
Chapter 0 
Prolog -- Seperti itu, Aku Keparat 

Aku adalah penjahat terbesar Kekaisaran. 

"Kekaisaran tidak akan berada dalam keadaan menyedihkan ini jika bukan karena kamu." 

Ini adalah kata-kata terakhir yang tunanganku, yang merupakan seorang jenius yang 
muncul sekali seumur hidup dan Kanselir Kekaisaran, mengatakan kepadaku sebelum dia 
pergi untuk bertarung dalam pertempuran terakhir melawan pasukan Raja Iblis. 

Dia mati membela kastil kekaisaran sampai akhir. 

"Persetan dan mati, terbelakang!" 

Ini adalah kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Archmage yang menyapu medan perang 
dan memburu para eksekutif Raja Iblis. 

Dia berhasil menimbulkan luka fatal pada Raja Iblis sebelum anggota tubuhnya terkoyak. 

"Kau membuatku sadar bahkan Tuhan telah meninggalkan kita. Untuk itu, saya benar-
benar berterima kasih." 

Ini adalah kata-kata perpisahan Orang Suci, yang dikatakan lahir hanya sekali setiap 
beberapa ribu tahun. 

Dia meninggal di tangan pasukan Raja Iblis saat dia berjuang untuk mengevakuasi satu 
warga kekaisaran lagi. 

"...Menjijikkan." 

Kata-kata terakhir dari Warlock, sebagai seseorang yang telah menjadi pelayanku sejak 
kecil. 

Dia menegur sifatku yang mengerikan sebelum melakukan bunuh diri tepat di depan 
mataku. 

"...Dari semua orang yang pernah kukenal, kamu yang paling menjijikkan." 

Beginilah cara sang Putri, harapan Kekaisaran, mengucapkan selamat tinggal terakhirnya 
pada hari pertempuran yang menentukan. 

Dia melawan Raja Iblis sampai akhir, sebelum digunakan sebagai pengorbanan untuk sihir 
yang mengubah benua ini menjadi Neraka. 
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"Bahkan iblis terburuk yang dikutuk ke Neraka kurang keji darimu, dasar orang bodoh." 

Raja Iblis berkata demikian dengan tawa mengejek, saat aku dengan rela menyerah dan 
mengambil persenjataan pahlawan yang telah diturunkan dari keluargaku selama 
beberapa generasi. 

"...Saya tahu." 

Namun, tawa itu dengan cepat berubah menjadi gumaman kaget ketika aku membiarkan 
senjata pahlawan di tanganku meledak. 

"... Wah, kenapa sih?" 

Kepada Raja Iblis, yang bertanya dengan ekspresi bingung, aku memberikan jawaban 
sederhana sambil tersenyum. 

"...Untuk mendapatkan Sistem." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku melirik ke jendela sistem yang muncul di depanku 
dengan suara membosankan saat aku menghilang bersama Raja Iblis. 

Sistem tidak terkunci [Jalan Kejahatan Palsu] 

Dan ketika saya membuka mata, saya sedang berbaring di ranjang asrama tempat saya 
menginap sehari sebelum saya masuk akademi. 

"Ha...Aku benar-benar kembali..." 

Setelah menyadari bahwa aku telah kembali ke masa lalu setelah memeriksa kalender di 
mejaku, aku bergumam pelan. 

"Sistem." 

Jalan Kejahatan Palsu Nasib tak terhindarkan yang diberikan kepada Anda, Anda yang 
pernah menghancurkan dunia. Selamatkan dunia dengan menodai nama Anda dengan 
dosa. 

[ Akumulasi Poin Jahat Palsu: 0] 

Saya menatap ke depan dengan pandangan puas ke jendela sistem yang diperoleh dengan 
susah payah setelah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan sifat saya sebelum saya 
mencoba bangun dari tempat tidur karena merasa lapar. 

Peringatan Penalti! 

"Apa?" 
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Ketika saya memeriksa jendela yang muncul di depan saya, saya tidak punya pilihan selain 
membeku karena kaget ketika saya bangun dari tempat tidur. 

Penalti 5 Pahlawan Utama telah membangkitkan ingatan dari timeline sebelumnya! 

"... Omong kosong apa ini...?" 

aku kacau. 
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Chapter 1 
Bab 1 -- Dunia Sialan Ini 

"Aku... tidak ada yang seperti ini yang disebutkan dalam ramalan...?" 

Saat membaca rincian hukuman yang mengerikan, saya buru-buru mengobrak-abrik koper 
lama saya dan menarik selembar kertas usang. 

Meskipun terlihat seperti selembar kertas yang tidak berharga, ini adalah pusaka keluarga 
saya yang telah diturunkan dari generasi ke generasi selama lebih dari 1.000 tahun. 

Dan apa yang tertulis di secarik kertas yang telah diturunkan dari generasi ke generasi? 

Jawaban itu akan diketahui jika seseorang pergi ke patung Pahlawan, patung terbesar di 
Kekaisaran, dan membaca isi yang terukir di lempengan itu, yang menyatakan: 

Pada peringatan 1000 tahun kematian Raja Iblis, pewaris Raja Iblis akan muncul dan 
melahap dunia. Anda akan membutuhkan pahlawan dengan kekuatan yang sama seperti 
saya untuk menghentikan pewaris. 

Ini adalah wasiat dan ramalan resmi dari Pahlawan Besar, yang dikenal di seluruh 
Kekaisaran telah mengalahkan Raja Iblis yang asli. 

Namun, ramalan yang sebenarnya sebenarnya tertulis di kertas ini. 

Tentu saja, itu sama sampai bagian, 'Kamu akan membutuhkan pahlawan dengan kekuatan 
yang sama denganku,' tapi...sejak saat itu, telah dicatat sebagai buku rahasia dan 
diturunkan dari generasi ke generasi di keluargaku. 

"Ayah, ini bukan karakter rahasia... atau teks kuno... apa identitas karakter yang terlalu 
terstruktur untuk disebut sebagai sandi?" 

"Ah ... ini disebut Hangul." 

Sebagai referensi, ayah saya menyebut karakter misterius ini 'Hangul'. Ayah saya, yang 
sangat menghormati Pahlawan, bangga hanya mengetahui nama karakter ini, tetapi saya 
tidak menyukainya karena mereka sangat kompleks. 

Bagaimanapun, konten yang ditulis setelah ramalan Pahlawan yang dikenal luas adalah 
sebagai berikut. 

Dan Pahlawan itu akan menjadi keturunan langsungku, yang akan lahir tepat 1000 tahun 
setelah kematian Raja Iblis. Jadi, keturunan masa depan, jika Anda membaca ini, buka mata 
Anda lebar-lebar. 
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Seperti yang dinyatakan, ketika saya membuka mata lebar-lebar, gambar dan video 
berwarna-warni muncul dan kemudian kalimat berikut menyapa saya. 

Ayo serang mulai sekarang. 

Ya. Pahlawan legendaris yang mengalahkan Raja Iblis 1000 tahun yang lalu, dan leluhur 
keluarga kami, berasal dari dunia lain. 

Menurut Nubuat leluhur, dia sedang memainkan 'permainan' yang disebut 'Fantasi Kisah 
Gelap' ketika dia mengucapkan penghinaan, menyebutnya sebagai 'permainan SHIT' dan 
kemudian kehilangan kesadaran karena kekuatan yang tidak diketahui. Dia kemudian 
bangun untuk menemukan dirinya di dunia di mana permainan 'Dark Tale Fantasy' 
menjadi kenyataan. 

Buku kenabiannya ditulis dalam karakter magis yang hanya dapat dilihat oleh keturunan 
langsung keluarga saya melalui sihir distorsi ruang, dan panjangnya puluhan halaman. 

Secara kasar, ini adalah kisah leluhur saya, yang hampir tidak berhasil mencapai akhir yang 
bahagia menggunakan "Pengetahuan Game" mereka. 

Bagaimanapun, yang penting adalah ada sekuel dari 'permainan' yang disebut 'Dark Tale 
Fantasy 2' di dunia di mana leluhur saya berasal, yang dievaluasi sebagai 'permainan 
kotoran anjing', 'lebih buruk daripada bagian 1 ,' dan 'dibuat oleh perusahaan pengembang 
untuk menyiksa para pemain'. 

Menurut nenek moyang saya, yang cukup akrab dengan isinya, saat ia diperkenalkan ke 
seri melalui sekuel, untuk memberikan dunia saat ini "Happy Ending," Pahlawan harus 
menghancurkan dunia sekali. 

Ini karena, dengan melakukannya, Anda bisa mendapatkan 'sistem' dengan 'Rute 
Tersembunyi' dan mencapai 'akhir yang bahagia'. 

Jadi, saya melakukan perbuatan jahat di timeline sebelumnya dan menghancurkan dunia. 

Tentu saja, saya tidak punya pilihan selain merasakan rasa bersalah yang luar biasa karena 
saya dibesarkan dengan baik di bawah seorang ayah yang bangga bahwa saya adalah 
penerus langsung Pahlawan... tapi apa yang bisa saya lakukan? Raja Iblis akan 
menghancurkan dunia sebagai gantinya jika aku tidak melakukannya. 

Dengan cara itu, setelah melakukan banyak perbuatan menjijikkan dan bahkan membuat 
Raja Iblis lengah pada saat terakhir, aku mundur dan mendapatkan gelar "Jalan Kejahatan 
Palsu." 

Jadi, saya tidak benar-benar melakukan perbuatan jahat apa pun tetapi malah menjadi 
'False Evil' dan mencoba melindungi Kekaisaran dan dunia dengan biaya saya sendiri, 
tetapi ingatan para wanita yang membenci saya sampai mati di timeline sebelumnya juga 
telah dikembalikan. 
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"Apa yang harus aku lakukan... Mereka sangat merepotkan... Ha...." 

Aku memegang kepalaku dan mencoba mengingat 'Pahlawan Utama' yang seharusnya 
sudah kembali dengan ingatan mereka sekarang. 

'Jenius terbesar di benua yang akan menjadi Kanselir di masa depan, seseorang dengan 
potensi untuk menjadi Archmage terkuat di benua itu, seorang Saintess yang hanya muncul 
sekali setiap 1000 tahun, seorang Warlock yang akan menyelimuti dunia dalam kegelapan 
jika itu terjadi. 'bukan untuk kutukan, dan Putri Kekaisaran ... ..' 

Tidak peduli seberapa banyak saya memikirkannya, itu sangat konyol sehingga saya tidak 
bisa menahan tawa. 

Jika saya bukan anggota keluarga Pahlawan yang dihormati dan putra pertama dari 
keluarga Ducal dengan sejarah lebih dari 1000 tahun, saya mungkin telah dibunuh tanpa 
ampun dengan pisau di suatu tempat di tengah jalan sekarang. 

Terlebih lagi, bahkan posisi seperti itu mungkin tidak ada artinya jika sang Putri tidak 
menjadi orang-orangan sawah di ujung garis suksesi takhta. 

Tentu saja, dalam beberapa tahun, sang Putri akan menjadi yang pertama dalam garis 
suksesi dengan bakatnya yang luar biasa... tapi dia tidak akan bisa menyentuhku sekarang. 

'...Dia tidak bisa menyentuhku, kan?' 

Bagaimanapun, menurut informasi 'permainan' yang ditinggalkan oleh leluhurku, 
Pahlawan Utama awalnya dirancang untuk jatuh cinta padaku... Disebutkan bahwa jika 
semuanya berjalan dengan baik, aku akan dapat memiliki harem, tetapi kelihatannya 
seperti saya akan ditusuk oleh lima pahlawan wanita, apalagi memiliki harem. 

Entah bagaimana, saya harus memeras otak saya untuk bertahan hidup dari para pahlawan 
utama. 

'Pertama...siapa yang paling mendesak...?' 

Pertama-tama, karena besok adalah upacara masuk Akademi, aku akan menghadapi 
sebagian besar pahlawan wanita besok di Akademi. 

Hanya pahlawan wanita yang akan menjadi tunanganku dan Kanselir masa depan yang 
dikecualikan. Jika ingatanku benar, dia sedang dalam perjalanan ke luar negeri. 

Termasuk Archmage, Saintess, dan Putri untuk saat ini. Dan tentu saja aku harus menemui 
mereka besok, tapi tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu sekarang. 

'Lalu, satu-satunya pahlawan wanita yang tersisa adalah ...' 

-- ketuk, ketuk, ketuk ... 
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"Permisi." 

Saat aku sedang merenung, seseorang membuka pintu asrama dan masuk. 

"Tuan Muda, saatnya makan." 

".....Ah." 

Dan, begitu saya menyadari identitas orang yang membuka pintu dan masuk, mata saya 
mulai bergetar. 

"Ada apa, Tuan Muda?" 

"...Oh, tidak apa-apa." 

Orang yang menatapku dengan ekspresi kosong adalah kepala pelayan wanita dari 
keluarga Ducal kami; dia adalah seorang penyihir terkutuk dan salah satu Pahlawan Utama, 
'Kania,' dan pasti juga mengingat kenangan dari garis waktu sebelumnya. 

Dia memiliki penampilan yang menarik, dengan rambut hitam pendeknya, jas hitam, dan 
sarung tangan putih menjadi ciri khasnya. Ayah saya adalah orang yang membawanya ke 
keluarga kami, karena dia mengenali bakat magisnya saat dia berkeliaran di jalan-jalan 
bersama saudara perempuannya. 

Bahkan, menurut ramalan itu, ayahku, yang mengingat penampilannya, sedang menunggu 
di jalan, supaya dia bisa membawanya kembali. 

Bagaimanapun, saya memiliki dua kelemahannya dalam genggaman saya ... satu adalah 
pengetahuan bahwa dia adalah seorang penyihir yang dikutuk oleh dunia, dan yang lainnya 
adalah fakta bahwa dia saat ini berada di bawah kutukan. 

Kutukan yang menggerogoti hidupnya hanya stabil ketika dia ada di sekitarku, penerus 
Pahlawan. 

Karena itu, dia tidak bisa meninggalkan sisiku bahkan untuk sesaat. 

"Tuan Muda, bagaimana saya harus menyiapkan makanan?" 

"...Biasa." 

"Baik." 

Saat aku mengingat informasi Kania, dia bertanya padaku apa yang ingin aku makan 
dengan suara sedingin es, jadi aku meminta yang biasa. 

Sebenarnya, saya tidak ingat apa yang saya makan pada usia ini, tetapi tidakkah dia bisa 
mengurusnya sendiri? 
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Juga... pasti ada niat membunuh dalam suara dan matanya. Jadi dia benar-benar mengingat 
ingatannya dari garis waktu sebelumnya.' 

Saya berharap itu adalah kesalahan atau lelucon, tetapi tampaknya isi sistemnya akurat. 

Kalau begitu, aku tidak bisa diam saja. 

Karena kelima pahlawan wanita itu bisa membunuhku dengan kejam jika aku diam saja. 
Bahkan pada saat ini, para pahlawan wanita... 

Intuisi Kejahatan Palsu [Niat membunuh yang kuat terasa di dekatnya!] 

'...Tunggu? Apa ini?' 

Tiba-tiba, sebuah jendela peringatan merah muncul di depan mataku. Dilihat dari isinya, 
sepertinya ada hubungannya dengan Kania. Tapi ada yang aneh. Saya merasakan niat 
membunuhnya sebelumnya, jadi mengapa ini baru muncul sekarang? 

"...Sistem." 

Setelah memikirkannya sebentar, aku membuka jendela sistem dengan suara rendah dan 
menyentuh jendela 'Daftar Keterampilan yang Diperoleh'. 

[Daftar Keterampilan yang Diperoleh] -- False Evil's Intuition Lv1 Deskripsi: Dengan intuisi 
Anda sebagai False Evil, Anda dapat mendeteksi ancaman mematikan sekali sehari. 

Menurut pengetahuan yang diperoleh dari Ramalan yang telah saya pelajari ketika saya 
membuka daftar keterampilan yang diperoleh, keterampilan yang disebut 'False Evil's 
Intuition' ada di sana. 

Setelah membaca deskripsi dengan cermat, skill ini mendeteksi ancaman mematikan sekali 
sehari. Dengan kata lain, itu adalah keterampilan yang sangat saya butuhkan karena saya 
tidak tahu kapan saya akan menjadi target pembunuhan. 

'Tunggu, jadi hidupku sudah dalam bahaya?' 

Fakta bahwa skill ini telah diaktifkan sekarang berarti Kania, yang sedang menyiapkan 
makanan dari bawah, berencana untuk membunuhku. 

'Metode pembunuhan adalah racun, bukan?' 

Dia lemah karena kutukannya, jadi tidak masuk akal baginya untuk berperang habis-
habisan melawanku, keturunan langsung dari keluarga pahlawan. Untuk alasan yang sama, 
dia tidak bisa menggunakan sebagian besar kekuatan sihir hitam tanpa kerja samaku. 

Tentu saja, bahkan tanpa bantuanku, jika dia bertekad untuk berjuang selama berjam-jam, 
dia hampir tidak bisa membuat racun dalam dosis mematikan menggunakan ilmu hitam. 
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-- Mencicit! .. . 

"Tuan Muda, saya membawakan sup yang selalu Anda nikmati." 

Saat aku memikirkan metode pembunuhan, pintu asrama dibuka kembali, dan Kania 
masuk dengan semangkuk sup. 

"Nah...bersenang-senanglah...Kuharap kamu menikmati makananmu." 

"........" 

Sepertinya ini cukup sulit baginya. Aku cukup yakin dia menggunakan sihir hitamnya 
secara berlebihan. 

"Kapan aku menyuruhmu membawakanku sup?" 

"...Ya?" 

Aku menatapnya dan menggerutu pelan. 

"Kapan aku menyuruhmu membawakanku sup ...." 

"Sup itu dulunya adalah favorit Tuan Muda ...." 

"Dari mana kamu mendapatkan jawaban itu !!" 

-- Klak!! 

Kania, yang telah berjuang untuk melanjutkan kata-katanya, menutup matanya erat-erat 
ketika aku berteriak padanya dan menumpahkan sup saat dia membuka mulutnya dengan 
bergidik. 

"...Lalu makanan seperti apa yang kamu ingin aku bawakan?" 

"Bukankah aku sudah memberitahumu untuk membawa apa yang selalu aku makan?" 

"...." 

"Kamu orang bodoh!! Anda tidak akan tahu kecuali saya memberi tahu Anda, bukan? Ini 
sandwich! Sandwich!!" 

"Uh, ya, tentu saja... aku akan menyiapkannya untukmu segera..." 

Aku berteriak jijik saat dia mengatupkan giginya dan terhuyung-huyung keluar dari 
ruangan. 

[ Mendapatkan Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Pertahanan diri)] 
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Dan pada saat yang sama, sebuah jendela muncul di depanku. 

Betul sekali. The 'Path of False Evil,' sistem cheat yang diperoleh sebagai regresi merembes 
mengikuti buku kenabian, memberi Anda poin setiap kali Anda melakukan perbuatan jahat. 

Dan akumulasi poin ini akan menjadi media untuk menyelamatkan dunia. 

Bagi saya, yang pernah menjadi Penjahat Terbesar di Kekaisaran, ini hanya sistem yang 
saya butuhkan. 

"Tuan, sandwich yang Anda pesan." 

Ngomong-ngomong, setelah melihat ke jendela sistem dan merenung sebentar, Kania, yang 
jauh lebih kurus dari sebelumnya, masuk kembali ke ruangan, kali ini dengan sandwich. 

"Kenapa tidak ada keju? Silakan buat lagi. " 

"Tetapi...." 

"Apakah kamu akan berbicara kembali padaku sekarang?" 

"...Tidak." 

Setelah mengirimnya ke bawah lagi, saya terus mengutak-atik dan membuatnya terlalu 
banyak bekerja. 

"Permukaan rotinya kering dan bengkok. Lagi." 

"Dagingnya terlalu tebal. Lagi." 

"Terlalu sedikit acar. Lagi." 

"Bentuknya sangat tidak menyenangkan. Lagi." 

Setelah bolak-balik antara kamar dan dapur untuk waktu yang lama, dia mulai mencapai 
batasnya, tetapi matanya masih dipenuhi dengan kebencian. 

"Memikirkannya, aku lupa meminta tuna. Lagi." 

Tetapi, ketika saya memesan ulang sandwich untuk kesebelas kalinya, dia akhirnya batuk 
darah dari mulutnya dan tersandung di lantai karena dia memaksa dirinya untuk 
menggunakan sihir hitam secara berlebihan. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 1 poin!] 

[ Poin Bonus Kelangsungan Hidup yang Diperoleh: Ekstra 10 poin!] 

[ Akumulasi Poin Jahat Palsu: 22 poin!] 
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Aku menatap kosong ke jendela yang muncul satu demi satu saat dia pingsan; Aku bangkit 
diam-diam dan mendekati dirinya yang tidak sadarkan diri. 

"... Maafkan aku, Kania." 

Melihat ekspresi cemberutnya, saya mengucapkan permintaan maaf yang tidak akan 
pernah terdengar; Saya dengan cepat membawa wanita muda itu ke tempat tidur dan 
mengulurkan tangan untuk mulai memasukkan kekuatan hidup saya ke dalam tubuhnya. 

"... Kuhn!" 

Saya merasakan sakit seolah-olah seluruh tubuh saya terkoyak. 

Ya. Alasan mengapa efek kutukan melemah saat Kania berada di sisiku bukan karena aku 
memiliki kekuatan khusus sebagai pahlawan. 

Hanya saja aku mengilhami kekuatan hidupku ke dalam dirinya sehingga kutukannya 
mandek untuk sementara waktu. 

Berkat ini, umurku perlahan berkurang, tapi apa yang bisa kulakukan? Ini adalah takdir 
yang tak terhindarkan sejak aku memutuskan untuk hidup sebagai penjahat. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 30 poin! (Pengorbanan diri)] 

[ Akumulasi Poin Jahat Palsu: 62 poin] 

Setelah saya selesai menyuntikkan kekuatan hidup saya, saya merasakan sensasi 
kesemutan di tubuh saya. Saat aku duduk di lantai, aku bergumam sambil menghela nafas. 

"Kali ini, jangan mati di depan mataku, Kania." 

Melihat ke bawah pada sosoknya yang diam-diam menggigil, saya mulai membaca kembali 
baris terakhir dari buku kenabian, yang telah saya baca berulang kali, menggunakan cahaya 
bulan yang menembus melalui jendela sebagai sumber cahaya. 

Ketika semuanya selesai, Pahlawan akan binasa dengan sia-sia bersama Raja Iblis. 

Memang, ini adalah dunia terkutuk. 
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Chapter 2 
Bab 2 -- Memasuki Akademi 

Kicauan burung menandakan fajar menyingsing. 

"...Kurasa sudah waktunya untuk membaringkannya, bukan?" 

Aku dengan hati-hati mengangkat Kania, yang tertidur di tempat tidur, dan meletakkannya 
dengan lembut di lantai di mana dia pingsan. Setelah ini, saya duduk di tempat tidur yang 
awalnya dia tiduri dan berteriak padanya. 

"Hai!! Berapa lama kamu hanya akan berbaring di sana !? " 

"...Hah!" 

Dia, yang terbaring di lantai, berdiri dengan kaget dan menatapku dengan gigi terkatup 
saat dia memastikan fakta bahwa dia pingsan di lantai. 

"Kenapa kau menatapku seperti itu? Apakah Anda memiliki keluhan? " 

"...Tidak." 

"Kalau begitu pergilah menyiapkan sarapan." 

"...Ya." 

"Oh, dan jika kamu akan membawa makanan yang mengerikan seperti kemarin... bawa saja 
adikmu dan pergi." 

"........" 

"Apa? Kamu tidak ingin membawa adikmu bersamamu? Apakah Anda akan meninggalkan 
dia dengan keluarga kami? Aku akan menjadikannya nyonyaku jika itu masalahnya. " 

Ketika saya menyebutkan saudara perempuannya, Kania tidak bisa mengendalikan 
ekspresinya dan menangis. 

Baginya, adik perempuannya adalah keberadaannya yang paling berharga dan kelemahan 
terbesarnya. 

"Kalau begitu...bersiaplah...aku akan segera kembali..." 

"Ya, bekerja keras." 

Saat dia melarikan diri dari ruangan sambil menangis, jendela sistem muncul di depanku 
tanpa gagal. 
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[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Keterangan Tidak Tulus)] 

'...Apa pesan di sebelah ini? Apakah itu menjelaskan keadaan di mana saya melakukan 
perbuatan jahat?' 

Aku melirik ke jendela sistem sejenak, lalu segera mengangguk dan bergumam. 

"Yah, aku tidak pernah benar-benar bersungguh-sungguh dengan kata-kata itu dari lubuk 
hatiku." 

Adik perempuan Kania kemudian terbukti menjadi kunci berharga untuk kesembuhannya 
di masa depan, jadi bagaimana saya bisa memperlakukannya seperti itu? 

Yah, aku masih harus membuat Kania membenciku dengan mengatakan padanya aku 
masih mengingini adiknya. 

"Sarapan." 

Saat aku bangun dari tempat tidur dan duduk di meja makan, Kania membawakan kopi dan 
sandwich. 

"........" 

Saat aku tidak mengatakan apa-apa sambil melihat makanan, Kania mengatupkan giginya. 
Dia pasti berpikir bahwa aku akan merusak makanannya lagi. 

Namun, saya hanya memastikan bahwa 'False Evil's Intuition' tidak terpicu. Mengingat 
'False Evil's Intuition' yang memperingatkanku tentang ancaman serius terhadap hidupku 
sekali sehari tidak aktif, sepertinya sarapanku tidak beracun. 

"...Oke, aku lelah bertele-tele sekarang." 

Saya mulai minum kopi dengan ekspresi yang mengatakan saya tidak punya pilihan karena 
itu merepotkan. 

'Ini sangat enak.' 

Aku sudah lama berpikir, tapi Kania pandai memasak. Saat ini, bahkan kopi ini saja sudah 
cukup untuk membanjiri barista kerajaan. 

"Mengapa ini begitu pahit lagi?" 

"Saya minta maaf." 

Tentu saja, saya tidak pernah bisa mengatakan bahwa itu enak, karena saya harus menjadi 
penjahat. 

"Ngomong-ngomong ... tidak ada yang disukai tentang ini." 
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"Aku akan melakukan yang terbaik untuk menyenangkanmu, tuan." 

"Kalau begitu jangan hanya berdiri di sana dan memberikanku undangan ke akademi. Aku 
ingin menunjukkan sesuatu padamu." 

"Ya." 

Saat aku memerintahkan dengan suara apatis, Kania mengeluarkan undangan akademi dari 
tangannya. 

[Akademi Matahari Terbit] 

Frey Raon Starlight, putra pertama dari keluarga bangsawan Pahlawan. Kami mengundang 
Anda ke Sunrise Academy, kebanggaan Kekaisaran dan akademi terkemuka di benua itu. 
Silakan datang ke akademi kami dan jadilah cahaya bintang yang menyinari kami. 

Hormat kami, Dekan Lionel 

"Apakah kamu melihat? Mereka ingin aku menjadi cahaya bintang mereka." 

Aku mendengus saat membaca undangan itu dengan tenang, lalu meremasnya dan 
melemparkannya ke Kania. 

"Aku berada di posisi yang berbeda darimu, seorang yatim piatu yang hanya bisa masuk 
akademi dengan surat rekomendasi ayahku." 

"........" 

"Jadi, maukah kamu merawatku dengan baik di akademi? Kania?" 

"Ya, tapi Tuan Muda ... Anda harus tahu ..." 

