenarkan." 

"Ah..." 

"Dari sudut pandang seseorang yang tidak tahu apa-apa, aku hanyalah seorang pendosa 
yang telah melakukan banyak sekali perbuatan jahat. Itu sebabnya, lima 'Pahlawan Utama' 
yang telah mempertahankan ingatan mereka pantas untuk membenciku. Namun, 
masalahnya adalah .. mereka semua sangat baik. Kedua..." 

Frey, yang telah mengungkapkan kekhawatirannya, tiba-tiba melihat ekspresi Kania dan 
berhenti di tengah jalan. Dia kemudian tersenyum pahit. 

"Dengar, sudah lama sejak kamu mengetahui segalanya, namun kamu masih membuat 
ekspresi seperti itu ... Apa yang akan terjadi dengan pahlawan wanita lainnya?" 

"U-Uh..." 

"Haruskah kita berhenti membicarakan ini sekarang? Sepertinya dagingnya sudah 
dipanggang." 

Dengan mengatakan itu, Frey mencoba mengubah topik pembicaraan, tetapi Kania, yang 
dengan cepat meletakkan tusuk sate ikan di tangannya, berbicara dengan suara rendah. 

"...Tidak, silakan lanjutkan." 

"Sejujurnya, hanya kamu satu-satunya yang bisa aku curhati... Aku minta maaf, tapi aku 
harap kamu tetap bersamaku sedikit lebih lama." 
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Setelah mendengar itu, Kania menganggukkan kepalanya, dan Frey mengerutkan kening 
dan terus berbicara. "Bahkan jika saya melakukan dosa-dosa itu untuk kebaikan yang lebih 
besar ... rasa sakit mental dan fisik yang diderita oleh para pahlawan wanita, termasuk 
Anda, tidak akan pernah hilang." 

"Ya..." 

"Namun, bahkan jika saya menjelaskan bahwa semua ini adalah sesuatu yang harus saya 
lakukan untuk mendapatkan kekuatan transenden untuk menyelamatkan dunia." 

"Bahkan jika aku meminta kerja sama mereka, jadi aku bisa terus melakukan perbuatan 
jahat untuk mengalahkan Raja Iblis." 

"Apa yang akan mereka lakukan dengan kenangan, penderitaan, rasa sakit, dan derita yang 
harus mereka tanggung selama ini?" 

"Itu..." 

"Ketika saya pertama kali mengalami kemunduran, sejujurnya saya berpikir bahwa setelah 
semuanya selesai, saya akan mengungkapkan bahwa saya sebenarnya adalah kejahatan 
palsu, penjahat palsu. Tapi kemudian saya menyadari kebenaran hanya akan menyakiti 
mereka bahkan lebih..." 

Frey, yang mengatakan itu, menunjuk ke Kania, yang gagal mengendalikan ekspresinya lagi, 
dan terus berbicara. 

"Kamu sudah tahu yang sebenarnya, namun kamu masih menderita." 

"......" 

"Rasa sakit yang harus kamu lalui karena aku seharusnya tidak pernah dibenarkan, bahkan 
jika tujuanku adalah untuk menyelamatkan dunia." 

"Jadi, saya sangat berharap Anda berhenti menderita rasa bersalah." 

"Tapi ... kamu, tidak ... umur Tuan Muda ..." 

"Itu masih cukup. Insiden invasi Akademi akan terjadi dalam jangka waktu dua tahun enam 
bulan..." 

"Bukan itu..." 

Kania, yang terus tergagap dengan ekspresi sedih, akhirnya sadar dan bertanya. 

"Apa kondisi yang tepat untuk ... 'ditemukan'?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Um ... saat seseorang menjadi 'pasti' bahwa saya telah melakukan perbuatan 'jahat' secara 
tidak benar, hukumannya dijatuhkan." 

"Lalu, dua bulan yang lalu..." 

"Ya, seperti yang Anda katakan, sekitar waktu itu, seseorang pasti telah menjadi 'yakin' 
tentang kekeliruan saya. Itu sebabnya saya batuk banyak darah. " 

Karena itu, Frey terbatuk lagi. Dia kemudian menghela nafas panjang dan melanjutkan 
berbicara. 

"Ngomong-ngomong, karena alasan itu... aku tidak tahu harus berkata apa, bahkan jika aku 
tahu siapa yang menemukan rahasiaku." 

"...Saya mengerti." 

"Huh... Omong-omong, ada masalah. Cobaan itu akan segera dimulai lagi." 

"Siksaan?" 

"Ya, ini adalah cobaan terkutuk yang bahkan aku tidak tahu siapa yang menciptakannya. 
Untungnya, saya tidak harus melalui semuanya sekaligus, dan sebagai gantinya saya bisa 
menyelesaikannya perlahan-lahan selangkah demi selangkah... Batuk! Batuk! Maaf. Mari 
kita lanjutkan percakapan ini nanti. " 

Saat Kania sekali lagi gagal mengendalikan ekspresinya, Frey dengan cepat mengakhiri 
diskusi di sana dan mulai berbicara tentang tusuk sate ikan di tangannya. 

"Ngomong-ngomong, ini benar-benar enak... Aku kasihan pada Irina, tapi ini beberapa kali 
lebih enak daripada ikan yang dia masak dulu." 

"...itu karena pengalaman." 

"Yah, apakah itu? Kamu pandai memasak sejak awal ... " 

'Aku sudah tinggal di sini sendirian selama beberapa tahun... dan aku memanggang ini 
semua sendirian, jadi wajar saja jika kemampuanku meningkat.' 

Dia tersenyum cerah dan bergumam pelan apa yang ingin dia katakan padanya. 

"Apakah kamu tahu apa ini?" 

"Ya, bukankah itu 'Ice Dragon Berry'?" 

"Naga Es ..." 
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"Ya, Irina memberitahuku... Dahulu kala, ada legenda bahwa ikan yang memakan buah beri 
yang lezat ini menjadi Naga Es dan naik ke surga. Itulah mengapa disebut 'Ice Dragon 
Berry'. Bukankah itu lucu?" 

Tak lama, Irina menyadari bahwa Frey masih mempercayai kisah yang dia buat sendiri 
ketika dia masih kecil. Melihat Frey berbicara dengan wajah polos, dia dengan cepat 
menutup matanya dan berkata. 

"...Aku perlu ke kamar mandi sebentar." 

"Oh ya. Pergi pergi." 

Saat Frey menganggukkan kepalanya, Kania sejenak meliriknya dengan serius dan 
kemudian menuju pintu keluar. 

"Ugh..." 

Keluar dari markas rahasia, Irina, yang berpura-pura menjadi Kania sampai saat itu, 
menjatuhkan diri saat dia bersandar di pohon di sebelahnya dan mengerang. 

"Aduh, sakit..." 

Itu karena perut dan dadanya mulai sakit seperti diremas kencang. 

"...Ini pasti efek samping dari ramuan transformasi." 

Dia setuju bahwa anomali yang tiba-tiba itu pasti ada hubungannya dengan ramuan itu. Dia 
kemudian mulai memilah semua fakta yang Frey katakan padanya. 

"... Persetan." 

Irina, yang merangkum semua yang dia katakan di kepalanya, tindakannya di masa 
sekarang dan masa lalu, meludahkan kutukan. 

"Apa yang harus aku lakukan sekarang...?" 

Dia mulai bergumam dengan linglung. 

"Ya... Frey benar... Aku tidak perlu merasa bersalah... Itu menyakitkan bagi kami juga... 
Bahkan jika dia mengklaim itu semua demi dunia... Bagaimana aku bisa menerimanya...." 

Dia, yang dipuji sebagai 'Kedatangan Kedua Api Neraka' yang membakar segalanya, menilai 
situasi dengan tenang saat hatinya menjadi dingin karena banyak pertempuran 
berkepanjangan dengan pasukan Raja Iblis dan kematian rekan-rekannya. 

Frey, yang waktunya perlahan habis, dengan rela memilih jalan itu untuk dirinya sendiri. 
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Karena 'Kemampuan Khususnya', dia terpaksa melakukan perbuatan jahat. Meskipun 
demikian, itu masih merupakan dosa besar yang tidak pernah bisa dibenarkannya. Bahkan 
jika dunia dihancurkan dan Raja Iblis membakar semuanya, jika dia tidak melakukan dosa-
dosa itu. Apa yang dia lakukan... 

'...Bisakah dia membenarkannya?' 

Irina, yang tenggelam dalam pikiran seperti itu, segera menggelengkan kepalanya dengan 
kuat untuk menghilangkan pikiran itu. 

"Ha ha ha..." 

Meskipun Irina berhasil menghilangkan pikiran kosongnya, hatinya masih kacau. 

"Karena aku perhatikan... umurnya terpotong dua? Setengah?" 

Seperti yang dikatakan Frey, dia tidak berhak merasa bersalah, tapi entah kenapa hatinya 
terus sakit, seolah akan hancur. 

"Lalu, apakah dia mengambil 'Sumpah Kematian'... untuk memberiku mana?" 

Ketika dia pingsan di arena duel selama evaluasi penampilan, pemandangan jelas dari 
ekspresi bingung Frey melintas di benaknya. 

"Bahkan di pesta penyambutan Mahasiswa Baru untuk siswa baru...?" 

Irina, yang perlahan menjadi gila karena pikirannya sendiri, tiba-tiba membuka matanya 
dan bergumam dengan nada serius. 

"Tunggu, kalau begitu... Bagaimana dia bisa selamat dari Kutukan jam 12?" 

Pada awalnya, dia berpikir bahwa Raja Iblis telah campur tangan dan melindungi Frey. 

Namun, menurut fakta yang terungkap hari ini, dia bertarung melawan Raja Iblis. 

Jika itu masalahnya... bagaimana dia menghindari Kutukan jam 12 yang mengerikan? 

'Kuharap... kuharap...!' 

Sementara Irina merenungkan hal ini, dia akhirnya menyadari bahwa ada satu 
kemungkinan yang menakutkan. 

Kemungkinan bahwa Frey pasti menggunakan metode pemurnian yang paling 
menghancurkan, satu-satunya cara untuk lolos dari kutukan paling mematikan, Kutukan 
Pukul 12. 

"Tidak... Tidak bisa... Tidak bisa..." 
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Tentu saja, hanya ada beberapa orang di seluruh benua, termasuk Irina, yang tahu 
bagaimana melakukannya, jadi dia mulai menyangkalnya. Namun, ketika dia mengingat 
kejadian ketika mengetahui trik tentang 'Lingkaran Sihir Pengorbanan' yang hanya dia 
sadari, Irina mulai memikirkan kata-katanya lagi. 

"Sebelum ... dia dengan jelas mengatakan itu adalah Cobaan ..." 

Tak lama, saat dia mengingat ucapan Frey yang penuh makna, wajahnya berangsur-angsur 
menjadi pucat. 

"Tidak harus sekaligus... Pelan-pelan... Selangkah demi selangkah..." 

Irina, yang tanpa daya mengulangi kata-kata itu, bergegas ke markas rahasia tempat Frey 
berada. 

"Y-Tuan Muda! Apakah itu cobaan...!" 

Saat dia melihat Frey, Irina mencoba bertanya kepadanya tentang apa yang disebut Cobaan 
dengan tergesa-gesa. Namun--- 

"B-Ibu...!" 

".....!" 

Frey, yang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya lebih awal karena rasa sakit 
yang menyiksa, langsung melompat sambil gemetaran. Dia kemudian tertawa terbahak-
bahak riang dan mulai menyemburkan omong kosong. Setelah melihat pemandangan ini, 
Irina membeku di tempat. 

"Walaupun itu hanya mimpi yang ditunjukkan oleh cobaan... Senang melihatmu lagi seperti 
ini... Haha..." 

"T-Tidak..." 

Karena itu, Frey, yang tersenyum cerah, menggenggam tangannya. Sementara itu, Irina, 
yang sedang menatapnya, menjadi pucat saat dia bergumam dengan nada putus asa. 

"Apakah ... kamu benar-benar menggunakan metode itu?" 

"Saya baik-baik saja. Tentu saja, saya bergaul dengan baik dengan adik perempuan saya 
juga. Ayahku sedikit sakit, tapi aku harus..." 

Namun, di depannya, Frey hanya tersenyum berseri-seri saat dia menggenggam tangannya. 
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Chapter 55 
"F-Frey... bangun..." 

"Oh, apakah kamu sudah pergi? Kalau begitu... sampai jumpa lagi." 

Frey, yang telah memegang tangannya untuk waktu yang lama sambil berbicara dengan 
cara yang aneh, melepaskan tangannya dan mulai melambai dengan ekspresi melankolis. 
"...Hah?" 

Setelah beberapa saat ragu-ragu, Frey melihat 'Kania' berdiri di depannya dan membuka 
mulutnya dengan ekspresi minta maaf. 

"Oh, Kania... aku minta maaf. Karena cobaan itu, kamu terlihat seperti ibuku." 

Frey tersenyum dan berbicara seolah itu bukan masalah besar, tapi 'Kania' hanya menatap 
kosong padanya. 

"Hei, kamu tidak perlu khawatir? Sebaliknya, itu bagus untuk melihat ibuku setelah waktu 
yang lama. Sepertinya kesehatan mental saya sudah sedikit pulih. Cobaan pertama tidak 
membahayakan saya. " 

Frey, berpikir bahwa Kania terlalu mengkhawatirkannya seperti biasanya, berkata dengan 
suara tenang untuk meyakinkannya. 

' Dia benar-benar...menggunakan metode pemurnian itu...' Namun, kulit Irina menjadi pucat 
saat dia memikirkan efek dari kutukan yang dia berikan untuk membunuh Frey. 

Kutukan jam 12❱, yang Irina berikan pada Frey dengan imbalan satu tahun kelelahan mana 
pada hari pertama regresinya, adalah salah satu kutukan paling menakutkan di dunia. 

Namun bukan berarti tidak ada cara untuk menghilangkan kutukan tersebut. 

Satu-satunya cara untuk melakukannya adalah menanggung semua rasa sakit yang 
ditimbulkan oleh kutukan selama 24 jam dan kemudian menghancurkan jam satu menit 
sebelum jarum jamnya menyentuh 12』, mengumumkan awal hari berikutnya. 

Dibandingkan dengan kutukan mengerikan lainnya dengan kekuatan yang sama, pada 
pandangan pertama, cara mengangkatnya tampak adil, meski sedikit membuat frustrasi. 
Namun, pada kenyataannya, ini tidak terjadi sama sekali. 

Pertama-tama, rasa sakit yang diderita selama 24 jam karena kutukan Kutukan Pukul 12 
cukup menyiksa hingga menyebabkan kematian, jadi tidak mungkin untuk menahannya 
sepanjang hari sambil berpegangan pada kesadaranmu. 
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Orang yang bertahan paling lama tercatat telah bertahan selama enam jam saja. Hanya itu 
yang perlu dikatakan untuk menggambarkan betapa menakutkannya metode memurnikan 
kutukan itu. 

Dan, bahkan jika Anda entah bagaimana berhasil memecahkan waktu, itu tidak berakhir di 
sana. 

Bahkan setelah melanggar waktu, Anda akan terus menderita rasa sakit yang menyiksa 
sampai Anda mati. 

Tentu saja, kebanyakan orang lebih memilih mati daripada terus-menerus menderita 
kesakitan sampai nafas terakhir mereka... 

"Hanya dalam beberapa hari lagi, cobaan pertama akan berakhir. Jadi jangan khawatir..." 

Namun, bagi seseorang yang memiliki alasan untuk tidak mati. 

Seseorang yang memikul takdir untuk melindungi dunia dari Raja Iblis. 

Dia tidak punya pilihan selain menderita selamanya. 

"Kania, kamu bertingkah aneh hari ini. Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

"Oh, ya... aku baik-baik saja." 

Irina terus memikirkan kutukan yang dia berikan padanya, dan ketika Frey mengajukan 
pertanyaan dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dia akhirnya sadar dan menjawab. 

"Ayo, makan ini." 

"...Ya?" 

"Itu karena wajahmu terlihat pucat. Jika kamu pingsan di sini, situasinya akan menjadi 
masalah." 

Kemudian Frey, yang menatapnya dengan tenang, diam-diam mengulurkan tusuk sate ikan 
padanya. 

"Pokoknya, tidak masalah jika aku jatuh selama aku bisa membunuh Raja Iblis, jadi 
kesehatanmu lebih penting, jadi jangan ragu untuk makan." 

"......Ya." 

Ketika Irina terus ragu-ragu, Frey mengatakan itu dengan ekspresi tegas saat dia 
melambaikan tusuk sate ikan ke arahnya, dan pada akhirnya Irina terpaksa mengambil 
tusuk sate dengan tangannya yang gemetar. 
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"Ngomong-ngomong, bagaimana dengan masa depan? Menurut surat kabar yang aku baca 
sebelumnya... Aku seharusnya berada di asramaku di Sunrise Academy." 

Akhirnya, ketika 'Kania' mulai memakan ikan secara perlahan, Frey, yang menatapnya 
dengan riang, menghela nafas dan bergumam. 

"Aku akan membutuhkan keterampilan sembunyi-sembunyimu untuk menyelinap kembali 
ke asrama ... Kapan menurutmu mana gelapmu akan pulih?" 

"Uh... kupikir itu akan memakan waktu sekitar satu hari lagi." 

"Hm, begitukah? Yah, kurasa aku hanya akan memulihkan diri untuk satu hari lagi." 

Menanggapi kata-kata Irina, Frey menganggukkan kepalanya dan bergumam seperti itu 
sebelum berbaring di tempat tidur. 

"Ngomong-ngomong, Kania, apa yang terjadi dengan 'Scroll Merchant' yang aku 
perintahkan untuk kamu urus terakhir kali?" 

"Gulir ... pedagang?" 

Ketika Irina bereaksi terhadap kata 'scroll', Frey berbicara dengan tatapan tajam. 

"Ya, 'Mastermind' yang merupakan pelaku sebenarnya di balik 'Insiden Evaluasi Kinerja' 
terakhir." 

"Oh, ya... aku sedang menyelidiki." 

"Pastikan untuk menangkapnya. Ada yang aneh." 

Karena itu, Frey terbatuk sedikit dan berbaring di tempat tidur. Sementara itu, Irina, yang 
sedang menatapnya, berkata dengan nada pelan. 

"Kalau begitu aku akan keluar sebentar. Tuan Muda, tolong tunggu di sini. " 

"Ya, terima kasih, Kania." 

Jadi, setelah selesai berbicara dengan Frey, Irina berjalan dengan susah payah keluar dari 
markas rahasia. 

"Mendesah..." 

Irina, yang telah berjalan sendirian di hutan untuk waktu yang lama, menjatuhkan diri 
ketika dia mencapai sungai. 

"Aku... aku..." 
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Segera, Irina menatap kosong ke kakinya saat seekor ikan melewatinya, dan mulai 
bergumam dengan suara kecewa. 

"Aku hanya... hanya ingin memperbaiki semuanya..." 

Ketika dia pertama kali mundur, dia tahu ini adalah misi yang diberikan kepadanya oleh 
Tuhan. 

Ini adalah misi yang Tuhan berikan padanya karena mereka mengasihaninya karena tidak 
bisa melindungi temannya, melindungi Kekaisaran, dan membunuh Raja Iblis. 

Jadi, tanpa ragu, dia melemparkan kutukan paling mengerikan yang dia tahu pada Frey, 
yang sama jahatnya dengan Raja Iblis di kehidupan sebelumnya. 

Namun, Frey sebenarnya adalah Pahlawan yang melakukan yang terbaik untuk melindungi 
semua orang. 

Dan karena kutukan yang aku berikan padanya, dia akan menderita rasa sakit yang tak 
terlupakan dan menyiksa selama sisa hidupnya, di atas umurnya yang dipersingkat karena 
aku. 

"Mendesah..." 

Pikiran seperti itu terus menghantui pikirannya dan sepertinya menusuk hatinya saat dia 
terus menggigit kukunya. Jadi, dia mengatupkan giginya dan membenamkan wajahnya ke 
sungai yang mengalir. 

"...Pah." 

Itu adalah tindakan yang dia lakukan dengan niat untuk mendapatkan kembali 
ketenangannya dengan mendinginkan kepalanya di air sungai yang dingin. Namun, alih-
alih mendinginkan kepalanya, itu menjadi lebih rumit. 

Sama seperti menuangkan air di atas api yang mengamuk, ia langsung menguap bukannya 
mendinginkannya. Irina, yang tiba-tiba menjadi depresi, bergumam saat dia merasakan air 
menetes dari kepalanya. 

' Aku dulu datang ke sini ... untuk bermain dengan Frey ...' 

Mata Irina, yang memiliki cahaya, ingatan tentang Frey berkilauan. 

"Irina... Kenapa aku tidak bisa menangkap apapun?" 

"Kamu bodoh, kamu tidak menggunakan umpan." 