"Aturan bahwa semua siswa akademi adalah sama? Sial, itulah yang diikuti para baron dan 
margrave. Aku salah satu dari sedikit adipati di Kekaisaran yang juga merupakan 
keturunan langsung dari keluarga Pahlawan." 

"........" 

"Jadi, jangan membicarakan hal konyol seperti itu. Di akademi, jika ada bajingan biasa yang 
mengeluh tentang aturan, Anda akan berurusan dengan mereka. Oke?" 

"...Ya." 

"Maka sudah waktunya untuk berangkat ke akademi. Karena keturunan dari keluarga 
pahlawan yang dihormati tidak boleh terlambat sejak hari pertama akademi." 

Karena itu, aku sengaja bangkit dari tempat dudukku dengan lebih dari setengah kopi dan 
sandwich yang tersisa. Dalam pikiranku, aku benar-benar ingin menyelesaikan makan 
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karena aku tidak bisa makan dengan baik kemarin, tapi itu hanya cara untuk membuatnya 
membenciku. 

"Tuan, kereta sudah siap." 

"Halo~! Tuan Frey! Kami akan membawa Anda dengan selamat ke tujuan Anda dengan 
kereta terbaik yang telah kami siapkan!" 

"Ya." 

Ketika saya meninggalkan asrama, sebuah kereta emas yang megah dengan lambang 
keluarga sedang menunggu saya. 

"Oh, kamu lebih tampan dari rumor! Astaga...Aku jatuh cinta pada pandangan pertama...!" 

"...Ya?" 

"Ya! Jika Anda punya waktu ... uhmmmm ... " 

Saya melihat kereta sebentar dan hendak masuk ke dalam, ketika tiba-tiba seorang wanita 
entah dari mana muncul dan memeluk saya. 

"Kau sangat mencolok, jalang." 

Saya terkenal sebagai pria yang cukup bernafsu. Itu benar, pada titik ini, reputasiku berada 
pada titik terburuknya. Tentu saja, karena aku adalah putra pertama dari keluarga 
Pahlawan di Kekaisaran yang bahkan tidak bisa diabaikan oleh Keluarga Kekaisaran, jadi 
bertentangan dengan reputasiku, aku selalu dihormati oleh orang-orang di sekitarku.. 

Bagaimanapun, sepertinya dia sengaja memilih kecantikan utama untuk merayuku. 
Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk bermain dengan wanita seperti itu sekarang, 
karena hidup saya dipertaruhkan. 

"Pahhahaha! Lagipula, kamu bisa melihat dengan jelas bagian dalam dari makhluk vulgar 
seperti itu, bukan?" 

Aku mencibir dan melingkarkan tanganku di pinggang Kania, dan bergumam dengan 
dingin. 

"Ngomong-ngomong...walaupun statusmu sama rendahnya, aku punya yang lebih berguna 
di sisiku." 

"Ah iya..." 

"........!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Kania, yang tiba-tiba melingkarkan pinggangnya, mengatupkan giginya dan menahan niat 
membunuhnya. 

"...Dan aku sedikit sibuk sekarang." 

"Saya melihat ... permisi ..." 

Saat aku berbicara dengan dingin, wajah wanita itu berubah menjadi biru pucat, dan dia 
berlari menjauh dariku. 

"Kania, ayo naik kereta bersama." 

"Aku... bisa menunggang kuda..." 

"Bukankah kita bepergian dengan kereta bersama, Kania?" 

"........Ya." 

Sementara itu, aku tersenyum dan naik kereta bersama Kania, dan mengucapkan sepatah 
kata kepada wanita yang berdiri kosong di belakangku. 

"Kamu, aku akan mengingat wajahmu." 

"Ya ya! Terima kasih!" 

Itu adalah fakta yang diketahui di dunia bahwa jika putra pertama keluarga Starlight 
'mengingat wajahmu' itu adalah tanda bahwa dia akan menghabiskan malam bersamamu. 

"........." 

Mungkin itu sebabnya wanita itu tersenyum berseri-seri, dan Kania berusaha keras 
menyembunyikan rasa jijiknya. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Hindari Perangkap Madu)] 

'Bahkan, saya ingat ini dari daftar hitam yang ada di kepala saya.' 

Mungkin wanita itu adalah pelacur sewaan dari rumah bordil di eselon atas dunia bawah. 
Saya perlu menulis surat kepada ayah saya nanti dan memberi tahu dia tentang hubungan 
antara eselon atas dunia bawah dan seluruh dunia. 

"...Tuan muda." 

"Ya?" 

"Saya khawatir lengan Tuan Muda akan mati rasa. Jadi, kenapa kamu tidak melepaskan 
tanganmu dari pinggangku?" 
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Saat aku masuk ke kereta dan duduk di sebelah Kania bukannya duduk di seberangnya, 
melingkarkan lenganku di sekelilingnya, dia berbicara dengan suara gemetar. 

"Aku tidak mau?" 

"...Silahkan." 

"Um, kalau dipikir-pikir, agak canggung untuk tetap melilitkannya di pinggangmu. Lalu ... 
ini tidak apa-apa, kan? " 

Mengabaikan reaksinya, kali ini aku meletakkan tanganku di pahanya. 

"Y-Tuan Muda...tolong...jangan lakukan ini..." 

Kemudian Kania memejamkan matanya erat-erat dan menangis. 

"Yah, itu sangat disayangkan." 

Aku akhirnya menjauh darinya dan duduk di kursi di seberangnya. Melihat ke luar jendela, 
aku bergumam pada diriku sendiri sambil dengan hati-hati menyeka darah yang 
menyembur keluar dari antara bibirku. 

'Ngomong-ngomong...aku tidak bisa terbiasa dengan ini, tidak peduli berapa kali aku 
melakukannya.' 

Kecuali Kania tertidur, aku tidak punya pilihan selain memasukkan kekuatan hidupku ke 
dalam dirinya dengan cara ini. Tentu saja, menanamkan kekuatan hidup dengan cara ini 
beberapa kali lebih menuntut secara fisik daripada saat dia tidur, belum lagi aku bahkan 
diperlakukan sebagai pelecehan seksual. 

Nah, jika saya bisa memperpanjang hidup Kania, saya sepenuhnya bersedia diperlakukan 
sebagai pelecehan seksual. 

"Aku akan tidur siang, jadi diamlah. Kania." 

"Ya." 

"........" 

Jadi saya mencoba memejamkan mata sejenak di kereta sebelum memasuki akademi, tetapi 
segera saya ingat bahwa wanita di depan saya sangat ingin membunuh saya. 

'... Persetan.' 

Saya akhirnya menyerah untuk tidur, memejamkan mata dan melihat poin False Evil yang 
sekali lagi saya dapatkan melalui pengorbanan diri. 

[ Akumulasi Poin Jahat Palsu: 100 poin] 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



'Oh, itu cukup banyak?' 

Ini bahkan belum sehari sejak kemunduranku, tapi aku sudah mengumpulkan 100 poin, 
mungkin karena aku telah melakukan berbagai perbuatan jahat tanpa henti. 

"Toko." 

Aku membuka jendela, menggumamkan "toko" dengan suara pelan, dan memutar mataku 
sambil tetap menutupnya. 

'Mari kita lihat ... distribusi stat ... toko barang ... dan bahkan toko keterampilan? Itu 
banyak.' 

Seperti yang tertulis dalam ramalan, toko tampaknya mengkonsumsi poin jahat dan 
memberi saya manfaat. 

Aku ingin memeriksanya secara detail sekarang, tapi ada Kania yang mengintai di depanku. 
Saya harus mencari tahu lebih banyak nanti setelah saya kembali ke asrama saya. 

"Ummm...mmmmmmm...Kania...tunggu...he..." 

"........!" 

Setelah akhirnya aku membuat keputusan, aku berpura-pura tidur sambil memanggil nama 
Kania sepanjang perjalanan ke akademi. 

Berkat ini, haus darah yang bisa kurasakan telah meningkat, tetapi sebagai hasilnya, 
akumulasi poin False Evil juga bertambah. 

Saya kira saya harus sering menggunakan ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, tolong bangun." 

"Kania...he...posturnya bagus...teruskan..." 

"Tuan Muda, tolong ..." 

"...Hah, ada apa? Apa masalahnya?" 
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Aku berpura-pura tidur sebentar, lalu tiba-tiba Kania mulai menggoncangku untuk 
membangunkanku. 

Saat aku menggosok mataku dengan kasar dan bangun, Kania menghela nafas dan berkata. 

"Kami sudah sampai di akademi. Kita harus segera turun." 

"Sudah? Hari-hari ini, gerbong sangat cepat .... " 

Saat aku berbaring dan melihat ke luar jendela, Sunrise Academy muncul di depanku. 

Sangat mengharukan melihat akademi berdiri di tanah lagi. Awalnya, akademi itu runtuh di 
bawah serangan Raja Iblis. 

-- Frey Raon Starlight, putra pertama Duke Starlight, keluarga Pahlawan, ada di sini! 

"Apakah kamu melihat Kania? Aku bahkan belum masuk akademi, tapi mereka masih 
mengenaliku?" 

"Saya pikir mereka melihat lambang keluarga di kereta." 

"Kamu sangat tidak bijaksana, terkadang kamu hanya harus setuju." 

"Saya minta maaf." 

Aku, yang sengaja bersikap jahat pada Kania, bergumam pada diriku sendiri saat aku 
melihat akumulasi poin False Evil. 

'Aturan kesetaraan akan dipastikan, namun omong kosong seperti itu masih tersisa ... 
kesetaraan hanyalah kepura-puraan.' 

Ada aturan yang menyatakan, "Semua orang sama di akademi," jadi mengapa tradisi 
mengumumkan kedatangan seorang putra dari keluarga berpengaruh pada hari upacara 
penerimaan belum hilang? Ini adalah tempat untuk mendapatkan pengetahuan, bukan 
ruang perjamuan. 

Kekaisaran secara bertahap membusuk karena praktik jahat dan korupsi seperti itu. 
Meskipun saya adalah orang yang menghancurkan Kekaisaran di timeline sebelumnya, 
cukup jelas bahwa kejatuhan Kekaisaran sudah dekat, bahkan tanpa keterlibatan Raja Iblis 
atau saya sendiri. 

Jadi, saya harus mengalahkan Raja Iblis, memastikan para pahlawan bertahan, dan 
membersihkan noda kekaisaran sampai batas tertentu. Setelah mengalahkan Raja Iblis, aku 
mungkin tidak akan ada lagi di dunia ini. 

Yah, bukan tidak mungkin jika saya menggunakan pengetahuan yang didapat dari ramalan 
dan timeline sebelumnya, tetapi para pahlawan masih menjadi masalah. 
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Intuisi Kejahatan Palsu [Niat membunuh yang kuat terasa di dekatnya!] 

"...Hehe, bicara tentang iblis." 

Saya menarik napas dalam-dalam saat saya membacakan pepatah terkenal yang nenek 
moyang saya suka gunakan dalam buku kenabian. 

Ini bukan sembarang 'Niat Membunuh', tapi 'Niat Membunuh' yang bisa saya rasakan. 

Rupanya, Pahlawan Utama semua marah. 
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Chapter 3 
Bab 3 -- Pesta Penyambutan Mahasiswa Baru 

Upacara penerimaan berakhir tanpa hambatan. 

"Semuanya, bersorak !!" 

Yang perlu diperhatikan adalah pesta penyambutan mahasiswa baru yang diadakan setelah 
upacara masuk. 

Tentu saja, penerimaan rakyat jelata sederhana dan lugas, tapi itu tidak berlaku untuk para 
bangsawan. 

"...Ini adalah anggur dari benua barat. Ini 56 tahun." 

"Ini, steak filet daging sapi muda dan foie gras. Saya berharap Anda makan yang 
menyenangkan. " 

Orang-orang Kekaisaran kelaparan, namun putri dan putra terhormat ini, yang bahkan 
tidak menerima gelar, menghabiskan cukup uang untuk memberi makan sebuah desa 
selama beberapa bulan di pesta penyambutan untuk mahasiswa baru. 

Kemudian lagi, saya adalah pemimpin dari kelompok seperti itu. 

"Tuan Frey! Ayo bersulang!" 

"Ya ampun, rumor yang beredar bahwa kamu adalah pria tampan itu benar. Bisakah kamu 
meluangkan waktu malam ini?" 

"Salam, Tuan Frey! Saya putra kedua Viscount Ariel. " 

Dikelilingi oleh banyak orang yang menyanjung yang duduk di tempat kehormatan, aku 
tersenyum tegang dan menyesap minumanku. 

Tentu saja, secara internal saya khawatir tentang bagaimana bertahan dari para pahlawan 
wanita sambil mencoba mencari cara untuk membasmi parasit yang merusak Kekaisaran 
ini. 

"Jadi, apakah kamu tahu apa yang dikatakan bajingan jelata itu sebelumnya?" 

"Apa yang dia katakan?" 

"Yah, dia bilang mimpinya adalah menjadi anggota OSIS! Tidakkah menurutmu itu lucu?" 

"Dia pasti punya sekrup longgar. Haruskah kita membuatnya masuk akal? " 
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Saat aku berpura-pura bersenang-senang mengobrol dengan wanita yang mendekatiku, 
aku mendengar percakapan para bangsawan yang duduk di sebelahku. 

Ya, di permukaan, Sunrise Academy berjuang untuk kesetaraan untuk semua, tetapi tidak 
demikian halnya di dalam. 

Kebanyakan bangsawan secara implisit mengabaikan rakyat jelata, dan beberapa bahkan 
secara terang-terangan menggertak mereka. 

Ini berlaku untuk siswa aristokrat juga. Semakin besar kekuatan mereka, semakin banyak 
manfaat dan ketenaran yang mereka terima, sehingga para profesor menutup mata 
terhadap absurditas ini. 

Dengan kata lain, itu omong kosong. 

"Itu bukan laki-laki, tapi perempuan?" 

"Apa? Seorang gadis? Itu akan lebih menyenangkan, kan?" 

Wanita yang mereka bicarakan sekarang mungkin adalah 'dia', yang akan menjadi 
Archmage of the Empire di masa depan dari orang biasa dan mendominasi medan perang. 

Ketika dia berada di akademi, dia menjadi sasaran intimidasi bagi para bangsawan setelah 
melukai tiga siswa bangsawan mabuk yang berkelahi dengannya. 

"Benar? Kurasa itu terdengar menarik." 

"Ah, Tuan Frey?" 

"Jadi, kapan kamu akan melakukannya, George?" 

"Uh...yah...bukankah lebih baik pergi secepatnya...haha..." 

"Betulkah? Kemudian lakukan pekerjaan dengan baik. " 

"Oh ya!" 

Saat saya berbicara dengan acuh tak acuh, bangsawan di tengah membungkuk 90 derajat 
dan keluar dari ruang perjamuan sambil berdiskusi dengan orang-orang yang dia ajak 
bicara. 

'Ngomong-ngomong, aku belum melihat orang yang bisa dipercaya di antara kelompok 
boros ini' 

Aku menatap punggung murid itu dengan sedih, karena dia akan segera menjadi korban 
bagi wanita yang ditakdirkan untuk menjadi Archmage, dan tenggelam dalam pikiran. 
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Besok, ketika saya secara resmi mulai menghadiri akademi, jelas saya akan berpapasan 
dengan para pahlawan wanita. 

Ini karena kita semua ditugaskan ke Kelas A. 

Tentu saja, tidak seperti lima pahlawan wanita yang secara alami berbakat atau hanya 
jenius, saya harus menarik beberapa string untuk masuk. Sebenarnya, saya menggunakan 
pintu belakang dengan sengaja. 

Sejujurnya, bahkan jika saya mengikuti ujian sekarang, saya yakin saya akan terikat untuk 
tempat pertama dengan tunangan saya dan mendapatkan nilai sempurna. Tapi sayang, 
saya tidak bisa karena saya harus menjadi orang yang tidak kompeten, jahat, menyedihkan 
dan keji. 

kami bahkan telah menyesuaikan permintaan Sistem. 

Tentu saja, seseorang yang tidak akrab dengan sistem mungkin bertanya, daripada terlalu 
menekankan, mengapa tidak secara selektif melakukan perbuatan jahat setelah secara acak 
mengatakan kepada beberapa orang bahwa saya adalah Jahat Palsu. 

Sebenarnya, itu adalah situasi yang sangat kuharapkan, tapi tidak mungkin sistem dapat 
dengan mudah menghadirkan akhir yang bahagia untuk dunia yang hancur ini. 

"Sistem, jendela keterampilan yang melekat." 

[Jendela Keterampilan Inheren] -Permanent Debuff: The Fate of False Evil Deskripsi: Setiap 
kali Anda diketahui sebagai 'False Evil', vitalitas dan umur Anda akan berkurang. 

Hukuman yang menakutkan ini adalah alasan Saya tidak dapat mengungkapkan identitas 
saya dan meninggalkan kejahatan selektif. 

Saya masih secara berkala memberikan kekuatan hidup saya kepada Kania, dan saya 
memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, jadi jika rentang hidup saya semakin 
berkurang karena penalti sistem, saya akan selesai. Jadi, saya tidak boleh membiarkan 
orang mengetahui bahwa saya adalah Jahat Palsu. 

'...Haruskah aku menyerah menjadi penjahat?' 

Untuk sesaat, saya merasa tekad saya melemah, tetapi kemudian saya menggelengkan 
kepala dan mengeraskan hati saya. 

Sebagai penerus pahlawan yang muncul di dunia 1000 tahun yang lalu, ayah saya melatih 
saya untuk waktu yang lama. Jika saya tidak melangkah ke sini, dunia akan binasa. 

Namun, ayah saya bukanlah orang yang berhati dingin yang mendorong putranya ke dalam 
situasi putus asa, mengetahui bahwa dia akan mati. Ayah akan mencabik-cabik buku 
nubuatan itu jika dia tahu bahwa aku ditakdirkan untuk mati. 
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Mungkin leluhurku telah meramalkan hal ini, dan memberikan mantra pada kalimat 
'Pahlawan akan binasa dengan sia-sia bersama Raja Iblis' sehingga hanya aku yang bisa 
melihatnya. 

Tetapi jika ini terjadi, maka leluhur saya dari dunia lain adalah orang tanpa darah atau air 
mata, yang memaksa ahli warisnya untuk mengorbankan dirinya 1000 tahun kemudian. 

"Sistem, tunjukkan hak istimewa yang jelas." 

[ Hapus hak istimewa: Ketika semuanya selesai, Anda dapat membuat satu permintaan 
kepada Dewa Matahari.] 

Mungkin leluhur saya bernegosiasi dengan Dewa Matahari 1000 tahun yang lalu untuk 
menghindari reputasi seperti itu, dan meninggalkan saya, penerusnya, hadiah ini. 

Bagaimanapun, dia adalah Dewa Matahari yang merupakan Pengawas Cahaya di dunia ini, 
dan dapat dengan mudah mengabulkan keinginan manusia biasa sepertiku. 

Singkatnya, ini adalah rencana saya: 

Pertama, saya akan menjadi terkenal karena saya terus melakukan perbuatan jahat sambil 
mengumpulkan bukti satu demi satu dan memerintah sebagai dalang rahasia. Secara 
bersamaan, saya akan melemahkan kekuatan poros kejahatan sambil memberantas 
kebiasaan tercela dan kekejian kekaisaran. 

Kemudian, pada hari pertempuran yang menentukan, saya akan menggunakan sistem 
untuk mati bersama dengan Raja Iblis. Setelah itu, saya akan berharap untuk kebangkitan 
saya ke Dewa Matahari. 

Untuk referensi, leluhur saya menulis tip di buku kenabian. Dia mengatakan bahwa Dewa 
Matahari lebih sombong dan pelit dari yang diharapkan, jadi jika seseorang menginginkan 
sesuatu yang lebih sulit daripada kebangkitan, mereka kemungkinan akan dihukum karena 
dosa yang terkutuk. 

Jika Gereja Dewa Matahari dan Orang Suci melihat isi buku itu, mereka akan segera 
mencela leluhur saya sebagai bidat, tetapi saya percaya leluhur saya yang merupakan 
Pahlawan Kekaisaran atas sekte yang hanya tahu bagaimana mengkhotbahkan omong 
kosong. 

Bagaimanapun, setelah kebangkitan, saya akan mengungkapkan informasi yang telah saya 
kumpulkan sejauh ini untuk membuktikan ketidakbersalahan dan pengorbanan diri saya. 
Lalu aku akan menghabiskan sisa hidupku dalam kemewahan sebagai Pahlawan. Tentu 
saja, sebagai bonus, aku akan melihat Kekaisaran yang telah dibersihkan. 

Terus terang, ini akan menjadi perjalanan yang cukup sulit untuk mendapatkan hadiah, 
tapi apa yang bisa saya lakukan? Saya satu-satunya yang bisa menyelamatkan dunia dari 
kehancuran. 
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Dan jika saya tidak melakukan ini, akhirnya saya dan keluarga saya akan mati di dunia yang 
terkutuk ini. Bagaimanapun, kegilaan ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk 
menyelamatkan tidak hanya Kekaisaran tetapi juga diri saya sendiri dan orang-orang yang 
saya sayangi. 

"Hei, kemarilah!!" 

"Hei, lepaskan aku!" 

"Sa-selamatkan aku!!" 

"Kamu pelacur kotor. Tidak bisakah kamu menutup jebakanmu dan mengikutiku?" 

Ketika saya sedang minum dan mengatur pikiran saya, tiba-tiba pintu ruang perjamuan 
terbuka dan terjadi keributan. 

Ketika saya melihat lebih dekat pada apa yang sedang terjadi, saya melihat bahwa para 
bangsawan mabuk yang pergi ke luar menyebabkan keributan dengan menyeret gadis-
gadis biasa ke ruang perjamuan. 

'Aku tidak menghadiri aula perjamuan di timeline sebelumnya saat aku mencoba 
menyusun rencana tentang cara menghancurkan kekaisaran ... Sial, aku tidak percaya ini 
terjadi.' 

Sambil menyeruput anggur dengan santai di permukaan, dalam pikiran saya sedang 
merenungkan bagaimana menyelesaikan masalah ini, ketika tiba-tiba saya mendengar kata 
umpatan yang akrab dari jauh. 

"Persetan!! Persetan kau bajingan!! Biarkan aku pergi! Biarkan aku pergi!!!" 

"Diamlah... Jalang yang marah..." 

"Tuan Frey! Aku punya dia! Pelacur busuk yang saya sebutkan sebelumnya! " 

".....Ugh." 

Akhirnya, ketika saya mengetahui bahwa siswa bangsawan yang pergi ke luar sebelumnya 
memegang seorang gadis berambut merah dengan mata ganas dan wajah bekas luka, saya 
sangat terkejut sehingga saya tidak punya pilihan selain membuka mulut. 

'...Irina Philliard ditangkap di sini?' 

Dia disebut Kedatangan Api Neraka Kedua, dan julukannya bukan hanya untuk 
pertunjukan, karena dia mengubah daerah itu menjadi lubang neraka setiap kali dia 
melangkah ke medan perang. 
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Selain bidang keahlian utamanya 'sihir api', dia adalah seorang penyihir jenius yang mahir 
dalam semua sihir unsur dan secara harfiah dilahirkan untuk menggunakan sihir. kami 
bahkan telah menyesuaikan permintaan Sistem. 

Karena dia sangat jenius, dia seharusnya memiliki keterampilan terbaik bahkan selama 
hari-hari sekolahnya. Mengapa dia dengan patuh ditangkap? 

'...Jangan bilang dia berencana untuk membakar seluruh aula perjamuan untuk 
melenyapkan semua bangsawan bersamaku!?' 

Setelah beberapa saat berimajinasi yang menakutkan, saya dengan cepat mengoperasikan 
jendela sistem yang mengambang di depan saya dan memasuki toko. 

[Keterampilan Asisten Toko  Pemula] -- Inspect Lv1 (30 poin) Deskripsi: Menampilkan 
informasi penting tentang target yang Anda periksa di jendela sistem. -- Perlindungan 
Darurat (70 poin) Deskripsi: Melindungi target satu kali dari pukulan fatal. (Sekali pakai) 
(Batas pembelian 03) -- Membaca Pikiran Lv1 (150 poin) Deskripsi: Memungkinkan Anda 
membaca emosi seseorang sekali sehari. 

. 

. 

. 

. 

. 

Saya segera melihat keterampilan yang dapat berguna dalam situasi saat ini, dan saya 
segera membeli 'Periksa Lv1' dan 'Perlindungan Darurat'. 

"Jendela Status." 

Setelah menyelesaikan pembelian, aku bergumam dengan suara rendah, dan sebuah 
jendela yang merangkum informasi Irina muncul di depan mataku. 

[Statistik] Nama: Irina Philliard Kekuatan: 8 Mana: 8 Intelijen: 7 Kekuatan Mental: 5 Status 
Pasif: Mana Kelelahan  Sakit  Lemah 

'Mana Kelelahan?' 

Mungkin itu karena dia masih di level rendah, tapi aku sedang memeriksa informasi 
ringkasannya. Aku tercengang saat melihat bagian tentang Mana Exhaustion. 

Sebagai mahasiswa baru di akademi, dia sudah membanggakan bakat magis yang luar biasa 
dari 8 mana, dan sekarang dia kehabisan mana? Apakah ini masuk akal? 
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"Persetan!! Aku akan membunuh semua orang. Aku akan membunuh kalian semua!!" 

"Dia kasar, tapi bukankah dia memiliki wajah yang cantik?" 

"Bagaimana dengan pelacur lainnya?" 

"Hei, jangan bilang kalian akan bermain dengan pelacur rendahan ini?" 

"Selama rasanya enak, itu yang terpenting." 

Aku memiringkan kepalaku untuk melihat apa yang sedang terjadi, tapi para siswa laki-laki 
aristokrat mulai berbisik ketika mereka melihat ke arah Irina dan gadis-gadis biasa yang 
diseret dengan mata jahat. 

"Saya memilih gadis di paling kiri." 

"Saya mendapatkan si rambut coklat di sebelah kanan." 

"Kalau begitu aku akan memilih jalang kasar itu." 

Para siswa laki-laki, yang telah berbisik beberapa saat, mengangkat sudut bibir mereka, 
dan satu per satu, mereka segera berdiri dari tempat duduk mereka dan mulai berjalan 
menuju gadis-gadis yang berlutut dengan gemetar. 

"Kyaaaaaaaaaaa!!" 

"Membantu!! Silahkan...!!" 

"Hei, lepaskan aku!! Anda bajingan!!" 

Akhirnya, para wanita mulai berteriak ketika para pria meraih tangan mereka, dan 
akhirnya saya, yang diam-diam mengamati situasi sampai saat itu, tidak punya pilihan 
selain mengambil tindakan. 

"Tidak bisakah kamu tetap diam? Pelacur rendahan ini berani ... " 

-- Klak!!! 

"...Puhak!!" 

Aku melemparkan gelas anggur kristal di tanganku ke anak laki-laki yang sedang berjalan 
sambil memegangi kepala Irina. 

"...Apa-apaan? Keparat macam apa..." 

Siswa laki-laki, yang terhuyung-huyung setelah terkena gelas anggur, meraih dahinya dan 
mulai mengumpat, sementara aku memelototinya dengan dingin dan membuka mulutku. 
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"Kamu keparat! Ada apa kau memanggilku?" 

"Tuan F-Frey !!" 

Sejak perilaku mabuk saya melempar gelas dan sifat kekerasan diketahui secara luas, 
suasana di sekitarnya menjadi dingin dalam sekejap. 

"Turunkan kepalamu." 

"Ya ya!" 

Segera setelah saya menyelesaikan kata-kata saya, dia membenturkan kepalanya begitu 
keras sehingga suara membosankan bergema di ruang perjamuan. Namun, aku 
menatapnya dengan dingin dan membuka mulutku lagi. 

"Di mana kamu meletakkan kepalamu?" 

"...Ya?" 

"Letakkan kepalamu di pecahan kaca yang pecah, brengsek." 

"......!" 

Pria itu memutar matanya sejenak pada kata-kataku, tetapi dia dengan cepat 
menyadarinya, saat dia membenturkan kepalanya ke pecahan gelas anggur yang pecah 
dengan sekuat tenaga dan berteriak. 

"Maaf, maafkan aku!! Tuan Frey!! Mohon maafkan saya!!" 

Pada adegan yang mengejutkan itu, suasana di sekitarnya menjadi suram tak terkendali. 
Saat aku menghela nafas di tengah itu semua dan bangkit dari tempat dudukku, aku dengan 
tenang berkata. 

"Semua orang kecuali gadis-gadis ini keluar." 

"...Ya?" 

"Apakah kamu tidak mendengarku? Aku menyuruh semua orang untuk pergi, bukan?" 

"Hah, tapi..." 

"Keluar agar aku bisa bersenang-senang dengan mereka, dasar brengsek!!!" 

Segera setelah saya menegur mereka, para siswa, yang telah waspada untuk sementara 
waktu, segera bergegas keluar. 

"Tolong, seseorang s-selamatkan aku ..." 
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Segera setelah itu, seorang siswa perempuan yang tampak ramping, yang diseret ke ruang 
perjamuan dan satu-satunya wanita di sisi kiri siswa laki-laki, membuka mulutnya sambil 
gemetar. 

"...Mari kita lihat bagaimana seleramu." 

"Ahhhh...!" 

Aku mengabaikan permohonannya dan mulai membelai dagunya, dan pada saat itu, gadis-
gadis lain yang menyaksikan adegan itu mulai gemetar ketakutan. 

"Hei, lari !!!" 

"... Aughh!" 

Irina mendorongku ke bawah dengan seluruh kekuatannya dan berteriak pada anak-anak 
di sebelahnya. 

"Terimakasih...!" 

"Uhhhhhhhh..." 

Kemudian gadis-gadis itu, yang ketakutan, melarikan diri sekaligus, dan Irina, yang 
tersenyum pada mereka, segera jatuh saat dia kehabisan tenaga. 

"... Kamu itu perempuan jalang gila, ya?" 

Setelah memastikan bahwa gadis-gadis itu telah melarikan diri, aku perlahan bangkit, 
mengambil sebotol anggur dari meja dan menenggaknya ke tenggorokanku saat aku 
mendekati Irina. 

"Haa... ternyata kau menjijikkan sampai akhir. Kamu keparat." 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Kau bajingan yang akan segera menjadi mayat, bajingan kotor yang hanya berpikir dengan 
bagian bawahnya. Benar-benar sampah. Jika aku tahu bahwa semuanya akan menjadi 
seperti ini, aku akan menggunakan sihir pamungkasku padamu daripada Raja Iblis." 

"Omong kosong macam apa yang kamu semburkan, jalang?" 

Aku mati-matian berpura-pura mabuk saat dia terus menembak kejadian di timeline 
sebelumnya seperti pistol cepat, dan setelah menyampaikan bahwa aku tidak tahu apa 
yang dia bicarakan, aku tiba di depannya dan mengulurkan tangan padanya. 

"Sialan, aku seharusnya menyimpan beberapa mana untuk bunuh diri." 
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Aku merasakan pukulan di hatiku dari kata-katanya begitu aku meraih kerahnya. Aku 
segera memejamkan mata dan menjatuhkan diri ke lantai. 

"Zzzz...Zzzz...Zzzz..." 

"........." 

Biasanya, melakukan hal tak berdaya seperti itu di depannya sama saja dengan bunuh diri, 
tapi dia saat ini dalam kondisi 'Mana Exhaustion'. Dengan kata lain, dia tidak bisa 
menyakitiku sekarang. 

"........" 

Setelah aku ambruk di lantai dan pura-pura mendengkur, aku merasakan dia melihat ke 
bawah ke arahku sejenak, lalu dia terhuyung-huyung cepat keluar dari ruang perjamuan. 

Sejujurnya, aku tidak tahu bagaimana reaksiku jika dia benar-benar mencoba 
membunuhku. Untungnya, sepertinya dia cukup pintar untuk mengingat kemungkinan 
bahwa pria yang kukejar sebelumnya mungkin kembali dan jika mereka menemukanku 
mati, tidak hanya dirinya tetapi juga keluarganya akan dimusnahkan. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 200 poin! (Penyelamat Siswa Perempuan)] 

"Ha... ini sangat sulit." 

Setelah beberapa saat, ketika poin False Evil muncul di depanku, keteganganku langsung 
hilang, lalu aku menghela nafas dan mencoba untuk bangun... 

Melihat! [ Keterampilan Perlindungan Darurat digunakan secara otomatis!] 

"...Apa?" 

Target: Kutukan jam 12 Irina Philliard [ Rincian: Kutukan pukul 12 menghukum target 
dengan kematian yang tak terhindarkan pada pukul 12 tengah malam sehari setelah 
mantra diucapkan. Kutukan yang menghancurkan ini hanya dapat digunakan setahun 
sekali, dan orang yang mengaktifkan kutukan tersebut akan mengalami kelelahan mana 
selama 1 tahun.] 

Saya hampir pingsan ketika saya melihat jendela sistem yang muncul di depan saya. 

Rupanya, saya memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan di masa depan. 
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Chapter 4 
Bab 4 -- Tidur dengan Musuh 

"Tuan Muda, bangun." 

f 

"Emm, ada apa.." 

"Tuan Muda, jika Anda tidur di sini, Anda tidak hanya akan merusak reputasi Anda tetapi 
juga wajah keluarga. Jadi tolong cepat bangun." 

"Heummm..." 

Aku hampir mati sehari setelah aku kembali karena kutukan Irina. 

Terkejut dengan kesadaran ini, aku diam-diam berbaring linglung di ruang perjamuan yang 
kosong, tapi aku dengan cepat berpura-pura mabuk ketika Kania masuk. 

"Kania...bawa aku..." 

"Tuan Muda, Anda sangat menyadari bahwa saya ..." 

"Betul sekali! Kania kita adalah seorang penyihir, bukan?" 

"Y-Tuan Muda!" 

"Selain itu, dia selalu dalam kondisi lemah karena kutukan yang dia tanggung sebagai 
penyihir...yah, bagaimanapun juga, kurasa dia tidak bisa membantu..." 

"A-aku akan menggendongmu di punggungku. Tolong, berhenti saja." 

"Hehe terima kasih! Kania!" 

Kania menarik napas dalam-dalam saat dia menyandarkanku ke punggungnya, dan 
kemudian dia mulai goyah. 

"Wah... Fiuh..." 

"Bolehkah aku menurunkanmu sebentar?" 

"Kurasa aku tidak perlu turun jika kamu menahanku dalam posisi tegak." 

"........" 
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Kania sedikit gemetar setelah mendengar ini, lalu segera menjawab dengan suara serak 
dan kesal. 

"Aku akan memperbaikinya." 

"Gila! Lari lari!" 

"... Ha, benarkah?" 

Jadi Kania perlahan mulai menuju asramaku, mendengarkan pemabuk palsuku yang 
mengoceh dengan matanya yang mati tertuju padaku. 

"Batuk! Batuk! Batuk!" 

"Ada apa denganmu kali ini?" 

"Jangan khawatir tentang itu ... terus ikuti jalanmu, kamu Penyihir Hitam ... Oh, apakah aku 
baru saja mengatakan bahwa kamu seorang Penyihir Hitam, bukan seorang Penyihir ...?" 

"......." 

Jadi saya mulai menanamkan kekuatan hidup ke dalam dirinya saat dia menggendong saya 
di punggungnya. 

Kania tidak akan bertahan lama dan segera mati jika aku tidak memasukkan kekuatan 
hidup ke dalam dirinya secara berkala seperti ini. Itu sebabnya saya harus memasukkan 
kekuatan hidup ke dalam dirinya setiap kali saya mendapat kesempatan seperti ini. 

Sebagai referensi, semakin besar area kontak, semakin banyak kekuatan hidup yang bisa 
saya transfer padanya. 

Jadi, saya mencoba untuk memberikan kekuatan hidup selama berbulan-bulan pada 
kesempatan ini, tetapi segera saya menyerah ketika saya ingat bahwa Kania juga mencari 
kesempatan untuk membunuh saya. 

Jadi saya mulai menanamkan sedikit lebih banyak kekuatan hidup dari biasanya untuk 
menghilangkan rasa lelahnya saat saya meringkuk di dekat punggungnya dan pura-pura 
tidur. 

"Aku tidak tahu apakah itu tipuan Tuhan atau apa..." 

Di saat yang sama saat aku membagikan kekuatan hidupku, Kania, yang menggendongku di 
punggungnya, tiba-tiba bergumam dengan suara yang dengki. 

"...bahkan demi adikku, kali ini, aku harus membunuhmu." 

'Itu terlalu banyak.' 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saya merasa mual, karena saya bahkan tidak bisa meludahkan darah yang keluar dari 
mulut saya karena saya sudah berlebihan dengan berbagi kekuatan hidup saya dengan 
Kania. Sementara itu, dia menyatakan bahwa dia akan membunuhku. Berkat ini, saya 
merasakan sakit hati saya. 

Namun, ini tidak bisa dihindari selama saya bertindak seperti penjahat. 

Sekarang, bagi Kania, aku hanyalah sampah yang mengincar adik perempuannya, yang 
telah berkali-kali menunjukkan bakat luar biasa dalam sihir penyembuhan. 

"...meneguk." 

Berkat efek samping dari mentransfer kekuatan hidup, aku diam-diam menelan darah di 
mulutku dan mulai tertidur di punggungnya. 

Tentu saja, saya tidak bisa tertidur sepenuhnya, karena saya takut terbunuh saat tidur. 

Benar saja, sulit berpura-pura menjadi penjahat. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Tuan Muda, kami telah tiba." 

"Ahhh...di mana...?" 

"Ini adalah asrama tempat Tuan Muda akan tinggal mulai hari ini. Akademi secara khusus 
telah memastikan bahwa kamarnya memiliki kualitas terbaik, jadi tidak akan ada 
ketidaknyamanan..." 

"Keluar." 

"...Ya?" 

"Kau sebaiknya pergi saja agar aku bisa tidur." 

Aku menyela penjelasannya saat aku memberi isyarat padanya untuk pergi, berpura-pura 
kesal. 

"Kalau begitu, jika kamu permisi." 
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Kania kemudian menyapaku dengan sudut 90 derajat saat dia tersenyum cerah karena 
suatu alasan. Aku menatapnya sejenak, dan saat dia hendak membuka pintu untuk pergi, 
aku bergumam. 

"Tunggu, jangan pergi." 

"...Ya?" 

"Jangan pergi dulu." 

"...Saya mengerti." 

Ketika saya membatalkan pesanan saya sebelumnya setelah dia hampir pergi, dia 
memiringkan kepalanya sejenak seolah bingung, tetapi segera menunjukkan ekspresi 
pengertian. 

Mungkin, dia berpikir, 'Ada apa dengan Tuan Muda?' 'Ah! Tuan Muda akan omong kosong 
lagi!' Tidakkah mungkin baginya untuk menemukan jawabannya sendiri? 

"Kemarilah sebentar." 

Dengan pemikiran yang sia-sia, saya membeli [Mind Reading Lv1] dari jendela toko 
keterampilan sistem yang sebelumnya mengambang di depan saya, lalu memanggil Kania. 

"........." 

Kemudian dia mendekatiku dengan ekspresi busuk di wajahnya. Aku bahkan belum 
melakukan apa pun padanya, tetapi dicemooh membuatku merasa seperti anak gembala 
dari dongeng kekaisaran. 

[ Emosi Kania Saat Ini: Jijik/Niat Membunuh/Kemarahan/Penghinaan/Malu/Kehendak 
Tegas] 

Bagaimanapun, ketika saya menggunakan keterampilan membaca pikiran saya padanya, 
yang datang jauh-jauh ke saya, emosi yang muncul di depan saya adalah pemandangan 
untuk dilihat kecuali yang terakhir. 

Bahkan emosinya yang paling waras, 'kehendak yang kuat', pasti berasal dari keinginannya 
untuk membunuhku pada akhirnya. Ini mulai membuat saya sedikit takut tentang 
menggunakan keterampilan membaca pikiran di masa depan. 

Omong-omong, sungguh luar biasa saya bisa mengetahui emosi dengan sangat detail ketika 
saya masih di level 1. Saya menantikan betapa bergunanya jika saya menaikkan levelnya 
lebih jauh. 

"Jendela Status." 
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Setelah menguji Skill Asisten Pemula, 'Membaca Pikiran', aku bergumam untuk membuka 
jendela statusnya. 

[Statistik] Nama: Kania Kekuatan: 3 Mana: ??? Kecerdasan: 7 Kekuatan Mental: 4 Status 
Pasif: Menderita/Mana Ketidakstabilan/Kutukan Penghancuran Diri 

'Bukankah nilai mananya aneh? Apakah karena kutukan itu?' 

Terlahir dengan kekuatan untuk menggunakan Ilmu Hitam, Kania secara harfiah memiliki 
potensi untuk menutupi dunia dengan kegelapan. 

Namun, dia tidak dilahirkan hanya dengan ilmu hitam. 

'Kutukan Penghancuran Diri' miliknya, yang menyertainya bersama dengan bakat 
bawaannya dalam ilmu hitam, secara berkala mengikis kekuatan hidupnya, dan karena ini, 
Kania, yang mana menjadi sangat tidak stabil, bahkan tidak dapat menggunakan sihir 
dengan benar tanpa bantuanku. membantu pada saat ini. 

Mungkin itu sebabnya sosok mananya muncul sebagai tanda tanya. 

'Bagaimanapun, aku harus melakukan sesuatu tentang kutukan ini.' 

Tentu saja, bahkan dengan kutukan itu, dia mungkin masih hidup sekarang, tetapi jika aku 
melepaskannya, akan ada saatnya bahkan kekuatan hidupku tidak akan cukup untuk 
membantunya. Hanya dalam beberapa bulan, dia akan menghadapi krisis pertamanya. 

Jadi saya masih perlu mengumpulkan poin jahat palsu sebanyak mungkin, melanjutkan ke 
tahap berikutnya, dan menemukan cara untuk membangkitkan kunci untuk 
menyembuhkan kutukan; Adik perempuan Kania. 

Ketika saya selesai merenungkan kutukan Kania, saya memasang ekspresi wajah bahwa itu 
merepotkan untuk berbicara dan memberi isyarat kepada Kania untuk pergi. 

"........" 

Kemudian Kania, yang juga terlihat terlalu repot untuk berbicara, menundukkan kepalanya 
sebentar dan meninggalkan ruangan. Dalam aspek ini, kami bergaul dengan baik satu sama 
lain. 

Setelah Kania meninggalkan kamarnya, aku linglung sejenak, tetapi segera mulai 
memeriksa daftar keterampilan yang aku peroleh. 

[Daftar Keterampilan yang Diperoleh] -- False Evil's Intuition Lv1 Deskripsi: Dengan intuisi 
Anda sebagai False evil, Anda dapat mendeteksi ancaman mematikan sekali sehari. -- 
Inspect Lv1 Deskripsi: Menampilkan informasi penting tentang target yang Anda periksa di 
jendela sistem. -- Deskripsi Perlindungan Darurat : Melindungi target satu kali dari pukulan 
fatal (Sekali pakai) (Batas pembelian 1/3) -- Membaca Pikiran Lv1 Deskripsi: 
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Memungkinkan Anda membaca emosi seseorang sekali sehari. (Waktu cooldown tidak 
berlaku untuk penggunaan pertama) 

"... Ini masih berguna." 

Karena sistem ini masih dalam tahap pemula, tidak ada kemampuan yang cukup kuat 
untuk mengalahkan Raja Iblis, tetapi bahkan level ini akan sangat berguna bagiku untuk 
saat ini. 

Pertama-tama, tidak ada yang perlu dikatakan tentang False Evil's Intuition, karena ini 
adalah keterampilan yang pasti saya butuhkan dalam situasi saya saat ini. 

Skill [Emergency Protection] tampaknya paling berguna bersama dengan False Evil's 
Intuition dari semua skill yang saya miliki saat ini. Sayang sekali itu sekali pakai, dan ada 
juga batasan berapa kali aku bisa membelinya, tapi melihat bagaimana itu melindungiku 
dari kutukan Irina, kinerjanya dijamin. 

Selain itu, Inspect and Mind Reading terkadang dapat membantu. Sebagai referensi, tidak 
ada cooldown untuk penggunaan awal skill Mind Reading, jadi saya bisa menggunakannya 
lagi hari ini. 

"Toko Barang." 

Setelah melihat-lihat keterampilan untuk sementara waktu, saya mencoba membuka toko 
item, tetapi jendela notifikasi merah muncul di depan saya sebagai gantinya. 

Melihat [Fitur ini tidak didukung pada tahap ini!] 

"...Apakah ini berarti aku masih jauh dari level yang dibutuhkan dari False Evil?" 

Merasa bahwa sistem mendesak saya untuk melakukan lebih banyak perbuatan jahat, saya 
menutup jendela notifikasi dan akhirnya membuka jendela status. 

[Statistik] Nama: Frey Raon Starlight Kekuatan: ??? Mana: ??? Intelijen: ??? Kekuatan 
Mental: 9 Status Pasif: Kelelahan 

"...Apa? Kenapa seperti ini?" 

Ada yang aneh. Semua angka kecuali kekuatan mental keluar sebagai tanda tanya. 

Saya panik dan mencoba mengetuk jendela stat, tetapi tidak ada interaksi yang terjadi 
kecuali untuk statistik kekuatan mental. Apa-apaan ini? 

'Ngomong-ngomong, kekuatan mentalku cukup tinggi, bukan?' 

Mungkin kekuatan mental saya tinggi karena di timeline sebelumnya saya menahan air 
mata saat melakukan dosa dan berusaha untuk tidak ternoda oleh kejahatan. 
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Namun, mengapa statistik lain ditampilkan sebagai tanda tanya? Mungkinkah saya hanya 
bisa benar-benar meningkatkan atau melihat statistik dari tahap selanjutnya dan 
seterusnya? Atau apakah ada yang salah setelah regresi? 

Setelah melihat jendela sistem sambil membuat berbagai tebakan, saya segera mencoba 
menaikkan satu-satunya kekuatan mental stat interaktif, tetapi sistem sekali lagi 
meninggalkan saya dengan pesan bahwa itu tidak didukung pada tahap ini. 

'Seperti yang diharapkan, apakah saya tidak punya pilihan selain mengumpulkan poin 
dengan melakukan perbuatan jahat selangkah demi selangkah?' 

Setelah menutup sistem sambil menghela nafas, aku memejamkan mata, merasa lelah. 

Sistem juga mengatakan saya lelah, jadi sekarang mungkin waktunya untuk tidur. Lagipula, 
aku harus mengendalikan para pahlawan wanita sepenuhnya mulai besok dan seterusnya, 
jadi bukankah aku harus dalam kondisi yang baik? 

Saat aku memejamkan mata dan hampir tertidur- 

-- ketuk, ketuk, ketuk! 

"...Hmm?" 

Tiba-tiba, seseorang mulai mengetuk pintu saya, dan saya mengerutkan kening, karena 
saya tidak punya pilihan selain bangun. 

"Siapa ini?" 

"Ini aku, Tuan Muda." 

"... Kania?" 

Saya akan mengumpulkan lebih banyak poin jahat palsu, karena saya sangat marah pada 
orang yang berani mengetuk pintu saya di tengah malam, tetapi anehnya, Kania adalah 
orang yang berdiri di depan kamar saya. 

"Apa itu semua?" 

"... Bagasiku." 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi barang bawaannya menumpuk di lorong di depan kamar 
saya. 

"Kalau begitu, permisi." 

".....?" 
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Saat aku memiringkan kepalaku pada pemandangan yang aneh, Kania tiba-tiba 
mendorongku ke dalam ruangan dan mulai membongkar tasnya, satu per satu. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Aku sedang membongkar?" 

"Tidak, mengapa kamu membongkar barang bawaanmu di sini?" 

"Mulai hari ini, aku juga harus tinggal di sini." 

"...Apa?" 

Terkejut oleh kata-katanya, saya segera menenangkan jantung saya yang berdebar-debar 
dan mulai berbicara perlahan. 

"... Omong kosong macam apa ini? Anda termasuk dalam asrama tempat semua makhluk 
rendahan berkumpul; ini adalah asrama untuk bangsawan." 

"Apakah kamu tidak tahu?" 

Setelah mendengar kata-kataku, Kania tersenyum pelan dan beberapa kata tak terduga 
keluar dari mulutnya. 

"Saya memasuki akademi sebagai pelayan Tuan Muda." 

"Apa? Apa maksudmu?" 

Kania masuk Akademi sebagai siswa reguler di timeline sebelumnya, jika saya ingat dengan 
benar. Lalu kenapa sekarang seperti ini... 

"Kemarin, saya bertanya kepada ayah Tuan Muda melalui telegram. Dan untungnya, saya 
mendapat izin." 

"...Kenapa?" 

"Bukankah dia hanya khawatir tentang Tuan Muda, putranya, yang tinggal bersamanya 
untuk waktu yang lama? Tidak ada alasan lain." 

Kania dengan dingin menjawab pertanyaanku dengan tatapan bingung dan kemudian 
menambahkan beberapa kata lagi dengan seringai. 

"Oh, dan Duke juga mengatakan ini, 'Pantau Tuan Muda agar dia tidak menimbulkan 
masalah.' Jika kamu menendangku keluar, dia akan mengeluarkanmu dari Akademi. " 

"Sial." 

Saat Kania mengatakan 'diusir', sistem menampilkan jendela peringatan merah. 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Peringatan! Game Over Krisis! Path of False Evil System menganggap tiga skenario berikut 
sebagai 'Game Over.' 

1. Pengusiran, atau tidak lagi menghadiri akademi karena alasan lain. 

2. Kematian Pahlawan Utama, meskipun hanya satu. 

3. Pemilik Sistem mati dalam situasi selain 'Pertempuran Terakhir'. 

Ya, sistem membatasi saya dengan cara ini. Di antara mereka, yang kini menjadi masalah 
adalah kasus pertama, pengusiran dari akademi. 

Menurut kata-kata leluhurku di buku nubuatan, itu adalah kendala karena latar belakang 
'Dark Tale Fantasy 2' adalah Akademi... Berkat ini, aku sekarang dalam situasi yang sulit. 

Jadi mengapa saya tidak bisa menjelaskan situasinya kepada ayah saya, siapa tahu saya 
adalah Jahat Palsu, dan kemudian mengeluarkan Kania atau menjadikannya murid biasa? 

Karena dunia terkutuk ini tidak semudah itu. 

Karena mantra sihir yang dilemparkan pada buku kenabian, pada saat kemunduran saya, 
siapa pun selain saya yang mengetahui isi buku kenabian akan memiliki ingatan mereka 
dikalibrasi ulang. 

Mantra sihir semacam itu dilemparkan karena sistem akan menghukumku dengan 
memperpendek umurku jika seseorang mengetahui aku adalah kejahatan palsu. 

Oleh karena itu, jika 'Skenario Permainan' yang disebutkan dalam kitab kenabian itu benar, 
mungkin saat ini, ayahku telah berubah menjadi orang yang memperlakukanku dengan 
kasar karena perilaku bodohku, dan pada saat yang sama, dia tidak bisa meninggalkanku 
karena dari cinta kebapakannya. 

Ini adalah pengaturan yang sangat canggung dan aneh, tapi apa yang bisa saya lakukan 
tentang 'Konstrain' dari 'Skenario'? Lagi pula, ada alasan mengapa nenek moyang saya 
sangat menyukai istilah 'Permainan kotoran anjing.' 

Bagaimanapun, sebagai kesimpulan, dalam kehidupanku sebelumnya, aku tidak bisa 
mengatakan yang sebenarnya kepada siapa pun untuk membuat armament hero 
mengamuk, yang menggunakan 'baik' sebagai sumber energinya. Meskipun begitu, ayah 
saya menyemangati saya dan menghibur saya, dan sekarang ayah saya tidak lagi di sisi 
saya. 

Dengan kata lain, tidak ada yang bisa membantu saya. 

Sementara aku dalam suasana hati yang tertekan, Kania, yang telah membongkar semua 
barang bawaannya di kamarku, berbaring di ranjang tambahan, lalu mengucapkan selamat 
malam padaku dengan senyum kaku. 
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"Lalu ... Selamat malam, Tuan Muda." 

"........" 

Setelah menyampaikan kata-katanya, Kania diam-diam menutup matanya dan tertidur. 

"...Ini membuatku gila." 

Setelah beberapa saat marah, saya berpikir untuk pergi ke luar untuk tidur tetapi segera 
menyadari bahwa Kania mungkin akan curiga jika saya melakukannya sepanjang waktu 
tanpa alasan yang jelas. Dan yang lebih penting, tidak ada tempat saya bisa tidur di luar. 

Tidak akan mudah untuk mendapatkan tidur malam yang baik mulai sekarang. 

'Tidak, bisakah aku tidur sejak awal?' 

. 

. 

. 

. 

. 

"Malam ini, aku berdoa kepada Dewa Matahari Suci..." 

Sementara Frey begadang sepanjang malam dengan mata terbuka lebar, 

"...Saya minta maaf karena saya seorang murtad yang berani meragukan keberadaan Dewa 
Matahari, dan saya sangat berterima kasih karena Anda telah memberi saya kesempatan 
lagi." 

Di asrama wanita yang tidak terlalu jauh dari asrama tempat dia tinggal, seorang gadis 
bertubuh kecil dengan hormat memegang kedua tangannya dalam doa. 

"Meskipun aku malu pada diriku sendiri, aku berani memohon pada Dewa Matahari ..." 

Dia dikenal dunia sebagai 'Orang Suci Putih Murni' berkat rambut putihnya yang elegan 
dan berkilau, hati yang baik dan murni, dan aura emas yang mekar dari tubuhnya. 

"...tolong bantu aku kali ini, jadi aku bisa merobek Frey Raon Starlight sampai mati." 

Dia segera menyelesaikan doanya dengan ekspresi dingin di wajahnya. 

"...Jika perlu, aku akan menawarkanmu kehidupan Ferloche Astellade ini." 
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Chapter 5 
Bab 5 -- Petunjuk 

"...Tuan Muda, ini sudah pagi. Tolong bangun." 

"mhmm... lima menit..." 

"Hari ini adalah hari pertama kita bertemu dengan teman sekelas kita. Jika kita terlambat..." 

"Aku tidak peduli ... biarkan aku tidur sedikit lebih lama ..." 

"..." 

Aku begadang semalaman karena takut ditusuk oleh Kania saat tidur. 

Tentu saja, ketika Kania bangun dan mencoba membangunkanku, aku sengaja berpura-
pura tidur hanya untuk mengganggunya. 

Ini mungkin tampak sebagai tindakan yang sia-sia, tetapi masing-masing tindakan ini 
menjadi titik jahat palsu yang dapat menyelamatkan dunia. 

[ Mendapatkan Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Akting Buruk)] 

Untuk mengatasi masalah yang saya hadapi saat ini, saya harus segera melanjutkan ke fase 
berikutnya. Dengan kata lain, saya harus bekerja lebih keras untuk melakukan kejahatan 
yang lebih intens daripada sebelumnya. 