Setelah berjam-jam memancing tanpa umpan sambil penuh dengan antisipasi, Frey 
berteriak, menanyakan mengapa dia tidak bisa menangkap satu ikan pun. 
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"Ah! Membantu! U-Menggunakan sihir itu tidak adil...!" 

Frey, yang menyatakan bahwa dia percaya diri dalam hal bermain air, menyerangnya, dan 
kemudian terus tersandung berulang kali karena sihir atribut airnya dan mulai 
mengeluarkan air. Akibatnya, Frey mulai berdebat dengannya dengan frustrasi. 

"Wow... Ini enak... Tapi kenapa enak?" 

"... apakah itu pujian atau sarkasme?" 

Frey bergumam nakal ketika matanya berbinar saat dia menggigit ikan bakar asin. . 

Dan ... 

"Aku tidak akan memakan omong kosong ini lagi... Jadi, kamu memakan habis hatimu." 

Ketika dia menyeretnya, yang dengan paksa mulai mengganti dan menawarinya ikan bakar, 
dia berbicara dengan dingin dan menginjak-injak ikan bakar tanpa ampun. 

"Saat itu... aku hanya berpikir dia telah berubah untuk sementara waktu karena shock dari 
kematian ibunya..." 

Dan bahwa dia hanya berduka sesaat, bahwa dia akan tertawa dan bermain dengannya lagi 
suatu hari nanti. Pikiran-pikiran ini membanjiri pikirannya saat dia terus memanggang 
ikan dengan kesepiannya. 

Untuk entah bagaimana menenangkan emosinya, yang menjadi semakin rumit saat dia 
mengenang masa lalu, Irina mulai berjalan menjauh dari tepi sungai yang dipenuhi dengan 
kenangan masa kecilnya. 

Namun... 

"... Persetan." 

Ke mana pun dia pergi, ingatan tentang Frey masih melekat, jadi Irina terhenti dan duduk 
di tanah. 

"Apa yang harus saya lakukan ... di masa depan?" 

Dia meminum ramuan transformasi tingkat tertinggi di kamar Frey sehingga dia bisa 
berdiri di depannya, menghiasi penyamaran Kania sebagai topeng. 

Namun, cepat atau lambat, dia harus menunjukkan dirinya di depan Frey. 

Saya tidak tahu bagaimana saya harus bereaksi pada saat itu ... apa yang harus saya 
katakan ... Tidak, apakah benar berpura-pura tahu sejak awal ... 

'...Aku tidak tahu.' 
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Irina telah menjalani seluruh hidupnya dengan cita-cita bahwa jika dia menemukan 
pertanyaan, dia harus menemukan jawaban tanpa syarat. Namun, hari ini, dia tidak bisa 
hidup dengan ideal itu. 

Itu karena kebingungan dan kekacauan yang disebabkan oleh jalinan rasionalisasi diri dan 
rasa bersalahnya mengguncang hatinya. 

Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Irina menolak untuk menemukan jawabannya. 
Tiba-tiba, dia mengangkat kepalanya dengan alis berkerut. 

"...Apa?" 

Dari hutan di depannya, mana yang aneh memancar. 

Itu adalah jumlah mana yang sedikit yang tidak akan pernah dideteksi oleh orang biasa, 
tetapi Irina, yang sensitivitas mananya telah mencapai ketinggian baru, dapat merasakan 
mana secara detail. 

"Perasaan gelap dan menyeramkan ini ... ini adalah mana yang gelap ..." 

Irina, yang telah merasakan mana untuk sementara waktu, menyimpulkan bahwa itu 
adalah mana yang gelap. Dia kemudian mengamati sekeliling dengan gugup dan 
bergumam. 

'...Apakah Kania sudah tiba?' 

Irina, yang belum siap untuk melakukan kontak dengan Frey atau sekutunya, menelan 
ludah dan terhuyung-huyung. 

'...Hmm?' 

Setelah beberapa saat, Irina mengulurkan tangannya dan mencoba merasakan mana 
sedikit lebih dekat, tapi dia mengerutkan kening dan memiringkan kepalanya. 

'Bukankah itu Kania?' 

Ketika para penyihir melepaskan mana gelap mereka, itu menyebar secara tidak teratur ke 
segala arah kecuali mereka menyalurkannya ke satu arah. 

Namun, mana gelap yang dia rasakan sekarang panjang dan tipis... Itu mengalir seperti 
sungai. 

Seolah berniat membawanya ke suatu tempat. 

"...Meneguk." 
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Dengan pemikiran berbahaya itu, Irina mulai dengan hati-hati mendekati tempat yang 
mengeluarkan mana gelap. 

Juga mencurigakan bahwa dia tiba-tiba merasakan mana yang gelap di hutan pegunungan 
biasa di mana dia dan Frey biasa bermain sekali, tetapi dia dikejutkan oleh apa yang 
dikatakan Frey sebelumnya. 

'Jelas ... pelaku sebenarnya di balik insiden evaluasi kinerja adalah pedagang gulir.' 

Sampai sekarang, dia mengira Frey adalah pelakunya dalam 'Insiden Penculikan Evaluasi 
Kinerja'. 

Namun, sekarang dia menyadari kebenaran tentang Frey, dia hanya menganggapnya 
sebagai korban. 

Tentu saja, tidak mungkin Arianne adalah pelakunya... Pedagang gulungan, yang ahli dalam 
sihir, membuat gulungan untuk menipunya. 

Dan jelas bahwa pedagang tak dikenal semacam itu memiliki tujuan tertentu. 

Hal terakhir yang dia hadapi dalam insiden sebelumnya adalah entitas menakutkan 
bernama Dark Golem yang mendorong Akademi Matahari Terbit ke jurang kehancuran. 

Jadi, pasti ada alasan mengapa mereka dikirim ke sini. 

"Fiuh..." 

Irina, yang telah selesai mengatur pikirannya, diam-diam menuju ke arah dari mana dark 
mana itu berasal, tapi tiba-tiba berhenti. 

'...Itu berbahaya.' Meskipun penting baginya untuk membenamkan dirinya dalam sesuatu 
untuk mengalihkan pikirannya yang bermasalah dari semua kekhawatiran, itu tidak berarti 
dia dapat mengabaikan bahaya. 

Jika ada keberadaan berbahaya seperti 'Golem Gelap' di sini, dia tidak hanya akan berada 
dalam bahaya, tetapi juga Frey. 

'Untuk saat ini ... Untuk saat ini, saya harus mundur ...' 

Akhirnya, Irina menyerah mengejar mana gelap dan mulai kembali ke markas rahasia. 

-- Caaaap!! 

Pada saat dia mendekati markas rahasia, tiba-tiba terdengar suara guntur yang keras dan 
hujan mulai turun. 

"... Ugh." 
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Hati Irina yang muram menjadi semakin rumit karena dia merasa seolah-olah cuaca 
mewakili gejolak batinnya saat ini. 

"Tuan Muda, apakah Anda baik-baik saja ...?" 

Tentu saja, dia tidak berniat basah kuyup karena hujan, jadi dia bergegas ke markas 
rahasia. Namun, Irina membeku pada pemandangan yang terbentang di depan matanya. 

"...Kemana dia pergi?" 

Ranjang tempat Frey berbaring kosong. 

Irina, yang telah menyaksikan adegan itu membeku sesaat, segera berlari keluar dari 
markas rahasianya dengan wajah pucat. 

-- Bergemuruh! Tepuk tangan!! 

"Tuan muda!!" 

Dia buru-buru berteriak dalam cuaca badai, tapi suaranya kembali sebagai gema yang sia-
sia. 

"Frey!!" 

Saat dia dengan sedih meneriakkan nama Frey sekali lagi, hanya gemanya yang kembali. 
Irina kemudian mulai mencari dengan cemas. 

Tetapi ketika badai yang semakin kuat mencegahnya untuk melihat, dia mengepalkan 
tinjunya dan bergumam. 

'Dia seharusnya masih ada di sekitar sini ... Saat ini aku bisa melakukannya ... Saat ini ...' 

Segera, cahaya samar bersinar dari tangannya. 

Itu adalah tipuan Irina. Beberapa bulan kelelahan mana, memaksa dirinya untuk mencari 
cara bagaimana memeras jumlah mana yang sangat kecil dari bagian paling dalam 
tubuhnya. 

"Aduh...!" 

Tapi itu tidak lama sebelum rasa sakit yang menyiksa menghantuinya, sebagai akibat dari 
upaya untuk menghasilkan mana dengan paksa. 

'Ini ... tidak masalah ... Sirkuit mana saya telah terbakar dan terputus beberapa kali ... 
Jumlah rasa sakit ini adalah ...' 
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Tentu saja, itu adalah Irina, yang sering melukai sirkuit mana di timeline sebelumnya, 
tetapi meremas sirkuit mana dengan paksa adalah tugas yang berat bahkan untuknya. 
Matanya menjadi merah saat darah mulai menetes dari bibirnya. 

"Hah...hah..." 

Setelah memeras semua mana yang tersisa di tubuhnya di telapak tangannya, dia 
bergumam dan meniup mana dalam bentuk bola ke langit. 

"Frey ... Temukan Frey Raon Starlight ... Temukan dia." 

Kemudian bola mana yang berputar mulai memancarkan cahaya dan terbang menjauh. 

Menyaksikan gerakan cahaya dengan jumlah mana yang sangat kecil akan merevolusi sihir 
di masa depan. Ini selalu membantunya untuk menang ketika dia bermain petak umpet 
dengan Frey sebagai seorang anak. Irina kemudian mulai berlari dengan kecepatan penuh. 

"Frey! Apakah kamu disana!? Frey!!" 

Irina, yang mengejar bola sambil berteriak putus asa, bergumam saat ekspresinya 
mengeras pada pemandangan yang memasuki bidang penglihatannya. 

'Apakah ini ... di mana saya sebelumnya?' 

Menyadari bahwa dia telah tiba kembali di tempat di mana dia menemukan mana gelap 
sebelumnya, Irina memperhatikan bola terbang dengan cepat menuju tempat di mana dia 
merasakan kehadiran mana gelap. Dia kemudian mulai berlari ke arah itu dengan ekspresi 
terkejut di wajahnya. 

"Oh tidak! Tidak!!" 

Terlepas dari teriakannya yang sungguh-sungguh, bola itu terus terbang dengan cepat ke 
tempat di mana mana yang gelap berlama-lama memancar, karena Irina hanya bisa 
menonton dengan ngeri. Segera, dia bergumam. 

'Jika... Jika Frey diserang saat aku pergi... atau, jika Frey, yang menderita halusinasi, menuju 
ke sana sendirian...!' 

Hujan deras telah mengacak-acak rambutnya dan membasahi pakaiannya, tetapi dia terus 
berlari. 

"Ah!" 

Kemudian Irina tersandung kakinya dan berguling-guling di lantai tanah. Dia meraih 
kakinya yang terkilir dan mengerang sejenak sebelum dia bangun dengan terhuyung-
huyung sambil mengatupkan giginya. 
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"Frey!! Bisakah kamu mendengarku!? Frey!!" 

Langkah Irina terhuyung-huyung saat dia menyeret kakinya yang terluka dan terus 
meneriakkan nama Frey. Namun, begitu dia keluar dari semak-semak, dia berhenti sejenak 
untuk mengatur napas. 

"Terkesiap, terengah-engah ..." 

Lengan dan kakinya semuanya tergores dan terluka, dan kakinya yang terkilir berdenyut-
denyut kesakitan. 

Mana yang nyaris tidak dia kumpulkan dengan memeras sirkuit mana hanya cukup untuk 
meluncurkan dua bola api. 

Namun, terlepas dari situasi putus asa seperti itu, Irina berjalan dengan susah payah dan 
mulai menuju bolanya. 

'...Ini adalah?' 

Menyeret kakinya yang terkilir, dia tiba di pintu masuk gua yang tersembunyi di bawah 
naungan. 

-- wussss... 

Irina mengamati pintu masuk gua dengan waspada saat itu menyerap sihir gelap. Dia 
kemudian melihat bola terbang melewatinya dan memasuki gua.. 

"... Wah." 

Setelah melihat itu dan mengambil keputusan, Irina merentangkan tangannya ke depan 
sehingga dia bisa menembakkan bola apinya kapan saja, dan kemudian dia dengan hati-
hati mulai memasuki gua. 

'...Ini jelas bukan mana milik Kania.' 

Saat dia bergerak lebih dalam dan lebih dalam, Irina diam-diam jatuh ke dalam pikiran 
yang dalam. 

Meskipun dia adalah seorang penyihir, Kania, yang memiliki hati yang baik, tidak akan 
pernah bisa memancarkan mana yang jahat seperti itu. Dengan kata lain, keberadaan yang 
ada di luar bukanlah Kania, tetapi makhluk jahat. 

Entah itu penyihir yang bersembunyi di sini atau iblis... Jika itu memancarkan mana yang 
mengerikan, itu pasti keberadaan yang sangat kuat. 

'Bisakah saya menang?' 
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Irina sejenak berpikir seperti itu, tetapi segera menggelengkan kepalanya untuk 
menghilangkan keraguannya. 

Dia tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi pada Frey jika dia mundur sekarang. 

Jadi, dia harus melakukan apa pun untuk mengeluarkannya dari sini. 

Itulah satu-satunya hal yang akan dia fokuskan untuk saat ini. 

-- Berteriak... 

Saat Irina bergerak hati-hati dengan tekad itu, dia menelan ludah saat menyadari bola 
terbangnya meleleh dan menghilang di depan gerbang yang terbuat dari batu. 

Frey ada di depanku. Mungkin sudah terlambat, atau mungkin Frey sedang menunggu 
bantuan seseorang. 

Membuka pintu ini berarti aku tidak bisa kembali. Aku akan menghadapi Frey, yang 
kondisinya mungkin tidak normal. 

-- Berderit... 

Tetapi jika dia tidak membuka pintu ini, dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada Frey, jadi 
dia dengan hati-hati membuka pintu sambil mendengarkan detak jantungnya yang 
berdebar kencang. 

"...Tuan muda?" 

Di sana sosok Frey, berdiri diam dengan punggung menghadap ke arahnya, muncul di 
hadapannya. 

"Ya, Kania." 

Dan setelah beberapa saat, saat Frey menjawabnya dengan suara yang waras, 'Kania' 
mendekatinya dengan ekspresi sedikit lega di wajahnya. 

"Apa yang kamu lakukan disini..." 

"Apakah kamu mengganggu halusinasiku lagi? Karena aku sudah menyuruhmu untuk tidak 
melakukannya." 

"Hah?" Kemudian, ketika Frey tiba-tiba mulai menyemburkan kata-kata misterius, dia 
bertanya dengan tatapan bingung. 

"Aku keluar dari markas rahasia untuk sementara waktu karena aku merasa frustrasi... 
Hutan yang muncul dalam mimpiku terakhir kali, di mana aku dikejar oleh Werewolf 
bersama Irina, menjadi kenyataan." 
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"A-Begitukah..." 

Irina bergumam seperti itu ketika mencoba memahami pernyataannya, tapi kemudian dia 
tiba-tiba mengerutkan kening dan mengajukan pertanyaan. 

"Ngomong-ngomong, kenapa manusia serigala?" 

" Kamu tidak akan tahu, tapi dari apa yang kulihat dalam mimpiku saat itu, Irina dan aku 
dikejar oleh sekawanan serigala dan manusia serigala. Aku tidak tahu kenapa ada manusia 
serigala di hutan biasa...!" 

Kemudian Frey, yang sedang memberinya penjelasan, tiba-tiba memegang kepalanya, 
kehilangan keseimbangan, dan hampir ambruk ke lantai. 

"Y-Tuan muda?" 

"Ugh... ingatanku, ingatanku..." 

Merasa bingung, Irina melemparkan tubuhnya untuk menangkapnya. Tapi Frey, yang 
mengeluarkan erangan sedih, segera kehilangan kesadaran dan ambruk di lantai. 

"Sial, apa-apaan ini ..." 

-- Berderit... 

Irina, yang merasa bingung dengan situasi ini, tiba-tiba mengulurkan tangannya dengan 
tatapan bingung ketika gerbang batu di belakang mereka tiba-tiba terbuka. 

"K-Kania?" 

".....!" 

Dia segera membeku setelah dia melihat orang di balik pintu. 

"...Mengapa kamu di sini?" 

Adik perempuan Frey, Aria Raon Starlight, menatap kosong padanya, yang telah menjadi 
kehancuran fisik. 
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Chapter 56 
"K-Kakak?" 

Aria, yang menatap kosong ke Irina dalam penyamarannya sebagai Kania, menemukan 
Frey dalam pelukannya dan membuka mulutnya karena terkejut. 

"Kania... Apa yang terjadi?" 

Irina, yang menatap Aria dengan linglung, mulai memutar otaknya, yang membeku akibat 
keterkejutannya. 

"Ah... Itu. Saya menyembunyikan Tuan Muda di sini. " 

"Menyembunyikan dia...?" 

"Ya, tahukah kamu?. Karena Insiden Ksatria Mayat Hidup Suci』 baru-baru ini." 

Irina, yang terpaksa berbohong untuk melindungi nyawa Frey, mengalihkan pandangannya 
dari mata Aria yang berbinar dan berkata begitu. 

"Tuan Muda memiliki semacam hubungan dengan kasus itu. Jadi, saya menyembunyikan 
kami di sini di gunung ini dan ketika saya tidak sengaja menemukan gua ini, saya 
memutuskan untuk masuk ke dalam." 

"...Betulkah?" 

Setelah mendengar kata-kata itu, Aria menatap Irina dengan ragu sejenak dan bertanya. 

"Ngomong-ngomong, kenapa aku tidak bisa merasakan mana gelap darimu?" 

"Itu... karena aku menggunakan semuanya saat mencoba mengeluarkan Tuan Muda dari 
TKP..." 

" Lalu, apakah dia benar-benar di balik insiden itu?" 

Saat Irina terus menghindari tatapannya dan mencari alasan, Aria, yang menggigit bibirnya 
dengan erat, bergumam dengan ekspresi muram. 

"Apakah saudaraku benar-benar berada di balik Insiden Ksatria Mayat Hidup Suci』 yang 

menyebabkan pergolakan di seluruh Kekaisaran?" 

"Saya minta maaf. Aku tidak bisa memberitahumu apa-apa." 
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Tentu saja, dia tahu yang sebenarnya, tetapi jika dia mengatakannya, Frey hanya memiliki 
satu tahun tiga bulan lagi untuk hidup, jadi dia tidak punya pilihan selain mengabaikan 
pertanyaan Aria. 

-- Gan... 

Kemudian, memelototi Irina seperti itu, Aria menggertakkan giginya dan berkata dengan 
ekspresi tegas di wajahnya. 

"Aku tidak percaya padamu." 

"Maaf?" 

"Jelas, kamu dan kakakku berbohong. Saya dapat memberitahu." 

"Eh... itu..." 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya harus mencari tahu kebenarannya entah 
bagaimana. Bagaimanapun..." 

Pada saat itu, Irina menjadi takut padanya dan sedang memikirkan apakah dia harus 
menambahkan lebih banyak detail pada kebohongannya. Sementara itu, Aria menunduk 
dan bergumam. 

"...Aku harus mencari tahu, tapi mau tak mau aku lelah---" 

"Apa maksudmu?" 

"---Percaya padamu... mencoba menemukan kebenaran... Aku mulai bosan dengan itu 
semua sekarang." Karena itu, Aria berjongkok di depan Irina dan memohon jawaban. 

"Kania, katakan yang sebenarnya. Semua yang Anda tahu. Aku bisa menanggung 
kebenaran..." 

"Tidak." 

Irina, yang terus menghindari tatapannya, memotong kalimat Aria dan mendorongnya 
menjauh. 

"Aku hanya alat Tuan Muda." 

Irina mengingat kata-kata Kania yang dia katakan padanya di timeline sebelumnya dan 
menirunya sebanyak mungkin. Sementara itu, Aria terus menatap dalam diam. 

"Ugh... kepalaku..." 

Di tengah suasana tegang yang terbentuk di antara mereka berdua, Frey, yang berada di 
pelukan Irina, mengerang dan membuka matanya. 
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"... Mhmm." 

Dan Frey, yang hendak mengatakan sesuatu kepada Irina dengan senyum di wajahnya, 
mendapati Aria menatapnya dengan dingin dan membeku sesaat. 

-- Mencoret-coret, mencoret-coret. 

Khawatir bahwa Frey mungkin masih menganggap situasinya sebagai halusinasi, Irina 
buru-buru mulai menelusuri kata-kata berikut dengan jarinya di punggungnya: 

-- Realitas 

Ketika setelah beberapa saat jari Irina berhenti, Frey menarik napas dalam-dalam, lalu 
terhuyung-huyung dan berkata dengan tegas. 

"Jadi kenapa kamu di sini? Arya?" 

"Itu... yang seharusnya aku tanyakan padamu." 

Percikan menyala di antara mata Frey dan Aria. 

"Mengapa kamu di sini? Frey?" 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya ..." 

"Tetap diam dan perhatikan, Kania." 

Ketika Aria mengerutkan kening dan bertanya, Irina buru-buru menyela percakapan di 
antara keduanya. Namun, Aria membungkamnya dan bertanya pada Frey sekali lagi. 

"Katakan padaku dengan mulutmu sendiri. Kenapa kau ada di sini?" 

Kemudian, setelah meringis sesaat , Frey, yang sudah mempertimbangkan segalanya, 
membuka mulutnya dengan senyum dingin. 

"Aku melarikan diri." 

"...Dari apa?" 

"Sehat? Aku penasaran?" 

"Berhentilah mencoba menghindari pertanyaan itu dan katakan padaku sekarang..." 

Ketika Aria menginterogasinya dengan marah, Frey tiba-tiba meraih Irina, yang berdiri di 
sampingnya dan mulai mencekiknya. 

"Hah...!" 
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"Ngomong-ngomong... Kania, apa kamu baru saja mengatakan 'Seperti yang aku katakan 
sebelumnya'?" 

"A-aku minta maaf...!" 

"Aku jelas mengatakan padamu untuk tidak mengatakan yang sebenarnya kepada siapa 
pun ... dasar bajingan yang tidak berguna ..." 

Kemudian Aria, yang sedang menonton adegan itu, buru-buru meraih lengan Frey dan 
mulai berteriak. 

"Hei, hentikan! Kakak Kania tidak mengatakan apa-apa! Aku baru saja mencoba 
menginterogasinya...!" 

"...Apa? 'Kak'?" 

Frey, yang mendengar tangisan Aria, membuka mulutnya dengan tatapan heran. 

"Mengapa orang rendahan ini saudara perempuanmu? Kamu adalah anggota keluarga 
bangsawan Starlight, bukan pecundang yang berkeliaran di jalanan." 

"Jangan melontarkan kata-kata menjijikkan seperti itu ..." 

"Yah, melihat perilakumu, sepertinya orang biasa entah bagaimana masuk ke keluarga kita? 
Nanti, aku akan menyelidiki asal mu dengan sihir..." 

"Aku menyuruhmu berhenti !!" 

Aria, yang akhirnya meledak ketika ucapannya terlalu jauh, memusatkan mana bintang di 
telapak tangannya dan mendorong Frey menjauh. 

"... Aduh!" 

Kemudian Frey, yang telah mencekik Irina sampai saat itu, menabrak dinding dan 
mengerang. 

"K-Kamu tidak bisa menjadi saudaraku! Kamu bukan saudaraku...!" 

Sementara itu, Aria, yang telah meletus dari stres dan kemarahan yang telah dia 
kumpulkan sejauh ini, memusatkan mana bintang di tinjunya sekali lagi dan mulai 
mendekatinya. 

"Mohon tunggu! Nona Muda Aria!" 

Melihatnya seperti itu, Irina, yang sebenarnya tidak merasa sakit karena Frey hanya 
berpura-pura mencekiknya, buru-buru mulai menangis padanya. 

"Tolong hentikan! Dalam situasi ini...!" 
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-- Membanting!!! Namun, Aria mengumpulkan mana bintang dan membanting tinjunya ke 
wajah Frey. Akibatnya, angin yang dihasilkan meniup debu dan kotoran yang menutupi 
keduanya. Irina yang menatap adegan pertarungan dengan linglung, mulai berjalan ke arah 
mereka dengan tergesa-gesa. 

"Batuk! Batuk!!" 

"...Hah?" 

Keheningan sesaat bertahan sejak Frey terus-menerus mulai batuk dan mengerang saat 
pakaian Aria ternoda merah oleh darahnya. 

"Bagaimana ini bisa terjadi?" 

"Uhhh... I-Bukan apa-apa. Ini hanya... Batuk!!" 

"Saudara laki-laki!?" Frey, yang berjuang untuk mengucapkan jawaban kepada Aria dengan 
tatapan tenang, terhuyung-huyung sekali lagi saat darah menetes dari bibirnya. Ekspresi 
Aria berubah muram melihat pemandangan mengerikan itu. Dia mengguncang Frey dan 
mulai mengajukan pertanyaan kepadanya. 

"Apakah karena aku mendorongmu lebih awal? Dimana yang sakit? Atau apakah itu ada 
hubungannya dengan Insiden Ksatria Mayat Hidup Suci』?" 

"Tidak... itu..." 

"Jawab aku sekarang. Kenapa kamu memuntahkan darah sebanyak ini...!" 

Aria, merasakan sesuatu yang aneh ketika Frey terus menghindari tatapannya dan meraba-
raba kata-katanya, menarik tinjunya keluar dari dinding dan mendorongnya menjauh. 

-- Menabrak!! 

"H-Hah?" 

"...Ah!?" 

Tiba-tiba, dinding tempat mereka bersandar bergetar dan runtuh, menyebabkan mereka 
kehilangan keseimbangan dan tersandung pada saat yang sama. 

'Tidak peduli seberapa banyak kamu mencoba untuk bertindak seperti penjahat ... kamu 
tidak bisa menyembunyikan sifat aslimu.' 

Irina, yang menyaksikan Frey tanpa sadar membungkus Aria di lengannya dan menyerap 
semua dampaknya, berjalan ke arah mereka dengan senyum pahit. 

"K-Kakak... barusan..." 
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"Persetan." 

Frey, yang mendorongnya pergi dengan cemberut, memperhatikan bahwa Aria 
menatapnya dengan heran. Dia kemudian bangkit dari tempat duduknya dan mengacak-
acak pakaiannya dan bertanya. 

"Jadi kenapa kamu di sini? Arya?" 

"...Aku sedang menyelidiki kecelakaan ibu." 

"Apa?" 

"Kau tahu, Kakak. Ibu kami meninggal di gunung ini." 

Karena itu, Aria bangkit dan terus berbicara sambil didukung oleh Irina, yang datang 
membantunya. 

"Kasus itu entah bagaimana mencurigakan, jadi aku sudah menyelidikinya sendiri untuk 
waktu yang lama secara rahasia." 

"...Apa yang mencurigakan tentang itu?" 

"Ini mencurigakan..." 

Ketika Frey bertanya padanya dengan nada terus terang, Aria menatapnya dan berkata. 

"...Ini mencurigakan bahwa sejak itu, kamu telah berubah." 

Setelah mendengar ini, Frey sejenak menatap Aria dengan tatapan kosong, lalu tersenyum 
dingin dan berkata. 

"Yah, meskipun itu kecelakaan, dia mati karena aku." 

"Tidak, ada yang aneh. Anda juga mengetahuinya. Ada terlalu banyak variabel aneh untuk 
disebut kecelakaan.." 

" Kemana perginya orang yang berteriak bahwa aku seharusnya mati daripada ibu kita?... 
Permainan detektif macam apa ini tiba-tiba?" 

Setelah mendengar itu, dia menundukkan kepalanya tanpa daya dan berkata. 

" Yah, saat itu ... aku marah dan mengucapkan kata-kata itu tanpa berpikir ..." 

"Yah, memang benar. Aku pada dasarnya membunuhnya. Jadi kamu tidak perlu meminta 
maaf." 

"Tetapi..." 
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"Ibu meninggal karena aku!!!" 

Pada akhirnya, Frey, yang meledak, buru-buru mendorong Aria ke dinding dan berteriak. 

"Jadi, berhentilah membuat omong kosong seperti ini...!" 

"...Aku belum pernah ke sini sebelumnya." 

"Apa?" 

"Aku belum pernah ke tempat ini sebelumnya." 

Karena itu, Aria berbicara dengan serius. 

"Apakah kamu tahu mana gelap bocor dari tempat ini? Jadi, saya datang ke hutan setiap 
hari untuk menyelidiki, tetapi saya tidak dapat menemukan sumber ilmu hitam itu." 

"Itu berarti..." 

"Ya, jika ada mana gelap di ujung lorong ini, maka itu berarti ada pusat gempa di sana." 

Setelah mendengar kata-katanya, Frey memasang ekspresi rumit di wajahnya saat dia 
menutup mulutnya. Aria mulai memohon dengan putus asa. 

"Kakak... aku mohon... Kebenaran akan ada di akhir bagian ini... Kebenaran tentang 
kematian ibu kita akan ada di akhir... Jadi, jika Anda menemukan kebenarannya... tolong, 
berhenti melakukan perbuatan jahat." 

"Apa yang kau bicarakan?" 

Ketika Frey, yang tidak bisa memahami kata-katanya, bertanya seperti itu, Aria terus 
berbicara dengan tatapan sedikit bingung. 

"Maksudku... alasanmu berubah adalah karena kematian ibu kita, kan?" 

"Kamu salah, Arya." 

Frey, yang memotongnya di tengah kalimat, mengangkat sudut bibirnya dan berkata. 

"Bahkan jika saya menemukan kebenaran ... saya tidak akan berubah." 

"Mengapa...? Mengapa?" 

Ketika Aria bergumam dengan ekspresi yang tidak bisa dimengerti, Frey, yang mendengar 
gumamannya, berbalik dan menjawab dengan suara rendah. 

"Karena inilah aku yang sebenarnya." 
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Karena itu, Frey mulai berjalan ke lorong. Aria, yang menatap kosong ke punggung Frey 
untuk sementara waktu, segera menundukkan kepalanya dan mengikutinya. 

'Ngomong-ngomong, ini benar-benar mana yang gelap...' 

Irina, yang diam-diam melihat pemandangan yang menyedihkan itu, bergumam pelan saat 
dia merasakan aliran mana gelap yang jahat memancar dari jauh. 

'...Tapi, karena kita memiliki Aria, itu akan baik-baik saja.' 

Kelemahan mana gelap yang mengikis semua mana lain dan makhluk hidup dengan 
kegelapan adalah 'terang'. 

Tentu saja, tidak mungkin untuk menghilangkannya dengan sinar matahari atau cahaya 
biasa. Jika itu masalahnya, orang tidak perlu menghindari atau takut pada penyihir. 

Satu-satunya yang bisa melawan dark mana yang mengerikan adalah mana khusus yang 

mengandung cahaya, seperti Solar Mana❱, Lunar Mana❱, Stellar Mana❱, dan terakhir Holy 

Power❱ yang digunakan Saintess dan paladin. 

Selain itu, tidak banyak kekuatan yang dapat secara langsung melawan mana gelap dan 
sihir hitam. 

Oleh karena itu, mengingat intensitas mana gelap yang memancar dari ujung lorong, itu 
akan menjadi panggilan yang tepat bagi orang biasa untuk melarikan diri. 

Namun, Aria memiliki mana untuk melawan ilmu hitam, dia dipuji sebagai 'Penyihir 
Bintang' di kehidupanku sebelumnya... jadi tidak akan ada masalah bahkan jika dia ikut. 

"...Apa yang ada di..." 

Saat dia memikirkan itu, Frey, yang ada di depanku, menghela nafas dan bergumam. 

Aku melihat ke depan, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan segera aku melihat 
seorang Death Knight, yang memancarkan mana gelap yang mengerikan dari seluruh 
tubuhnya, menghalangi jalan itu. 

"Untungnya, mereka tidak langsung menyerang kita ketika mereka melihat kita." 

Frey, yang mengamati Death Knight dengan waspada, menghela napas lega dan berbicara 
kepada Aria dan Irina di belakangnya. 

"Itu tidak menyerang kita terlebih dahulu, jadi mari kita kembali." 

"Apa yang kau bicarakan?" 

Ketika Frey hendak pergi, Aria mengerutkan kening padanya. 
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"Seorang Death Knight adalah sepotong kue." 

Karena itu, dia mulai memancarkan mana yang berkilauan ke segala arah. 

"Mendesah..." 

Frey, yang mengawasinya, menghela napas panjang dan datang ke sisi Irina. Dia kemudian 
mulai menonton adegan itu dengan tenang. 

"...Apakah kamu tidak khawatir tentang adikmu?" 

"Sama sekali tidak." 

Irina, yang dengan hati-hati mengajukan pertanyaan kepadanya, memiringkan kepalanya 
saat Frey berbicara sambil tersenyum. 

"Itu hanya Death Knight ... Tidak mungkin Aria tidak akan menang." 

"Itu benar." 

Ketika Frey menjawabnya dengan nada pelan, aku rina setuju dengannya dan 
menganggukkan kepalanya. 

Ketika Death Knight pertama kali muncul, Ibukota Kekaisaran diblokade dan para ksatria 
kekaisaran dengan cepat dipersenjatai dan dikerahkan untuk menghentikan ancaman. 
Tentu saja, bagi orang-orang yang akan menjadi yang terkuat di dunia, itu bukan masalah 
besar. 

-- Bang, bang!! 

"Rooooar!!" 

Aria, yang telah menghancurkan lengan kiri Death Knight, mampu melakukannya karena 
kemampuannya sebagai penyihir bintang. 

"Bukankah dia lebih baik daripada Irina pada usia itu?" 

"Dia tidak.... atau mungkin." 

Ketika Frey dengan riang membandingkan Aria dan Irina, dia berjuang untuk menjawab, 
dan malah mengajukan pertanyaan padanya setelah melihat sesuatu yang aneh dalam 
ekspresinya. 

"Tapi ... Kenapa kamu tampak cemas?" 

Frey, yang memiliki senyum menyenangkan di wajahnya, bergumam saat ekspresinya 
berubah dingin. 
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"...Karena aku takut untuk mengetahui kebenarannya." 

"Apa?" 

Irina, yang tidak begitu mengerti kata-katanya, bertanya lagi saat alisnya berkerut. Namun, 
Frey hanya diam dan menyaksikan pertempuran yang terjadi di depannya. 

-- Retakan!! 

Pertarungan yang berlangsung selama beberapa menit diputuskan ketika seberkas cahaya 
Aria mengenai tengkorak Death Knight. 

"Ayo pergi." 

Aria, yang melihat ke bawah pada tubuh Death Knight yang tengkoraknya hancur tanpa 
bekas, berkata dengan tenang dan mulai bergerak maju. 

"Fiuh." 

" Melihatmu menarik napas lega, kau pasti sedikit mengkhawatirkannya, bukan?" 

"Ya, itu karena aku kehabisan mana bintang. Karena saya tidak bisa merasakan mana gelap 
atau menggunakan mana bintang saya sendiri, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, akan 
ada masalah serius." 

Menanggapi kata-kata Irina, Frey menghela nafas panjang dan mulai mengikuti Aria. 
Namun, saat Irina hendak mengikuti Frey, dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh dan 
menoleh ke belakang. 

'...Mungkin aku salah?' 

Untuk beberapa alasan, dia merasakan mana gelap di belakangnya daripada di depan. Tapi 
itu hanya untuk sesaat, jadi dia pikir dia salah. Dia kemudian mulai mengikuti Frey, yang 
sudah berjalan cukup jauh di depannya. "Di Sini. Mana gelap memancar dari mana-mana." 

Frey dan Irina, yang telah berjalan beberapa saat, terhenti setelah mendengar kata-kata 
Aria dan mengintip ke depan. 

"Di sini ... untuk apa tempat ini ...?" 

Di depan mereka, sebuah gerbang besar berdiri diam. 

"...Kania, ada apa?" 

Ketika Irina bergumam seperti itu tanpa sadar sambil gemetar cemas, Frey menatapnya 
dengan ekspresi khawatir dan berbisik. 
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"Aku bisa merasakan mana gelap yang keji di depanku. Aku belum pernah merasakan mana 
gelap yang begitu besar ... selain sekali." 

"Kapan itu?" 

"Di timeline sebelumnya saat K... Kania, tidak, saat aku kehilangan kendali atas 
kekuatanku." 

"Apa...?" 

Frey, yang tidak bisa merasakan mana gelap dengan benar karena kekurangan mana 
bintangnya, berkata dengan heran setelah mendengar penilaian Irina. 

"Itu tidak masuk akal. Jika banyak mana gelap ini memancar keluar ... gunung ini 
seharusnya sudah terkorosi dan hancur. " 

Mendengar kata-katanya, Irina menelan ludah dan menganggukkan kepalanya. Sementara 
itu, Frey berteriak saat dia bergegas menuju Aria, yang sudah mengulurkan tangannya 
untuk membuka gerbang di depannya. 

"Aria! Jangan buka gerbang itu!!" 

"...Hah?" 

Aria tanpa sadar mengingat sosok kakaknya yang akan memperingatkannya dengan nada 
yang sama setiap kali sesuatu yang berbahaya akan terjadi. Dia selalu anak yang cerdas, 
jadi dia dengan cepat mengangkat tangannya. Tetapi... 

-- Creeeeeak... 

"Eh, apa!? Aku tidak menyentuhnya?" 

Untuk beberapa alasan, gerbang besar itu mulai terbuka perlahan dengan sendirinya, 
meskipun tidak ada yang menyentuhnya. 

Tertegun oleh pemandangan itu, Frey meletakkan tangannya ke pedang di pinggangnya, 
dan Irina buru-buru mengulurkan tangannya ke depan dan bersiap untuk menyerang, 
tapi... 

"...Apa? Tidak ada apa-apa di sini?" 

Ketika gerbang terbuka penuh, apa yang muncul di depan mata mereka adalah sebuah 
ruangan besar yang remang-remang. 

'Apa? Mengapa tempat ini memiliki begitu banyak mana gelap ketika tidak ada apa-apa di 
sini...' 
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Irina memasuki ruangan bersama Frey dan mulai menyelidiki sekelilingnya dengan 
keraguan di benaknya. 

" Bukankah ini tempat untuk penelitian ilmu hitam?" 

"Itu sepertinya benar, mengingat ada banyak artefak dan material yang berhubungan 
dengan ilmu hitam." 

Aria dan Irina yang akhirnya mengkonfirmasi bahwa ini adalah ruangan tempat penelitian 
ilmu hitam sedang berlangsung. Tiba-tiba melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang 
terlintas di benak mereka. 

"Tapi ada yang aneh. Tidak peduli berapa banyak penelitian ilmu hitam yang sedang 
dilakukan di ruangan ini... agak tidak wajar untuk merasakan mana gelap yang begitu kuat." 

"Betul sekali. Itu terlalu kuat untuk dianggap sebagai sisa mana gelap." 

Setelah berdiskusi tentang ruangan untuk waktu yang lama, Irina mengajukan pertanyaan 
lain. 

"Tunggu, tapi kenapa ada lampu di ruangan ini?" 

"Hah? Kamu benar? Ini adalah gua, jadi seharusnya tidak ada sinar matahari." 

Setelah mendengar kata-kata Aria, mereka berdua terdiam sejenak, lalu mengangkat kepala 
mereka secara bersamaan dan mulai melihat ke atas. 

"...Tunggu." 

Aria menatap langit-langit yang sangat gelap sampai-sampai dia bahkan tidak bisa melihat 
ujungnya. Dia menembakkan beberapa sihir bintangnya ke langit-langit untuk 
memeriksanya lebih detail... 

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

"Tidak mungkin." 

Segera, mereka berdua menjadi cemas. 

Itu karena langit-langit yang gelap gulita dicat dengan mana yang gelap tanpa akhir yang 
terlihat. 

" Apakah sebanyak itu mana dark yang mungkin?" 

Irina, yang telah lama menatapnya, tiba-tiba merasa aneh dan melihat ke sampingnya. 

"Ugh..." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Y-Tuan Muda?" 

Kemudian Irina menemukan Frey duduk di lantai, memegangi kepalanya. Dia bergegas ke 
arahnya dan bertanya. 

"Apa yang salah?" 

"Aku pernah ke sini sebelumnya..." 

"Ya?" 

"Kenangan... Kenangan... Aku harus bersembunyi... Petak umpet..." 

Kemudian Frey tiba-tiba mulai berbicara omong kosong. 

"Manusia Serigala...kematian ibuku..." 

"Frey?" 

"Kania..." 

Frey, yang telah berbicara omong kosong untuk waktu yang lama, segera kehilangan 
kesadaran ketika mencoba mengatakan sesuatu. 

"Kyaa!?" 

"...A-Aria?" 

Irina, yang gemetar panik, mendengar teriakan dari belakang kali ini saat dia dengan cepat 
melihat ke belakang. 

-- wussss... 

"Itu c-gila!!" 

Mana gelap di langit-langit menyapu Aria dengan ganas. 

"Ugh, berapa banyak ...!" 

Terkejut, Aria mulai memancarkan mana bintang dari tangannya, tetapi terlalu banyak 
baginya untuk mengusir semua mana gelap yang luar biasa, dan akhirnya aliran mana 
gelap yang konstan menelannya. Dia segera kehilangan kesadaran dan ambruk di lantai. 

"Kamu siapa!" 