"...Ha, kalau begitu aku pergi dulu. Semoga saya tidak terlambat..." 

"Ayo pergi bersama." 

"...Ya?" 

"Jika Anda pelayan saya, Anda harus pergi dengan saya. Tunggu di sini sebentar." 

"..." 

Dia telah dilatih sebagai kepala pelayan di keluarga kami sejak kecil. Jadi dia memiliki 
semacam gangguan obsesif-kompulsif karena mengikuti aturan dan peraturan yang 
ditetapkan dan sangat benci melanggarnya. 

Jadi, jika aku membuatnya terlambat di hari pertama... Aku akan bisa mendapatkan cukup 
banyak poin. 

"...Tuan muda. Tolong, izinkan saya membantu Anda mempersiapkan segera ... " 
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"Apakah saya anak-anak? Diam. Aku bisa menangani ini sendiri." 

Aku menghentikan Kania dari mencoba membantuku, lalu mulai berkemas sepelan 
mungkin. 

"Tolong, Tuan Muda ..." 

"..." 

Kemudian Kania, yang sedang memperhatikanku, berkeringat dingin dan membuatku 
bergegas. 

"Mari kita lihat...buku...peralatan tulis...hm, haruskah aku mengambil pena bulu atau 
pulpen?" 

"Tuan Muda, kita kehabisan waktu. Mari kita ambil semuanya dulu dan kemudian-" 

"Kamu lebih suka yang mana? Kania?" 

"... pulpen." 

"Oke, kalau begitu aku akan mengambil pena bulunya." 

"!" 

Setelah membuang waktu seperti ini untuk beberapa saat, Kania menundukkan kepalanya 
dan bergumam tiba-tiba. 

"...Tuan Muda, kita hanya punya waktu satu menit. Tolong izinkan saya pergi. " 

"Tunggu, aku belum memutuskan bros apa yang akan kupakai." 

"A-Apakah aku melakukan ... sesuatu yang salah?" 

Aku dengan santai mengobrak-abrik brosku ketika aku melihat Kania memelototiku 
dengan ekspresi kesal sambil mengajukan pertanyaan. 

Aku ingin memberitahunya bahwa mencoba membunuhku adalah sebuah kesalahan. Tapi 
saya memutuskan untuk tetap diam karena itu semua salah dan karma saya. 

"Jika Anda memberi tahu saya, saya akan memperbaikinya. Jadi tolong maafkan aku..." 

"Kania, kamu suka pulpen, kan?" 

"...Ya." 

Tetapi ketika dia terus berbicara, saya mengambil pulpen berharga yang selalu dia bawa 
dari sakunya dan memutarnya sambil menjawab pertanyaannya. 
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"Aku dengar pulpen ajaib yang baru dikembangkan itu menulis sambil bergerak sendiri, 
kan?" 

"...Apakah begitu?" 

"Ya, bukankah itu sangat nyaman? Karena Anda tidak perlu memegang pena di tangan 
Anda saat menulis." 

"Saya mengerti. Tapi mengapa itu penting sekarang ... " 

"Ngomong-ngomong, hanya karena pulpen bisa menulis sendiri bukan berarti itu lebih baik 
dari pemiliknya, kan?" 

Aku meraih bahu Kania dengan satu tangan dan berhenti memutar pulpen di tangan 
lainnya, lalu mulai menusuk dadanya. 

"Jika pulpen bersemangat tentang fakta bahwa ia dapat bergerak sendiri dan menulis 
dengan sendirinya, pada akhirnya akan dibuang. Pada akhirnya, pulpen hanyalah alat, tidak 
peduli seberapa brilian sihir yang diterapkan." 

"..." 

"Jadi, jika kamu tidak ingin ditinggalkan, jangan bertindak sendiri, Kania. Jika kamu terus 
tidak bijaksana, seperti mengirim telegram ke ayahku ketika aku bahkan tidak bertanya 
seperti ini kali ini, aku akan membuangmu dan adikmu keluar dari keluarga menggunakan 
otoritasku entah bagaimana. " 

"A-aku... mengerti." 

Kania menjawab dengan gigi terkatup saat aku menyelesaikan pidatoku dengan 
melemparkan pulpennya ke sudut ruangan. 

Aku menatapnya dengan ekspresi puas, lalu melirik jam di belakangnya dan membuka 
mulutku setelah memastikan bahwa itu sudah melewati batas jam. 

"Kalau begitu, ayo pergi perlahan." 

"...Ya." 

"Kau membawa tasku. Saya hanya akan mengambil bros lalu segera menyusul Anda." 

"...Baiklah." 

Jadi saya membiarkan dia membawa tas saya dan menyuruhnya keluar dari kamar. 
Kemudian, saya langsung tersandung dan mengerang, sambil menutup mulut dengan 
tangan sambil batuk. 
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"Batuk! Batuk! Ugh..." 

Rupanya, saat aku meraih bahu Kania dengan tanganku, aku mencoba memasukkan 
kekuatan hidup selama satu hari. Sepertinya aku berlebihan. 

Setelah duduk di lantai terbatuk-batuk sebentar, aku terhuyung-huyung dengan tanganku 
di tempat tidur saat aku menghela nafas dan menuju pintu. 

"... Haa." 

Dan sekarang saatnya menuju Kelas A, di mana semua pahlawan wanita yang mencoba 
membunuhku berkumpul. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Kalian berdua, sudah 10 menit sejak kelas dimulai. Apa yang kau lakukan?" 

"Saya minta maaf! Aku sangat menyesal!" 

"..." 

Begitu kami memasuki Kelas A, kami bisa mendengar omelan dari wali kelas kami. 

"...Frey Raon Starlight, dan Kania. Kalian berdua dihukum 10 poin kerugian karena 
keterlambatan. " 

"... Aduh!" 

"Lakukan apa yang kamu mau." 

Saat aku menuju ke tempat dudukku, berpura-pura mendengarkan kata-kata guru wali 
kelas, aku diam-diam mulai menatap jendela sistem di depanku. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 70 poin! (Tidak dapat dihindari)] 

'...Ya, aku tidak punya pilihan. Itu tidak bisa dihindari. Maaf, Kania.' 

Jika Kania dibiarkan tanpa pengawasan seperti ini, dia akan menghadapi 'Krisis Pertama' 
dalam beberapa bulan. 
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Di garis waktu sebelumnya, dia nyaris tidak selamat dari krisis, tetapi dia secara permanen 
mengalami rasa sakit yang luar biasa dan halusinasi pendengaran. 

Jadi, untuk menunda atau mengatasi 'Krisis Pertama', adiknya harus dibangunkan lebih 
awal dari sebelumnya. 

Alasan saya dengan sengaja melakukan kejahatan semacam ini sekarang adalah karena ada 
item di 'Item Store' sistem yang dapat membangunkan adik perempuannya lebih awal dari 
yang diharapkan. 

Ketika lebih dari jumlah tertentu poin jahat palsu terakumulasi, tahap berikutnya dari 
sistem akan dibuka, memungkinkan akses ke 'Item Store'. 

Oleh karena itu, untuk mencegah Kania dari kutukan dan sebagai akibatnya, menderita 
rasa sakit abadi dan ilusi mengerikan selama sisa hidupnya, saya tidak punya pilihan selain 
mengumpulkan poin darinya, yang saat ini adalah orang yang paling rentan dan paling 
dekat dengan saya. 

Sebagai referensi, salah satu alasan terbesar dia bunuh diri di depan saya di timeline 
sebelumnya adalah rasa sakit yang tak tertahankan dan halusinasi pendengaran. 

Jadi, seperti yang dinyatakan oleh sistem, ini adalah pilihan yang 'tidak dapat dihindari' 
bagi saya. 

-- Cicipi, cicipi... 

Saat aku memikirkan itu, aku mendengar suara aneh. Melihat ke samping, aku melihat 
Kania menggigit bibirnya begitu keras hingga dia bahkan mengeluarkan banyak darah. 
Sepertinya dia bersikap seperti itu karena dia merasa bersalah karena terlambat pada hari 
pertama dan, sebagai hasilnya, menerima poin kekurangan. 

'...Nanti, aku harus menaruh salep yang bagus di tasnya tanpa ada yang memperhatikan.' 

"Kalau begitu, sekarang semua orang di Kelas A telah tiba, izinkan saya memperkenalkan 
diri." 

Sementara itu, profesor yang memelototi kami menulis namanya dengan huruf besar di 
papan tulis, lalu membuka mulutnya sambil memeriksa semua siswa kelas A. 

"...Saya Isolet Arham Bywalker. Saya profesor yang akan bertanggung jawab atas Kelas A 
Anda untuk tahun pertama. Jadi, saya menantikan kerja sama Anda yang baik." 

Aku bergumam pada diriku sendiri saat aku menatapnya setelah pengenalan dirinya yang 
singkat. 

'...Sudah sangat lama sejak terakhir kali aku melihatnya.' 
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Isolet, profesor yang bertanggung jawab atas Kelas A di tahun pertama, adalah satu-
satunya profesor sejati di akademi, harapan dan hati nurani terakhirnya. 

Dia adalah putri tertua dari keluarga Bywalker. Nenek moyangnya adalah Pedang Suci yang 
membantu leluhurku, Pahlawan, untuk menantang Raja Iblis seribu tahun yang lalu. Dia 
adalah bintang yang menjanjikan bahkan di keluarganya, yang selalu menghasilkan ksatria 
yang luar biasa, dia dikenal sebagai Kedatangan Kedua dari Pedang Suci. 

Setelah naik tajam sejak usia dini dengan keterampilannya yang luar biasa, dia ditawari 
posisi sebagai Wakil Komandan Ksatria Kekaisaran dan jabatan Profesor Akademi pada 
waktu yang sama beberapa bulan yang lalu. 

Secara alami, setiap orang normal akan memilih posisi Wakil Komandan Ksatria 
Kekaisaran, yang merupakan kehormatan tertinggi dan jalan menuju sukses sebagai 
seorang ksatria. Namun, Prof. Isolet, yang sekarang menatap kami dengan tatapan dingin, 
membalikkan harapan semua orang dan memilih posisi profesor di akademi. 

Alasannya adalah rasa keadilannya yang terus terang dan benar. 

Dia memilih jabatan profesor akademi dengan aspirasi untuk menjadi profesor di akademi 
dan memelihara kecambah masa depan daripada menjadi Wakil Komandan Ksatria 
Kekaisaran yang korup dan membusuk yang tidak lebih dari boneka. Itu karena dia 
bertengkar hebat dengan keluarganya, yang sangat marah dengan pilihannya dan pada 
akhirnya, dia sekarang setengah tidak diakui. 

Oleh karena itu, kecil kemungkinan dia akan menyebut dirinya lagi sebagai 'Bywalker' 
setelah pengenalan dirinya. 

Namun, hanya karena dia tidak menyebut dirinya seorang Bywalker bukan berarti keahlian 
dan martabatnya akan hilang. 

Dia cukup mahir untuk menaklukkan sebagian besar siswa Akademi, karena dia memiliki 
kekuatan untuk melakukannya. 

"...Kalau begitu, mari kita mulai kelas ini." 

Sebagian besar siswa menghela nafas atau menggerutu ketika dia mengumumkan 
dimulainya kelas dengan suara kering. 

Itu karena biasanya hari pertama kelas adalah tentang cerita petualangan, permainan, 
mencari teman baru, atau pengenalan diri. Tapi tidak pernah ada kelas yang mengikuti 
kurikulum seperti miliknya. 

Ya, kelemahan Prof. Isolet adalah bahwa dia adalah pendukung prinsip yang gigih. Mungkin 
itu sebabnya Kania dan dia sangat akrab. 

'...Namun, dia adalah seorang guru yang pantas dihormati.' 
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Ketika akademi runtuh, satu-satunya yang tersisa sampai akhir untuk membunuh pasukan 
Raja Iblis dan melindungi para siswa tidak lain adalah Prof. Isolet. 

Dengan kata lain, seperti yang saya katakan sebelumnya, dia secara harfiah adalah 'hati 
nurani terakhir' dan 'harapan' dari akademi korup ini. 

Menurut isi buku kenabian, berkat upaya seperti itu, saya pikir dia disebut sesuatu seperti 
'Sub-Heroine' di dunia asli leluhur saya? 

Itu adalah sesuatu yang saya tidak mengerti dengan baik, tapi bagaimanapun, sangat 
beruntung bahwa dia adalah pahlawan wanita 'sub'. Jika ingatannya tentang garis waktu 
sebelumnya juga kembali karena dia adalah pahlawan wanita 'utama'... Aku mungkin telah 
terlibat dalam pertempuran hidup dan mati dengannya sekarang. 

"...Kamu, k-kamu, k-kamu... bagaimana kamu bisa berada di sini...!?" 

"...?" 

Saat aku asyik dengan pikiranku, tiba-tiba aku mendengar suara kaget, dan ketika aku 
melirik ke samping, aku melihat Irina menatapku dengan wajah kuyu, seolah dia sedang 
melihat hantu. 

"..." 

Dan pada saat yang sama, saya merasakan hawa dingin di punggung saya, jadi ketika saya 
melihat ke belakang, saya melihat Saintess Ferloche memelototi saya. 

"..." 

Kania, yang duduk tepat di sebelahku, akhirnya menatapku dengan mata penuh kebencian, 
dan angin dingin mulai bertiup di dalam kelas. 

"Konsentrat! Kalian semua disana, fokus! Aku tidak cukup baik untuk menjaga kalian 
semua hanya karena kalian berada di Kelas A!" 

Aku berkeringat deras di bawah tatapan seperti itu ketika Prof. Isolet berteriak sambil 
memukul papan tulis dengan tinjunya mengalihkan perhatian para pahlawan wanita, saat 
aku menghela nafas dan bergumam pelan. 

"...Sekarang tiga perlima dari mereka sudah berkumpul." 

Bahkan tanpa kehadiran tunanganku yang berada di luar negeri dan Putri Kekaisaran yang 
seharusnya tiba di akademi tepat sebelum akhir kelas terakhir hari ini, suasana kelas sudah 
membeku. 

Kurasa aku harus segera membeli salah satu paket panas itu. 
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"Kalau begitu, ayo selesaikan kelas hari ini di sini." 

Prof. Isolet, seperti seorang pendisiplin, menyelesaikan kelas saat bel berbunyi untuk 
mengumumkan waktu istirahat. 

Berkat ini, saya terbebas dari rasa sakit karena harus mendengarkan apa yang sudah saya 
ketahui dan mulai melakukan peregangan saat saya bersandar di kursi saya. Tiba-tiba, 
Kania, yang duduk di sebelahku, bangkit dari tempat duduknya dan mulai menuju ke 
tempat lain. 

Saat aku menatap ke arahnya sambil menjulurkan leherku, tiba-tiba aku mendengar suara 
dari belakang. 

"...M-Permisi. Pak Frey?" 

"......?" 

Ketika saya mendengar suara melengking, saya berbalik untuk menemukan Saintess 
Ferloche berdiri di belakang saya dengan ekspresi gugup di wajahnya. 

"...Apakah kamu ingin mengunjungi katedral sepulang sekolah? Saya ingin memberikan 
restu kepada Sir Frey, anggota keluarga Pahlawan. " 

Intuisi Kejahatan Palsu Niat membunuh yang kuat terasa di dekatnya 

Akhirnya, segera setelah dia membuat saran sambil berkeringat deras, sebuah jendela 
sistem muncul di depan mataku, dan berkat itu, aku tidak punya pilihan selain bergumam 
pelan dengan ekspresi absurd di wajahku. 

'...Apa? Apakah ini pertanda pembunuhan?' 

Dia disebut 'Orang Suci Putih Murni', yang baik dan cukup murni untuk diakui oleh semua 
orang di seluruh benua. 

Dengan kata lain, dia terlalu naif untuk membuat skema yang tepat. 

"...Jendela Status" 
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[Statistik] Nama: Ferloche Astellade Kekuatan: 1 Kekuatan Suci: 8 Kecerdasan: 2 Kekuatan 
Mental: 8 Status Pasif: Berkah dari Dewa Matahari 

Aku memejamkan mataku erat-erat dan membuka jendela statusnya sambil bergumam 
pelan saat aku melihat Ferloche yang gemetar, lalu membuka mataku lebar-lebar ketika 
aku melihat bidang efek status. 

'...Berkah dari Dewa Matahari?' 

Berkah Dewa Matahari bukanlah sesuatu yang dapat diterima oleh manusia mana pun. Itu 
adalah berkah yang diberikan hanya kepada seorang Saintess yang diakui oleh Dewa 
Matahari, dan hanya ketika doa tulus mereka telah dijawab. 

Dengan berkah seperti itu, nilai kemampuan menjadi tidak berarti. Hari ini, Ferloche 
bahkan bisa membengkokkanku dengan satu tangan dan mencabik-cabikku. 

Bahkan ada kisah legendaris bahwa ribuan tahun yang lalu Saintess, yang merupakan 
anggota dari party leluhurku, sang Pahlawan, menggunakan berkah itu untuk merobek sisi 
Raja Iblis. 

"...Tidak." 

"... Ugh." 

Jika saya mengikutinya ke katedral, saya akan diam-diam dipersembahkan sebagai 
pengorbanan kepada Dewa Matahari secara rahasia, jadi ketika saya langsung menolaknya, 
Ferloche memasang ekspresi terkejut di wajahnya. 

"Sekarang, t-tunggu sebentar...jangan seperti itu, kamu sepertinya tidak tahu nilai dari 
berkahku. Berkat yang aku tawarkan kepada Sir Frey hari ini bahkan tidak bisa dibeli 
dengan uang..." 

"...Yah, aku tidak membutuhkannya?" 

"Ya? Tetapi..." 

"Menyingkir dari hadapanku. Saya benci orang yang fanatik agama." 

"U-Uh, permisi... jadi..." 

Saat aku berbicara dengan ekspresi kesal di wajahku, Ferloche berkeringat dingin dan 
mulai gagap. 

Seperti yang bisa dilihat, 'Orang Suci Putih Murni' ini secara harfiah tidak hanya memiliki 
hati yang murni tetapi juga pikiran yang murni. 
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Untuk mengatakannya dalam istilah yang lebih baik, dia adalah orang percaya yang taat 
yang hanya tahu Dewa Matahari dan doktrinnya. Terus terang, dia hanya pesawat ulang-
alik kekuatan suci. Ketika saya menyadari bahwa dia bahkan tidak membuat Rencana B 
ketika saya akan menolak tawarannya, skemanya sudah berakhir. 

'...Cih, karena kamu sangat bodoh, Gereja memanfaatkanmu.' 

Para tetua Gereja yang mendambakan kemampuannya, yang dipenuhi dengan kekuatan 
suci sampai-sampai sistem harus melabelinya sebagai kekuatan suci alih-alih mana, 
menipunya dengan kata-kata manis untuk menjadi pesawat ulang-alik kekuatan suci 
mereka. 

Lagipula, Gereja yang melayani Dewa Matahari gila yang memberikan berkahnya kepada 
pahlawan wanita yang mencoba membunuhku alih-alih memberiku bantuan, yang mati-
matian berjuang untuk menyelamatkan dunia. Belum lagi pria itu bahkan tidak muncul 
sama sekali di timeline sebelumnya ketika Raja Iblis mengamuk tanpa ragu-ragu. 

Oleh karena itu, Gereja perlu direformasi. Rasanya bahkan ketika saya diam, entah 
bagaimana saya mendapatkan lebih banyak kekacauan untuk ditangani. 

"Eh, u-uh... um..." 

"...Kesal. Kamu kekuatan suci sialan. " 

"...!" 

Ketika saya menegurnya dengan keras karena suasana hati saya yang memburuk, Orang 
Suci itu menundukkan kepalanya sambil menahan air matanya dan kembali ke tempat 
duduknya. 

Sejujurnya, aku khawatir tentang apa yang harus dilakukan jika dia cukup putus asa untuk 
mencoba memenggal kepalaku, tapi aku senang dia tidak melakukannya. 

"Uh, bagaimana dia bisa hidup... bajingan sialan itu... apakah dia bersekongkol dengan Raja 
Iblis sejak awal ini...?" 

Ferloche kembali ke tempat duduknya terlihat kalah. Kemudian, Irina, yang berada di 
sebelahku, mulai menggumamkan sesuatu dengan panik. 

Dia akan menderita 'Mana Exhaustion' selama setahun, jadi di masa depan, kupikir aku 
harus merawatnya seperti Kania. 

Jika dia keluar dari Kelas A atau dikeluarkan, 'skenario' akan memiliki banyak masalah. 

'Kalau begitu, yang paling berbahaya adalah Putri Kekaisaran dan tunanganku...' 
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Jadi, mendengarkan suara Ferloche, yang dengan rajin merencanakan skema berikutnya di 
kursi belakang, dan Irina, yang terus-menerus bergumam di sampingku, aku diam-diam 
bersandar di kursiku dan mulai memikirkan tentang Putri Kekaisaran dan tunanganku. 

Dan setelah merenungkannya sebentar, saya sampai pada kesimpulan berikut. 

'...Haruskah aku mengambil cuti saja?' 

Bahkan dengan sistem, saya tidak yakin saya bisa mengalahkan mereka berdua. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Aku menemukannya, pulpenku." 

Sementara Frey bingung bagaimana menghadapi Putri Kekaisaran dan tunangannya, Kania 
kembali ke asrama Frey dan mengambil pulpen yang tergeletak di lantai. 

"...Aku pasti akan membunuhmu, dasar brengsek. Tidak peduli biayanya." 

Dia dengan erat memeluk pulpen, yang dia lupa bawa karena takut terlambat. Harta paling 
berharga yang diberikan kakaknya sebagai hadiah ketika dia masih muda kemudian 
mencoba untuk kembali ke gedung akademi utama sebelum bel kelas berbunyi... 

"...Hah?" 

Segera setelah itu, dia melihat sesuatu di sprei putih saat dia memiringkan kepalanya dan 
mendekatinya. 

"...Apa ini?" 

Masih ada sidik jari yang bernoda darah. 
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Chapter 6 
Bab 6 -- Praktek Lapangan 

"Sekarang, waktunya untuk latihan praktis. Semuanya, ikuti aku keluar." 

Saat istirahat usai dan kelas kembali dilanjutkan, Prof. Isolet berbalik dan berjalan keluar 
kelas setelah meninggalkan instruksi untuk mengikutinya. 

"Cih, kalau saja dia bukan seorang Bywalker..." 

"Menjengkelkan... Aku lebih suka ada kelas seperti dulu..." 

Sementara siswa biasa diam-diam bersiap untuk pergi, mayoritas siswa bangsawan 
meringis dan mulai menyalahkan Isolet. 

'Mereka hanya bisa bergosip di belakangnya karena mereka tidak bisa mengatakan apa pun 
di depannya ... menjijikkan.' 

Mereka menjadi marah karena bahkan jika mereka ingin berbicara secara terbuka di depan 
seseorang, mereka tidak bisa, tetapi itu adalah rutinitas sehari-hari bagi orang-orang ini. 

Tetapi apakah orang-orang ini sendiri cukup terampil? 

Benar-benar tidak. 

Sebagian besar siswa bangsawan di Kelas A, kelas dengan peringkat tertinggi di akademi, 
masuk melalui pintu belakang. Dengan kata lain, jika Isolette mengayunkan pedangnya 
sekali saja, kebanyakan dari mereka akan pingsan. 

Di sisi lain, siswa biasa diterima sambil mengandalkan kemampuan mereka sendiri. Untuk 
alasan ini, para bangsawan mengabaikan mereka sebagai orang rendahan tetapi iri pada 
mereka pada saat yang sama. 

"Permisi, Sir Frey, jika Anda berubah pikiran ..." 

Ngomong-ngomong, saat aku memelototi para bangsawan, Saintess berjalan ke arahku dan 
mulai berbicara lagi dengan ekspresi putus asa di wajahnya. 

"Sudah kubilang aku tidak akan pergi, jalang." 

Tentu saja, aku tidak berniat mati sampai aku mengalahkan Raja Iblis, jadi aku melecehkan 
Saintess yang mencoba meyakinkanku untuk ikut dengannya. 

"...!" 
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Saintess, dengan ekspresi terkejut di wajahnya, segera berlari keluar kelas. Yah, itu tidak 
mengherankan karena sifatnya yang baik hati, dia tidak pernah menjadi sasaran kata-kata 
kotor. 

'...Ngomong-ngomong, apakah dia akan terus melakukan ini? Maka itu akan sedikit 
bermasalah.' 

Meskipun Saintess memiliki buff curang yang disebut "Berkah Dewa Matahari", pada 
kenyataannya, faktor risiko sebenarnya cukup rendah karena dia terlalu rendah dalam hal 
rencana. Selama aku berhati-hati, dia mungkin tidak akan bisa membunuhku. 

Namun, jika Saintess mempertahankan lelucon ini di masa depan, maka itu akan sangat 
sulit. 

Ini karena 'False Evil's Intuition', yang memperingatkan saya tentang ancaman fana sekali 
sehari akan dinetralisir. 

Jika Saintess terus mendekatiku seperti ini setiap hari sambil dengan paksa memicu 'intuisi 
Kejahatan Palsu', aku tidak akan tahu kapan krisis yang sebenarnya akan datang. 

Dengan kata lain, Saintess secara tidak sengaja menempatkan saya dalam bahaya dengan 
menetralkan salah satu keterampilan paling berguna yang saya miliki. 

Tidak peduli apa, pada akhirnya saya harus melakukan tindakan balasan. 

"... Ugh." 

Saat aku merenungkan hal ini, tiba-tiba aku mendengar erangan dan ketika aku melirik ke 
samping, aku menemukan Irina tergeletak di lantai dikelilingi oleh beberapa siswi 
bangsawan. 

"Oh apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memutar kaki Anda?" 

"Apa? Mereka bilang dia prospek yang menjanjikan, tapi dia tidak banyak, kan?" 

"Ha, aku bahkan tidak tahu bagaimana dia bisa menyelinap ke Kelas A saat dia hanya orang 
biasa... Apa dia menyuap seseorang dengan uang?" 

Melihat asap hitam naik dari perutnya, dia mungkin terkena serangan mantra sihir setelah 
bertengkar dengan para bangsawan. 

Jika dia masih dalam kondisi yang baik dan memiliki keterampilan aslinya, dia akan 
membersihkan para bangsawan di sekitarnya hanya dengan satu jentikan jarinya, tetapi 
dalam keadaan 'kehabisan mana' saat ini, dia tidak akan mampu menghadapi ini. orang 
yang lebih rendah karena dia bahkan tidak bisa menggunakan sihir dasarnya dengan benar. 

"........" 
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Irina, yang mengerang sambil memegangi perutnya, menemukanku menatap keadaannya 
yang menyedihkan dan memberiku tatapan mengerikan penuh kebencian. 

Biasanya, jika saya adalah karakter utama dalam drama pahlawan biasa, dalam situasi 
seperti itu, setelah mengusir bangsawan di sekitarnya dengan cara yang dingin, saya akan 
memegang tangan Irina dan dengan lembut mengangkatnya. 

Setelah itu, Irina diduga akan menyukaiku karena telah menyelamatkannya, seorang rakyat 
jelata meskipun aku seorang bangsawan... Dia mungkin akan bergabung dengan 'pesta 
harem' sebagai 'anggota harem' sesuai dengan isi yang tertulis dalam buku kenabian. 

Namun sayangnya, saya bukanlah tokoh utama dari sebuah drama pahlawan 'biasa'. Untuk 
menjadi pahlawan, saya harus melakukan 'False Evil'. 