Sejak saat itu, Irina menyulap api di tangannya dan berteriak. 

"Keluar sekarang!!" 
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"...Baiklah." 

Irina berteriak dan mencoba bersikap tegar. Namun, ketika dia melihat orang yang 
membuka gerbang dan memasuki ruangan, dia menghilangkan apinya tanpa daya dan 
bergumam dengan linglung. 

"K-Kamu ..." 

"Apakah kamu menikmati penampilanku?" 

Dan Kania, yang mengawasinya dengan tenang, mulai mengendalikan mana gelap yang 
menyebar di sekelilingnya. 

"B-Bagaimana kabarmu dia---?" "Ini adalah tempat yang pernah saya dengar setelah saya 
menemukan kebenaran dari alam bawah sadar Tuan Muda. Tempat ini awalnya dikelola 
oleh Lord Abraham, kepala Keluarga Starlight Ducal." 

"A-Apa...?" 

"Tentu saja, dia tidak sadar saat itu... setelah menemukan tempat ini, aku telah 
menggunakan sihir pendeteksi untuk menghentikan penyusup." 

Karena itu, Kania, yang dengan hati-hati mengangkat Aria dari tanah, menatap Irina, yang 
masih memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan berkata. 

"Sampai sekarang, Nona Aria selalu datang sendiri... Namun, kali ini, aku mendeteksi dua 
kehadiran lagi, jadi aku pergi untuk melihat siapa mereka, dan aku menemukan kalian 
berdua." 

"Uh... bagaimana dengan penyamaran di asrama?" 

"Aku menyerahkan itu kepada orang terpintar di seluruh benua, jadi kamu tidak perlu 
khawatir tentang itu." 

Karena itu, Irina, yang melihat Kania menghela nafas dan menempatkan Frey dan Aria 
bersebelahan di ranjang di sebelahnya, mengajukan pertanyaan dengan nada bergetar. 

"Jadi... tempat apa ini?" 

Mendengar kata-kata itu, Kania menghela nafas dan menjawab. 

"Di sinilah orang tua saya secara brutal membunuh ibu Tuan Muda dan mengubahnya 
menjadi manusia serigala." 

"...Apa!" 
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Dan ketika Irina mendengar kata-kata itu, dia segera meraih kepalanya seperti Frey di 
depannya, dan mulai bergumam dengan suara kecewa. "Tunggu, tunggu ... Lalu serigala ... 
tidak, apakah itu manusia serigala?" 

"Mendesah..." 

Dan Kania, yang menatapnya dengan sedih, diam-diam mengalihkan pandangannya ke 
langit-langit, direndam dalam mana yang gelap dan bergumam pelan. 

"...Aku sekarang memiliki satu kawan lagi yang kuharap tidak akan pernah kumiliki." 
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Chapter 57 
Irina, yang linglung untuk waktu yang lama, bergumam pelan. 

"I-Memori ini...? Kenapa aku lupa..." 

Kania, yang diam-diam menatapnya, menghela nafas dan bertanya. 

"MS. Irina, kaulah yang menyadari perbuatan jahat Tuan Muda yang salah, bukan?" 

Irina, yang dalam keadaan bingung, perlahan menganggukkan kepalanya dan mengepalkan 
tinjunya ketika dia mendengar kata-katanya. 

"Lalu... Frey, saat dia mencoba melindungiku... ibunya..." 

"Aku tidak menyangka kamu mendapatkan kembali ingatanmu dengan cara ini. Saya harus 
menyusup ke alam bawah sadar Tuan Muda untuk mengetahui tentang ingatan saya yang 
sebenarnya." 

"Ahhh..." 

"Apakah karena ingatanmu dimanipulasi dengan cara yang berbeda dari ingatanku dan 
Tuan Muda? Bahkan ketika saya memasuki ruangan ini, saya tidak dapat mengingat 
apapun." 

Jika Anda menyukai novel ini, Anda dapat mendukung kami di https://genesistls.com/, 
kami bahkan telah menyesuaikan permintaan Sistem. Novel ini diambil dari 
https://genesistls.com/ Silakan baca bab di https://genesistls .com/ dan bergabunglah 
dengan server perselisihan kami://discord.gg/9UfnRyr5 Saat Kania berbicara dengan 
tenang, Irina menjatuhkan diri dengan tatapan kecewa. 

"Aku tidak ingin tahu yang sebenarnya..." 

"Aku juga tidak. Bahkan sekarang, aku merasa sangat bersalah. Saya ingin mengakui 
segalanya kepada Tuan Muda dan memohon pengampunan. " 

Melihatnya seperti itu, Kania, yang duduk di seberangnya dan mulai berbicara dengan nada 
pelan. 

"Namun, ini seharusnya tidak diketahui Tuan Muda sampai semuanya selesai." 

"Eh, itu..." 

"Tuan Muda selalu mengatakan dia baik-baik saja, tapi... dari sudut pandangku, pikirannya 
sepertinya telah mencapai batasnya. Karena kamu sudah bersamanya selama sehari, kamu 
juga tahu itu. " 
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Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Irina menjadi gelap ketika dia mengingat wajah 
Frey. Kania menghela napas dalam-dalam seolah dia tahu ini masalahnya. 

"Selain itu, masih banyak cobaan yang akan dia hadapi di masa depan. Hanya cobaan 
pertama yang akan segera berakhir... sejujurnya saya takut dengan apa yang akan terjadi 
selanjutnya." 

"... Ugh." 

Akhirnya, ketika Kania menyebut istilah 'Cobaan', Irina menurunkannya dan gemetar. 

"... Nona Irina, bisakah kamu mendengarkan permintaanku?" 

"Apa..." 

Kania, yang menatapnya seolah malu membuat permintaan ini, memohon dengan nada 
pelan. Setelah mendengar permintaannya, Irina menjawab dengan suara sedih. 

"Tolong jangan terlalu membenci Tuan Muda." 

"Hah?" 

Kania memohon seperti itu dengan ekspresi sedih di wajahnya. Dia menghela nafas dalam-
dalam dan terus berbicara. 

"Tidak ada orang yang menyedihkan seperti dia di seluruh dunia. Jadi, tolong jangan terlalu 
membencinya." 

"...Hah." 

Dalam situasi di mana meminta bantuan sepertinya tidak pada tempatnya, melihat Kania 
memohon padanya untuk tidak terlalu membenci Frey, Irina menyadari betapa kesepian 
dan lamanya pertempuran mereka sebenarnya. 

"Ceritakan semua yang kamu tahu." 

"Ya?" 

Dan itulah mengapa dia akhirnya menjawab seperti itu. 

"Saya ingin mengetahui semuanya. Seluruh kebenaran." 

Hanya waktu yang akan membuktikan apakah dia akan berpaling dari mereka setelah 
mengetahui kebenaran, atau menerimanya dan menjadi kekuatan mereka. 

"Itu tidak akan menjadi jalan yang mudah. Setiap saat akan menyakitkan, dan terkadang 
akan ada pikiran impulsif." 
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"Saya tidak peduli." 

"Betulkah? Apakah Anda siap untuk bertarung dengan kami?" 

Melihatnya, Kania bertanya berulang kali. 

Karena dia tahu betul berapa banyak rasa sakit yang akan dia rasakan setelah mengetahui 
tentang jalan sendirian yang Frey dengan putus asa berjalan sampai sekarang. Jalan yang 
tidak diketahui siapa pun. Dia secara implisit mengungkapkan rasa simpati dan kasih 
sayang. 

Tapi Kania sudah tahu. 

"Katakan padaku." 

Irina, yang memiliki pandangan tegas di matanya, tidak akan pernah berubah pikiran. 

"Mendesah..." 

Mendengar konfirmasi Irina, Kania menghela napas bercampur lega dan pasrah, lalu 
menatap lurus ke arah Irina, yang wajahnya tumpang tindih dengan wajahnya saat dia 
menemukan kebenaran, dan mulai berbicara. 

"Kalau begitu, mari kita mulai." 

. 

. 

. 

. 

. 

"Ha... Ada apa lagi kali ini?" 

Setelah mengikuti Aria, aku kehilangan kesadaran saat aku memegang kepalaku yang 
berdenyut-denyut di kamar. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya berada di 
ruang tertutup yang gelap yang benar-benar saya benci. 

"Uh... aku tidak menyukainya, aku tidak menyukainya." 

Aku berbaring di lantai, dan segera tertawa dan bergumam sambil menyeringai. 

"Tetap saja, itu bagus untuk pelatihan mental." 
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Jika Anda menyukai novel ini, Anda dapat mendukung kami di https://genesistls.com/, 
kami bahkan telah menyesuaikan permintaan Sistem. Novel ini diambil dari 
https://genesistls.com/ Silakan baca bab di https://genesistls .com/ dan bergabunglah 
dengan server perselisihan kami://discord.gg/9UfnRyr5 Di masa lalu, ketika saya akan 
memasuki ruang seperti itu, tangan saya akan gemetar dan kesulitan bernapas dengan 
benar. 

Namun, lama kelamaan saya bisa melatih pikiran saya dengan menonton adegan-adegan 
mengerikan lainnya, seperti adegan dari ulang tahun saya, adegan di mana saya bertemu 
ibu saya. 

Melihatnya seperti itu, tujuan dari cobaan yang diberikan sistem ini adalah untuk 
membuatku lebih kuat... 

"F-Frey..." 

"... Ugh." 

Saya mencoba untuk memuji sistem, tetapi di depan mata saya, sosok ibu saya yang terluka 
parah muncul. Sistem ini jelas merupakan sampah. 

Berkat itu, saya merasa sedikit tidak nyaman, tetapi sistem tidak dapat memengaruhi jiwa 
saya hanya dengan menunjukkan adegan ini kepada saya. Pertama-tama, bukankah itu 
hanya ilusi? 

"Bantu aku... Frey..." 

"Ibuku tidak pernah meminta bantuan, dasar idiot sistem." 

Karena itu, aku menyingkirkan ilusi yang mencoba menjangkauku. Aku kemudian 
menghela nafas dan tenggelam dalam pikiran yang dalam. 

"Ngomong-ngomong... aku harus mencari tahu siapa yang memperhatikan..." 

Aku masih belum tahu siapa yang menemukan rahasiaku, jadi aku mulai sedikit gugup. 

Setidaknya, saya menemukan bahwa Irina dan Clana 'mencurigai' saya dengan 

keterampilan Membaca Pikiran❱ saya, tapi itu bahkan tidak cukup. 

"Huh... Haruskah aku membeli Mind Reading Skill Lv2❱? Tidak, skill Life Force Recovery❱ 
jauh lebih penting dari itu." 

Bahkan jika saya memasukkan poin yang saya peroleh ke dalam sistem investasi, itu akan 
menjadi kerugian yang cukup serius untuk membeli keterampilan yang bernilai puluhan 
ribu poin. 

Memang ada pro dan kontra, jadi saya harus berpikir sedikit tentang bagian ini juga... 
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-- Percikan!! 

"Ah, bagus." 

Sementara saya asyik dengan pikiran seperti itu, saya mulai mendengar suara di depan 
saya. 

"Ugh..." 

Ketika saya bertanya-tanya halusinasi macam apa, sistem akan menunjukkan kepada saya 
kali ini, saya melihat ibu saya berlari melalui hutan memegang sesuatu. 

"...Sekarang malah mengarang cerita." 

Sistem, yang mengira aku akan gemetar karena trauma pada mayat ibuku, sepertinya telah 
menyiapkan sesuatu yang lain ketika aku menangani situasi itu dengan tenang. 

"Ugh." 

Ibuku, yang berlari dengan luka di sekujur tubuhnya, buru-buru memancarkan mana 
bintang dan melemparkan dirinya ke samping ketika mana gelap ditembakkan ke arahnya 
dari belakang. 

"Ugh..." 

Ibuku, yang nyaris menghindari mana gelap, terus berlari. 

"Aku tidak bisa... selama seperti ini..." 

Ibuku, yang telah berlari begitu lama, tiba-tiba melihat ke bawah pada sesuatu yang dia 
pegang di pelukannya dan berkata 

"Emm... Bu?" 

"... Sst." 

Hanya ketika saya mendengar suara seorang anak, saya menyadari apa yang dia pegang 
dalam pelukannya saat berlari. 

"Frey sayang, maukah kamu bermain petak umpet dengan ibumu?" 

"Ya! Saya ingin bermain petak umpet!" 

Ketika diri saya yang lebih muda menjawab dengan cerah, ibu saya berkata dengan senyum 
halus. 

"Baiklah, kalau begitu, Ibu akan menjadi pencari." 
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"Tapi aku ingin menjadi pencari?" 

"Kamu sudah melakukannya sekali sebelumnya." 

Setelah mendengar itu, diri saya yang lebih muda tampak kecewa. Melihatnya seperti itu, 
ibuku tersenyum dan berkata. 

"Sebaliknya, aku akan membiarkanmu menjadi seeker sebanyak yang kamu inginkan mulai 
sekarang." 

Kemudian, saat dia tersenyum setelah mendengar kata-katanya, ibuku menurunkannya 
dan membuka mulutnya. 

"Aku akan mengubah aturan kali ini, Frey." 

"Ubah aturan?" 

"Ya, Frey pintarku akan segera mengerti aturannya, kan?" 

Saat dia menganggukkan kepalanya dengan binar di mataku, ibuku dengan cepat mulai 
menjelaskan aturannya. 

"Ibu akan menghitung sampai 100 di sini, jadi Frey akan lari selama waktu itu. Apakah 
Anda mengerti sejauh ini? " 

"Tentu saja!" 

Saat diriku yang lebih muda berteriak dengan percaya diri, ibuku terus berbicara sambil 
membelai rambutnya. 

"Pada saat aku selesai menghitung sampai 100, kamu harus berhenti bergerak dan 
bersembunyi. Dan Anda tidak boleh mengungkapkan diri Anda sendiri." 

"Ya!" 

Ibuku yang masih memandangi diriku yang lebih muda, yang masih menjawab dengan 
ceria, tiba-tiba memejamkan mata dan memeluknya erat. 

"Bu, kenapa kamu tiba-tiba seperti ini?" 

Melihat tindakannya, ketika dia bertanya sambil tersenyum, ibuku, yang terdiam beberapa 
saat, menjawab dengan suara bergetar. 

"Permainan berakhir hanya ketika Ibu menemukan Frey dan memeluknya erat-erat seperti 
ini. Apakah kamu mengerti semuanya?" 

"Saya mengerti semuanya!" 
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"Jika kamu menolak dengan tongkat kayu seperti terakhir kali, aku akan datang dan 
memakanmu!" 

"Hehe." 

Aku tersenyum cerah mendengar kata-kata itu, dan ketika aku mencoba lari, ibuku 
menghentikanku dengan memegang lenganku sejenak. Dia kemudian menambahkan 
beberapa kata lagi dengan nada sedih. 

"Aku mencintaimu anakku." 

"Aku mencintaimu juga!" 

Dengan kata-kata itu, ibuku, yang tinggal di belakang saat diriku yang lebih muda 
melarikan diri, memusatkan mana bintang di tangannya dan bergumam sambil berjalan 
dengan susah payah ke arah yang berlawanan. 

"...Jadi kamu harus bertahan hidup." 

Dan saat berikutnya, penglihatan saya kabur, dan saya kembali ke ruangan gelap lagi. 

"Persetan." 

Setelah menyaksikan adegan yang cukup masuk akal, saya mengerutkan kening dan 
bergumam. 

"...Yah, itu hanya ilusi." 

Saya tiba-tiba teringat adegan di mana saya melihat Irina sebagai seorang anak dalam 
mimpi terakhir saya dan mengatakan kepadanya bahwa ibu saya telah menginstruksikan 
saya untuk tetap bersembunyi. 

Jika itu benar, itu mungkin menjelaskan mengapa ingatanku dimanipulasi menjadi berpikir 
bahwa aku sedang bermain petak umpet. 

Bahkan, tampaknya ada beberapa kebenaran dalam adegan itu. 

Bagaimanapun, itu hanya ilusi. 'Ilusi' yang ditunjukkan sistem itu menggangguku dan 
menimbulkan rasa sakit mental. 

Jadi, melihat ilusi yang dibuat untuk tujuan sembrono seperti itu tidak menyakitiku sama 
sekali. 

Tentunya. 

"Frey." 
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Saat aku memikirkannya, sekelilingku tiba-tiba menjadi kabur dan aku mulai mendengar 
suara seseorang. 

'Ah, sudah waktunya aku bangun.' 

Pada saat yang sama, ketika saya merasa kepala saya jernih, saya diam-diam membuka 
mata saya setelah menyadari bahwa sudah waktunya untuk bangun dari ilusi. 

"Selamat pagi?" 

Kemudian, seseorang yang menatapku dengan cemberut datang ke hadapanku. 

"Ugh... kepalaku." 

Untuk beberapa alasan, saat melihat makhluk tak dikenal itu, aku merasakan sakit di 
kepalaku saat aku mengamati sekelilingku, lalu bergumam sambil tersenyum. 

"Apakah ini ilusi juga?" 

"Apa maksudmu?" 

Ketika orang itu memiringkan kepalanya pada kata-kataku dan bertanya seperti itu, aku 
menunjuk ke sana dan berkata. 

"Kau tahu Irina di sana mengenakan pakaian Kania, kan?" 

"Ya." 

"Meskipun, saya pikir dia harus melonggarkan pakaiannya sedikit. Sepertinya terlalu ketat 
untuknya... pfft..." 

Aku tersenyum sambil menunjuk Irina, yang menundukkan kepalanya dalam diam untuk 
waktu yang lama, kemudian menyadari bahwa Kania, yang ada di sebelahnya, mengatakan 
sesuatu kepada Irina. 

"...Itulah semua yang Tuan Muda telah lalui sejauh ini." 

"Ahhh..." 

Melihat itu, saya bergegas ke mereka berdua, yang sedang duduk di meja dengan ekspresi 
terkejut. 

"Maafkan aku... Frey." 

Matanya merah, hidungnya merah, dan ada noda air mata di seluruh wajahnya. 

Saat aku menyadarinya, aku memahami semua yang telah terjadi sejauh ini. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Sebuah ruang tertutup yang tampak familier, Kania yang berperilaku berbeda dari 
biasanya, Irina yang mengenakan pakaian Kania. Hutan penuh dengan kenangan dengan 
Irina ketika dia masih kecil. 

"Ha ha..." 

Saya dengan cepat memahami kebenaran karena kepala saya bekerja terlalu cepat, dan 
segera mulai tertawa. 

"Haha... Ahahaha..." 

Setelah tertawa lama, aku bertanya pada Irina, yang menundukkan kepalanya, dengan 
suara rendah. 

"Apakah kamu orang yang memperhatikan perbuatan jahat palsuku dua bulan lalu?" 

"Frey, aku... aku salah... uh..." 

Namun, dia hanya terus menangis saat air mata mengalir di matanya. 

"Tidak, kamu tidak perlu merasa bersalah ..." 

Aku mengulurkan tangan untuk menghiburnya, tapi... 

"...Apa?" 

Untuk beberapa alasan, tanganku melewati bahu Irina. 

"A-Apa yang terjadi?" 

Dalam kepanikan, aku segera menarik tanganku dari bahunya dan mencoba menggenggam 
kedua tanganku. Ternyata, tangan melewati satu sama lain bukannya terjalin. 

"...Apakah aku mati?" 

"Siapa tahu...." 

Tepat saat aku menatapnya dengan linglung untuk waktu yang lama sambil bergumam 
dengan nada suram, aku mendengar seseorang menanggapi kata-kataku dan mengalihkan 
pandanganku ke samping. 

"S-Siapa kamu?" 

Namun, tidak mungkin untuk mengetahui siapa itu karena seluruh tubuh mereka tampak 
diselimuti oleh lingkaran cahaya, jadi ketika aku bertanya dengan cemberut, makhluk itu 
perlahan membuka mulutnya. 

"Pertama, perhatikan baik-baik apa yang terjadi." 
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Dan begitu mereka selesai berbicara, Kania membuka mulutnya, jadi aku melihat ke 
belakang dan mengamati mereka berdua di meja. 

"Irina, apakah kamu benar-benar akan melakukan itu?" 

"...Ya, itulah satu-satunya cara untuk menyembuhkan 'kutukan' dan membantu Frey." 

"Ya saya mengerti. Kemudian..." 

Saat Irina, yang sudah berhenti menangis, berbicara dengan ekspresi tegas di wajahnya, 
Kania dengan hati-hati mengangkat tangannya. 

"Aduh...!" 

Kemudian, mana gelap besar di langit-langit mulai tersedot ke dalam tubuh Irina. 

"MS. Irina, saya akan mengatakannya lagi ... Metode ini adalah dengan paksa memasukkan 
mana gelap ke sirkuit mana yang telah kering dan dipelintir oleh kelelahan mana. Jadi itu 
akan menyakitkan..." 