"...Jadi menurutmu kamu bisa bergabung dengan OSIS?" 

".......Apa?" 

"Kamu perlu tahu tempatmu, dasar orang rendahan." 

Saat aku menghinanya, para wanita bangsawan yang mengelilinginya mencibir lalu mulai 
mengucapkan mantra sihir mereka berikutnya, dan pada saat putus asa itu, tepat sebelum 
dia akan diliputi banyak mantra sihir... 

"Hei, berhenti!!" 

"... Arianne!" 

Teman Irina, Arianne turun tangan, menyebarkan penghalang pelindung menggunakan 
kedua tangannya. 

"Irina! Apakah kamu baik-baik saja?" 

"K-Kamu ..." 

"Hei, berhenti menggertak orang yang tidak bersalah... ayo pergi, oke?" 

"........" 

Gadis-gadis bangsawan yang terhalang oleh penghalang kuatnya, yang merupakan mantra 
sihir pelindung khusus, bubar satu per satu segera setelah mereka kehilangan minat 
setelah menyentuh penghalang sihir beberapa kali. 

"... seorang teman rendahan yang cocok dengan kehidupan rendahan." 
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Saat menonton adegan seperti itu, saya melontarkan komentar sarkastik pada mereka dan 
mulai berbicara dengan para wanita bangsawan, yang segera mengalihkan perhatian 
mereka kepada saya saat saya tenggelam dalam pemikiran yang mendalam. 

'... Arianne. Dia teman yang akan sangat membantu dalam merawat Irina.' 

Arianne adalah teman masa kecil Irina. 

Terlahir dengan bakat bawaan untuk sihir perlindungan, dia membentuk duo yang tangguh 
dengan Irina, yang memiliki bakat luar biasa untuk sihir ofensif. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Di masa depan, ketika pasukan Raja Iblis menyerbu, pada saat itu keduanya bersama-sama 
memusnahkan seluruh korps dalam pertempuran. 

"Arianne... terima kasih..." 

"Tidak Memangnya kenapa! Kita berteman, bukan? Ngomong-ngomong, Irina, apa yang 
kamu lakukan untuk menghabiskan manamu? Kebetulan, apakah Anda mengutuk 
seseorang? " 

"........" 

Sementara itu, Irina terdiam beberapa saat atas pertanyaan intuitif Arianne, lalu segera 
membuka mulutnya. 

"Ariana." 

"...Ya?" 

"...Kali ini, aku akan melindungimu bagaimanapun caranya. Tentunya." 

".....?" 

Arianne yang memiringkan kepalanya dalam kebingungan setelah mendengar kata-kata 
penuh arti dari Irina, sebenarnya telah mengorbankan nyawanya untuk melindungi Irina 
dari serangan Raja Iblis. Jadi, bagi Irina, sampai sekarang, kejadian itu selalu menyisakan 
trauma. 

Mungkin, kata-kata itu... adalah keyakinannya untuk melindungi dan tidak pernah 
membiarkannya mati tepat di depan matanya lagi. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 60 poin! (Kemauan keras yang ditanamkan) 
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Aku menghela nafas sejenak sambil menatap prompt sistem, yang menampilkan jumlah 
poin yang aku peroleh dari Irina yang bertekad untuk membunuhku. Lalu aku 
meninggalkan kelas bersama wanita bangsawan yang cekikikan. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Latihan lapangan hari ini adalah pelatihan tempur." 

Prof. Isolet berbicara sambil melihat Kelas A yang berkumpul di lapangan dengan matanya 
yang tajam. 

"Isi latihannya adalah berduel denganku. " 

Dalam sekejap, medan menjadi bising segera setelah pernyataan luar biasa itu keluar dari 
mulutnya. 

"Kesunyian!! Diam!!!" 

Dia membungkam para siswa sekaligus dengan teriakan yang menggelegar, lalu membuka 
mulutnya lagi sambil menatap siswa yang cemas itu. 

"Berjuang sekuat tenaga melawanku sehingga aku bisa mengetahui keterampilan dan 
potensimu." 

Setelah menyelesaikan kata-katanya, Prof. Isolet menghunus pedangnya untuk duel dan 
mulai memanggil para siswa, satu per satu. 

Dan segera setelah itu, pembantaian aristokratnya pun terjadi. 

"Aku mohon, tolong santailah... kwaaak!" 

"...Menyedihkan. Lanjut." 

"Kyaa!!" 

"Apa yang kamu gunakan sekarang bukanlah bola api, tapi petasan. Sangat cocok untuk 
pesta ulang tahun keluarga. Lanjut." 

"Sekarang, jangan terlalu bersemangat... Ugh...!" 
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"Aku yakin bahkan para penjahat yang berkeliaran di jalanan akan lebih baik dalam 
menangani pedang daripada kamu. Lanjut." 

Dengan cara itu, dia menghancurkan semua bangsawan yang memasuki akademi melalui 
pintu belakang tanpa memberi mereka wajah sama sekali. 

"Haa... Haa..." 

"...Ada kekurangan daya tahan, tapi serangan awalnya cukup tajam. Berhati-hatilah akan 
hal itu dan dedikasikan diri Anda untuk berusaha lebih keras. Lanjut." 

"...Ha ha." 

"Sihirnya sangat sempurna, tetapi kecepatan nyanyiannya lambat. Dalam pertempuran 
yang sebenarnya, kecepatan nyanyian bisa menjadi perbedaan antara hidup dan mati, jadi 
Anda sebaiknya memperhatikan itu. Lanjut." 

"Heup!!" 

"...Secara keseluruhan bagus. Lanjut." 

Namun, tidak seperti para bangsawan, sebagian besar rakyat jelata bersenang-senang, saat 
dia memuji mereka dan bahkan menunjukkan hal-hal yang perlu diperbaiki. 

"...Profesor ini sangat menyebalkan, bukan?" 

"Apakah kamu tidak sadar? Profesor hanya memberikan perlakuan istimewa kepada 
rakyat jelata meskipun dirinya sendiri adalah bangsawan. " 

"Biarkan dia. Pelacur itu mungkin berpikir dia orang yang baik." 

Secara alami, reputasinya tidak mungkin baik di antara para bangsawan. 

'...Retard ini bahkan tidak menyadari bahwa skill mereka kurang.' 

Tentu saja, Prof. Isolet menilai secara menyeluruh setiap mahasiswa hanya berdasarkan 
kemampuannya. Bahkan, dia bahkan memuji beberapa siswa bangsawan yang cukup 
terampil. 

Meskipun para bangsawan bodoh ini tidak akan pernah mengakuinya. 

"...Tuan muda." 

"...Ya?" 

Saat aku sedang berpikir keras, Kania, yang berdiri tepat di sampingku, menanyakan 
sebuah pertanyaan. 
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"...Kebetulan, apa kamu tidak enak badan akhir-akhir ini?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"...Apa maksudmu?" 

Aku memiringkan kepalaku dan bertanya apa maksudnya karena pertanyaannya konyol. 
Menatap mataku dengan tenang sejenak Kania terus berbicara. 

"Itu... tidak apa-apa. Hanya saja, entah bagaimana, sepertinya seperti itu." 

"...Aku baik-baik saja, dan itu bukan urusanmu." 

"...Ya." 

Setelah menyelesaikan percakapannya, Kania menoleh untuk menonton duel, tetapi 
ekspresi wajahnya mengatakan bahwa dia masih menderita karena sesuatu. 

'...Ada apa dengan dia?' 

Aku memiringkan kepalaku sejenak pada perilaku anehnya, tetapi segera setelah itu, aku 
menghilangkan keraguanku ketika profesor menunjuk Kania dan mulai gugup. 

'...Aku benar-benar berharap ilmu hitam tidak akan muncul.' 

Mana-nya berada dalam kondisi yang sangat genting, jadi ada kemungkinan mana gelap 
merembes keluar darinya. Untuk mempersiapkan skenario seperti itu, saya 
mentransfusikan banyak kekuatan hidup ke dalam dirinya pagi ini, tapi saya masih sedikit 
gugup. 

-- Klink. 

Setelah merenung sejenak, aku dengan ringan menyentuh salah satu dari beberapa bros 
yang sebelumnya aku tempelkan pada pakaian Kania dan kemudian mulai menatap 
matanya. 

Bros yang baru saja kusentuh adalah artefak yang dapat mentransfer kekuatan hidup 
kepada orang yang melakukan kontak mata denganku dalam keadaan darurat, dan itu 
adalah artefak yang biasanya tidak akan pernah aku gunakan karena menguras kekuatan 
hidup puluhan kali lebih banyak dibandingkan dengan transfusi melalui kontak fisik. 

Namun, saya kadang-kadang menggunakannya ketika saya berada dalam situasi di mana 
kontak fisik tidak memungkinkan dan ada risiko ilmu hitam Kania terekspos. Sama seperti 
sekarang. 

'Bahkan jika para siswa tidak akan mengetahuinya, Prof. Isolet akan segera merespons 
jumlah mana dari dark mana... yah, itu tidak bisa dihindari.' 
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"...Heup!" 

"...Hmmm." 

Segera setelah saya mulai membagikan kekuatan hidup saya, Kania mulai mengeluarkan 
sihir dengan ekspresi yang lebih santai dari biasanya, dan segera duelnya berlangsung 
cukup lama untuk memecahkan rekor sebelumnya. 

Saat aku merasakan rasa tubuhku menghilang seiring waktu, aku bingung apakah akan 
melanjutkan ini atau tidak, tapi kemudian Kania berhenti menggunakan sihir dan 
menundukkan kepalanya. 

"...Aku hanya bisa bertarung sejauh ini." 

"Hmm? Mengapa? Bukankah kamu masih memiliki kekuatan untuk bertarung lagi?" 

"Saya terlahir dengan mana yang tidak stabil, jadi jika saya bertarung lebih lama dari ini, 
mana saya mungkin akan lepas kendali. Saya minta maaf." 

"...Kurasa itu sebabnya kamu menahan diri saat menyerang." 

Profesor Isolet menyarungkan pedangnya, lalu memberikan keputusannya. 

"Jika kamu bisa memperbaiki ketidakstabilan mana itu, kamu akan menjadi penyihir yang 
luar biasa. Biarkan aku membantumu mulai sekarang." 

"...Terima kasih." 

Jadi Kania berterima kasih padanya sambil membungkuk dengan sopan, lalu kembali ke 
sisiku. Kali ini, Irina dipanggil oleh Prof. Isolet. 

"...Ugh, Ugh." 

"......?" 

Irina, yang berdiri di sana sambil menghadap Prof. Isolet, mengatupkan giginya dan 
gemetar, saat dia hampir tidak berhasil memanggil hanya satu panah ajaib. 

"...Apa yang sedang Anda coba lakukan?" 

"M-Maaf... biarkan aku mencoba... Sekali lagi..." 

Setelah itu, Irina berkonsentrasi cukup keras untuk membuat matanya merah, tapi 
meskipun begitu, setelah waktu yang lama berlalu, dia hanya bisa memanggil dua panah 
ajaib lagi. 

"... Ugh." 
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Meskipun demikian, Irina terus mencurahkan lebih banyak mana, tetapi dia akhirnya 
pingsan dan pingsan. 

"... Aku tidak tahu harus berkata apa. Seseorang, bawa anak ini ke rumah sakit. Lanjut." 

Seperti yang dikatakan Prof. Isolet dengan dingin, Arianne berlari ke Irina dengan ekspresi 
khawatir di wajahnya, lalu menggendongnya kembali ke kelas, bukan ke rumah sakit. 

Yah, itu tidak bisa dihindari. 

Karena jika mereka secara resmi mengumumkan bahwa Irina menderita kelelahan mana, 
maka dia akan diselidiki penyebabnya, dan dalam hal ini, pelacakan terbalik dari mantra itu 
akan menyebabkan kutukan kematian yang dia berikan padaku, jadi untuk menghindari 
semua itu. dia tidak punya pilihan selain menyembunyikannya. 

Ketika toko item sistem dibuka, saya harus mencari beberapa artefak yang dapat 
membantunya. 

"Aku, yah... aku akan abstain..." 

".....Hah?" 

Saintess Perloche, penantang berikutnya yang maju, menyatakan abstain begitu berdiri di 
depan Prof. Isolet. 

"Apakah kamu bercanda denganku sekarang?" 

"Ah, oh tidak... aku hanya tidak berniat menggunakan kekuatan ini pada profesor..." 

Saat ini, Perloche mendapat restu dari Dewa Matahari tanpa izin, yang hanya bisa diperoleh 
satu kali dengan berdoa di hari suci dan dengan persetujuan Gereja, jadi jika dia berdebat 
dengan Prof. Isolet, kebenaran akan terungkap. 

Tentu saja, orang mungkin berpikir bahwa tidak apa-apa untuk berdebat dengan Prof. 
Isolet dalam jumlah sedang, tetapi ada alasan mengapa legenda bahwa Saintess generasi 
sebelumnya merobek sisi Raja Iblis ada. 

Meskipun berkah dari Dewa Matahari lemah terhadap banyak musuh, itu masih 
merupakan berkah yang menakutkan dengan tidak banyak ruang untuk dilawan dalam 
situasi 1:1. Dengan kata lain, apa pun yang dilakukan Prof. Isolet, dia tidak akan bisa 
menahannya. 

"...Maka ini akan menjadi yang terakhir." 

Prof. Isolet, yang memelototi Perloche, memberi isyarat padanya untuk pergi, lalu 
berbicara sambil menatapku, murid terakhir yang tersisa. 
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"... Jendela Status." 

[Statistik] 

Nama: Isolet Arham Bywalker 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kekuatan: 8.5 

Mana: 5 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 7 

Status Pasif: Lengan Kanan Terluka 

Aku bergumam dan membuka jendela status Isolet, lalu setelah menatap jendela statusnya 
sejenak, aku segera menghunus pedangku dan bertanya. 

"...Apakah kamu bersenang-senang bermain-main dengan rakyat jelata ini? Saudari?" 

"........" 

"Mengapa kamu tidak mengatakan sesuatu ketika seseorang mengajukan pertanyaan...?" 

"...Kamu menjadi korup, Frey." 

Ya. Aku benar-benar mengenalnya. 

Keluarga Starlight dan Bywalker memiliki ikatan yang terjalin erat yang tetap kokoh 
selama beberapa generasi sejak era Pesta Pahlawan 1000 tahun yang lalu. Berkat itu, kami 
memiliki hubungan dekat seperti saudara kandung dan saling mengenal sejak kami masih 
kecil. 

Kami dulu melakukan latihan pedang bersama dan bermain rumah bersama, tapi dia tidak 
lagi di pihakku. 

Aku musuh publik semua orang sekarang. 

"...Korup? Itu terdengar lucu. Kurasa kakak hanya idiot. " 

"........" 

"Sangat lucu bagaimana satu-satunya hal yang dapat kamu lakukan ketika kamu datang ke 
akademi setelah memulai posisi Wakil Komandan Imperial Knight adalah bermain-main 
denganku, seperti ketika kita masih kecil." 
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"...Datanglah padaku." 

"Sesuai keinginan kamu." 

Saat dia dengan dingin memotongku dengan kata-katanya, aku menyerangnya sambil 
mengarahkan pedangku. 

-- Klak!!! 

Dan kemudian percikan terbang. 

".....!" 

"Mengapa? Apakah kamu terkejut?" 

Dia terdorong ke belakang untuk sesaat setelah nyaris menahan pukulanku dengan lengan 
kanannya yang gemetar, saat aku terus melepaskan tebasan pedang yang ganas untuk 
memanfaatkan celah itu. 

"...Apa? Apakah Tuan Muda Frey selalu sebaik ini dalam ilmu pedang?" 

"Yah, karena dia dari keluarga Starlight, bukankah itu wajar?" 

"...Tapi rumor mengatakan bahwa Lord Frey tidak benar-benar memiliki bakat dalam ilmu 
pedang?" 

Sementara para siswa terkejut dan mulai mengoceh tentang penampilan keterampilanku 
yang tak terduga, Perloche, yang menundukkan kepalanya, menatap dingin pada bros 
merah yang bersinar di dadaku. 

-- Claank!! 

Duel sengit berakhir saat aku memukul pedangnya dan akhirnya tertancap di lantai, 
sementara semua siswa tercengang dengan hasilnya... 

"...Itu sihir!" 

Tiba-tiba Perloche memotong di antara kami, lalu berteriak, sambil menunjuk brosku. 

"...Ada sihir jahat di bros itu!" 

Dengan mengatakan itu, Perloche berjalan ke arahku lalu mulai menyuntikkan kekuatan 
suci ke brosku, dan seketika aura jahat keluar dari bros dengan jeritan mengerikan. 

-- Screeeeeech!!! 

Bros, yang membuat suara berderit yang mengerikan untuk waktu yang lama, akhirnya 
tidak dapat menahan injeksi kekuatan suci yang konstan dan hancur berkeping-keping, 
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kemudian Isolet yang diam-diam menyaksikan seluruh pemandangan akhirnya membuka 
mulutnya dengan ekspresi mengeras di wajahnya. . 

"...Tidak kusangka kamu akan menggunakan sihir jahat seperti itu, kamu memalukan 
keluarga Starlight." 

"Bukankah kakak juga merupakan aib bagi keluarga Bywalker?" 

"Frey Raon Starlight, dihukum 20 poin demerit karena menggunakan artefak yang 
melanggar aturan .." 

"...Mengapa? Anda tidak bisa mengatakan apa-apa, jadi Anda ingin mengajukan tuntutan 
dengan otoritas Anda sebagai profesor? " 

"...Selain itu, konseling individu. Ikuti aku sekarang." 

Kemudian saya mulai mengikuti Isolet menuju gedung utama seperti yang diperintahkan. 
Aku menghela nafas dan bergumam pelan sambil menatap prompt sistem yang muncul di 
depanku. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 100 poin! (Investasi yang wajar)] 

"... Itu mahal." 

Saya ingat menghabiskan sepertiga dari aset saya untuk menyesuaikan bros itu. Yah, itu 
tidak masalah sekarang karena saya mendapatkan hasil yang diinginkan ... Namun, itu 
sangat sia-sia karena saya bisa menggunakannya kembali sebanyak yang saya inginkan. 

'...Saya perlu menulis surat kepada ayah saya untuk meminta lebih banyak uang.' 

Aku diam-diam mengikuti Isolet sambil meratapi ironi bahwa perlu keberuntungan untuk 
melakukan lebih banyak kejahatan. 

. 

. 

. 

Sementara Frey menggerutu saat dia mengikuti Isolet. 

"sihir jahat ..." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kania, yang mendengar ungkapan 'sihir jahat', mengingat sidik jari berlumuran darah di 
tempat tidur yang dia lihat di asrama dan bergumam dengan tatapan tajam. 
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"...Aku perlu mencari tahu apa yang dia lakukan di kamar." 

Begitu Kania mengatakan itu, sesuatu sedang dibuat menggunakan mana gelap yang 
terkumpul di tangannya. 
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Chapter 7 
Bab 7 -- Berbicara Tatap Muka 

"...Frey Raon Starlight, apakah kamu tahu seberapa serius masalah ini?" 

"Aku tidak tahu? Kenapa kamu bahkan membuat masalah besar dari satu artefak? " 

Saat ini, saya sedang melakukan percakapan pribadi dengan Isolet sendirian di ruang staf. 

Alasan saya mengadakan pertemuan pribadi dengannya adalah karena profesor lain 
menyelinap keluar dari ruang staf satu per satu saat mereka melirik wajah saya. 

Bahkan jika aku putra pertama Duke yang memiliki pengaruh signifikan atas Kekaisaran, 
apakah masuk akal bagi seorang profesor untuk takut pada muridnya? 

Namun, akademi rusak dari Kekaisaran busuk ini telah mencapai hal yang mustahil. Pada 
titik ini, terus terang, itu sangat mencengangkan. 

Tentu saja, sebagian besar profesor yang baru saja keluar sekarang adalah pendatang baru 
atau orang biasa yang bertanggung jawab atas tahun pertama, tetapi itu tidak berarti 
bahwa situasi ini normal. 

"Jika itu adalah artefak penguatan umum, masalah ini tidak akan meningkat seperti ini. 
Jelas, itu juga merupakan pelanggaran aturan, tetapi itu hanya akan berakhir dengan 
peringatan tegas dan hukuman dengan poin yang tidak pantas. " 

Isolet menyatakan dengan ekspresi serius di wajahnya sementara aku asyik dengan 
pikiranku, jadi aku bertanya kembali dengan tatapan yang sangat kesal. 

"Lalu mengapa kamu melakukan ini sekarang?" 

"Artefak itu bereaksi terhadap 'Kekuatan Suci' Saintess. Bagaimana mungkin kamu tidak 
tahu apa artinya itu?" 

"Kakak, kamu cukup tahu bahwa otakku kehilangan kilaunya ketika aku masih kecil, kan? 
Jadi, mengapa tidak jelas?" 

Saat aku dengan berani menjawab dengan menyilangkan kaki, Isolet menghela nafas dan 
kemudian segera mengubah ekspresinya menjadi perhatian dan berkata. 

"Frey...kau tidak seperti ini saat masih kecil...kenapa kau berubah seperti itu..." 

Mendengar suara emosionalnya yang lembut, untuk sesaat aku merasakan hatiku sakit. 
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[ Emosi Isolet Arham Bywalker Saat Ini: 
Kemarahan/Kekecewaan/Kekhawatiran/Penyesalan/Kasihan] 

Karena itu, aku menggunakan skill [Membaca Pikiran] tanpa menyadarinya. Saat saya 
menatap kosong pada informasi yang muncul di depan saya, saya segera menutup mata 
dan mulai mengenang. 

Ketika saya masih muda, Prof. Isolet...Tidak, saudari Isolet selalu memperlakukan saya 
dengan baik, adalah salah satu dari sedikit orang yang percaya pada saya sampai akhir, 
bahkan ketika semua orang mengacungkan jari ke arah saya. 

Kalau dipikir-pikir, teman masa kecil dan tunanganku juga berusaha untuk 
merehabilitasiku sampai akhir, tapi meskipun aku dan kakak Isolet hanya memiliki 
hubungan yang mirip dengan saudara kandung, aku merasa lebih bersyukur padanya 
karena masih percaya padaku. 

Mungkin itu sebabnya saya melakukannya? Saat aku melihat mayatnya setelah dia 
meninggal di akademi yang melindungi para siswa saat membunuh pasukan Raja Iblis, aku 
meratap lama sambil memegangi tubuhnya yang membeku, meskipun mengetahui fakta 
bahwa dia jelas akan hidup kembali setelah regresi, mungkin itu alasannya? 

'...Tidak, jangan berkubang dalam sentimentalitas yang tidak perlu.' 

Isolet Arham Bywalker sekarang hidup di depan mataku. 

Bukan hanya dia, 5 'Pahlawan Utama' yang membenci dan mengutukku sampai mati juga 
masih hidup. 

Jadi, untuk memastikan mereka tidak pernah mati lagi... Bagaimanapun juga, aku harus 
menjadi penjahatnya. 

"...Jangan melodramatis. Saya tidak berubah, saya hanya beradaptasi dengan dunia." 

"Frey..." 

"...Dan aku yakin, saudari, kamu juga akan menyadarinya suatu hari nanti, kan?" 

"...Apa?" 

"Bahkan jika kamu terus hidup dengan benar seperti itu, kamu akhirnya akan hancur di 
beberapa titik. Kakak, kamu tahu itu dengan cukup baik, kan? " 

"........." 

Dia pasti merasa sangat tidak enak mendengarkan ini, karena dia adalah seseorang yang 
selalu menggunakan keyakinannya sebagai senjata, dan tidak pernah menyerah pada 
keinginan dan keyakinannya sendiri. 
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"Saya kira begitu, bagaimanapun, bahkan jika saya rusak ... kuncup yang saya pelihara pasti 
akan mekar suatu hari nanti." 

Namun demikian, dia berbicara dengan lembut sambil menatapku tanpa menunjukkan 
tanda-tanda ketidaksukaan. Sungguh, dia orang yang baik. 

"Jadi, Frey. Berhentilah keras kepala dan..." 

"Mari kita lanjutkan ke intinya. Jadi apa yang salah dengan artefak ini?" 

Saya segera mengubah topik pembicaraan, karena saya pikir berbicara lebih jauh akan 
mengungkapkan perasaan saya yang sebenarnya. Isolet menatapku dengan tenang sambil 
menghela nafas, lalu segera kembali ke ekspresinya yang seperti bisnis. 

"Artefak bereaksi terhadap 'Kekuatan Suci'. Itu berarti...itu adalah artefak yang 
menggunakan ilmu hitam, yang sangat dilarang oleh Kekaisaran." 

"...Jadi?" 

"Dari mana kamu mendapatkan artefak itu? Frey?" 

"...di gang belakang." 

"Bros itu bukanlah sesuatu yang bisa dijual di tempat seperti gang belakang..." 

"Kamu tahu itu kata kode, kan?" 

"........." 

Bagi kaum bangsawan, 'Back Alley' adalah jargon yang mengacu pada pasar gelap terbesar 
dan paling terkenal di dunia bawah. 

Tentu saja, jika Anda tertangkap, Anda akan dijatuhi hukuman mati di bawah Hukum 
Kekaisaran, tetapi tidak ada bangsawan yang mematuhinya. 

Ada desas-desus bahwa ketika tokoh-tokoh kunci Kekaisaran dan kekuatan politik 
memutuskan untuk bertemu, maka alih-alih mengirim surat, gerbong mereka berbelok ke 
gang belakang. 

"...Bisakah kamu menanggung konsekuensi dari komentar tadi?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Apakah kamu akan melaporkanku, putra pertama Duke Starlight? Kita hidup di era di 
mana, apalagi seorang adipati, bahkan istri seorang baron membual tentang perhiasan 
yang dia beli di gang belakang. Apakah Anda benar-benar berpikir laporan itu akan 
berhasil? " 
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"...Kamu pasti sudah melupakan pengaruhku." 

"Daripada kakak perempuan yang setengah tidak diakui oleh keluarga Bywalker, yang 
merupakan rekan Pahlawan...putra pertama dari keluarga Pahlawan, Cahaya Bintang, yang 
mungkin dibenci tetapi tidak ditinggalkan, akan lebih berpengaruh." 

"........." 

Saat aku membalas, dia memelototiku, dan kemudian segera membuka mulutnya. 

"...Aku akan melaporkan ini ke Keluarga Kekaisaran." 

"Ya, lakukan apa pun yang kamu inginkan." 

"Selain itu, aku juga akan melaporkan kejadian ini kepada ayahmu." 

"Oh, itu sedikit..." 

Setelah pertemuan, saya akan menulis surat kepada ayah saya meminta uang ketika saya 
kembali ke asrama ... tetapi jika kejadian ini sampai ke telinga ayah saya, saya akan berada 
dalam masalah. 

"Hei, aku akan melakukan apa saja, jangan beri tahu ayahku ..." 

"........" 

"...Eh? Saudari?" 

"Ha..." 

Saat aku segera memohon dengan ekspresi cemberut, Isolet menghela nafas panjang, lalu 
membuka mulutnya. 

"Kalau begitu izinkan aku menawarkanmu sebuah syarat." 

"...Kondisi?" 

"...Bawa aku ke tempat kamu membeli ini." 

"...Apa?" 

"Aku tidak bisa meninggalkan tempat yang menjual artefak sihir berbahaya seperti itu 
kepada siswa seperti itu. Saya harus secara pribadi meluncurkan serangan dan 
mendapatkan bukti. " 

"...Aku bukan satu-satunya orang yang membeli dari dunia bawah, tahu." 
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Aku terdiam sesaat oleh rasa keadilannya yang luar biasa, lalu segera menganggukkan 
kepalaku seolah-olah itu baik-baik saja dan berkata. 