"Apa pun itu, aku yakin itu tidak akan terlalu menyiksa daripada rasa sakit yang harus 
ditanggung Frey." 

"Kalau begitu, tolong tahan." 

Setelah beberapa saat, Kania, yang sekali lagi memperingatkan Irina, segera mulai 
memasukkan mana gelap ke dalam Irina. 

"Aduh...! Ugh..." 

"Saya minta maaf. Itu akan sedikit kurang menyakitkan jika saya memasukkan mana gelap 
saya sendiri. " 

"Dengan mana gelap yang kamu miliki... itu tidak cukup bahkan jika aku mengumpulkannya 
selama bertahun-tahun. Saya membutuhkan setidaknya banyak mana gelap di sana, untuk 
berhasil. " 

Setelah lama menyerap ilmu hitam, Irina akhirnya ambruk di atas meja dan mulai gemetar. 

"Mungkin ... sebelum periode kelelahan mana berakhir, dia mengisi sirkuit mana dengan 
mana gelap untuk menipu sistem?" 

Saat saya menyaksikan adegan itu, saya menyadari rencana mereka dan membuka mulut 
lebar-lebar karena takjub. 

Bahkan jika itu Irina, yang alami dalam mengelola mana, dia masih menderita kelelahan 
mana dan sesuatu masih bisa salah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jika ritual sihir hitam itu gagal, sirkuit mana di tubuh Irina mungkin akan rusak secara 
permanen, membuat mananya tidak berguna. 

Penyihir takut kemungkinan tidak bisa menggunakan mana bahkan lebih dari kematian itu 
sendiri. 

"Aaarrghhhh!!" 

"Tunggu sebentar lagi, Irina. Ini hampir selesai." 

Sementara aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, Irina, di depan mataku tiba-tiba 
meledak menjadi teriakan yang menakutkan. 

Dalam keterkejutan, saya mencoba untuk bergegas ke arahnya, tetapi segera setelah saya 
melihat ke bawah ke tangan saya, yang masih melewati satu sama lain, saya menyadari 
bahwa saya tidak dapat membantu apa pun dan mulai mengamati situasi dengan tenang. 

"Argh...ugh...ugh..." 

"Apakah Anda baik-baik saja, Nona Irina?" 

Setelah waktu yang lama berlalu, aura hitam mulai muncul dari Irina saat Kania bertanya 
dengan hati-hati. 

"Ini bukan apa-apa." 

Kemudian, sirkuit mana di sekujur tubuhnya perlahan berubah menjadi hitam dan menjadi 
tampak menonjol seperti pembuluh darah. Irina menghela napas kasar dan menjawab. 

"... Sukses yang sempurna." 

Kemudian Kania menghela nafas dan duduk di kursinya. Dia menyeka keringat dingin dari 
dahinya dan menjawab. 

"Nah, Tuan Muda dan Nona Muda ..." 

Mereka berdua menahan napas sebentar, lalu berbalik ke tempat tidur tempat Aria dan aku 
berbaring, tapi ... 

-- wussss... 

"...Apa?" 

Saya mulai panik ketika mana gelap yang muncul dari suatu tempat mulai meresap ke 
dalam diri saya sendiri, yang masih berbaring di tempat tidur, dan Aria, yang sedang tidur 
nyenyak. 

"K-Kenapa aku tidak bisa mengendalikannya?" 
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Bingung melihat pemandangan itu, Kania buru-buru mengulurkan tangannya, tetapi untuk 
beberapa alasan ketika dia tidak bisa mengendalikan mana yang gelap, dia mulai panik dan 
bergegas ke tempat tidur. 

-- wussss!! 

"...Ha!" 

Namun, Aria tiba-tiba bangkit dan mulai memancarkan mana bintang dari tangannya. 
Kania yang melihat adegan itu terhenti dan bertanya dengan suara tegang. 

"Wanita muda? Kenapa kamu bertingkah seperti itu?" 

Kemudian Aria, yang menatapnya sebentar, mengangkat sudut mulutnya seolah 
membentuk senyum miring dan ... 

-- Swoosh, wusss!! 

"Aduh!!" 

Segera setelah itu, dia mulai memancarkan kilatan mana bintang dan menembakkannya ke 
arah Kania tanpa pandang bulu 

"A-Apa yang terjadi?" 

Dan pada saat itu, semuanya membeku di tempatnya saat aku melihat sekeliling dengan 
bingung. 

"Kehendak yang tersisa." 

"Apa?" 

Kemudian makhluk yang berdiri diam di sampingku sampai saat itu, berbicara. 

"Keinginan yang tersisa dari dua orang yang meninggal dalam kecelakaan saat menjelajahi 
kebenaran bodoh dicampur dengan mana gelap, dan saat mana gelap akhirnya menghilang, 
mereka memamerkan taring mereka." 

"Yah, itu..." 

"Bahkan jika itu adalah keinginan mereka yang tersisa, tampaknya keserakahan mereka 
belum hilang. Dan sekarang mereka mengincarmu dan adikmu sebagai tuan rumah." 

"Ah..." 

Setelah secara kasar memahami situasi pada kata-kata itu, aku berkata sambil menghela 
nafas. 
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Setelah memahami situasinya secara kasar setelah mendengar kata-kata itu, aku menghela 
nafas dan berkata. 

"Lalu apakah aku sudah mati?" 

"Tidak, sekarang kamu hanya kehilangan kendali atas tubuhmu." 

"Saya mengerti." 

Saat aku diam-diam mengangguk dan menatap kosong ke depan, keberadaan di sebelahku 
mengajukan pertanyaan. 

"Apakah kamu ingin menyerah?" 

Ketika saya mendengar pertanyaannya, saya mengerutkan kening dan melihat ke samping, 
ketika keberadaan mulai berbicara dengan lembut. 

"Mulai sekarang, itu pilihanmu." 

"Pilihan saya?" 

"Ya, semuanya akan berubah tergantung pilihanmu." 

Mengatakan demikian, keberadaan datang tepat di hadapanku saat aku bertanya dengan 
tatapan tenang. 

"Apa yang akan terjadi jika aku menyerah di sini?" 

"Istirahat abadi. Bahkan mungkin terasa cukup bagus. " 

"Saya mengerti." 

Saat aku mengangguk pelan, keberadaan terus berbicara dengan lembut. 

"Tidak ada yang akan menyalahkanmu. Anda melakukan yang terbaik, dan Anda 
mendapatkan hak itu..." 

"Bagaimana jika aku terus bergerak maju?" 

Tetapi ketika saya memotongnya dan mengajukan pertanyaan lain, keberadaan menjawab 
dengan nada serius. 

"Ini akan menjadi jalan yang penuh dengan kesulitan dan kesulitan." 

Ketika saya mendengar itu, saya menutup mata saya karena keberadaan segera 
menambahkan beberapa kata lagi. 
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"Kamu mungkin berakhir dalam situasi yang bahkan lebih tidak masuk akal dan lebih 
buruk dari sekarang... Kamu mungkin menemui ajalmu tanpa bisa membuat pilihan seperti 
itu lagi. Tetap..." 

"Cukup. Beri aku pelukan saja." 

Aku memotong keberadaannya di tengah kalimat dan berkata sambil tersenyum. 

"Aku akan menjadi pencari." 

Kemudian cahaya yang melintas di depanku menyebar ke segala arah dan menerangi 
seluruh ruangan. 

"...Bagaimana kamu tahu?" 

Dan segera, dengan cahaya berkelap-kelip yang memancar darinya, seorang wanita muncul 
di depanku. Dia memiringkan kepalanya dan menanyakan pertanyaan itu saat aku perlahan 
mendekatinya dan menjawab. 

"Langit-langitnya sepenuhnya dicat dengan mana gelap, dan cahaya yang sedikit menerangi 
ruangan berarti ada sesuatu yang lebih kuat dari mana gelap itu ..." 

Saya memeluk ibu saya, yang muncul di depan saya dalam bentuk lengkapnya, dan 
mengakhiri percakapan dengan senyum cerah. 

"Lebih dari segalanya, kamu sangat mencintaiku, bagaimana mungkin aku tidak 
mengenalimu?" 

"Kamu tumbuh dengan baik." 

Setelah memeluk ibuku untuk waktu yang lama, aku bergumam pelan saat aku merasakan 
kehangatan cahaya yang memancar darinya merembes ke tubuhku. 

"Aku pasti akan bertahan." 

Kemudian ibuku, yang perlahan berubah menjadi serpihan cahaya, menembus tubuhku 
dan menjawab dengan senyum ramah. 

"Tentu saja. Anda akan menjadi anak siapa jika bukan?" 

Setelah mengatakan itu, ibuku benar-benar meresapi tubuhku dengan mana dari bintang-
bintang yang memenuhi langit-langit, dan segera setelah itu, sebuah jendela sistem muncul 
di depanku. 

Siksaan Pertama』 telah berakhir! Kondisi alternatif telah terpenuhi--- 

"Diam." 
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Setelah menyapu jendela sistem yang muncul di depan mataku, aku bergumam pelan saat 
aku merasakan pemandangan itu berangsur-angsur berubah di depan mataku. 

"...Jangan berani-beraninya kamu mencoba mengambil pujian untuk ini..." 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan muda! Wanita muda!" 

Ketika saya kembali ke akal sehat saya, pemandangan yang agak mengerikan sedang 
berlangsung di depan mata saya. 

"Argh..." 

"Tenang! Silahkan!" 

Itu karena Kania dan Irina terbaring di lantai kamar yang setengah hancur, dan Aria 
mendekati mereka sambil memegang banyak mana gelap. Sementara itu, tubuhku 
terbungkus dalam mana bintang berkilau. 

"Silahkan...! Silahkan...!" 

"Kani." 

Kania tampak putus asa ketika dia mencoba menghentikanku dan Aria. Pada saat itu, saya 
memanggilnya dengan nada serius. 

"Tahukah kamu?" 

"Hah?" 

Ketika aku, yang terus-menerus menyerangnya sampai sekarang, tiba-tiba bertanya dengan 
tenang, Kania panik saat segudang ekspresi melintas di wajahnya. 

"SAYA..." 

Saat aku menatapnya, aku mengulurkan tanganku dan selesai berbicara dengan seringai. 

"...Aku selalu ingin mencoba sihir sekali." 
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Dan saat berikutnya, percikan cahaya berkilau yang memancar dari tanganku menelan 
segalanya selain Kania dan Irina di belakangnya. 

-- wussss... 

Saat mana gelap menyebar ke seluruh ruangan dimurnikan dalam sekejap, dan Aria, yang 
telah mendekati Kania dan Irina, kehilangan kesadaran dan pingsan di lantai. 

-- Schwiing! 

Kemudian, sebuah bola gelap terbang keluar dari tubuh Aria dan mulai terbang ke arahku 
secepat peluru. Aku mengoleskan pedangku dengan mana bintang dan hanya menebasnya 
menjadi dua dan akhirnya berkata. 

"Tetap saja, aku lebih suka pedang." 
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Chapter 58 
"Tuan Muda ... bagaimana ini bisa terjadi ...?" 

"F-Frey...?" 

Segera setelah aku membersihkan mana yang gelap, Kania dan Irina, yang terbaring di 
lantai, menatapku dengan tatapan kosong. 

"Apakah kalian baik-baik saja?" 

Saat aku mendekat dan bertanya seperti itu, Kania menjawab dengan ekspresi absurd di 
wajahnya. 

"...Karena kamu mengatakan sesuatu seperti itu, kamu pastilah Tuan Muda yang 
sebenarnya." 

"Kamu terluka parah." 

Aku mengabaikan kata-kata Kania dan menemukan luka di perutnya, lalu bergumam pada 
diriku sendiri, tidak tahu harus berbuat apa. 

Aku melihat sekeliling untuk menemukan sesuatu untuk membungkus luka Kania, tetapi 
ketika aku melihat bekas luka di tubuh Irina dan sirkuit mana yang menghitam, aku 
meletakkan tanganku di dahiku dan berkata. 

"Ini gila." 

Irina, yang menatapku dengan tatapan kosong, segera menundukkan kepalanya dan 
bergumam. 

"M-Maaf... Frey... aku..." 

"Tidak apa-apa... tidak apa-apa." 

Saya tidak ingin mengguncang keadaan emosinya, jadi saya segera memotong kata-
katanya. Aku melihat sekeliling dan berkata. 

"Pertama-tama, mari kita bicara ketika kita keluar dari sini. Tempat ini agak... 
menakutkan." 

Saat aku mengatakan itu, ekspresi Kania dan Irina mengeras. 

"Jangan seperti itu, ini..." 

Saat aku hendak menuju pintu masuk setelah memaksa mereka untuk berdiri, tiba-tiba aku 
melihat Aria terbaring di lantai, tidak sadarkan diri, dan menghela nafas. 
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"...Itu benar, Aria juga ada di sini." 

Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana menghadapi Aria, yang cerdas dan terus 
mengkhawatirkan saya. Bahkan jika saya sengaja memperlakukannya dengan buruk, dia 
akan curiga, dan jika saya memperlakukannya dengan baik, lebih banyak masalah akan 
muncul. 

"Kania, berikan mantra tidur pada Aria. Pastikan dia tidak bangun untuk sementara 
waktu." 

"Baiklah." 

Setelah mengatakan itu, Kania mendekati Aria dan dengan lembut membelai rambutnya, 
dan laju napasnya menjadi lebih tenang. 

"Kalau begitu ayo kita pergi dari sini. Saya tidak ingin berada di sini lagi." 

Mengangkat Aria, aku, bersama Kania dan Irina, mulai menuju gua. 

"...Tuan muda." 

"Apa?" 

Tepat saat aku akan mencapai pintu keluar, Kania, yang telah mengikutiku dengan diam-
diam, menanyakan sebuah pertanyaan dengan nada pelan. 

"Apakah itu ... benar-benar ajaib?" 

"Ya, itu sihir." 

Mengatakan demikian, saya menyebarkan kilatan cahaya yang berkelap-kelip ke mana-
mana, dan menambahkannya dengan senyuman. 

"Sihir yang sama yang digunakan ibuku." 

"...Cantik." 

Kania menyaksikan pemandangan itu dengan takjub saat kilatan cahaya yang melayang di 
udara mulai mengkristal. Namun, segera ekspresinya berubah suram, dan dia mulai 
berbicara lagi. 

"Tuan Muda, kamar di sana adalah ..." 

"Mari kita bicarakan itu nanti." 

Ekspresi Kania akan berubah menjadi lebih muram, jadi aku memotongnya dan berbicara 
dengan tegas. 
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"Tetapi-" 

"Terkadang lebih baik menunda hal seperti itu, Kania." 

"...Aku mengerti, Tuan Muda." 

Akhirnya Kania menganggukkan kepalanya dengan tenang melihat sikap tegasku tentang 
masalah ini dan diam-diam mulai menuju pintu masuk gua. 

"Jadi bagaimana sekarang?" 

Ketika saya keluar dari gua dan melihat sekeliling di luar, saya perhatikan bahwa hujan 
telah berhenti. Aku bertanya pada Kania dan Irina yang menatapku dengan tatapan kosong. 

"B-Untuk saat ini... jadi..." 

Irina, yang tidak bisa menatap mataku sampai sekarang, ragu-ragu dan mulai gagap. 

"Saya pikir kita harus berurusan dengan masalah Lady Aria dulu." 

Kemudian Kania, yang selama ini tutup mulut, turun tangan dan mulai berbicara. 

"Meskipun aku mengucapkan mantra tidur, aku tidak bisa merapalkannya dengan benar 
karena aku hampir kehabisan mana karena pertempuran yang tak terduga. Jadi, dia 
mungkin akan segera bangun." 

"Kemudian..." 

"Mempertimbangkan kondisinya dan faktor lainnya... pergi ke mansion Starlight Duke 
terdekat akan menjadi pilihan terbaik. Jika dia bangun sekarang, itu akan menjadi masalah 
bagi kita." 

Mendengar kata-kata ini, aku diam-diam mengangguk setuju, dan Kania berjalan ke Aria, 
yang ada di pelukanku, dan terus berbicara. 

"Jadi, aku sendiri yang akan membawa Nona Muda Aria ke rumah Duke." 

"Apakah kamu akan baik-baik saja? Jika kamu muncul dengan luka itu, Kadia mungkin 
khawatir..." 

"Bahkan jika itu masalahnya, Tuan Muda dan Irina tidak bisa melakukan ini." 

Mengatakan demikian, Kania mengambil Aria, dan menatapku dan Irina secara bergantian, 
lalu menghela nafas dan berkata, 

"Dan... kupikir kamu harus tinggal di sini sampai besok." 

"Apa yang kau bicarakan?" 
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Ketika aku bertanya padanya dengan tatapan bingung, Kania mengerutkan kening dan 
berkata. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya kehabisan mana gelap karena pertempuran 
yang tidak terduga, jadi cukup sulit untuk menggunakan sihir siluman." 

"Jadi tidak mungkin menggunakannya hari ini?" 

"Ya, mana gelapku akan terisi kembali besok... Aku harus pergi menemui Serena, yang akan 
berada di akademi, setelah menjelaskan situasinya kepada Aria di rumah Duke. Jadi, jika 
Anda tinggal di sini selama sehari, saya akan kembali besok pagi dan menjemput Anda. " 

Saat aku mengangguk, Irina, yang sudah lama ragu-ragu, membuka mulutnya. 

"A-aku akan tinggal di sini..." 

"Eh?" 

Mendengar kata-katanya, Kania menunjukkan ketidaksenangan yang besar. 

"Nona Irina, Anda tidak perlu tinggal di sini." 

"Um... Meninggalkan Frey sendirian itu berbahaya. Ada binatang buas, dan mereka 
semua..." 

"Apakah kamu tidak melihat Tuan Muda meredakan situasi dalam sekejap dengan mana 
bintangnya?" 

Saat Irina terus berpegang pada pendapatnya, Kania, yang menatapnya dengan tidak 
senang, menggelengkan kepalanya dan berkata, 

"Aku tidak bisa berbuat apa-apa, karena kamu tidak akan berubah pikiran. Kalau begitu, 
tolong jaga Tuan Muda sampai besok. " 

"U-Uh... A-aku akan melakukan yang terbaik..." 

Saat Kania menatapnya dengan tajam, Irina tersentak sejenak, lalu dia sedikit tergagap dan 
menjawab. 

"Tuan Muda, aku akan pergi sekarang." 

Kania, yang menatap Irina dengan ekspresi tidak puas, meletakkan Aria di punggungnya 
dan mengucapkan selamat tinggal padaku. 

"Ya, kalau begitu, tolong jaga Aria ..." 

"... mmm." 
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Aku tersenyum pada Kania dan hendak mengantarnya pergi, tapi Aria di punggungnya 
mulai bergerak. 

"Kakak... Terima kasih..." 

"Terkesiap!" 

Dia diam-diam tersenyum dan bergumam saat aku berkeringat dingin dan terengah-engah. 
Namun, untungnya jendela penalti tidak muncul. 

"Dia pasti sedang berbicara dalam tidurnya." 

Saat Kania, yang memiliki ekspresi dingin di wajahnya, bergumam dengan suara 
meyakinkan. Di sisi lain, saya jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam ketika saya 
merenungkan hal ini sambil bermandikan keringat dingin. 

'Aku harus segera menyingkirkan kekhawatiran Aria untukku ...' 

Saya telah melenyapkan orang-orang yang akan dikutuk oleh cobaan sistem satu per satu. 

Isolet masih membenciku. Aku sudah mulai menghapus 'kekhawatiran' Serena dengan 
hubungan cintaku yang berkelanjutan dengan Kania, dan Irina memasang sirkuit mana 
gelap di setiap sudut tubuhnya hari ini, jadi itu seharusnya tidak menjadi masalah. 

Namun, dengan Aria, sepertinya aku tidak bisa menemukan jalan. 

Jika saya terus bertindak kejam padanya, dia akan mengkritik dan mencurigai saya. Di sisi 
lain, Jika saya memperlakukannya dengan baik seperti sebelumnya, kecurigaannya akan 
hilang. 

Jika ada kabar baik, itu karena dia mulai 'bosan' dengan semua itu. 

Ketika dia pingsan karena sakit kepala sesaat sebelumnya, meskipun kesadarannya kabur, 
dia dengan jelas menyatakan bahwa dia lelah mempercayaiku. 

Jadi saya perlu satu lagi ... hanya satu peristiwa besar lagi terjadi ... 

"Kalau begitu tolong jaga dirimu." 

"Oh ya. Saya akan." 

Setelah berpikir sejenak, saya memutuskan untuk mengesampingkan kekhawatiran ini 
untuk saat ini dan mengucapkan selamat tinggal pada Kania. 

Bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang tidak bisa diperbaiki sekarang. 

"T-Kalau begitu... ayo kembali ke markas rahasia." 
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Saat sosok Kania dengan Aria di punggungnya memudar dari pandangan kami, Irina 
menurunkan pandangannya dan berbisik. 

Sambil merasa sedikit canggung, aku menganggukkan kepalaku, dan aku mulai perlahan 
kembali ke markas rahasia dengan Irina mengikuti di belakang. 

"Sial, pangkalan rahasia dibanjiri air." 

Setelah berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun untuk waktu yang lama, kami tiba 
tepat di depan pangkalan rahasia, tetapi ada genangan air di sana, dan bahkan lebih banyak 
air terus mengalir melalui pintu yang terbuka lebar. 

"Dengan ini ... apakah kita perlu berkemah di luar?" 

Saat aku bergumam pada diriku sendiri dengan pandangan bermasalah saat menonton 
adegan itu, Irina, yang memperhatikanku dengan tenang, meraih lenganku dan mulai 
menuju ke suatu tempat. 

"Eh, kita mau kemana?" 

"... Ikuti saja aku." 

Tangannya yang memegang lenganku gemetar, jadi aku menyerah padanya tanpa sepatah 
kata pun dan mulai mengikutinya. 

'Tunggu, tapi kenapa Irina mengatakan itu sebelumnya?' 

Sementara itu, saya mulai bertanya-tanya tentang pertanyaan yang muncul di benak saya. 

Mengapa Irina tinggal di belakang mengatakan bahwa aku akan berada dalam bahaya, 
meskipun ada pangkalan rahasia yang tidak boleh dimasuki siapa pun selain aku dan dia? 
Tentu saja, markas rahasia dibanjiri air, tapi dia tidak akan tahu tentang itu. 

"H-Disini..." 

Aku tenggelam dalam pikiran seperti itu untuk waktu yang lama, sampai Irina 
menghentikanku. Aku berhenti memikirkannya sejenak dan melihat sekeliling, lalu 
bertanya dengan suara rendah. 

"Bukankah itu danau tempat kita selalu bermain bersama?" 

"Ya." 

Pasti masih canggung bagi Irina karena dia menjawab dengan singkat. Dia mengumpulkan 
ranting-ranting yang tergeletak di lantai dan mulai menyalakan api, sementara aku duduk 
dengan tenang dan mulai mengamatinya. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Ugh..." 

Ngomong-ngomong, Irina, yang selalu menyalakan api dalam waktu kurang dari beberapa 
detik, mulai berjuang dengan dasar-dasarnya lagi. 

Saat aku menatapnya dengan ekspresi khawatir, Irina, yang sedang menggosok ranting-
ranting itu bersama-sama, mulai perlahan melirik ke arahku. 

"Eh... ada yang bisa saya bantu?" 

"I-Tidak apa-apa ... tetap duduk." 

Dia terlihat sangat menyedihkan, jadi aku bangkit dari tempat dudukku dan mencoba 
membantunya, tapi Irina menghentikanku dan mulai menggosok dahan pohon lebih keras. 

"A-Irina!" 

"Aku bilang aku baik-baik saja?" 

"Tidak, bukan itu... lihat tanganmu." 

Setelah mendengar kata-katanya, saya duduk sebentar dan menunggu api menyala, tetapi 
saya melihat tangannya dan tanpa sadar berlari ke arahnya dengan kaget. 

"... aku... aku minta maaf." 

Tangannya tergores dari kulit kayu yang kasar, dan darah menetes dari lukanya. 

"Irina, kamu baik-baik saja?" 

Ketika saya bertanya, memegang tangannya erat-erat, dia menggelengkan kepalanya tanpa 
daya dan mulai bergumam. 

"Aku minta maaf ... aku benar-benar minta maaf ..." 

"Irina, kamu ..." 

Aku hendak memberitahunya bahwa tidak perlu merasa bersalah, tetapi kemudian 
berhenti sejenak saat aku melihat cabang-cabang yang telah dia kumpulkan. 

"...Baiklah, aku akan menyalakan apinya. Kamu perlu sedikit istirahat." 

Akhirnya, setelah memperhatikan sisa mana gelap di dahan, aku menemukan rahasia 
bagaimana dia akan dengan cepat menyalakan api kembali dalam sehari, dan berkata 
sambil menyeringai. 

"Bukankah meletakkan cabang di sini adalah hal pertama yang kamu lakukan?" 
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Dengan hati-hati meraih cabang dan memasukkannya ke dalam alur, aku mulai menggosok 
cabang dengan cepat, mengingatkan pada adegan yang biasa dibanggakan Irina saat 
membuat api di depanku. 

"Tunggu tanganmu..." 

Dengan ekspresi khawatir di wajahnya, Irina mulai meraih tanganku. 

-- Astaga! 

"Apa?" 

Tapi begitu ranting itu dibakar, dia buru-buru menarik tangannya kembali dan mulai 
menatapku dengan ekspresi bingung. 

"Bagaimana kamu melakukannya?" 

"Siapa tahu?" 

Akhirnya, ketika Irina mengajukan pertanyaan dengan malu-malu, saya meniru kata-kata 
yang akan dia katakan kepada saya ketika dia akan menyalakan api secara instan. Irina 
meringis setelah mendengar itu. 

"...Mendesah." 

Irina, yang menatapku kosong, menyadari bahwa tongkat kayu yang kupegang ditutupi 
dengan mana bintang, menyeringai sedikit, tapi segera ekspresinya berubah muram lagi. 

"Apakah kamu tidak lapar, Irina?" 

Melihatnya gelisah, saya mengajukan pertanyaan kepadanya karena sudah waktunya 
makan siang. 

"Sedikit." 

Kemudian dia menghindari tatapanku dan menjawab dengan malu-malu, saat aku bangkit 
dari tempat dudukku setelah mendengar itu. 

"Oke, aku hanya lapar. Aku akan pergi menangkap ikan." 

Karena itu, Irina, yang menatap kosong ke arahku saat aku mulai menuju ke sungai, dengan 
cepat bangkit dari tempat duduknya dan berkata, 

"Kamu bodoh, kamu tidak bisa berenang." 

"Kenapa kau ingat itu?" 
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Tentu saja, saya tidak bisa berenang saat itu hanya karena saya masih muda, tetapi untuk 
melindungi perasaan Irina, saya memutuskan untuk memilih metode lain untuk 
menangkap ikan. 

"Hmm, apa yang dilakukan Clana ketika dia menyerangku?" 

Untuk sesaat, aku mulai memusatkan mana bintang sebanyak mungkin di ujung jariku, 
membayangkan Clana dalam pikiranku, yang telah mengumpulkan banyak mana surya dan 
kemudian menembakkan sinar laser. 

-- Bam!! 

Mengarahkan jariku, yang mulai bersinar, pada ikan, aku melepaskan mana bintang, dan 
laser perak ditembakkan dari ujung jariku dan menembus ikan. 

"Baiklah, sepertinya kita akan baik-baik saja untuk makan malam." 

Aku menangkap ikan yang mengambang di sungai dengan cabang yang panjang, dan 
dengan tenang berbicara kepada Irina, yang tersenyum padaku dari samping. 

"Apakah kamu ingin gigitan juga?" 

Setiap kata yang kuucapkan meniru kata-kata Irina dari masa lalu, dan pada akhirnya, dia 
tersenyum sekali lagi dan menganggukkan kepalanya. 

"Baiklah, kalau begitu kamu harus mengeluarkan ikan dengan cabang. Saya akan fokus 
membunuh ikan dengan laser." 

Mengatakan itu, saya menyerahkan cabang panjang yang saya pegang, dan mulai 
menembakkan laser ke ikan yang berenang di sungai. 

"...Hah." 

Untuk beberapa alasan, sepertinya Irina menatapku dari dekat, tapi aku memutuskan 
untuk mengabaikannya untuk saat ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Bagaimana itu?" 
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Saat matahari terbenam dan langit perlahan berubah menjadi lebih gelap, aku 
mengulurkan tusuk sate ikan ke Irina dengan ekspresi cemas di wajahku. 

"Umm..." 

Kemudian Irina, yang telah memperhatikan tusuk sate ikan untuk sementara waktu, 
dengan hati-hati menggigit ikan itu. 

"...itu cukup bagus." 

"Oh!" 

Ketika dia membuka matanya dan memujinya, aku mengeluarkan ekspresi senang, lalu 
mengambil tusuk sate ikan di sebelahnya, dan mulai memakannya. 

"Hari ini saya memenangkan api, saya memenangkan memancing, dan saya memenangkan 
memanggang, kan?" 

Setelah makan ikan, aku berkata padanya dengan senyum licik di wajahku. 

"Kamu benar, selamat." 

"Bukan hanya ucapan selamat... Kamu harus menepati janji yang kamu buat sejak lama." 

"Janji yang aku buat sejak lama?" 

Saat dia menjawab dengan kosong, aku memasang ekspresi tegas di wajahku dan 
mengingatkannya pada janji yang dia buat saat kami masih kecil. 

"Kamu mengatakan kepadaku bahwa jika aku mengalahkanmu dalam ketiganya, kamu 
akan mengungkapkan sebuah rahasia." 

"Ah..." 

Kemudian, mungkin setelah mengingatnya, dia menghela nafas singkat, dan kemudian dia 
mulai menatapku dengan ekspresi kosong. 

"Jangan pernah berpikir untuk menutupi masalah ini, katakan dengan cepat." 

Sejak janji itu dibuat, saya ingin mencari tahu rahasia seperti orang gila, jadi saya terus 
mendesaknya. 

"Sebenarnya..." 

Irina, yang ragu-ragu saat itu, mengalihkan pandangannya ke samping dan berbicara 
dengan suara rendah. 

"...Aku mengarang nama 'Ice Dragon Berry'." 
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"Apa!?" 

Mataku terbuka lebar pada kata-kata itu, dan bingung, aku mulai gagap. 

"U-Luar biasa... Aku selalu mempercayai kata-kata itu sampai sekarang... Aku sudah 
mengatakan hal yang sama pada anak-anak lain... Tunggu, kalau begitu, apa kau menipuku 
di hutan pucat saat itu..." 

Saya tidak terlalu terkejut ketika saya melalui 'Siksaan Pertama' dari sistem, tetapi saya 
benar-benar terkejut setelah mendengar kata-katanya. 

"Lalu ... Apa nama asli dari buah beri itu?" 

Saat aku bertanya dengan ekspresi sedikit bingung, Irina menundukkan kepalanya dan 
bergumam. 

"Berry 'Cinta Anak Anjing'." 

"Pfft." 

Aku tertawa terbahak-bahak bahkan tanpa menyadarinya karena memiliki nama lucu yang 
benar-benar berbeda dari 'Ice Dragon' yang dia katakan padaku sebelumnya. Irina tersipu 
deras dengan kepalanya masih menunduk. 

"Nama macam apa itu? Apakah anak anjing mengambil buah itu dan jatuh cinta padanya?" 

"Tidak, bukan itu... oh, ikannya sudah matang." 

Saat aku tersenyum dan berkata begitu, Irina, yang hendak mengatakan sesuatu, menghela 
nafas dan menutup mulutnya. 

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

Terjadi keheningan di antara kami berdua untuk waktu yang lama. 

"Frey, aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu." 

"Silakan, katakan padaku." 

Irina tersenyum malu-malu dan perlahan membuka mulutnya, lalu membuat pernyataan 
yang mengejutkan. 

"Aku ingin keluar dari akademi." 

"Apa!?" 

Saat aku menatapnya dengan heran, Irina bergumam pelan saat dia menatap langit malam. 
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"...Sebaliknya, aku akan bekerja sebagai pembantumu." 

Sepertinya ada yang salah dengan ikan yang baru saja aku sajikan untuk Irina. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, di gang belakang setelah malam tiba. 

"Halo! Ini adalah toko gulir, kan? " 

Seorang gadis berjubah ungu masuk melalui pintu sebuah kios lusuh. Dia mengintip dan 
mengajukan pertanyaan. 

"Hmmmm~♪ Hmm~♪" 

"Apakah kamu pemiliknya di sini?" 

Kemudian, tiba-tiba dari konter yang kosong, suara nyanyian penjaga toko bisa terdengar, 
dan gadis yang mendengar suara itu mengerutkan kening dan mendorong kepalanya ke 
atas konter. 

"... Pernahkah kamu berpikir bahwa dunia berputar secara acak...?" 

"Lebih penting lagi, kamu buka sekarang, kan? Tolong jual ini padaku." 

Segera, gadis itu menemukan penjaga toko, yang sedang mengutak-atik botol anggur di 
tangannya. Dia mengabaikan omong kosongnya dan memberinya gulungan yang dia 
pegang. 

"Itu 1500 emas ... Jika Anda mampu membelinya, bayarlah." 

Pemiliknya, yang melihat gulungan itu dengan seksama, menggodanya dengan cekikikan, 
tapi ... 

-- Jepret! 

"...Apa ini cukup?" 

Dia menjentikkan jarinya dan bertanya dengan ekspresi tanpa ekspresi di wajahnya. 

"Tepatnya 1500 emas. Baik, ambillah." 
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Kemudian, sudut bibir gadis itu naik sedikit membentuk senyum miring. Dia berbalik dan 
mengucapkan selamat tinggal padanya. 

"Lalu ... Selamat tinggal." 

Matanya yang berwarna ruby bersinar melalui pintu kaca toko saat dia menuju pintu 
keluar. 

"...Pfffff. Hahaha." 

Sementara itu, pemiliknya tertawa terbahak-bahak secara misterius di belakang konter. 

Mau baca dulu? Beli koin di sini. Anda dapat membuka kunci bab dengan koin atau lebih 
tepatnya "bola genesis". Anda dapat mendukung kami dengan membaca bab di situs web 
Genesis. 

Anda juga dapat mendukung kami dengan menjadi anggota eksklusif di sini. 
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Chapter 59 
"Tuan muda? Apakah kamu tidur dengan nyenyak?" 

"Oh, Kania." 

Keesokan harinya, setelah kembali dengan selamat dari hutan ke akademi, saya bangun 
dengan perasaan cukup segar. 

"Aku tidur sangat nyenyak hari ini." 

Alih-alih bangun dan harus melihat langit-langit tua pangkalan rahasia atau langit yang 
memancarkan sinar matahari, bangun dan melihat langit-langit asrama membuatku 
merasa cukup aman. 

"Apakah kamu benar-benar yakin kamu tidur nyenyak kali ini?" 

"Ya. Berkat cobaan yang berakhir lebih awal, aku bisa tidur nyenyak tanpa dihantui mimpi 
buruk." 

Saat Kania terus bertanya, aku menjawab dengan senyum halus. Namun, setelah 
mendengar jawaban saya, dia mengerutkan kening dan bertanya lagi. 

"Lalu, apakah kamu berbohong ketika kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu telah 
tidur nyenyak selama ini?" 

"Ihhh..." 

Pada pertanyaan tajam itu, aku dengan lembut menghindari tatapannya saat suaraku 
teredam. Kania menghela nafas dan duduk di tempat tidurku. 

"Tuan Muda, tidak perlu menyembunyikan apa pun dariku. Saya satu-satunya yang Tuan 
Muda---" 

-- Berderit... 

Kemudian, tepat saat Kania memegang tanganku dan mulai berbicara, pintu asrama 
perlahan terbuka dan seseorang masuk. 

"Oh, halo?" 

Ketika Irina memasuki kamarku dan melihat Kania memegang tanganku, dia menyapa 
kami dengan sedikit rona merah di wajahnya saat keheningan menyelimuti ruangan itu. 

"...Aku bukan lagi satu-satunya yang mengerti Tuan Muda, tapi aku adalah ajudan setiamu, 
kan?" 
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Kania, yang akhirnya memecah keheningan, memelototi Irina, dan selesai berbicara. 

"Um... aku sudah menyelesaikan semua prosedurnya. Jadi, mulai sekarang, aku 
pembantumu." 

Seperti yang Irina katakan, mulai hari ini, dia akan resmi menjadi pelayanku. 

Pada awalnya, Irina bersikeras untuk keluar dari akademi dan malah ingin bergabung 
denganku sebagai pelayan eksklusifku, tapi aku menghentikannya untuk melakukannya. 

Meninggalkan akademi tidak hanya akan menghambat kemajuannya menjadi Archmage, 
tetapi juga akan berdampak negatif pada skenario. 

Setelah aku meyakinkannya, dia memutuskan untuk menjadi pelayan sementaraku dan 
bersikeras untuk tinggal di asrama yang sama denganku, tapi kali ini, Kania dengan putus 
asa mencoba menghentikannya. 

Ngomong-ngomong, aku tidak tahu detail percakapan antara mereka berdua setelah itu. 

Yang aku tahu adalah beberapa jam kemudian, Kania, yang keluar dari ruangan lebih dulu, 
memiliki senyum dingin di wajahnya sementara Irina terlihat kalah. 

Sebagai hasil dari tidak bisa menjadi pelayan eksklusif saya, atau pelayan sementara saya, 
dia mulai bekerja sebagai pelayan untuk asrama bangsawan. 

Itu melanggar aturan bagi orang biasa seperti Irina untuk bekerja sebagai pelayan di 
asrama bangsawan, tapi itu mudah dielakkan dengan memberi Dean Lionel suap kecil. 

Jadi dia mulai tinggal di kamar kosong tepat di sebelah saya dan menjadi pelayan yang 
berdedikasi yang datang kepada saya setiap kali saya menelepon. 

"Ngomong-ngomong... ini agak canggung. Tidak peduli seberapa tidak dapat dihindarinya 
itu ... " 

"Jadi, Bu Irina. Kenapa kamu bersikeras pada pilihan seperti itu? " 

Pertanyaan tajam Kania menyela Irina, yang dengan canggung memeriksa pakaian 
pelayannya, yang dia kenakan untuk pertama kalinya dalam hidupnya. 

"Sehubungan dengan itu, ada sesuatu yang perlu kalian ketahui." 

Irina duduk kembali di kursinya, mengambil napas dalam-dalam, dan mengucapkan kata-
kata mengejutkan dari mulutnya. 

"Saya akan mulai dengan kesimpulan. Kania, kamu sedang dicurigai, dan Frey, kamu 
mungkin akan segera dibunuh." 
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Saat kami berdua menatapnya dengan heran, Irina menghela nafas dan menyelesaikan 
kata-katanya. 

"Jadi saya menjadi mata-mata ganda untuk memperbaiki situasi kami." 

Bahkan setelah Irina selesai berbicara, butuh beberapa saat bagi kami berdua untuk 
sepenuhnya memahami kata-katanya. Kami kemudian saling memandang dan berkata. 

"Masuk akal jika saya dicurigai. Informasi yang datang kepadaku akhir-akhir ini terlalu 
jarang." 

"Saya bertanya-tanya mengapa seorang pembunuh belum dikirim. Ini akan menjadi lebih 
sulit bagi kita mulai sekarang." 

Setelah mengatakan itu, kami berdua tampak sedih. Di sisi lain, Irina menatap kami dan 
mulai berbicara lagi. 

"Pertama Kania, kamu dicurigai oleh Putri Kekaisaran." 

"Oleh Yang Mulia Putri Clana?" 

"Ya, saya belum yakin... tapi Putri berpikir ada kemungkinan besar Anda mengkhianati 
kami, dan sedang mencoba mengumpulkan bukti." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kania menyatakan dengan ekspresi tegas. 

"Yah, tidak peduli berapa banyak dokumen rahasia samar yang aku berikan padanya ... Jika 
informasi itu terus berulang, tidak mungkin Yang Mulia Clana tidak akan menyadarinya." 

"Itu benar, aku sering melihat Putri bergumam bahwa dokumen yang kamu berikan 
padanya agak aneh." 

Saat Irina menanggapi kata-katanya, Kania mengeluarkan pulpennya dan mulai memutar-
mutarnya di jari-jarinya, benar-benar tenggelam dalam pikirannya. 

"Dan, sang Putri juga bersiap untuk membunuh Frey." 

"Yang Mulia Clana sedang merencanakan untuk membunuh Tuan Muda?" 

Kemudian, ketika Irina mulai berbicara lagi, Kania berhenti memutar pulpennya dan 
memotongnya saat alisnya berkerut. 

"Bukankah Putri Clana berencana untuk sepenuhnya menghancurkan Tuan Muda dan 
kemudian membunuhnya?" 

"Ya, dia." 
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Irina menatapku dan terus berbicara. Melihat kedua wanita itu dengan santai berbicara 
tentang subjek yang begitu menakutkan membuatku berpikir bahwa mungkin mereka 
beruntung mengetahui tentangku. 

"Tapi pikiran Putri berubah karena Serangan di Asrama Rakyat Biasa』dan Insiden Ksatria 

Mayat Hidup Suci』." 

"...Berapa banyak.. Seberapa banyak pikirannya berubah?" 

"Jika mungkin untuk melakukannya secara diam-diam, Putri memutuskan untuk 
membunuhmu secepat mungkin." 