"Oke! Aku akan membawamu! Jika saya melakukan itu, Anda tidak akan melapor kepada 
ayah saya, kan? " 

"...Ya." 

"Baik! Itu kesepakatan yang bisa diterima! Lalu, bagaimana kalau pergi di akhir pekan? 
Lagipula aku akan mengunjunginya di akhir pekan!" 

"Kami akan melakukan razia. Kami tidak pergi ke sana untuk berbelanja." 

"Jangan seperti itu kakak, manfaatkan kesempatan ini! Saya mendengar ada banyak hal 
luar biasa, tidakkah Anda akan memeriksanya sekali? " 

"...Aku tidak mau." 

Saya tersenyum dan menyeringai dengan ekspresi licik, tetapi pada kenyataannya, saya 
meneteskan air mata darah di dalam. 

'...Persetan, itu adalah toko yang paling hemat biaya.' 

Saya tidak percaya saya harus melepaskan toko dengan pemilik eksentrik seperti itu yang 
menjual saya artefak ilegal yang diperlukan untuk perbuatan jahat palsu dengan harga 
tetap tanpa merobek saya hanya karena saya seorang siswa ... itu benar-benar memilukan. 

Namun, apa yang ilegal tetap ilegal, jadi apa yang bisa saya lakukan? Sebagai imbalan untuk 
menghancurkan seluruh toko, saya hanya harus memburu pemilik yang baik dan terampil, 
dan menjadikannya pengrajin pribadi saya. 

"Yah, jika kamu tidak menyukainya, tidak ada yang bisa aku lakukan ... bagaimanapun, ini 
sudah berakhir, kan? Bolehkah saya pergi?" 

"........" 

Saat aku berdiri dari tempat dudukku, aku melirik Isolet, yang tetap diam dan tampak 
tenggelam dalam pikirannya. 

"Kalau begitu, sampai jumpa di akhir pekan!" 

"...mengerti." 

Jadi, saya meninggalkan ruang staf dengan tergesa-gesa setelah mengucapkan selamat 
tinggal padanya, yang sepertinya sibuk dengan sesuatu. 
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Sebagai referensi, segera setelah saya pergi, para profesor yang linglung berdiri di lorong 
mulai memasuki ruang staf satu per satu. 

Mungkin, saya juga harus memikirkan cara untuk meningkatkan otoritas profesor. 

. 

. 

. 

. 

Waktu berlalu, dan sebelum aku menyadarinya, kelas terakhir hari itu datang. 

Di kelas terakhir, Isolet sibuk, jadi dia tidak datang ke kelas, dan tentu saja suasana menjadi 
belajar mandiri, sementara para bangsawan yang senang berkumpul dan mulai mengobrol. 

"Itulah sebabnya! Lalu pria yang sedang mabuk saat itu...!" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Ya ampun, apakah itu nyata?" 

"Pfft... lucu sekali..." 

Berbagai faksi mulai menjadi jelas dalam satu jam terakhir. 

"Jadi Lord Frey... jika tidak apa-apa denganmu, silakan bergabung dengan kami setelah 
akademi..." 

"...Um, profesor bodoh itu tidak mengatakan apa-apa, kan? Jangan terlalu khawatir... Kami 
ada di pihak Lord Frey." 

"Aku tidak percaya seseorang melakukan lelucon semacam ini dengan bros ... itu pasti salah 
satu dari rakyat jelata rendahan itu. Haruskah kita menyelidiki mereka satu per satu? " 

Sejujurnya, tidak ada yang bisa saya lakukan untuk itu. 

Karena aku dikelilingi oleh para bangsawan yang sedang asyik mengobrol satu sama lain. 

Bergantung pada bagaimana Anda melihatnya, sepertinya saya sedang dianiaya oleh para 
bangsawan, tetapi pada kenyataannya, ini adalah sinyal halus dari para siswa bangsawan 
yang menyampaikan bahwa mereka ingin bergabung dengan faksi saya. 

Tidak seperti rakyat jelata yang duduk diam di belakangku, membaca atau membaca buku, 
melihat para bangsawan berbaris dan menyebarkan seni sanjungan, aku merasakan aliran 
darah tiba-tiba ke kepalaku, tapi sayangnya tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu. . 
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Untuk menjadi jahat Palsu, saya harus menjadi pemimpin kelompok tercela ini. 

-- bunyi! 

Saat aku berurusan dengan siswa bangsawan satu per satu, sambil mencoba menekan 
amarahku, pintu terbuka dan seseorang memasuki kelas. 

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

Dan pada saat itu, semua bangsawan yang berisik membeku. 

Itu karena orang yang baru saja memasuki kelas adalah Putri Ketiga Kekaisaran, Clana 
Solar Sunrise. 

Dengan rambut dan mata pirangnya yang bersinar, yang merupakan simbol dari Keluarga 
Kekaisaran Kekaisaran Matahari Terbit, dan wajah sombong yang memukau siapa pun 
yang melihatnya, dia memancarkan aura yang dapat menarik perhatian seluruh penonton 
sekaligus. ... 

"...Aku menemukan pub yang bagus di dekat sini, minumlah untukku! Jadi mengapa kita 
tidak menikmati diri kita sendiri di sana dan melupakan semua yang terjadi hari ini, sekali 
dan untuk selamanya?" 

"...Kudengar profesor dalam keadaan setengah tidak diakui oleh keluarga Bywalker? Kalau 
begitu, sejujurnya, dia bukan masalah besar, kan?" 

"...Sehat? Tetap saja, dia memang memiliki beberapa keterampilan. " 

"Namun, jika kamu menyaksikan duel sebelumnya... sudah jelas bahwa Lord Frey lebih 
kuat? Anda luar biasa, Tuan Frey!" 

"Betul sekali! Aku yakin dia hanya malu karena kalah, jadi dia menggunakan bros yang 
ditanam seseorang dengan jahat sebagai alasan!" 

Para bangsawan, yang menatapnya sebentar, mengalihkan pandangan mereka, lalu melihat 
bolak-balik antara aku dan dia, dan segera melanjutkan percakapan mereka sebelumnya. 

"........" 

Kemudian mereka mulai memperlakukan Putri Kekaisaran sebagai orang asing dan tidak 
pernah melihat ke belakang lagi sampai dia diam-diam duduk di kursi kosong. 

Ya, baru saja para bangsawan selesai melakukan evaluasi internal. 

Daripada Putri Kekaisaran, yang hanya boneka di bagian paling bawah dari garis suksesi, 
lebih bermanfaat untuk menjadi bagian dari faksi saya, putra pertama dari keluarga Ducal 
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Starlight, yang memiliki kekuatan besar di Kekaisaran. selama seribu tahun, dan yang 
bahkan keluarga Kekaisaran tidak dapat memperlakukannya dengan sembarangan. 

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

Selain itu rakyat jelata juga tidak mendekatinya. 

Meskipun para bangsawan membenci Putri Kekaisaran, dia termasuk dalam tempat yang 
terlalu menonjol untuk siswa biasa yang hanya warga biasa Kekaisaran. 

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

Dan Kania dan Perloche juga tidak mendekatinya. 

Kania adalah seorang Warlock, jadi jika dia dekat dengan Clana dan Perloche yang memiliki 
kekuatan matahari, mana mungkin akan lepas kendali, sementara Perloche cukup enggan 
untuk mendekatinya karena dia hanya muak dan lelah dengan semua yang rumit. 
perebutan kekuasaan antara Gereja dan keluarga Kekaisaran di timeline sebelumnya. 

Dengan kata lain, dia sekarang hanya seorang penyendiri di kelasnya. 

"Aku sudah berhasil sekali..." 

Namun, saya dengan jelas mendengar ... 

"... tidak ada yang tidak bisa dilakukan dua kali." 

...Apa yang dia gumamkan dengan mata penuh tekad. 

'...Bagaimanapun, dia orang yang luar biasa.' 

Jika tunangan saya adalah model jenius alami, maka Putri Kekaisaran secara harfiah adalah 
contoh orang yang bekerja keras. 

Dia disebut Putri Soliter, yang terakhir dalam garis suksesi. Namun, di timeline 
sebelumnya, dia mengatupkan giginya dan memperluas basis dukungannya, sambil 
mengasah kemampuan tempurnya dengan berlatih sampai ke tulang. 

Melalui upaya dan kerja keras, dia akhirnya mengejutkan semua orang dengan menjadi 
yang pertama dalam garis suksesi, tetapi setelahnya, prestasi ini telah melemahkan 
kepribadiannya yang dulu imut dan mengubahnya menjadi dingin. 

Namun, kepribadiannya yang dulu menggemaskan yang kadang-kadang muncul terkenal 
sebagai salah satu atraksi paling lucu dari Istana Kekaisaran yang menyambutnya sebagai 
Permaisuri baru. 

Sampai Raja Iblis menghancurkan segalanya. 
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"........" 

Saat aku mengenang masa lalu untuk sementara waktu, Putri memelototiku. 

Saat aku buru-buru mengalihkan pandanganku darinya, aku mulai mengkhawatirkan 
dilema yang tiba-tiba muncul di kepalaku. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

'... Haruskah saya menghalangi Putri Kekaisaran untuk memperluas pengaruhnya? Atau 
tidak?' 

Jika saya membiarkan Putri Kekaisaran memperluas lingkaran pengaruhnya, hidup saya 
akan segera dalam bahaya, sementara jika saya ikut campur, saya akan membahayakan 
Kekaisaran masa depan. 

Karena semua pewaris takhta lainnya adalah bajingan kotor yang sah. 

'...Ini benar-benar membuatku gila.' 

Bagaimana rasanya tidak ada yang terselesaikan dan semakin banyak masalah yang 
menumpuk? 

"...Permainan kotoran anjing." 

" Ya? Maafkan saya?" 

"Ngomong-ngomong, bukan apa-apa, apakah kamu menyebutkan sebuah pub sebelumnya 
...?" 

Saya meludahkan kata-kata yang disukai leluhur saya dalam buku kenabian dan setuju 
untuk pergi minum-minum dengan para bangsawan. 

Hari ini, saya ingin tidur nyenyak di tempat tidur setelah minum sampai subuh. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Tuan Muda, kamu di sini" 

"...Oh itu benar. Anda di sini juga. " 
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Aku lupa Kania tinggal di asramaku. Dia bahkan menungguku dengan mata terbuka lebar 
sampai aku kembali setelah minum sampai subuh. 

"...Yah, aku akan menyiapkan mandimu." 

"Tidak dibutuhkan. Keluar dari sini." 

"Ya, kalau begitu aku akan tidur di ranjang tambahan." 

"Tidak, keluar dari kamar." 

"Kalau begitu selamat malam." 

"... Persetan." 

Sudah lama sejak saya meludahkan kutukan, tetapi saya segera menyadari bahwa ini akan 
mengakibatkan hilangnya poin jahat palsu, jadi saya menenangkan pikiran saya saat saya 
berbaring di tempat tidur. 

'...Aku akan berbaring di sini seperti ini sampai Kania tertidur, lalu aku akan memberinya 
kekuatan hidup yang cukup untuk besok dan juga tidur.' 

Ketika saya sedang berbaring di tempat tidur sambil mengatur pikiran saya, saya 
menemukan boneka kucing hitam di atas meja. 

"...Hei, untuk apa itu?" 

"Maksudmu itu?" 

Saat aku bertanya sambil menunjuk boneka itu, Kania menjawab pertanyaanku sambil 
tersenyum. 

"...Ini hadiah dari kakakku. Bukankah itu manis?" 

"Tsk, kucing hitam... ini pertanda buruk." 

Saya sebenarnya suka kucing, tapi saya berbohong tanpa menyadarinya. Saya pikir itu 
karena saya mengembangkan kebiasaan berbohong saat hidup sebagai penjahat. 

'...itu menyedihkan.' 

Saat saya merasa tertekan, bersama dengan mabuk yang tumpang tindih dan suasana larut 
malam, saya diam-diam mematikan lampu di samping tempat tidur saya, memejamkan 
mata, dan kemudian berpura-pura tidur. 

. 

. 
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. 

. 

Jadi, setelah beberapa saat Frey dan Kania pergi tidur. 

"...apa kau tidur?" 

"........" 

Frey, yang berbaring diam dengan mata tertutup, mengajukan pertanyaan kepada Kania, 
dan setelah memastikan bahwa tidak ada jawaban, dia diam-diam berdiri. 

"...Oke, aku yakin kamu tertidur." 

Frey dapat dengan mudah mengetahui apakah Kania tertidur atau tidak, karena sudah 
menjadi rutinitas baginya untuk memasukkan kekuatan hidup ke dalam dirinya saat dia 
tertidur. Setelah memastikan bahwa Kania memang tidur nyenyak, dia berbalik dan mulai 
menuju tempat tidur tambahan. 

"...Baiklah, kamu pasti sudah tidur." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Kalau begitu, akankah kita mulai hari ini?" 

Akhirnya, Frey tiba di depan ranjang tambahan, lalu perlahan mengulurkan tangannya ke 
Kania, yang sedang tertidur lelap. 

Dan sosok Frey seperti itu tercermin di mata boneka kucing hitam yang tergeletak di atas 
meja. 
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Chapter 8 
Bab 8 -- Quest Utama 

'...Kamu akhirnya bangun.' 

Kania dengan jelas menangkap sosok Frey yang bangun dari tempat tidur. 

Tentu saja, jika dia membuka matanya sedikit pun, Frey, yang diam-diam memasukkan 
kekuatan hidupnya ke dalam dirinya, akan segera menyadarinya. Itu sebabnya pada saat 
itu, dia tidak membuka matanya. 

Jika itu masalahnya, bagaimana dia bisa mengamati Frey ketika dia bahkan tidak membuka 
matanya? 

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

Itu karena dia saat ini berada di boneka kucing hitam yang diletakkan di atas meja. 

Dia tidak tahu mengapa, tetapi entah bagaimana selama kelas pelatihan kemarin dia dalam 
kondisi sangat baik, jadi dia mengumpulkan mana gelap di telapak tangannya dan 
memanggil makhluk. 

Dan menggunakan itu sebagai media untuk sihir hitam dasar 'Hidden Gaze', Kania jatuh 
tertidur lelap pada saat yang sama dia memiliki boneka kucing hitam yang dia buat 
sebelumnya. 

Dia belum pernah menunjukkan mantra sihir hitam ini kepada Frey sebelumnya. Karena 
itu, berpikir bahwa tidak ada risiko tertangkap, Kania bergumam pada dirinya sendiri. 

'...Tunjukkan padaku apa yang kau lakukan di tengah malam, Frey.' 

Begitu dia menggumamkan ini dalam pikirannya, Frey mulai mendekatinya sambil 
mengulurkan tangan kanannya. Sementara itu, Kania memelototi Frey, tapi kemudian 
dengan cepat kembali ke ekspresi normalnya. 

Saat ini, Kania sepenuhnya berasimilasi dengan boneka kucing, jadi dia bahkan bisa 
bergerak seperti kucing sungguhan. Namun, dalam melakukannya, ada risiko ditemukan 
oleh Frey, jadi dia tetap tidak bergerak saat mengamati Frey. 

"Kalau begitu, akankah kita mulai hari ini?" 

'...Seperti yang diharapkan, kamu melakukan sesuatu di malam hari.' 

Mendengar gumaman Frey, Kania menyeringai puas dalam hati, berpikir dia berharap bisa 
mendapatkan kelemahannya... 
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-- Ssst... 

'...Hah!?' 

Senyumnya membeku dan berubah menjadi ekspresi terkejut ketika Frey, yang berdiri di 
depannya, mengulurkan tangannya ke arah dirinya yang sedang tidur. 

'Hei, bajingan menjijikkan ini ...' 

Kania merasakan darahnya mendidih melihat Frey mengulurkan tangan padanya dengan 
ekspresi khawatir di wajahnya, dia merasakan ketidakberdayaan karena tidak dapat 
melakukan apa-apa. 

Ini karena sekali seseorang memiliki makhluk yang menggunakan ilmu hitam 'Hidden 
Gaze', mereka tidak dapat kembali ke tubuh aslinya tidak peduli apa yang mereka lakukan 
sampai jangka waktu tertentu telah berlalu. 

Tentu saja, menggunakan sihir hitam tingkat lanjut akan menyelesaikan masalah seperti 
itu, tetapi karena 'Kutukan Penghancuran Diri', Kania hanya bisa menggunakan sihir hitam 
dasar bahkan ketika dia dalam kondisi baik. Jadi bahkan setelah mengetahui risiko yang 
terlibat, dia tidak punya pilihan selain menggunakan ilmu hitam dasar. 

Dan kini, kesalahan penilaian itu terbukti menjadi kekalahan paling fatal dan pengalaman 
mengerikan dalam hidup Kania. 

"...hmmm." 

Tidak menyadari pikiran Kania, Frey menyentuh tubuhnya dengan ekspresi acuh tak acuh. 
Saat Kania menyaksikan adegan itu dengan jijik dan jijik, dia tiba-tiba menyadari satu 
kemungkinan. 

'Kamu bajingan ... tidak mungkin ... sejak sebelumnya ...!' 

Tingkah laku Frey yang alami dan tanpa beban meningkatkan kemungkinan bahwa ini 
mungkin bukan yang pertama kali. 

Dan saat dia menyadari itu bukan hanya sebuah kemungkinan, melainkan fakta yang 
sebenarnya, serangkaian alasan Kania tersentak. 

Ketika dia pertama kali mundur, dia dibutakan oleh balas dendam dan dengan satu atau 
lain cara, dia mencoba membunuh Frey, tetapi dia segera menyadari bahwa membunuhnya 
secara langsung adalah perawatan yang terlalu murah hati untuk pria yang 
menghancurkan dunia. 

Jadi Kania mengambil keputusan. 
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Dia akan menjadi pelayan Frey, lalu perlahan memulihkan mana di sisinya, dan kemudian 
pada waktu yang tepat, ketika mananya pulih sampai batas tertentu, dia akan 
melemparkan mantra sihir hitam padanya yang akan menimbulkan rasa sakit yang lebih 
buruk daripada kematian. 

Dia juga akan mencoba diam-diam mendapatkan kelemahannya, dan akhirnya 
mengungkapkannya ke seluruh dunia untuk menghancurkannya. Pada saat terakhir, dia 
secara pribadi akan mengakhiri hidupnya dengan tangannya sendiri. 

Namun, setelah menyaksikan Frey menyentuh tubuh tidurnya, Kania memutuskan untuk 
mengesampingkan rencananya dan hanya memikirkan satu tujuan. 

Tujuannya adalah untuk membunuh pria yang kotor, mengerikan, dan menjijikkan itu 
segera setelah dia kembali ke tubuh aslinya di pagi hari, bahkan jika dia kehabisan mana 
gelap dan mati dalam prosesnya. 

Adik perempuan saya berlindung di keluarga yang jauh. Dia adalah gadis yang tahu 
bagaimana menjaga dirinya sendiri. Besok, Frey Raon Starlight harus mati. 

Setelah dia selesai merenung, Kania dengan jelas melihat apa yang dia lakukan padanya 
dengan mata yang memancarkan kebencian. 

Dia bahkan rela pergi ke neraka untuk memenuhi dendamnya, dan bahkan dalam kematian 
dia tidak ingin melupakan kebenciannya pada Frey. 

"Ha... Ha..." 

'...Hah?' 

Tapi sepertinya ada yang agak aneh. 

'...Kenapa dia bersikap seperti itu?' 

Frey, yang dia yakini akan melakukan sesuatu yang menjijikkan, diam-diam meletakkan 
tangannya di perutnya lalu menutup matanya. 

"... Ugh." 

Kemudian, dia mengerang sambil berkeringat dingin. 

Kania tanpa sadar menatap Frey setelah menyaksikan pemandangan aneh seperti itu, 
tetapi segera sadar dan jatuh dalam pikirannya. 

'...Dia melakukan sesuatu padaku.' 

Jelas, Frey melakukan sesuatu padaku dengan tangannya di perutku. 
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Jika demikian, apa yang dia lakukan? 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Mengapa dia terlihat sangat tertekan dan bahkan berkeringat dingin saat menyentuh 
perutku? 

'...Aku tidak tahu apa itu, tapi itu jelas bukan hal yang terhormat.' 

Jelas bukan hal yang baik jika dia melakukannya di tengah malam, setelah memastikan 
bahwa aku tertidur lelap. Tentu saja, perilaku seperti itu hanya bisa berarti dia 
merencanakan sesuatu yang buruk. 

'Sihir, noda darah, artefak terkutuk... dan bahkan tindakan mencurigakannya terhadapku... 
semoga, aku akan mendapatkan petunjuk untuk menghancurkannya.' 

Sekali lagi, Kania menenangkan dirinya dan mulai memantau setiap gerakan Frey, berpikir 
bahwa dia berharap bisa menemukan petunjuk untuk menghancurkannya. 

"... Wah." 

Setelah beberapa saat, Frey terhuyung menjauh dari Kania. Dia meninggalkan 
penyesalannya karena dia tidak dapat menemukan petunjuk apa pun dan mencoba 
mengatur rencana masa depannya sampai mantra sihirnya hampir hilang... 

"...Hei, ini sangat lucu." 

'.....?' 

Dia mulai panik ketika tiba-tiba Frey mengalihkan pandangannya ke boneka kucing yang 
diletakkan di atas meja, boneka yang saat ini dia miliki. 

"...Oh, itu lembut." 

'.........!' 

Kania secara intuitif menyadari bahwa ada sesuatu yang salah ketika Frey segera duduk di 
kursi di sebelah meja, lalu mengangkatnya dan mulai membelainya dengan lembut. 

Namun, karena dia tidak ingin ketahuan memiliki boneka itu, yang bisa dia lakukan 
hanyalah tetap diam dan membiarkan Frey membelainya dengan lembut. 

Frey yang sudah cukup lama mengelus boneka kucing yang dimiliki Kania, tiba-tiba 
berhenti, lalu menatap boneka kucing itu. 

'...apakah dia akan berhenti sekarang?' 
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Melihat tindakan Frey memenuhi Kania dengan harapan dia akhirnya bisa lolos dari 
momen mengerikan ini. 

"...ya." 

Terlepas dari harapannya, Frey segera membalik boneka itu dan mulai menekan perutnya 
yang lembut. 

"hmm...!" 

Karena Kania sepenuhnya berasimilasi dengan boneka itu, dia juga berbagi akal sehatnya 
dengan boneka itu. Oleh karena itu, ketika dia secara tak terduga menekan perutnya, dia 
tanpa sadar mengeluarkan erangan saat dia kehabisan napas. 

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

Dan untuk sesaat, ada keheningan di ruangan itu. 

"......Apa?" 

Akhirnya Frey memiringkan kepalanya dengan bingung sambil memegang boneka itu. 
Sementara itu, Kania, yang dalam keadaan panik, dengan putus asa mulai memeras 
otaknya, saat ekspresi Frey berangsur-angsur menjadi kaku setiap saat. 

"... meong, meong." 

Kania membuat suara anak kucing yang lembut. 

"Hah, apa..." 

Kemudian Frey, yang telah menatap kucing itu untuk sementara waktu, tertawa kecil lalu 
bergumam. 

"...Apakah itu boneka yang mengeluarkan suara saat kamu menekan perutnya?" 

Frey, yang benar-benar tertipu oleh kecerdasan Kania, memandangi boneka itu dengan 
penuh minat, dan kemudian segera mulai menekan perut boneka itu secara berurutan. 

"Meong meong..." 

"...Aku juga harus membeli salah satunya." 

"Meow, meong ... meong ..." 

Berkat ini, Kania, yang perutnya terus ditekan, tidak punya pilihan selain terus mengeong 
sambil berkoordinasi dengan waktu perutnya ditekan. 
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Jadi, saat fajar menyingsing, suara erangan kucing yang memalukan bergema di asrama 
Frey. 

. 

. 

. 

. 

. 

-- Cincin! Cincin! 

Pagi itu cerah. 

Saya bangun dengan tubuh yang kaku, mematikan jam alarm, lalu mulai melakukan 
beberapa peregangan ekstensif. 

"ahhh-haaaa..." 

Saat fajar, setelah berbagi kekuatan hidup dengan Kania, saya mencoba untuk pergi tidur, 
tetapi segera saya kehilangan diri saya bermain dengan boneka kucing lucu di meja, jadi 
saya tidak bisa tidur nyenyak hari ini. 

Namun, stres saya tampaknya telah sedikit berkurang, mungkin karena saya merasa tenang 
saat mengelus boneka kucing berbulu yang juga mengeluarkan suara lucu. 

"...Kania, sarapan." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"E-Eung..." 

"......?" 

Ngomong-ngomong, hari ini juga, aku memerintahkan Kania untuk menyiapkan sarapan 
untuk melakukan lebih banyak kejahatan, tetapi aku mendengar semacam tangisan alih-
alih tanggapannya. 

Aku melirik ke samping, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dan menemukan Kania 
menatapku dengan rona merah di wajahnya sambil memegangi perutnya. 

"Apa masalahnya?" 

"...Oh tidak. Ini hanya sedikit sakit perut..." 
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"Ck, menjijikkan." 

Itulah yang saya katakan, tetapi jauh di lubuk hati saya khawatir bahwa saya mungkin telah 
melakukan sesuatu yang salah saat menanamkan kekuatan hidup saya kemarin. Saya 
mencoba untuk membatalkan instruksi saya sebelumnya dengan menyatakan saya akan 
melewatkan sarapan. 

"Kalau begitu... aku akan menyiapkan sarapan..." 

Sambil menatapku, Kania buru-buru selesai berbicara, lalu bergegas keluar ruangan. 

"...Ada apa dengan dia?" 

Saat aku memiringkan kepalaku pada perilaku anehnya, sebuah jendela sistem muncul di 
depanku. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 200 poin! (Kesalahpahaman Terjadi)] 

"......?" 

Aku memberi judul kepalaku sebentar, lalu segera menyimpulkan bahwa notifikasi sistem 
pasti muncul karena Kania salah mengartikan sakit perutnya sebagai salah satu tipuanku. 

Sepertinya saya mendapatkan cukup banyak poin, tapi bagaimanapun, itu tidak masalah 
karena semakin banyak poin yang saya miliki, semakin baik. 

Pemberitahuan Naik Level Sistem 

[Pemula -> Dasar] 

[Penghargaan] 

-- Toko Keterampilan Dasar Level 1 Tidak Terkunci 

-- Toko Barang Tidak Terkunci 

"...Oh?" 

Saat saya merenung, sistem memberi tahu saya tentang pemberitahuan naik level. 

"... Toko Keterampilan." 

Ketika saya melihat itu, saya membuka toko keterampilan untuk memeriksa keterampilan 
yang baru dibuka. 

[Keterampilan Toko / Dasar Level 1] 

-- Diam (500 poin) 
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Deskripsi: Anda dapat membuka dan mengoperasikan jendela sistem dengan monolog. 

-- Penipuan Kejahatan Palsu Lv1 (250 poin) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan daya bujuk kebohongan. 

-- Periksa Lv2 (300pts) 

Deskripsi: Skill Inspect memiliki fungsi yang menampilkan disposisi seseorang di jendela 
status. 

[ Akumulasi Poin: 665pts] 

. 

. 

. 

. 

Saya merenungkan jendela keterampilan yang baru dibuka, dan segera memilih satu 
keterampilan tanpa ragu-ragu. 

"Tentu saja harus Diam." 