Setelah mendengar itu, ekspresiku mengeras, tapi kemudian aku menjawabnya dengan 
seringai. 

"Tidak apa-apa. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak peduli seberapa cepat Clana 
memperluas pengaruhnya... akan sulit baginya untuk mengumpulkan kekuatan yang cukup 
untuk mengancamku dalam waktu satu tahun. Jadi itu tergantung pada level si pembunuh--
-" 

"Sang Putri telah bergandengan tangan dengan para tetua 'Keluarga Cahaya Bulan'." 

Aku tersentak ketika mendengar kata-kata itu saat jantungku berdebar kencang. 

Saya memiliki kepercayaan diri untuk mengatasi rencana pembunuhan yang direncanakan 
Clana. 

Namun, saat dia bekerja sama dengan para tetua keluarga Moonlight, ceritanya menjadi 
sangat berbeda. 

Ini karena itu berarti bahwa dewan tetua keluarga Moonlight, yang telah bekerja sebagai 
pembunuh sejak rumah tangga mereka didirikan, akan memulai upaya mereka dengan 
sungguh-sungguh. 

Tentu saja, mereka telah memerintahkan Serena untuk membunuhku, tetapi fakta bahwa 
mereka mencoba membunuhku dengan mengundang faksi lain untuk bergabung dengan 
mereka berarti rencana mereka tidak berjalan dengan baik. 

Ini karena sangat tidak biasa bagi keluarga Moonlight, yang merupakan bayangan 
kekaisaran, untuk bergabung dengan kekuatan lain, bahkan jika itu adalah Putri Clana. 

"Mereka akan mencoba membidik pesta ulang tahunmu minggu depan. Untuk 
menghentikan itu, aku mencoba meyakinkan Putri bahwa aku akan mempertaruhkan 
diriku sendiri dan memata-mataimu, tapi aku tidak yakin apakah itu berhasil." 

"Hmmm..." 
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Selagi aku berpikir, Irina, yang telah memberikan lebih banyak informasi, menatapku 
dengan cemberut dan berkata dengan suara rendah. 

"Jadi hati-hati. Jangan mati sia-sia." 

Karena itu, Irina perlahan mengalihkan pandangannya ke samping, saat aku tertawa 
terbahak-bahak, menganggapnya agak lucu. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kamu tahu informasi seperti itu? Saya tidak berpikir Clana 
akan membagikan semua itu. " 

"Ah, itu..." 

Irina, yang mendengar pertanyaanku, menjawab seolah tidak ada yang istimewa. 

"...Memang benar bahwa Clana tidak berbagi rencana pembunuhan denganku, tapi aku 
sendiri yang menemukan aliansi dengan keluarga Moonlight." 

"Bagaimana?" 

"Aku mencuri surat itu." 

Mendengar ini, ekspresiku menjadi kosong sesaat, lalu aku bertanya dengan suara yang 
tidak masuk akal. 

"Apakah informasi itu sesuatu yang bisa dicuri dengan mudah?" 

Lalu Irina berkata dengan ekspresi sedikit bangga di wajahnya. 

"Karena aku miskin sejak kecil... aku jadi pandai mencuri." 

"Ngomong-ngomong, bukankah aku pertama kali bertemu denganmu ketika aku bertemu 
denganmu di jalan saat kamu melarikan diri dengan roti?" 

Mendengar kata-kata itu, aku tiba-tiba teringat Irina dan mengajukan pertanyaan sambil 
tersenyum. 

"Saat itu, ketika saya mengetuk roti di jalan, Anda menjadi marah, jadi saya membeli roti 
yang lebih besar yang beberapa kali lebih besar ... 

"Mhmm, maksudku, tidak ada lagi yang bisa kulakukan untuk mencari nafkah." 

Mendengar kata-kata itu, Irina tersipu dan tersenyum canggung sambil melontarkan 
alasan, sementara Kania, yang duduk diam di sampingnya, tiba-tiba menyela pembicaraan. 

"Sekarang bukan waktunya untuk ini, Tuan Muda." 

"Hm?" 
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"Kita harus membuat rencana dan strategi selanjutnya. Kami tidak dapat mengizinkan 
variabel lagi." 

Saat aku diam-diam menganggukkan kepalaku pada kata-kata itu, Kania mengambil buku 
catatan dari tangannya dan mulai mengajukan pertanyaan kepadaku. 

"Pertama-tama, saya ingin tahu sedikit tentang siapa yang akan menjadi ancaman di masa 
depan. Saya akan berurusan dengan mereka terlebih dahulu ... Tidak, saya akan 
menyelidikinya. " 

"Umm..." 

Mendengar kata-kata itu, aku mulai menjawab sambil mengingat isi ramalan itu. 

"Jika ada orang yang akan menjadi ancaman di masa depan... Selain Pahlawan Utama, ada 
juga Pembantu." 

"Seorang Sub-Heroin?" 

"Ya, seseorang seperti Isolet... atau Arianne, teman Irina." 

Sementara Irina terkejut mendengar ini, Kania menulis sesuatu di buku catatannya dengan 
ekspresi serius di wajahnya. 

"Ah, dan tahun depan, lebih banyak dari mereka akan memasuki Akademi... Putri dari 
Pemimpin Persekutuan Intelijen yang menguasai rahasia Dunia Bawah, Paladin Termuda 
dari Gereja Dewa Matahari, dan Putri dari sebuah negara kecil di Benua Barat. Mereka 
semua adalah Sub-Heroine juga." 

Kemudian, saat aku mulai menyebut lebih banyak orang, Kania meraih buku catatannya 
dan berbisik. 

"...Tidak seburuk yang kupikirkan?" 

Setelah mendengar kata-katanya, saya mengejek dan menjawab. 

"Tentu saja, itu berdasarkan rute normal... Untuk jalur kejahatan palsu, mereka sama 
sulitnya dengan Pahlawan Utama." 

"Mendesah..." 

Mendengar itu, aku menatap Kania, yang menghela nafas dan menatapku dengan sedih. 
Melihatnya seperti itu, aku segera menyampaikan kabar baik. 

"Tetap saja, aku memiliki hubungan yang baik dengan putri guild informasi sekarang... 
Bagian itu---" 
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"Baik. Lalu, apa 'Main Quest' selanjutnya?" 

Namun, untuk beberapa alasan aneh, tiba-tiba mata Kania berbalik saat dia memotongku di 
tengah kalimat. Merasakan hawa dingin di punggungku, aku dengan cepat membuka 
jendela sistem di depannya. 

Misi Utama: Pembebasan Pasar Budak』 Konten Quest: Serang pasar budak besar yang 

akan datang dan bebaskan budak untuk mencegah malapetaka! 

Hadiah: Meningkatkan Kemajuan Kebangkitan Persenjataan Pahlawan. Meningkatkan total 
mana. 

Hukuman kegagalan: Reputasi akan sangat berkurang. 

"... Serangan di pasar budak?" 

Segera setelah saya membaca isi dari jendela sistem yang muncul di depan saya, Kania 
membuka mulutnya dengan ekspresi penuh harapan. 

"Aku yakin itu bukan insiden yang kupikirkan, kan?" 

"Aku tidak tahu yang mana yang kamu maksud ... tapi itu mungkin insiden yang kamu 
pikirkan." 

Mendengar kata-kata ini, Kania menghela nafas panjang dan menundukkan kepalanya. 

"Pasar budak tidak lebih dari bom yang berdetak. Jika Anda mengacaukan ini ... bahkan 
Tuan Muda tidak akan bisa mengatasinya. " 

Setelah beberapa saat, Kania membuka mulutnya dengan tenang dan berbicara dengan 
nada khawatir. 

"Apakah benar-benar perlu mengikuti Quest Utama? Jika Anda terlalu terpengaruh oleh 
sistem, suatu hari kecelakaan pasti akan terjadi. Jadi, saya pikir Quest Utama ini adalah---" 

"Itu bukan karena Quest Utama." 

"Hah?" 

Aku menatapnya sebentar dan berbicara dengan tegas. 

"Bahkan jika itu bukan Misi Utama... Bahkan jika hadiah dan penalti dibalik... Aku akan 
tetap memutuskan untuk menghentikan insiden ini, apapun yang terjadi." 

"Tuan Muda, tapi---" 
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Aku mengangkat tanganku untuk menghentikan Kania agar tidak ikut campur dan 
berbicara lagi dengan nada yang jelas. 

"Saya sudah membuat keputusan ini sejak saya mundur. Saya akan mencegah bencana 
mengerikan itu dan membebaskan para budak, apa pun yang terjadi." 

"...Baik." 

Kania, yang ekspresinya seketika menegang ketika aku tidak berubah pikiran, tersenyum 
ringan. 

"Jika itu kehendak Tuan Muda, maka saya akan menurut. Bagaimanapun, saya adalah 
ajudan Tuan Muda. " 

"Terima kasih, Kania." 

Saat aku menanggapinya dengan senyuman sebagai balasannya, Irina, yang diam-diam 
memperhatikan kami, dengan takut-takut ikut campur. 

"Uh... aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu juga." 

"Ya, terima kasih Irina." 

Aku berterima kasih padanya dan bangkit dari tempat tidurnya dan meninggalkan asrama. 

"Kalau begitu, aku akan pergi ke kelas sekarang." 

Waktunya telah tiba untuk kembali ke kelas yang membosankan. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Hari ini adalah hari terakhir semester pertama. Dan, pada saat yang sama, itu juga hari 
dimana ujian khusus dimulai." 

Sesuatu yang salah. 

Seperti biasa, aku mencoba menghabiskan waktu dengan berpura-pura mendengarkan, 
tapi Isolet mengumumkan ujian khusus. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 
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"Aku juga tidak yakin." 

Ketika saya bertanya kepada Kania siapa yang masuk ke kelas bersama saya, dia menjawab 
dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"Eh ... ujian khusus?" 

Dan ketika seorang siswa biasa mengangkat tangannya dan bertanya apakah itu akan sama 
untuk semua siswa, Isolet menjawab dengan tenang. 

"Ujian khusus akan digunakan untuk menyeleksi mahasiswa yang akan dikeluarkan dari 
Kelas A semester depan." 

Setelah mendengar ini, wajah saya dan siswa bangsawan menjadi putih. 

"Apa yang kamu katakan !?" 

"Hasil ujian akhir terakhir... Bukankah semua siswa yang dikeluarkan diambil dari rakyat 
jelata?" 

"Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan! Tidak peduli seberapa terkenal profesor itu, 
perilaku seperti ini---!" 

Akhirnya, para siswa bangsawan bangkit seperti segerombolan lebah dan mulai 
memprotes. 

"...Ini adalah perintah dari Keluarga Kekaisaran." 

Ketika para bangsawan menutup mulut mereka pada kata-kata itu, Isolet menyeringai dan 
berkata. 

"Terima kasih kepada mereka yang melobi dan membayar suap untuk mendapatkan poin 
mereka... Keluarga Kekaisaran sangat marah ketika beberapa orang berbakat gagal." 

"I-Itu..." 

"Keluarga Kekaisaran memilih untuk menguji ulang daripada menyelidiki secara 
mendalam. Karena itu, saya hanya mengikuti kata-kata Keluarga Kekaisaran. Apakah Anda 
memiliki keberatan? " 

Tentu saja, tidak ada yang keberatan dengan pernyataan itu. Karena saat Anda mengajukan 
keberatan seperti itu, Anda akan keberatan dengan otoritas Keluarga Kekaisaran. 

Di tengah kesunyian yang begitu dingin, aku memutar mataku dan tenggelam dalam 
pikiran yang dalam. 

'Sesuatu yang aneh sedang terjadi ...? Apakah Keluarga Kekaisaran ini berbudi luhur?' 
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Keluarga Kekaisaran saat ini adalah tempat berkembang biaknya korupsi dan birokrasi. 

Faktanya, sebagian besar korupsi yang terjadi di Kekaisaran dikelola dan dikendalikan oleh 
Keluarga Kekaisaran. 

Oleh karena itu, kasus korupsi besar-besaran yang terjadi dalam ujian akhir ini seharusnya 
juga diabaikan oleh Keluarga Kekaisaran. 

Tapi mengapa Keluarga Kekaisaran membuat keputusan seperti itu? 

'Apakah Clana di belakang ini?' 

Aku melirik Clana, tapi dia juga memasang ekspresi bingung di wajahnya. 

Bahkan Clana, yang dengan cepat mengumpulkan kekuasaan dan pengaruh, tidak akan 
memiliki wewenang untuk mengganggu korupsi semacam itu. 

Dan Clana, serta mayoritas pengikutnya, tidak akan memiliki kemampuan untuk melawan 
otoritas Keluarga Kekaisaran yang ada. 

'... Permaisuri? Putra Mahkota? Putri Kekaisaran Pertama?' 

Jadi saya mulai berpikir tentang orang-orang yang memiliki wewenang untuk melakukan 
hal seperti itu dengan menjentikkan jari mereka. Namun, tidak peduli seberapa banyak 
saya memikirkannya, saya tidak dapat memikirkan alasan apa pun mereka akan melakukan 
ini. 

"Hmmm..." 

Setelah itu, saya mencoba menebak apa yang terjadi untuk beberapa saat lagi, tetapi ketika 
kepala saya mulai sakit karena hal ini, saya berhenti berspekulasi tentang ini dan 
mengajukan pertanyaan kepada Isolet. 

"Jadi, apa isi ujiannya?" 

Isolet kemudian mulai menjelaskan, bahkan tanpa melihat ke arahku. 

"Ujian khusus yang akan kita ikuti hari ini adalah pertarungan tim." 

Ketika anak-anak mendengar kata 'team battle', mereka mulai bergumam. Namun, ketika 
Isolet memancarkan aura dingin, para siswa menjadi diam saat dia terus menjelaskan. 

"Tim, seperti biasa, akan dibagi menjadi tim bangsawan, dan tim rakyat jelata, dan setiap 
tim akan menunjuk seorang komandan." 

Dengan mengatakan itu, Isolet meletakkan kotak suara di depan mejanya. 
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"Komandan akan diputuskan melalui pemungutan suara. Jadi bangsawan dan rakyat jelata 
akan memilih komandan masing-masing." 

Mengatakan itu, Isolet membagikan slip pemungutan suara, dan sebagian besar bangsawan 
mulai melirikku. 

'...Yah, mereka juga tidak ingin aku menjadi komandan.' 

Saat ini, aku dibenci oleh semua orang karena rumor tentang hubungan dekatku dengan 
Raja Iblis. 

Jadi, bahkan bangsawan yang berpura-pura menyukaiku mungkin tidak akan pernah 
memilihku. 

Jika mereka pintar, bukankah mereka akan memilih Clana? 'Matahari Terbit' saat ini 
sebagai komandan mereka? 

"Kalau begitu, mari kita mulai menghitung." 

Saya begitu asyik dengan pikiran saya, saya hampir tidak menyadari Isolet tiba-tiba 
mengetuk kotak suara dan mengumumkan penghitungan suara. 

-- Gosok! 

Kemudian, kapur di papan tulis bergerak secara otomatis dan mulai menuliskan hasil 
pemungutan suara secara otomatis. 

-- Sisi bangsawan: Frey Raon Starlight 

-- Sisi rakyat jelata: Clana Solar Sunrise 

"...Eh?" 

Dan hasilnya, cukup sederhana, melebihi harapan saya. 

'Para bangsawan lebih bodoh dari yang kukira... dan rakyat jelata lebih pintar dari yang 
kuberikan pada mereka.' 

Saya putus asa karena kenyataan bahwa saya harus mengambil peran sebagai komandan, 
ketika saya masih memiliki banyak hal lain untuk diurus. 

"Baik. Mulai hari ini dan seterusnya, saya menunjuk Frey Raon Starlight sebagai komandan 
rakyat jelata dan Clana Solar Sunrise sebagai komandan para bangsawan. " 

Setelah dia menyatakan seperti itu, keheningan bertahan untuk sementara waktu. 

"Profesor? Apa itu..." 
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"Tidak ada kesalahan. Dalam ujian khusus yang akan berlangsung selama liburan, Frey 
akan menjadi komandan rakyat jelata dan Clana akan menjadi komandan para bangsawan." 

Ketika dia selesai berbicara, semua orang terdiam lagi. 

Mungkin mereka juga sangat terkejut sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk 
membuat keributan. 

"Kalau begitu, sekarang setelah para komandan telah diputuskan, mari kita ungkapkan 
detail dari ujian khusus ini." 

Isolet, yang memandang para siswa dengan tenang, mengangkat sudut mulutnya dan 
berkata. 

"Mulai sekarang hingga akhir liburan, jika kamu melindungi komandanmu, kamu menang." 

Semua orang bingung dengan itu, dan Isolet diam-diam menambahkan sepatah kata pun. 

"Komandan tim pemenang akan diberi wewenang untuk memilih beberapa orang yang 
akan dikeluarkan dari Kelas A." 

. 

. 

. 

. 

. 

Sementara itu, di suatu tempat di gang belakang... 

"Jadi, apa yang ingin dilakukan Raja Iblis?" 

"Ngomong-ngomong, Raja Iblis belum mengungkapkan identitasnya sampai sekarang, aku 
akan mati karena frustrasi... Bukankah ini terlalu berlebihan?" 

"Ini tidak bisa diterima. Bagaimana mungkin seseorang yang bukan iblis atau monster..." 

Makhluk-makhluk yang berkumpul di ruangan gelap, yang wajahnya ditutupi jubah, 
semuanya menyuarakan keluhan mereka. 

"Kesunyian!!!" 

Semua orang berhenti mengeluh dan menutup mulut mereka ketika pria yang duduk di 
ujung meja membanting mejanya dengan jijik. 
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"Ini adalah perintah dari Raja Iblis yang hebat..." 

'Pejabat kedua' dari pasukan Raja Iblis, yang menatap mereka dengan dingin, melihat ke 
bawah pada foto yang sama yang dipegang semua orang dan menyatakan dengan nada 
serius. 

"...Mulai hari ini dan seterusnya, pria ini akan menjadi salah satu Eksekutif teratas dari 
Pasukan Raja Iblis." 

kata penutup: 

Man Cyberpunk Edgerunners memang membuat depresi, tapi itu memberi kita pelajaran 
berharga. Tidak ada akhir yang bahagia dalam hidup, yang ada hanya saat-saat 
kegembiraan, jadi hargailah saat-saat itu. 
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Chapter 60 
"Mulai sekarang, aku akan memberi tanda khusus pada semua orang." 

Isolet, yang melihat kami saat kami masih mencoba untuk pulih dari keterkejutan 
sebelumnya, merobek sebuah gulungan sihir menjadi dua. 

-- wussss... 

Mana pucat yang berasal dari gulungan yang robek menembus tubuh semua orang dan 
menghilang. 

"Tanda ini hanya bisa dirusak oleh senjata khusus yang akan dibagikan setelah kelas. Jika 
Anda menerima lebih dari jumlah kerusakan tertentu, tanda itu akan hilang dan segera 
dilaporkan kepada saya. " 

Ketika saya mendengar kata-katanya, saya memeriksa tubuh saya dengan mana bintang, 
dan benar-benar bisa merasakan tanda di tubuh saya. 

"Mereka yang tandanya hilang tidak bisa lagi melanjutkan ujian, dan tim akan kalah ketika 
tanda komandan masing-masing menghilang. Apakah semua orang mengerti sampai saat 
ini?" 

Ketika semua orang diam-diam mengangguk, Isolet terus berbicara dengan nada serius. 

"Lalu aku akan menjelaskan aturan untuk eliminasi." 

Aturan yang dia jelaskan cukup sederhana. 

Sebagian besar anggota tim pemenang akan dibebaskan dari penurunan pangkat ke kelas 
B, sementara sebagian besar anggota tim yang kalah akan diturunkan ke kelas B. 

Namun, menurut aturan Isolet, komandan setiap tim memiliki kekuatan yang hampir tidak 
terbatas. 

Pertama, komandan tim pemenang diberi hak untuk memilih beberapa orang yang akan 
dikeluarkan dari Kelas A. 

Karena orang-orang yang dapat dipilih termasuk anggota tim lawan dan tim mereka 
sendiri, mereka yang gagal berkontribusi atau mereka yang ikut campur dapat diturunkan 
secara paksa ke Kelas B. 

Dan komandan tim yang kalah dapat memilih satu anggota dari tim mereka untuk tetap 
berada di Kelas A. 
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Dengan kata lain, secara teori, seseorang seharusnya tidak pernah menentang seorang 
komandan dengan otoritas yang begitu besar... 

"Aku tidak akan melindungimu, Frey." 

Tapi kurasa aku salah. Seseorang telah melangkah maju dan mencoba menantang 
otoritasku. 

"Daripada melindungimu... aku lebih baik diturunkan ke Kelas B." 

Ferloche memelototiku dengan belati di tengah-tengah kerumunan rakyat jelata. 

Dia bisa saja memasuki akademi sebagai bangsawan kapan saja, tetapi dia menyatakan 
bahwa Saintess hanyalah agen Tuhan, bukan bangsawan. Hatiku sakit melihatnya 
memelototiku dengan ekspresi seperti itu. 

"Pipa turun, ya? Jika kamu diturunkan ke Kelas B, bukankah Gereja Dewa Matahari akan 
berada dalam kekacauan?" 

"Diam." 

Aku mencoba untuk terus berbicara dengan seringai, tetapi Ferloche berbicara kepadaku 
dengan dingin, dengan ekspresi kesal di wajahnya. 

"Jika kamu terus bertingkah seperti ini ... mau bagaimana lagi." 

"Apa yang tidak bisa ditolong?" 

Pada akhirnya, saya tidak punya pilihan selain menggunakan upaya terakhir yang telah 
saya rencanakan jika terjadi kesalahan dalam 10 menit pertama ujian khusus. 

"Aku akan menyerah pada Clana sekarang." 

"...Hah?" 

Ferloche menjadi tercengang ketika dia mendengar kata-kataku. 

"Tunggu, tunggu! Tuan Frey!" 

"Uhhh... tolong tunggu..." 

Namun, rakyat jelata, yang menyadari arti kata-kataku, mulai menempel padaku dengan 
putus asa. 

"U-Uh... Kenapa semua orang melakukan itu?" 

Melihat ini, Ferloche bertanya dengan ekspresi bingung, dan aku menjawab dengan 
mengedipkan mata. 
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"Jika aku menyerah pada Clana sekarang... sebagian besar orang di sini akan diturunkan 
secara paksa ke Kelas B." 

"I-Itu ..." 

"Dan, sejauh yang aku tahu, sebagian besar rakyat jelata di Kelas A hampir tidak 
menghadiri akademi melalui beasiswa khusus, bukan?" 

Ketika saya mengatakan itu dengan senyum licik di wajah saya, rakyat jelata yang 
menempel pada saya menundukkan kepala dan menggigit bibir mereka dengan erat. 

"Tunggu sebentar! Tapi... jika itu terjadi, Yang Mulia Clana akan memastikan Anda juga 
diturunkan ke Kelas B? Jadi tenanglah dan---" 

Ferloche buru-buru memperingatkanku. 

"Jadi bagaimana jika aku diturunkan ke Kelas B. Apa menurutmu aku peduli dengan hal 
itu?" 

"Hah?" 

"Aku adalah Penguasa Sementara dari Keluarga Ducal Starlight yang memiliki kekuatan 
paling besar di antara Tiga Keluarga Ducal di Kekaisaran. Apa menurutmu sesuatu akan 
berubah bahkan jika aku diturunkan ke Kelas B?" 

"Kalau begitu... Apa kau benar-benar akan menyerah!?" 

Aku tersenyum saat melihat Ferloche yang berteriak, lalu mulai berjalan menuju pintu 
keluar kelas. 

"Tidak apa-apa, Ferloche. Saya tidak tertarik untuk menurunkan Anda ke Kelas B. Saya 
harus fokus untuk mengusir orang-orang rendahan ini sebanyak mungkin dari sini." 

"Hei, eh..." 

"Kalau begitu aku akan menyerah pada Clana. Sampai jumpa." 

Segera setelah saya mengatakan itu dan membuka pintu ke pintu keluar, Ferloche buru-
buru meraih lengan saya. 

"Saya salah. Mohon maafkan saya." 

Ferloche segera berlutut di depanku, suaranya bergetar, dan rakyat jelata yang menonton 
adegan itu diam-diam memalingkan kepala dan mengepalkan tangan. 

'...Fiuh, itu melegakan.' 
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Aku duduk, menghela napas lega di dalam dan berbicara dengan ekspresi merendahkan di 
wajahku. 

"Jadi, di mana kita akan mendirikan markas kita?" 

Seperti yang disebutkan Isolet, kedua tim harus memutuskan pangkalan untuk tinggal 
selama ujian khusus. 

Karena insiden yang sering terjadi saat ini, siswa hanya diizinkan meninggalkan akademi 
untuk mendapatkan pengalaman dunia nyata. 

"Uh... Karena ini adalah ujian yang akan terus berlanjut sepanjang liburan... Kenapa kita 
tidak menyembunyikan Lord Frey saja di suatu tempat?" 

Akhirnya, seorang siswa perempuan mengangkat tangannya dan menyuarakan 
pendapatnya, dan mengikuti jejaknya, siswa biasa lainnya juga mulai ikut campur. 

"...Ya, itu ide bagus. Jadi, di mana aku harus bersembunyi?" 

Ketika saya bertanya kepada mereka dengan acuh tak acuh, saya memperhatikan bahwa 
gadis yang awalnya menyarankan ide itu sedang menatapku saat dia dengan hati-hati 
mengajukan saran lain. 

"Uh...bagaimana kalau bersembunyi di hutan..." 

"Ditolak." 

Alis saya berkerut karena saya tidak ingin pergi ke dekat hutan untuk sementara waktu 
karena kesulitan baru-baru ini yang harus saya hadapi di Hutan Ashen dan hutan di dekat 
rumah saya. Sementara itu, siswi itu mundur selangkah dengan ekspresi ketakutan di 
wajahnya. 

"Rumah kami..." 

"Ditolak." 

"Penginapan yang kita jalankan..." 

"Ditolak." 

Karena saya terus menolak pendapat mereka untuk waktu yang lama, semua orang 
akhirnya berhenti berbicara dan malah mulai menatapku dengan dingin. 

"...Jadi, sampai kapan kalian semua akan terus menatapku?" 

""........"" 
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Saya tidak tahan lagi dalam keheningan yang panjang, jadi saya memprovokasi mereka 
untuk berbicara. Namun, mereka hanya terus menatapku. 

"Yah, kalau begitu tidak ada lagi yang bisa kulakukan..." 

Ekspresi mereka membuat saya mengingat adegan dari kehidupan masa lalu saya ketika 
saya dikelilingi oleh massa yang marah. Karena itu, saya menutup mata dan berbicara 
dengan tenang. 

"...Kalian semua, datanglah ke mansionku." 

Kemudian terjadi keheningan yang lama. 

"Apa maksudmu?" 

Ferloche bertanya dengan nada dingin setelah beberapa saat. 

"Itu membuatku merasa tidak enak karena kalian menatapku seperti itu. Ini untuk tim..." 

"Apakah kamu berencana melakukan sesuatu yang buruk lagi kali ini?" 

Saat Ferloche terus menanyaiku terlepas dari alasanku, aku bergumam dengan ekspresi 
cemberut di wajahku. 

'Tidak... bahkan ketika aku berusaha sekuat tenaga untuk menang, tidak ada yang percaya 
padaku...' 

Saya bertekad untuk memenangkan ujian khusus ini. 

Ujian khusus adalah kesempatan emas untuk menyingkirkan semua bangsawan busuk. 

Jika tim saya memenangkan tes ini, saya akan menghapus semua orang kecuali bangsawan 
yang berguna bagi Clana. 

Jika itu terjadi, saya akhirnya akan dibebaskan dari para bangsawan yang selalu mengikuti 
saya dan menyebabkan tekanan darah saya meroket. 

Tentu saja, mayoritas bangsawan yang bisa menghindari penurunan pangkat adalah 
bangsawan berpangkat tinggi dengan sarana untuk membayar suap. Mereka hampir pasti 
akan menganggap Clana sebagai musuh dan berusaha menekan pengaruhnya di masa 
depan. 

Namun, ada satu masalah dengan ini. 

Jika saya membantu tim rakyat jelata menang dengan sekuat tenaga, desas-desus bahwa 
saya sebenarnya orang baik yang mencoba membantu rakyat jelata dapat menyebar. 

Jika itu terjadi, hidupku akan hancur. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Jadi, dalam tes ini, saya harus menggertak dan mengganggu rakyat jelata sebanyak 
mungkin sambil diam-diam mendukung mereka agar mereka menang. 

"Frey! Jawab aku! Apa yang sedang Anda coba lakukan!?" 

"Diam, berkemas, dan datang ke rumahku. Anda banyak yang harus dihormati. " 

Setelah saya memutuskan seperti itu, saya mengabaikan gerutuan Ferloche dan berbicara 
dengan senyum licik ketika rakyat jelata mulai ragu dengan ekspresi enggan di wajah 
mereka. 

'Ini... aku pasti akan mendapatkan banyak poin jahat palsu selama liburan.' 

Melihat reaksi rakyat jelata, yang sudah takut dengan apa yang akan terjadi di rumah saya 
selama liburan, saya sudah bisa memprediksi bahwa liburan ini akan menawarkan banyak 
kesempatan untuk menuai banyak poin. 

"Ngomong-ngomong... Di mana Clana akan mendirikan markasnya?" 

"Bukankah dia akan berada di Istana Kekaisaran?" 

"Eh... gila. Itu adalah Istana Kekaisaran..." 

"Tetap saja, jika dia bersembunyi di Istana Kekaisaran ... Tidakkah mungkin bagi kita untuk 
melihat Istana Kekaisaran?" 

Seorang rakyat jelata mengatakannya dengan ekspresi sedikit bersemangat sambil 
mengemasi barang-barangnya. Karena sifat khusus dari ujian ini, Keluarga Kekaisaran 
mengeluarkan dekrit bahwa setiap orang akan terhindar dari hukuman bahkan jika 
seseorang masuk ke area terlarang. 

Lagipula, ini... 

"Tuan Muda, ini adalah jebakan Putri Clana. Jadi-" 

"Saya tahu." 

"Maaf?" 

Kania, yang diam-diam mengemasi barang bawaannya, mendatangiku dengan ekspresi 
khawatir di wajahnya. Saya kemudian menjawab dengan suara rendah. 

Ketika saya melihat ekspresi bingung Clana sebelumnya, saya juga bingung. 

Karena setelah semua yang dia lalui, dia bisa dengan mudah menyembunyikan 
ekspresinya. 
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Tetapi jika saya mengunci diri di kamar saya selama liburan dan memerintahkan rakyat 
jelata untuk membela saya, tidak peduli berapa banyak dia bersekongkol dengan para tetua 
Keluarga Cahaya Bulan, akan sangat sulit untuk membunuh saya. 

Tapi karena Keputusan Kekaisaran mengizinkan orang untuk secara legal masuk ke 
kediaman Duke... Jika dia memiliki kesempatan untuk membunuhku, ujian ini adalah 
ujiannya. 

Dia mungkin berusaha keras untuk memastikan bahwa keputusan itu disahkan, percaya 
bahwa saya akan mengunci diri di kamar saya. 

'Tentu saja, mungkin ada motif lain juga.' 

Belum lagi betapa tidak biasa membiarkan seorang siswa memutuskan apakah siswa lain 
akan diturunkan dari Kelas A ke Kelas B atau tidak. Tidak, itu mencurigakan daripada tidak 
biasa. 

Jadi, mengingat Clana berada di balik ini... pasti ada motif tersembunyi. 

Saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengeluarkan keputusan seperti itu dengan 
pengaruhnya yang lemah. 

"Kania, kapan kamu bilang lokasi komandan akan diumumkan?" 

Dengan pemikiran itu, aku dengan acuh bertanya pada Kania. 

"Ini akan menjadi seminggu dari sekarang. Setelah seminggu, komandan kedua belah pihak 
akan diberitahu sekaligus." 

"... Masih ada waktu kalau begitu." 

Saya masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, dan dilacak secara paksa di 
atas itu membuat kepala saya sakit. 

Tapi apa lagi yang bisa saya lakukan? Saya tidak punya pilihan selain membuat yang 
terbaik dari situasi sekarang yang telah terjadi. 

"Frey... kau..." 

Saat aku hendak keluar, seseorang menahan lenganku. 

"Anda-?" 

Aku berbalik dan melihat Arianne, teman masa kecil Irina, memelototiku. 

"Mari kita bicara sebentar." 

"Tidak, itu menjengkelkan." 
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Tentu saja, saya tidak ingin bergaul dengan Arianne, yang sama berbahayanya dengan 
Irina, jadi saya menjawab dengan tegas dan mencoba pergi. 

-- Dentang ...! 

Arianne, yang menggertakkan giginya, memasang penghalang, menjebakku di dalam saat 
dia terus memelototiku. 

"Tidak akan lama, tolong." 

"Mendesah..." 

Akhirnya aku menghela nafas dan berbalik, lalu mulai menuju ke kelas di sampingnya. 

"...Apa itu? Kenapa Arianne bersikap seperti itu?" 

"Aku tidak tahu. Dia pasti gila. Seseorang hentikan dia." 

"Biarkan dia sendiri, siapa yang bisa menghentikannya?" 

Pintu kelas terbuka lebar, sehingga bahkan orang biasa di luar bisa melihat kami saat 
mereka menyipitkan mata ke arah kami. Kami kemudian mulai berbicara. 

"Jadi apa yang kamu mau?" 

Sesampainya di tengah kelas, aku mengajukan pertanyaan dengan ekspresi arogan di 
wajahku. 

Tentu saja, aku sudah bisa membayangkan apa yang akan dia katakan, tetapi dalam situasi 
seperti ini, lebih baik berpura-pura tidak tahu. 

"Tolong... tolong kembalikan Irina." 

Arianne memejamkan matanya erat-erat saat dia berlutut di lantai dan mulai memohon. 

"Aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Jika Anda menyuruh saya menggonggong 
seperti anjing, saya akan menggonggong. Jika Anda menyuruh saya merangkak di lantai, 
saya akan merangkak." 

Mengatakan itu, Arianne mulai menangis. 

"Irina, kemarilah sebentar." 

Aku menatap Arianne dengan tenang dan memberi isyarat kepada Irina untuk datang, yang 
berdiri diam di kejauhan di tengah kerumunan yang bergumam. 

"Anda tahu dia?" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kemudian, saat Irina diam-diam memasuki kelas, aku menyeringai dan mengajukan 
pertanyaan padanya. 

"Saya tidak." 

Irina menundukkan kepalanya dan menanggapi dengan ekspresi kecewa, seolah-olah dia 
telah kehilangan sebagian dari jiwanya. 

"Hei, Irina! Apa yang terjadi padamu!?" 

"........" 

Arianne, setelah melihatnya, meraihnya dan mulai mengguncangnya dengan keras, tetapi 
Irina menghindari tatapan Arianne dan berpura-pura bingung. 

"Maaf, tapi..." 

Setelah menonton adegan itu sejenak, aku meraih Irina dari Arianne dan melingkarkan 
tanganku di pinggangnya. 

"... Sekarang setelah aku memiliki Irina, aku tidak berniat menambahkan lebih banyak 
budak ke dalam koleksiku." 

Karena itu, aku meninggalkan kelas bersama Irina, meninggalkan Arianne dalam keadaan 
linglung. 

"Apa yang kalian semua lihat? Kenapa kalian semua tidak pergi?" 

Akhirnya, aku mengusir rakyat jelata yang telah mengawasi kami dan mulai berjalan 
menyusuri lorong bersama Irina. 

"...Kupikir kau bisa melepaskan tanganmu darinya sekarang, Tuan Muda." 

"Ah." 

Kemudian, saat Kania berbicara kepadaku dengan ekspresi dingin di wajahnya, aku 
terkejut dan melepaskan Irina sambil membuka mulutku, merasa sedikit malu. 

"Eh... Kania. Saya pikir rumah Duke akan sedikit bising untuk sementara waktu. Apakah itu 
baik-baik saja?" 

"Mendesah..." 

Setelah mendengar itu, Kania menghela nafas sejenak, lalu menjawab tanpa ekspresi. 

"Aku akan melakukan yang terbaik." 
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Kania terlihat sedikit menyedihkan, jadi mempertimbangkan untuk membelikannya 
ramuan pemulihan kelelahan, tapi tiba-tiba Ferloche muncul di belakangku. 

Aku takut dia mendengar percakapan kami, tetapi ekspresi kesalnya membuatku menghela 
nafas lega. 

"Apa?" 

"Apa yang kamu lakukan pada Irina?" 

Setelah mendengar kata-katanya, aku menghela nafas, menyadari bahwa itu akan menjadi 
percakapan yang panjang. 

Kurasa aku harus menyimpan ramuan pemulihan kelelahan juga. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, bagaimana Anda akan menyelesaikan 'Main Quest' jika Anda membawa begitu 
banyak siswa ke mansion?" 

"Pencarian Utama?" 

Saat aku menuju ke rumah Duke, yang tiba-tiba menjadi markas kami, Kania mengajukan 
pertanyaan kepadaku. 

"Ya, karena ini adalah event yang sangat besar... kupikir kamu harus bersiap terlebih 
dahulu, tapi jika kamu harus menyelesaikan quest di akhir liburan..." 

"Tidak apa-apa. Jika semuanya berjalan sesuai rencana saya, saya akan meluncurkan 
serangan ketika saya hampir selesai dengan ujian, jadi saya masih punya waktu luang. 

Setelah menjawabnya dengan ekspresi santai, aku bersandar di kursi kereta dan 
bergumam. 

"Baiklah... semuanya sempurna. Semuanya berjalan baik untuk sekali ini." 

Sampai sekarang, semuanya telah menjadi serangkaian variabel dan kecelakaan baru. 
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Pada hari pertama kemunduranku, Pahlawan Utama tiba-tiba mendapatkan kembali 
ingatan mereka... Sebuah sistem baru... dan ingatan yang bahkan tidak aku ketahui ada di 
tempat pertama. 

Tapi untuk saat ini, semuanya berada dalam jangkauan perhitunganku. 

Saya sudah memikirkan cara untuk memimpin rakyat jelata menuju kemenangan sambil 
mendapatkan poin jahat palsu, dan saya telah merencanakan dengan cermat untuk Misi 
Utama berikutnya, Pembebasan Pasar Budak sejak regresi sebelumnya. 

Tentu saja, seperti biasa, aku tidak bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa variabel 
baru atau situasi tak terduga akan muncul, tapi setidaknya, kali ini, aku yakin bisa 
beradaptasi dengan situasi tak terduga... 

"...Frey, apa kamu benar-benar baik-baik saja?" 

"Apa?" 

Sementara aku tenggelam dalam pikiran seperti itu, Irina bertanya tentang 
kesejahteraanku dengan ekspresi khawatir di wajahnya. 

"Bisakah kamu benar-benar menangani Arianne?" 

Mendengar itu, aku menghela nafas panjang dan menjawab. 

"...Sehat." 

Arianne jelas orang yang baik, tetapi saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan ketika dia 
menjadi gila. 

Jika dia mahir dalam sihir serangan daripada sihir pertahanan, aku mungkin tidak akan 
memiliki sarana untuk menghadapinya. 

Saat aku meninggalkan ruangan bersama Irina sebelumnya, aku merasakan niat 
membunuh yang sangat besar. 

"Huh... Yah, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. Selama itu masih di dalam---" 

-- Bergemuruh! 

"...Apa?" 

Aku menghela nafas setelah mendengar keributan di luar. Raungan bergema dari depan 
kereta saat mulai melambat. 

"...Apa yang sedang terjadi?" 
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Akibatnya, saya mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihat ke luar jendela, di mana 
saya melihat seorang pria menghalangi jalan kereta kami. 

"Minggir! Apakah Anda tahu siapa orang yang bepergian di dalam !? " 

Ketika kusir mulai memaki pria itu, pria di depan menjawab dengan nada serius. 

"Aku di sini untuk melihat Duke Frey Raon Starlight. Maafkan kekasaran saya, tapi itu 
mendesak. " 

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

Setelah mendengar suara itu, Kania, Irina, dan aku, kami semua, membeku pada saat yang 
sama. 

Karena pemilik suara itu... adalah pembantu terdekat Raja Iblis di timeline sebelumnya. 

"...Tetap di sini, aku akan pergi." 

"Y-Tuan Muda!" 

"Frey!" 

Karena takut Kania atau Irina akan mencoba mengikutiku, aku buru-buru keluar dari 
kereta dan mendekati pria berjas yang berdiri di depan kereta dengan ekspresi tenang di 
wajahnya. Saya kemudian mengajukan pertanyaan kepadanya. 

"Jadi, bisnis apa yang kamu miliki?" 

"Itu..." 

Dia kemudian menjawab dengan senyuman. 

"...Kupikir Lord Frey harus mengikutiku sekarang." 

"Mengapa?" 

Setelah mendengar jawabannya, aku diam-diam meraih gagang pedangku dan menguatkan 
cengkeramanku. 

"Karena jika Lord Frey tidak datang, kita tidak bisa memulai rapat Eksekutif." 

"Apa?" 

Aku mulai meragukan telingaku setelah mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya. 

"...Selamat telah menjadi Kepala Eksekutif Pasukan Raja Iblis, Tuan Frey." 
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Kurasa untuk saat ini, aku harus memperhatikan apa yang keluar dari mulutku. 
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