Meneriakkan frasa seperti 'Jendela Sistem' atau 'Jendela Status' di depan umum jauh lebih 
memalukan daripada yang saya kira. 

Terakhir kali, saya sangat malu ketika Isolet memiringkan kepalanya setelah mendengar 
saya bergumam selama percakapan pribadi kami. 

Bahkan jika bukan karena alasan itu, jika aku terus mengucapkan kalimat ini, cepat atau 
lambat orang mungkin akan curiga. 

Jadi, untuk saat ini, masuk akal untuk membeli skill 'Silence'. 

'... Toko Barang.' 

Setelah menyelesaikan pembelian skill 'Silence', aku menggumamkan 'Item Store' dalam 
pikiranku untuk memeriksanya juga. 

[Toko / Barang Dasar] 

-- Topeng Penipuan (300pts) 

Deskripsi: Mengenakannya akan memungkinkan Anda untuk sepenuhnya 
menyembunyikan identitas Anda selama 1 menit. 
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Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

( Cooldown: 7 hari) 

-- Cambuk Kejahatan Palsu (500 poin) 

Deskripsi: Orang yang dicambuk tidak benar-benar merasakan sakit. 

-- Ramuan Potensi Lv1 (700pts) 

Deskripsi: Ramuan misterius ini dapat menarik potensi orang yang meminumnya. 

( Batas Pembelian: 0/1) 

"...Itu ada. Ramuan potensi. " 

Menurut strategi nenek moyang saya yang disebutkan dalam buku kenabian, 'Ramuan 
Potensi' sangat penting untuk mengembangkan kekuatan penyembuhan adik perempuan 
Kania dengan cepat.' 

Awalnya, itu adalah item yang hanya bisa diperoleh dengan mengatasi segala macam 
kesulitan. Namun, saya dapat dengan mudah mendapatkannya dengan melakukan 
perbuatan jahat. 

'...Ngomong-ngomong, apakah tidak ada yang membantu selain ramuan potensi? Apakah 
karena itu masih toko tingkat dasar?' 

Ini memiliki beberapa keterampilan dan item yang cukup berguna untuk melakukan 
perbuatan jahat secara efektif, tetapi tidak memiliki keterampilan yang terlalu kuat. Itu 
sebabnya aku mendecakkan lidahku, tapi segera aku ingat bagaimana sistem "Jalan 
Kejahatan Palsu" disusun saat aku menghela nafas dan bergumam. 

"...Yah, tidak ada yang bisa kulakukan untuk itu." 

Sistem 'Path of False Evil' berbeda dalam struktur dan tujuannya dalam banyak hal dari 
sistem yang digunakan nenek moyang saya, yang perlahan tapi pasti membantu seseorang 
tumbuh lebih kuat. 

Ini karena, tidak seperti seribu tahun yang lalu, tidak peduli seberapa kuat Anda atau item 
kuat yang Anda miliki, Anda tidak dapat menghadapi Raja Iblis kecuali Anda memiliki 
'Persenjataan Pahlawan'. 

Oleh karena itu, sistem 'Path of False Evil' dikembangkan hanya untuk mengalahkan 
skenario suram dari Dunia Fantasi Gelap yang putus asa ini sekaligus membangkitkan 
persenjataan pahlawan lebih awal dari rute standar. 
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Tentu saja, saya takut dengan pahlawan wanita yang terus-menerus mencari kesempatan 
untuk membunuh saya. Namun, karena ini adalah anomali yang bahkan tidak disebutkan 
dalam ramalan, sistem mungkin juga tidak siap untuk itu. 

Bagaimanapun, para pahlawan wanita juga tidak punya pilihan selain mengambil tindakan 
sendiri. 

Kesimpulannya, ini benar-benar menyedihkan dan menakutkan... Aku harus mencegah 
diriku dihantam oleh para Pahlawan di masa depan, sementara pada saat yang sama, aku 
harus meningkatkan sistem secepat mungkin dengan melakukan perbuatan jahat. 

Karena hanya dengan begitu, dimungkinkan untuk membangkitkan persenjataan pahlawan 
beberapa dekade sebelumnya untuk memberikan dunia ini 'True Happy Ending' dan 
mengalahkan skenario yang langsung mengarah ke akhir yang buruk. 

[Ada pemberitahuan baru!] 

Setelah mengatur pikiran saya, saya akan menutup sistem, tetapi satu jendela notifikasi 
muncul di depan saya. Ketika saya menekannya, kalimat berikut muncul di pikiran saya. 

Selamat atas kemajuan Anda ke Tingkat Dasar! Semoga Anda terus menjadi tidak 
kompeten, menjijikkan, dan pengecut saat melakukan perbuatan jahat untuk 
menyelamatkan dunia. 

"........." 

Aku terkekeh dan bergumam, melirik pemberitahuan sistem, yang aku tidak tahu apakah 
itu lelucon yang buruk atau komentar sinis. 

"Astaga, saya kira Anda hanya menyebutkan faktor-faktor kunci." 

'Ketidakmampuan', 'kejijikan' dan 'pengecut' adalah tiga faktor yang dianggap penting oleh 
sistem. Ini karena poin kompensasi untuk perbuatan jahat dihargai dengan menilai ketiga 
faktor ini. 

Namun, kata-kata yang tepat terkadang bisa menjadi kebencian. 

"... uhh." 

Aku menghela nafas dan mendorong keluar jendela notifikasi yang mengganggu dengan 
tanganku, tapi kali ini jendela notifikasi baru dengan desain yang sedikit berbeda muncul di 
hadapanku. 

Quest Utama: Menyerang Asrama Rakyat 

Konten Quest: Hentikan serangan dan tangkap pelakunya di belakangnya. 
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Hadiah: Meningkatkan kemajuan kebangkitan Persenjataan pahlawan. 

Kegagalan Penalti: Sedikit penurunan kesehatan dan umur. 

"...Akhirnya di sini, quest utama." 

Saat aku menatap jendela notifikasi tentang quest utama yang akhirnya dimulai, aku 
dengan cepat memeriksa jadwal yang tertera di kalender dinding, lalu bergumam pada 
diriku sendiri. 

"...Aku harus mendapatkan item itu di gang belakang." 

Ada satu item yang harus saya dapatkan di gang belakang ketika saya akan segera pergi ke 
sana dengan Isolet. 

Jika saya tidak mendapatkannya, saya tidak akan bisa mencegah 'serangan di asrama 
rakyat jelata' yang akan datang. 

Jadi, tidak peduli kesulitan apa yang harus saya lalui ... bahkan jika saya harus menderita, 
saya akan memastikan untuk mendapatkannya. 

'...Yah, Isolet yang akan menderita.' 

. 

. 

. 

. 

. 

Sekitar waktu yang sama, Frey bergumam tentang rencananya di asrama. 

"...Lagipula, di masa depan, jika aku ingin menjaga Frey dengan mudah, aku harus 
mendapatkan item itu." 

"Kali ini, aku pasti akan mengamankan item itu..." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Untuk meningkatkan kekuatanku lebih cepat dari timeline sebelumnya... Aku 
membutuhkan item itu..." 

Kania, Perloche, dan Clana juga mengincar hal yang sama dengan Frey. 
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Chapter 9 
Bab 9 -- Gang Belakang 

"Frey, kamu di sana?" 

"...Kania, buka pintunya." 

"...Ya." 

Ketika akhir pekan yang dijanjikan tiba, Isolet muncul di asramaku dengan mata menyala-
nyala. 

Sebagai referensi, beberapa hari terakhir ini biasa saja tanpa ada yang istimewa. 

Sebagian besar, Saintess yang menerima berkah yang memungkinkan dia untuk 
membengkokkan keberadaan manusia super menjadi dua terus-menerus mencoba 
menculikku ke katedral dan karena itu dia terus memicu skill 'False Evil's Intuition' dengan 
sia-sia. Akibatnya, saya dipaksa untuk hidup setiap saat bangun gemetar dalam kecemasan. 

Aku bergidik ketakutan ketika mendengar Irina sering melafalkan mantra kutukan 
pamungkas yang dia buat di timeline sebelumnya. 

Saya juga berkeringat dingin ketika Putri sesekali melirik saya dengan senyum dingin 
ketika saya mencoba untuk menyambutnya kembali dengan seringai bodoh saya sendiri. 

Sudah menjadi bagian dari rutinitas saya untuk bermain dengan boneka kucing berbulu 
setelah memasukkan kekuatan hidup saya ke Kania. Saya terus mencoba untuk 
mengambilnya dari Kania, yang baru-baru ini mulai tidur dengan boneka di tangannya. 
Namun, saya menjadi takut ketika dia melemparkan dan berbalik ... 

Sekarang aku memikirkannya, perilakunya dalam beberapa hari terakhir cukup aneh. 

Namun, dia masih hidup, dan hanya itu yang penting, bukan? 

"Selamat datang, Nona Isolet." 

"Kani? Kenapa kamu..." 

"Saya saat ini tinggal di ruangan ini sebagai pelayan Tuan Muda." 

Isolet terkejut melihat Kania, yang membukakan pintu untuknya atas namaku, dan begitu 
penjelasan Kania selesai, Isolet memelototiku, lalu membuka mulutnya. 

"Frey, apa kamu sudah gila...?" 

"...Apa?" 
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"Untuk membawa Kania... seorang wanita... ke dalam kamarmu... amoralitas seperti itu...!" 

Seru Isolet, suaranya bergetar karena marah dan rona merah cerah muncul di wajahnya. 

Ya, Isolet cukup rentan dengan situasi seperti itu. 

Karena hanya dilatih di keluarga Bywalker, dia tidak tahu apa-apa selain seni bela diri dan 
merupakan gadis murni yang tidak memiliki pengalaman romantis sebelumnya karena 
kepribadiannya yang jujur, dan suasana dingin yang tidak dapat didekati. 

Isolet sendiri tahu dia sudah pada usia menikah, jadi setiap kali topik seperti itu muncul, 
dia bereaksi secara sensitif tanpa menyadarinya. 

"...Anak-anak zaman sekarang cepat sekali, Kak." 

"Eiii...!" 

"Mengapa? Suster, mengapa Anda tidak mencobanya setidaknya sekali sebelum terlambat? 
Kamu tidak ingin menjadi perawan tua, kan?" 

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

Wajahnya semakin tersipu mendengar kata-kataku, tetapi ketika dia mendengar kata-kata 
'perawan tua' dia berdiri di sana membeku kaku. 

'...Jangan bilang dia meninggal karena serangan jantung?' 

Saya dengan cepat menggunakan keterampilan memeriksa saya dengan panik untuk 
memeriksa jendela statusnya, lalu segera menghela nafas lega. 

[Statistik] 

Nama: Isolet Arham-Bywork 

Kekuatan: 8.5 

Mana: 5 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 7 

Status Pasif: Lengan Kanan Terluka/Kejutan Mental 

Meskipun dia tidak mati, dia menderita debuff 'kejutan mental'. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 100 poin! (Kebenaran yang Keras)] 
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'...Bahkan sistem mengkonfirmasi pembunuhan itu.' 

Saat aku menyampaikan belasungkawaku kepada Isolet, yang menjadi perawan tua 
bersertifikat yang disetujui oleh sistem, Kania, yang berdiri di sampingku dengan ekspresi 
tidak puas, membuka mulutnya. 

"...Tuan Muda bercanda. Hubungan saya dengan Tuan Muda tidak seperti itu. " 

"Kania, sekarang aku..." 

Saat aku hendak menghukumnya karena kebiasaan, aku membeku saat melihat jendela 
statusnya yang muncul di depanku. 

"...Tuan muda?" 

"Kania, tadi malam benar-benar hebat." 

"...Tolong jangan seperti ini." 

Kemudian Kania, yang telah menatapku dengan misterius, tiba-tiba mendorongku ke 
samping dengan tatapan jijik ketika aku dengan licik melingkarkan tanganku di 
pinggangnya. 

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

Saat aku memelototinya dan mencoba melingkarkan tanganku di sekelilingnya sekali lagi, 
aku melihat Isolet menghunus pedangnya dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa dia 
akan menyerangku kapan saja, jadi aku diam-diam menyembunyikan lenganku di belakang 
punggungku dan bertanya. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini? Saudari?" 

"...Apakah kamu bertanya karena kamu tidak tahu?" 

"Oh itu benar. Kita seharusnya pergi ke gang belakang, kan?" 

"... Cepat bersiaplah. Kita akan pergi sekarang." 

Setelah meninggalkanku dengan kata-kata itu, dia meninggalkan ruangan dengan wajah 
memerah. 

"........" 

"... Kania." 

Setelah memastikan bahwa dia keluar dari ruangan, aku menatap Kania dengan dingin. 

"...Ya." 
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"Apakah kamu baru saja mendorongku?" 

"........." 

"...Jawab aku." 

Saat aku mendekatinya dengan ekspresi apatis di wajahku, Kania menundukkan kepalanya, 
lalu membuka mulutnya. 

"Saya minta maaf, Tuan Muda ... saya kehilangan akal sejenak ... kyaa!" 

Aku mendorongnya ke tempat tidurku sebelum dia selesai berbicara, lalu naik ke atasnya 
dan berbisik. 

"...Kania, kenapa kamu terus memberontak?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Y-Tuan Muda...! Jangan seperti ini...!" 

"Mengapa? Mengapa Anda tidak mendorong saya pergi seperti yang Anda lakukan 
sebelumnya? Ayo, cepat dan dorong aku pergi. Jika Anda tidak mendorong saya ... itu 
berarti Anda menyukainya juga. " 

"U-Ugh...!" 

Mendengar kata-kataku, Kania menjadi pucat dan mulai mendorongku ke samping, tetapi 
dia sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin sejak awal untuk mendorongku menjauh 
dengan kekuatannya yang lemah. 

"Ya... kau juga menyukainya, kan?" 

"T-Tolong Berhenti! Hentikan!!" 

Akhirnya, ketika saya meraih kerah Kania dengan tatapan berbahaya, dia mulai 
melemparkan tinjunya ke arah saya. 

"... Heh." 

"... hiks!" 

Dia memukulku dengan tinjunya untuk sementara waktu, dan setelah mendapatkan waktu 
yang tepat, aku meraih kedua tangannya dan menggenggamnya dengan kuat. Selanjutnya, 
saya memaksakan berat badan saya di atas tubuhnya, lalu berbisik sekali lagi. 

"...Jika aku memikirkannya, aku bisa memaksakan diriku padamu seperti ini." 

".....!" 
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"Karena kamu milikku. Anda bukan kepala pelayan atau pelayan saya ... Anda hanyalah alat 
yang saya gunakan sesuai keinginan saya. " 

"Ah... ahhh..." 

Saat saya dengan acuh tak acuh menyaksikan matanya perlahan menjadi redup, saya 
membuka mulut untuk meletakkan paku terakhir dalam masalah ini. . 

"Jadi, jangan membangkang. Jika kamu bertindak memberontak sekali lagi... Ini tidak akan 
berakhir di sini... Batuk!!" 

".....Tuan muda!?" 

Namun, tak lama kemudian banyak darah mengalir keluar dari mulutku, dan akhirnya aku 
menumpahkan banyak darah ke pakaian dan tempat tidurnya karena aku tidak bisa 
menutup mulutku tepat waktu. 

"...... Uhuk uhuk! Batuk!" 

"A-Apa ini..." 

"...Enyah." 

"Ya?" 

"PERGI!!!!!" 

Saat aku berteriak, Kania menatapku seolah tertegun sejenak, lalu bergegas keluar kamar. 

"Uhuk uhuk! Persetan..." 

Saat aku memuntahkan darah dari mulutku, aku diam-diam menatap punggungnya yang 
menghilang. 

[Statistik] 

Nama: Kania 

Kekuatan: 3 

Mana: ??? 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 4 

Status Pasif: Menderita  Ketidakstabilan Mana  Kutukan Penghancuran Diri / Kejutan 
Mental 
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"...Fiuh, kita melewati rintangan untuk saat ini." 

Hanya ada satu alasan saya melakukan ini. 

Baru saja, hidup Kania dalam bahaya. 

Saat aku melihat jendela status Isolet tadi, aku terkejut melihat status pasif Kania tiba-tiba 
muncul di depanku. 

Itu karena statusnya 'Afflicted' dan 'Mana Instability' yang awalnya dia ubah menjadi 
'Critically Ill' dan 'Mana Outburst'. 

Alasan dia baik-baik saja mungkin karena belum lama fenomena 'Mana Outburst' terjadi. 
Karena, ketika ledakan mana terjadi, mana tubuh mengalir mundur seiring berjalannya 
waktu. 

Ketika ini terjadi, subjek akan tersiksa oleh rasa sakit yang luar biasa seolah-olah seluruh 
tubuh mereka dicabik-cabik, kemudian akhirnya mereka akan menjadi gila atau mati. Dan 
bahkan jika mereka entah bagaimana secara ajaib bertahan hidup, mereka mungkin harus 
hidup sebagai orang cacat selama sisa hidup mereka. 

Karena ini adalah keadaan darurat, saya tidak punya pilihan selain bertindak seolah-olah 
saya akan menyerangnya untuk menanamkan lebih banyak kekuatan hidup dengan 
memaksimalkan area kontak dengan tubuhnya. 

'...Tunggu, apa alasan ledakan mana Kania yang tiba-tiba?' 

Aku yakin aku telah memasukkan kekuatan hidupku ke dalam dirinya setiap malam... 
Kenapa dia menderita ledakan mana? Saya tidak paham. 

'Apakah dia menggunakan ilmu hitam di belakangku?' 

Jika dia terus menggunakan sihir hitam tanpa bantuanku, itu bisa menjelaskan fenomena 
ledakan mana. Apa pun itu, aku perlu menyelidiki apa yang dia lakukan. 

Saat saya merenung, saya melihat darah di seprai dan menyadari bahwa saya 
memuntahkan banyak darah di depannya. 

Saya yakin pada akhirnya dia akan bertanya tentang kejadian hari ini... Bagaimana saya 
harus menanggapinya? 

'...Haruskah aku berpura-pura menderita penyakit jantung? Tidak, tidak ada hal seperti itu 
di timeline sebelumnya... Lalu haruskah aku mengatakan itu adalah efek samping dari bros 
itu?' 
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Setelah beberapa saat mempertimbangkan, saya ingat fakta bahwa Isolet sedang menunggu 
saya, jadi pertama-tama saya menunda kekhawatiran saya untuk nanti, lalu segera mulai 
berganti pakaian. 

Entah bagaimana, hal-hal yang perlu saya khawatirkan terus menumpuk. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Frey, kita mau kemana?" 

"Hah? Tentu saja kita akan pergi ke gang belakang, bukan?" 

Saat ini saya sedang berjalan menyusuri jalan pasar dengan Isolet sambil mengenakan 
jubah hitam. 

Sebagai referensi, Isolet sangat gugup pergi ke gang belakang yang berbahaya, jadi dia 
mengenakan baju besi di bawah pakaiannya, dan tetap waspada terhadap lingkungan 
sambil mencengkeram pedang keluarganya dengan kuat. 

Namun, gang belakang sebenarnya tidak berbahaya seperti yang dia pikirkan. Sudah 
menjadi rahasia umum bahwa jika Anda tertangkap Anda akan dijatuhi hukuman mati, 
tetapi karena aturan itu tidak ditegakkan dengan benar, gang belakang hanyalah distrik 
hiburan rata-rata Anda. 

Tentu saja, ada beberapa sudut yang sangat berbahaya. 

"B-Bantu... Bantu aku..." 

"Tubuhku... Badanku sakit..." 

"B-bahkan sepotong roti... tidak apa-apa..." 

Kami diam-diam melewati jalan pasar, lalu tiba-tiba pengemis mulai berbondong-bondong 
mendatangi kami. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"...ah." 
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Isolet memiliki ekspresi sedih di wajahnya ketika dia menyaksikan pemandangan seperti 
itu, karena sebagian besar pengemis yang berkumpul di sekitar kami adalah anak-anak. 

Alasan untuk situasi ini adalah karena Kekaisaran kita korup. 

Kaum bangsawan hanya peduli pada kesejahteraan mereka sendiri dan tidak 
memperhatikan rakyatnya, sehingga orang-orang akan menjadi miskin. Makanya orang tua 
membuang anaknya di tengah pasar seperti itu untuk mengurangi mulut yang perlu diberi 
makan. 

Anak-anak terlantar mengembara mengemis selama berhari-hari, lalu akhirnya mati 
kelaparan. 

Kemudian mayat mereka menghilang keesokan harinya. 

Pada hari mayat menghilang, anak-anak lainnya tidak mengemis selama beberapa hari. 
Adapun alasannya, mereka yang tahu tidak perlu penjelasan. 

Insiden serupa terjadi di seluruh Kekaisaran. Jika itu masalahnya, orang mungkin bertanya-
tanya mengapa semua orang berdiri diam ketika orang-orang yang menjalani kehidupan 
miskin seperti itu kemungkinan besar akan bangkit. 

Jawaban sederhana untuk pertanyaan itu adalah ... itu akan segera terjadi. Itu juga, di 
seluruh Kekaisaran. 

Dan semuanya dimulai dengan 'serangan di asrama rakyat jelata', di Sunrise Academy. 

Tentu saja, alasan di balik serangan itu adalah... Raja Iblis yang mulai bergerak dengan 
sungguh-sungguh, tetapi bahkan jika Raja Iblis tidak turun tangan, itu adalah 
pemberontakan yang pada akhirnya akan meletus suatu hari nanti. 

Dalam hal itu, saat saya mengutip kata-kata leluhur saya, Dunia Fantasi Gelap yang tanpa 
harapan ini sedang dalam nafas terakhirnya. 

Pemberontakan, pemberontakan, kekeringan, bencana kadang-kadang akan terjadi ... Pada 
akhirnya, keberadaan yang mustahil untuk ditentang yang disebut Raja Iblis muncul. 

Bahkan jika saya, karakter utama, membangunkan persenjataan pahlawan dan membunuh 
Raja Iblis menggunakan rute standar, bukan sistem, pada saat itu akan terlambat dan saya 
akan ditinggalkan sendirian di dunia yang hancur ini. Betapa suram dan absurdnya dunia 
ini. 

"Tolong, aku mohon padamu... Kakakku kesakitan..." 

"...Hmm?" 
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Sementara saya mengutuk dunia terkutuk ini berulang kali di dalam pikiran saya, saya 
segera sadar dan melihat ke bawah ketika seseorang menarik jubah saya. 

"Tolong... Tolong, hanya satu sen... Demi Tuhan..." 

"........" 

"Aku ingin memberi makan adikku... bahkan sepotong roti..." 

"...sepotong roti?" 

"Saudaraku... sebelum dia meninggal karena sakit... aku ingin memberinya makan dan 
melihat senyumnya setidaknya sekali... heik... heik..." 

Gadis kuyu tapi manis, yang menarik jubahku, menangis saat berbicara, karena dia diliputi 
oleh emosinya. 

Saat aku menatapnya seperti itu, aku akan membalas dengan dingin karena kebiasaan, 
tetapi kemudian berbicara dengannya dengan suara yang ramah ketika aku segera 
menyadari bahwa jubah yang aku kenakan menyembunyikan penampilanku. 

"...Berhenti menangis." 

"heik, heik... hirup..." 

"Benar, kau gadis yang baik." 

Aku menepuk lembut kepala gadis kecil itu. Dia berhenti menangis dan terisak, lalu aku 
melirik ke samping ke arah Isolet, yang ada di sampingku. 

"Tolong... Bu... Anakku..." 

"Kakak... aku lapar... Tolong bantu aku..." 

"Kakak... Tolong bantu aku..." 

"Sekarang, tunggu sebentar! Semua orang akan mendapatkan bagian mereka secara setara, 
jadi berbarislah!" 

Isolet berkeringat deras saat berhadapan dengan pengemis yang menemukan identitasnya 
sebagai wanita bangsawan ketika mereka melihat pedang yang dibawanya. Rupanya, gadis 
kecil ini terlalu lemah untuk bergabung dengan kerumunan itu. 

'Dalam situasi seperti itu... dia mungkin tidak akan bisa melihat tindakanku...' 

Setelah saya merenung sejenak, saya mengaduk-aduk saku saya, lalu mengeluarkan 
sekantong koin emas dan menyerahkannya kepada anak kecil itu. 
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"...Dengan ini, perlakukan adikmu dan temukan rumah." 

"...Ya ya!? Tetapi...!" 

Melihat kantong koin emas di tangannya, dia tampak tercengang, lalu segera mengangkat 
suaranya. 

"Ssst..." 

"Um... umm..." 

Saat aku buru-buru menutup mulutnya dengan panik, aku melihat sekeliling dengan hati-
hati, lalu melepaskan tanganku dari mulutnya, dan berbisik. 

"... Kami hampir tertangkap." 

"Ha, tapi ... itu terlalu banyak ..." 

"...Hah?" 

"A-aku tidak berpikir aku bisa memberimu imbalan apa pun... Apa yang harus aku lakukan? 
A-aku tidak berpikir aku akan pernah bisa membayarmu kembali bahkan ketika aku 
dewasa..." 

Setelah membelai rambut gadis kecil pemberani yang ingin membalas budiku ketika dia 
dewasa, aku berbisik pelan lagi. 

"Ya, benar. Anda tidak perlu membayar saya. " 

"Betulkah...?" 

"Ya, sebaliknya, bantu aku sebentar." 

"...Ya?" 

"Apa yang akan kamu lakukan mulai sekarang bernilai beberapa kali lebih banyak daripada 
beberapa koin emas." 

Karena itu, gadis kecil itu memiringkan kepalanya saat aku membisikkan sesuatu ke 
telinganya, lalu segera dia memberiku senyum berseri-seri dan berkata. 

"Aku tidak tahu mengapa kamu memintaku melakukan ini, tapi aku akan mencoba yang 
terbaik!" 

"...Baiklah, setelah kamu selesai, bawa adikmu keluar dari tempat ini sesegera mungkin." 

Karena itu, saya mengeluarkan cambuk, lalu mulai memukuli anak itu dengan sekuat 
tenaga. 
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"...kyaa!!" 

Ketika dia berteriak dengan suaranya yang lemah, para pengemis yang menjarah uang 
Isolet, orang yang lewat, dan bahkan Isolet sendiri segera melihat ke arah kami saat wajah 
mereka berkerut dengan ekspresi terkejut. 

"... Dasar orang rendahan! Beraninya kamu mencoba mencopet?" 

"A-aku minta maaf!! Aku tidak akan pernah melakukannya lagi... kyaa!!" 

"Diam!! Serangga sepertimu pantas mati!!" 

Dengan mengatakan itu, saya mulai mengerahkan lebih banyak kekuatan pada cambuk, 
dan jeritan gadis kecil itu menjadi serak. 

'...Ah, lenganku sakit.' 

Tentu saja, cambuk ini adalah 'Whip of the False Evil' yang saya beli sebelumnya dari toko, 
yang tidak menimbulkan rasa sakit pada orang yang dicambuk. Mungkin gadis kecil ini 
sedang mengatupkan giginya untuk menahan gelitikannya sekarang? 

"Oh tidak!! Tolong hentikan!!" 

Saat aku berpura-pura memukul anak itu, Isolet bergegas ke tempat kejadian dengan mata 
menyala-nyala, lalu meneriakiku sambil memeluk anak itu. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Apakah anda tidak waras!? Apa yang dilakukan anak ini..." 

"Dia mencoba mencuri dompet saya." 

"Tapi itu tidak berarti kamu harus memukul anak sampai sejauh ini!!!" 

Marah, Isolet membaringkan gadis itu di tanah dan kemudian berjalan ke arahku dengan 
mata yang memancarkan kebencian. 

"Baiklah, aku akan berhenti. Aku akan melanjutkan perjalananku..." 

"...Kau benar-benar orang yang mengerikan. Betulkah." 

"...Kau menyadarinya sekarang?" 

"Aku bodoh karena mempercayaimu. Mulai sekarang, aku tidak akan 
mengkhawatirkanmu... Aku juga tidak akan memperlakukanmu secara pribadi. Jadi, jangan 
panggil aku kakak mulai sekarang." 

"Lakukan apa yang kamu mau." 
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Karena itu, dia memelototiku dengan jijik, lalu berbalik dan berjalan ke arah gadis kecil itu. 

'...Apa itu bekerja?' 

Aku menatapnya sejenak, lalu segera menggunakan skill 'Membaca Pikiran' dengan rasa 
antisipasi, tapi... 

[ Emosi Isolet Arham Bywalker saat ini: 
Penghinaan/Kemarahan/Kekecewaan/Kekhawatiran/Penyesalan/Kasihan/Sedih] 

"... Haa." 

Saya menghela nafas dalam-dalam segera setelah saya menemukan bahwa dia masih 
memiliki emosi seperti keprihatinan, penyesalan, dan belas kasihan. 

'Anda tidak akan khawatir ... Anda berbohong.' 

Jika Isolet terus 'prihatin' tentang saya... dia akan berada dalam bahaya besar di skenario 
utama yang akan datang. 

Jadi, pada kesempatan ini saya akan mengakhiri kasih sayangnya untuk saya ... tapi kakak 
yang baik hati ini tampaknya masih peduli dengan bajingan seperti saya. 

"........." 

Aku diam-diam menunjukkan jempol pada gadis kecil di lengan Isolet karena dia 
menatapku dengan ekspresi yang sedikit ketakutan. 

"...Terimakasih!" 

Setelah itu, dia pergi dari Isolet dengan tergesa-gesa, lalu mengucapkan terima kasih 
dengan suara keras sambil menundukkan kepalanya dan kemudian menghilang ke dalam 
gang yang gelap. 

[ Poin Jahat Palsu yang Diperoleh: 300 poin! (Malaikat Amal)] 

"...Ayo pergi." 

Saat aku menatap jendela notifikasi yang muncul di depanku, aku dengan tenang berbicara 
dengan Isolet, yang masih memelototiku. 

"...Di mana?" 

Ketika dia bertanya lagi dengan dingin, saya menjawab sambil menunjuk ke gang gelap 
tempat anak itu baru saja masuk. 

"...ke gang belakang." 
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"...Ha, apakah ini benar-benar gang belakang?" 

"Betul sekali." 

Isolet yang memasuki gang belakang terdiam saat menyaksikan pemandangan indah di 
depannya. 

Memang, bahkan aku akan tercengang. 

Jika Anda mundur satu blok, Anda akan melihat anak-anak mati kelaparan, dan jika Anda 
berjalan satu blok di depan, Anda akan melihat dekorasi di mana-mana dan orang-orang 
berjalan-jalan sambil mengenakan perhiasan dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

Namun, inilah kenyataan konyol dari Kekaisaran busuk ini. 

"...Apakah semua orang ini datang ke sini melalui lorong gelap tempat kita masuk?" 

"Tidak, itu bahkan bukan pintu masuk. Orang berpangkat tinggi mengklaim itu kotor, dan 
itu hanya gang yang bahkan tidak digunakan untuk keadaan darurat. " 

"........" 

"Kalau begitu, selamat datang di jantung Kekaisaran... Profesor." 

Ketika saya mengubah cara saya memanggilnya, Isolet mengerutkan kening dan berbicara 
dengan dingin. 

"Pandu aku ke toko." 

"Itu tepat di depanmu, tidak bisakah kamu melihat?" 

"...Apa?" 

"Saya tidak masuk melalui lorong gelap tanpa alasan. Aku masuk melalui jalan itu dengan 
sengaja untuk menghemat waktu." 

"...Kamu tunggu di sini. Aku akan mengurusnya." 
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Karena itu, dia mulai berjalan dengan susah payah menuju toko alat sulap. 

"Maaf, pemilik. Tapi aku akan segera mempekerjakanmu agar kamu tidak merasa bosan 
lama-lama..." 

"U-Ugh...!" 

"...Hah?" 

Setelah satu menit mengheningkan cipta bagi pemilik eksentrik favoritku, tiba-tiba aku 
berbalik mendengar suara erangan dari kejauhan lalu langsung membeku. 

"Eh! Ugh! Ugh...!!!" 

"...Tetap diam, Nak. Tidak ada seorang pun di sini untuk membantu Anda. " 

"Hah? Anda tidak terlihat seperti Anda makan banyak, namun Anda sangat penuh energi, 
bukan? Saya pikir kami mendapatkan produk yang berharga, bukan? " 

Itu karena, di celah remang-remang di antara dua bangunan, saya melihat gadis kecil yang 
sebelumnya menerima sekantong koin emas dari saya berjuang sambil dipegang dengan 
paksa oleh sekelompok pria bertopeng. 

"Puha... Saa-Selamatkan aku...! Aduh...!" 

"Jika dia sebagus ini... dia akan menjadi produk premium jika kita memberinya makan 
dengan baik." 

"...Kami mundur untuk hari ini." 

"Hei, kamu akan membiarkanku bersenang-senang hari ini, kan?" 

Gadis itu, yang telah berjuang untuk sementara waktu, segera pingsan setelah terkena 
pukulan di perutnya. Segera setelah itu, para penculik bertopeng mengikatnya dan 
bertukar kata, lalu menghilang di suatu tempat dalam sekejap. 

"Ha..." 

Melihat pemandangan itu dengan tenang, aku bergumam, memainkan pedang 
kesayanganku, yang sebelumnya aku sembunyikan di dalam jubahku, dekat dengan dadaku 
karena takut dikerumuni oleh pengemis jika mereka mengetahuinya. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"...sepertinya aku harus mengubah rencanaku." 

Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saatnya telah tiba untuk menjalankan 
peran asliku sebagai pahlawan. 
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Chapter 10 
Bab 10 -- Kedatangan Pahlawan 

Ketika saya tiba di tempat di mana para penyerang menghilang di samping gadis itu, saya 
merasakan perasaan yang akrab namun tidak menyenangkan. 

"...Sihir hitam." 

Dalam ilmu hitam, semakin jahat hati kastor, semakin ganas mana gelapnya. 

Sulit bagi orang biasa untuk menyadarinya, tapi aku bisa dengan mudah membedakannya 
karena aku selalu bersama Kania. 

"........." 

Aku memejamkan mata sejenak untuk merasakan mana gelap setan dari ilmu hitam. 
Beberapa saat kemudian, saya merasakan jejak mana gelap yang mengarah ke jalan di luar. 

"...Apakah itu mantra siluman?" 

Bahkan di gang belakang, hampir bunuh diri untuk menculik seorang gadis di siang hari 
bolong dan menggunakan jalan yang ramai sebagai rute pelarian. 

Rupanya, ada penyihir yang cukup terampil di antara para penculik. 

[ Quest Tak Terduga Terjadi ! ] 

"...Hmm?" 

Saat aku sedang berspekulasi, sebuah jendela sistem tiba-tiba muncul di depan mataku. 

Quest Mendadak: Penyelamatan Anak 

Konten Quest: Selamatkan gadis kecil itu. 

Hadiah: ??? 

Kegagalan Penalti: Sedikit penurunan kesehatan dan umur. 

"...Pencarian? Jadi, apakah kasus ini terkait dengan 'Skenario'?" 

Quest yang diberikan oleh sistem 'Path of False Evil' erat kaitannya dengan nasib suram 
dunia ini, yaitu 'skenario', yang secara langsung terkait dengan akhir buruk yang tak 
terhindarkan. 

Kalau begitu, sepertinya ada satu alasan lagi untuk menyelamatkan anak itu. 
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Saya tidak tahu mengapa, tetapi menyelamatkan gadis kecil itu akan membantu mencegah 
akhir dunia yang buruk. 

Saat aku menguatkan tekadku dengan pemikiran seperti itu, aku mendengar suara 
gemuruh dari luar. 

Ketika saya pergi ke luar, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, saya menyaksikan toko 
alat sulap dihancurkan. 

"Lass, mengapa kamu bertindak begitu kasar? Apakah Anda memiliki sesuatu terhadap 
saya? " 

"...Kau cukup terampil. Aku harus menganggapmu serius." 

Karena itu, ekspresi Isolet berubah serius. Dia menghunus pedang keluarganya sementara 
pemilik toko alat sulap mengeluarkan berbagai artefak dengan senyum ramah di wajahnya. 

"Ya ampun, kamu gadis yang tidak mengerti kata-kata, ya? Maka tidak ada yang bisa saya 
lakukan tentang hal itu. Karena kaulah yang pertama merusak tokoku, jangan terlalu 
menyalahkanku, bahkan jika kau terluka, oke?" 

Segera setelah kata-kata itu diucapkan, tebasan pedang Isolet dan mantra sihir pemiliknya 
bentrok. 

Setelah mengamati pemandangan itu sebentar, saya menilai bahwa pertempuran akan 
berakhir pada saat saya kembali, dan mengeluarkan jubah hitam yang telah saya lepas 
sebelumnya ketika saya memasuki gang belakang. 

"...Kenapa seseorang sekuat kamu membuka toko ilegal di tempat seperti ini?" 

"Di gang belakang, ada aturan tidak tertulis bahwa seseorang tidak boleh bertanya tentang 
masa lalu seseorang! Dan bahkan jika itu bukan aturan tidak tertulis, aku tidak punya niat 
untuk memberitahu orang sepertimu yang tiba-tiba menyerbu dan merusak properti orang 
lain!" 

Aku menyeringai ketika mendengar suara ceria pemiliknya, lalu segera mengenakan 
jubahku dan diam-diam mengikuti jejak ilmu hitam. 

"...Yah, tahukah kamu kokiku dulu menyajikan hidangan kentang untuk makan siang dan 
makan malam?" 

"Itu membuatku mual hanya dengan memikirkannya. Jadi, apa yang terjadi dengan koki 
itu?" 

"Saya menendangnya keluar setelah saya mematahkan pergelangan tangannya. Itu masih 
murah hati mengingat mulutku masih berbau kentang, terima kasih pada si brengsek itu." 
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Saat saya mengikuti jejak, saya menghela nafas dalam hati ketika saya secara tidak sengaja 
mendengar percakapan pria yang mengenakan jas. 

'...Di blok sebelah kanan pasar, anak-anak sekarat karena kelaparan dan bahkan tidak bisa 
makan kulit kentang, apalagi kentang.' 

Jika memungkinkan, saya ingin memberi makan semua gelandangan di pasar sampai 
mereka puas. Namun, jika saya melakukan itu sebagai putra pertama dari keluarga 
'Starlight', saya tidak akan memiliki sisa hidup karena penalti sistem. 

Apalagi, saya tidak punya cukup dana untuk membantu mereka sambil menyembunyikan 
identitas saya. Karena saya juga membutuhkan sumber daya keuangan untuk mengatasi 
skenario yang akan datang. 

Saya sejenak menatap pria-pria yang melewati saya, dan bersumpah pada diri sendiri 
bahwa setelah semuanya selesai, saya akan segera memulai dengan proyek bantuan yang 
buruk saat saya diam-diam berbaris maju. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Hah? Apakah ini distrik makan?" 

Untuk beberapa alasan, jejak ilmu hitam membawaku ke distrik restoran. 

Aku memiringkan kepalaku sebentar. Saat berikutnya, saya menutup mata saya lagi untuk 
merasakan mana yang gelap karena saya khawatir jika saya entah bagaimana salah 
memahami jejak ilmu hitam. Namun, tetap saja aku bisa merasakan kehadiran kuat dari 
mana gelap di distrik makan. 

Akhirnya, saya membuka mata saya dan memutuskan untuk mempercayai insting saya saat 
saya berlari menuju distrik makan. 

Setelah berjalan di sekitar distrik makan untuk waktu yang lama, restoran mewah menjadi 
jarang, dan restoran lusuh secara bertahap mulai muncul, saat mana gelap tumbuh 
semakin intens. 

"...Hmm?" 
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Namun, ketika saya mencapai ujung distrik makan, kehadiran mana gelap tiba-tiba 
menghilang. 

Saat aku mengangkat kepalaku untuk menilai kelainan ini, aku disambut oleh 
pemandangan sebuah kedai tua yang tampak seperti milik pedesaan. 

"... Greenhorn tidak diperbolehkan." 

"...Enyah." 

Aku menarik napas dalam-dalam, dan saat aku hendak memasuki kedai, tiba-tiba dua 
bajingan keluar dari pintu masuk dan menghalangi jalanku. 

"Saya datang ke sini karena saya mendengar bahwa makanan ringan di sini enak ..." 

"Tidak bisakah kamu mendengar kami, Nak? Persetan." 

"...Haruskah aku menghajarnya sampai habis? Seharusnya baik-baik saja, karena aku bosan 
sampai mati. " 

Namun demikian, ketika saya tidak mundur, para preman mendekati saya dengan 
mengancam, sambil meretakkan buku-buku jari mereka, tapi ... 

"...Bisakah kamu merekomendasikan kepadaku apa yang enak di sini?" 

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

Segera setelah itu, saya melemparkan beberapa koin emas yang saya ambil dari saku saya 
ke arah mereka. Para preman, yang segera merampas koin emas, tanpa sadar saling 
menatap sejenak, lalu buru-buru menundukkan kepala di depanku dan mulai merendahkan 
diri. 

"Tentu saja, Tuan Muda ... kedai kami memiliki 'Camilan' yang lezat." 

"Kalau begitu, mari kita bersenang-senang!" 

Jadi, saat aku memasuki kedai, meninggalkan mereka berdua yang masih menundukkan 
kepala, bukannya pesta minum yang ramai, sebuah ruangan yang didekorasi dengan indah 
dengan cermin dan segala jenis permata menyambutku. 

"...Ya ampun, bukankah kamu pria muda yang menawan? Bisnis apa yang Anda miliki di 
sini? " 

"........." 

Akhirnya, seorang nyonya yang memakai riasan tebal turun dengan mata berseri-seri. 
Setelah memahami situasinya dengan kasar, aku segera mulai berakting. 
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"Saya lebih suka melihat dan memilih secara langsung." 

"...Kamu cukup terburu-buru, bukan? Lalu... lihat katalog ini..." 

"Tidak, tidak dengan gambar, tapi dengan mataku sendiri." 

"Ya?" 

"Saat ini, ada begitu banyak tempat di mana orang menipu Anda dengan gambar. Di mana 
Anda menyembunyikan anak-anak? Gudang? Ruang bawah tanah?" 

"......" 

Saat saya berbicara dengan tenang, nyonya itu sedikit mengernyit dan membuka mulutnya 

"...Aku akan mendapat masalah jika melakukan ini pada pemuda tampan ini." 

"...Kau akan mendapat masalah?" 

"Ya... Toko kami juga memiliki keadaannya sendiri... Jika kami mengikuti semua permintaan 
pelanggan kami..." 

"...Bahkan seperti ini?" 

"......!" 

Namun, ketika saya mengeluarkan kantong koin emas dari saku saya dan meletakkannya di 
atas meja, matanya terbuka lebar sejenak, kemudian dia segera mencoba untuk terlihat 
tenang dan berkata. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Kamu pasti anak muda yang cukup kaya, bukan? Namun, tidak peduli berapa banyak yang 
Anda tawarkan, itu adalah rahasia dagang ... " 

"...Bahkan seperti ini?" 

"Hei, jika kamu terus melakukan ini ..." 

"...Bahkan seperti ini?" 

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

Dan kemudian, ketika saya mengeluarkan kantong koin emas satu demi satu dan 
meletakkannya di meja, nyonya itu memiliki ekspresi bermasalah di wajahnya seolah-olah 
dia menderita karena sesuatu. 

"...Bukankah itu mungkin?" 
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"Eh... itu..." 

"Bahkan setelah ini, jika tidak memungkinkan, aku tidak punya pilihan selain mencari toko 
lain." 

"...Sekarang, tunggu sebentar!" 

Setelah menatap nyonya dengan tatapan apatis, saat aku bangkit dari tempat dudukku dan 
berpura-pura mengambil kantong koin emas, dia berteriak panik. 

"Biasanya tidak seharusnya seperti ini... tapi aku akan membuat pengecualian untukmu 
karena kamu pria muda yang tampan, oke?" 

"...Meskipun jubah ini menyembunyikan penampilanku, aku merasa tersanjung." 

"Jika kamu berada dalam pekerjaan ini untuk waktu yang lama seperti diriku... Bahkan jika 
kamu menyembunyikan penampilanmu, aku tahu."... 

Setelah dia selesai berbicara dengan senyum menggoda, dia bangkit dari tempat duduknya 
dan memberi isyarat agar aku mengikutinya. 

Aku bangkit dari tempat dudukku sambil memberinya tatapan acuh tak acuh dan 
menggunakan skill [Inspect] pada nyonya yang perlahan mulai berjalan di suatu tempat. 

Sebagai referensi, saya sudah meningkatkan skill [Inspect] beberapa hari yang lalu dengan 
menghabiskan beberapa poin terlebih dahulu untuk mempersiapkan hari ini. Oleh karena 
itu, watak orang sekarang juga muncul di jendela status. 

[Statistik] 

Nama: ??? 

Kekuatan: 7.5 

Mana: 7.5 

Kecerdasan: 7.5 

Kekuatan Mental: 8.5 

Status Pasif: Berkat Wewangian Penyihir/Succubus 

Disposisi: Penggali Emas 

"...Ha." 

Ketika saya melihat jendela statusnya, saya menghela nafas dan bergumam pada diri 
sendiri dengan keterlaluan. 
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'Alasan quest tiba-tiba muncul adalah ini?' 

Aku merasakan aura jahat darinya, jadi aku menggunakan skill [Inspect] padanya dan 
menemukan 'Blessing of Bewitchment' dan 'Succubus' Fragrance' dalam status pasif. 

Dan, jika ingatanku benar, kedua pasif itu adalah ciri khas yang dimiliki oleh Ratu Succubus 
'Arbatia,' salah satu Eksekutif Raja Iblis di timeline sebelumnya. 

Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dan mana dibandingkan dengan Eksekutif lain, dia 
unggul dalam sihir mental lebih dari siapa pun, terutama sihir 'Rayuan'. 

Berkat itu, pada banyak kesempatan di timeline sebelumnya, dia menyihir banyak prajurit 
yang kemudian meninggal karena kematian seekor anjing. 

'...Ini adalah panen yang tak terduga.' 

Namun, karena saya sekarang telah menemukannya di sini, tragedi itu tidak akan terjadi di 
timeline ini. 

"...Ayo, lewat sini." 

Saat aku memikirkannya, Ratu Succubus tiba-tiba membuka pintu rahasia di lantai dan 
menatapku dengan senyum di wajahnya. 

"...Aku tak sabar untuk itu." 

Saya memberi tahu Ratu Succubus persis bagaimana perasaan saya sekarang dan 
mengikutinya ke ruang bawah tanah. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Sekarang ... kalau begitu, lihatlah sepuasnya, Tuan Muda yang tampan." 

"Ini adalah..." 

Mengikutinya, ruang bawah tanah tempat saya tiba berada dalam kondisi yang cukup 
menyedihkan. 

Karena gadis-gadis dengan mata tidak fokus dan tak bernyawa meringkuk di balik jeruji 
penjara. 
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"Nyonya... ada tamu. Bukankah seharusnya kau tersenyum?" 

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

Ketika Nyonya, yang memelototi mereka, berbicara dengan suara sedingin es, para wanita 
itu tersentak dan dengan paksa membentuk senyum di wajah mereka. 

"Hehehe hehehe..." 

"S-Selamat datang... Selamat datang... Tuan..." 

"Selamat datang......" 

Ada ketakutan di mata mereka saat mereka berusaha keras untuk tersenyum. 

"...Apakah itu sedikit merangsang untukmu, Tuan Muda?" 

"........." 

Saat aku menatap kosong pada mereka, Succubus Queen melirikku dan bertanya. 

"... Hebat." 

"Kamu ... tidak, kamu ... salah satu dari mereka yang kamu sukai?" 

"Aku bercanda." 

Saat aku pindah sambil melihat Ratu Succubus, yang mulai menjilat bibirnya dengan 
senyum di matanya, lalu berkata dengan nada tidak puas. 

"Mereka semua terlihat baik-baik saja ... tapi mereka terlalu tua." 

"Ya? Tapi mereka semua wanita muda berusia dua puluhan?" 

"...Aku ingin seseorang yang lebih muda dariku." 

"........" 

Mendengar kata-kataku, ekspresi Ratu Succubus menjadi kaku. 

"...Tuan Muda, saya minta maaf, tapi itu tidak untuk dijual." 

"Apakah ada orang seperti itu?" 

"...Tolong jangan lakukan ini, Tuan Muda. Jika Anda terus melakukan ini ... saya tidak punya 
pilihan selain menelepon seseorang? 
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Saat Ratu Succubus mengatakan itu dengan niat membunuh dalam suaranya, aku menghela 
nafas dan mengobrak-abrik sakuku. 

"Dengar, aku tahu kamu punya banyak uang, tapi... Tapi aku tidak bisa menjual apa yang 
tidak bisa dijual..." 

"...Sepuluh kantong koin emas."... 

".......!" 

Ratu Succubus, yang berbicara kepadaku dengan nada tidak puas, membeku ketika aku 
melemparkan 10 kantong koin emas satu demi satu di depannya. 

'Aku yakin ini akan berhasil, karena bukankah kau Ratu Succubus yang bahkan 
mengkhianati Raja Iblis karena uang membutakannya?' 

Dia dipenuhi dengan segala macam keinginan. Di timeline sebelumnya, dia meledakkan 
subjek Raja Iblis setelah jatuh cinta pada skema tunanganku dan terpikat oleh harta emas 
dan perak Putri Kekaisaran. 

Tentu saja, pertempuran yang terjadi adalah kemenangan mudah bagi Raja Iblis, tetapi 
setelahnya Ratu Succubus disingkirkan. 

Pokoknya, poin utamanya adalah dia terobsesi dengan uang. 

"Ha, hanya satu orang... seharusnya tidak apa-apa... kan? Yah... aku bisa menangkapnya 
lagi..." 

Succubus Queen, yang gelisah sambil khawatir, segera meraih kantong koin emas dan 
membuka mulutnya. 

"...Tunggu disini. Aku akan pergi menjemputnya sendiri." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"...Aku secara pribadi ingin memastikan dengan mataku sendiri." 

"Itu benar-benar tidak mungkin. Aku akan membawakanmu yang terbaik... Kamu tidak 
perlu khawatir, oke?" 

Saat Ratu Succubus mengucapkan kata-kata itu, dia mengetuk tiga kali di dinding di 
sebelahnya. 

-- Goudou Goudou...! 

Kemudian, tembok itu terbelah, dan sebuah jalan rahasia muncul. 
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"...Omong-omong, permisi, Tuan Muda berasal dari keluarga mana? Jika Anda menjadi 
pelanggan tetap, semua anggota keluarga Anda akan mendapatkan diskon..." 

"... Anak-anak ada di sini, kan?" 

"Ya, tapi Tuan Muda ada di sini jadi...keuk...!" 

Dan, melihat ke lorong yang terbuka, saya mengajukan pertanyaan kepada Ratu Succubus 
yang mulai menegosiasikan kesepakatan dengan saya, dan saat dia lengah, saya 
menendang perutnya dengan sekuat tenaga. 

"...Tunggu anak-anak." 

Aku melirik Ratu Succubus, yang pingsan karena menabrak dinding, dan kemudian mulai 
menuju jalan rahasia. 

. 

. 

. 

. 

. 

"S-Selamatkan aku!!" 

"Membantu!!" 

"Waaaaah... Ibu..." 

"........" 

Saya berjalan keluar dari lorong untuk menemukan anak-anak di sel penjara besar dengan 
lingkaran sihir merah digambar di depan mereka. 

Ketika saya melihat lingkaran sihir itu, saya merasakan nyala api yang mengamuk di dalam 
diri saya. 

Itu adalah lingkaran sihir yang digunakan dalam ritual untuk membangkitkan kekuatan 
Raja Iblis. 

Bahan baku yang digunakan untuk menggambar lingkaran sihir ini adalah darah anak-
anak, dan syarat untuk mengaktifkan lingkaran sihir ini adalah mengorbankan nyawa 100 
anak yang sehat. 
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'...Aku ingin tahu apakah ini yang mereka maksud ketika mereka mengatakan jika mereka 
memberinya makan dengan baik, dia akan menjadi produk premium.' 

Saat aku bergumam pada diriku sendiri, aku merasakan kehadiran seseorang di 
belakangku. 

"...Haa, apa kamu melihatnya?" 

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

"Ngomong-ngomong, Tuan Muda kita dipenuhi dengan energi, bukan? Meskipun dia hanya 
manusia biasa, dia membuatku pingsan untuk sementara waktu. " 

Ratu Succubus, yang berubah menjadi bentuk iblisnya, menghalangi jalan bersama 
sekelompok orang yang mengenakan topeng hitam. 

Dilihat dari aura jahat yang familiar, mereka mungkin semua penyihir... belum lagi mereka 
terlihat seperti penyihir tingkat tinggi juga. 

"...Jangan bunuh dia. Aku ingin dia ditangkap hidup-hidup. Aku akan menggunakannya 
sebagai mainanku." 

""...Ya."" 

Ketika Ratu Succubus memberikan perintahnya, para penyihir mengulurkan tangan 
mereka dan mulai melantunkan mantra. 

"... Heup." 

Segera setelah saya melihat mereka bernyanyi, saya menarik napas dalam-dalam, 
menghunus pedang kesayangan saya dan mengayunkannya dengan kekuatan penuh. 

-- Kaching!! 

Ruangan itu diterangi dengan kilatan cahaya. 

Dan dengan satu tebasan pedang itu, semua penyihir yang mengucapkan mantra jatuh ke 
lantai tanpa daya. 

"...A-Apa!?" 

Aku memelototi Ratu Succubus yang bingung dengan situasi yang tidak bisa dimengerti. 

"K-Kamu...! Apa identitasmu!?" 

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

"T-Tunggu! Tunggu!! Jangan dekati aku!!!" 
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Saat aku mendekatinya, Succubus Queen mulai mundur dengan panik. 

"..........Ugh!" 

Segera saya berlutut, mengerang dan meludahkan darah. Dia memiringkan kepalanya 
sejenak, tetapi segera mendekatiku dengan senyum di wajahnya. 

"Ya ampun, kupikir kamu hanya mainan yang lucu... Siapa yang akan tahu kamu memiliki 
sisi yang tidak terduga?" 

"...Batuk! Batuk!" 

"Namun... jika kamu secara paksa menggunakan teknik yang begitu kuat, kamu hanya akan 
merusak tubuhmu." 

"... Ughh." 

Saat aku berbaring di lantai, batuk darah, Succubus Queen berjongkok di sampingku dan 
berbisik pelan di telingaku. 

"Seperti yang diharapkan, kamu tipeku." 

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

"Haa... Sudah lama sekali aku tidak merasakan aura dengan warna yang begitu murni..." 

"Ugh..." 

"...Seberapa senangnya mewarnai warna murni itu dengan warnaku sendiri?" 

Karena itu, dia meniupkan angin ke telingaku. 

"Ingat aroma ini. Itu milik tuanmu." 

"........" 

"Aroma succubus... Ini bukan untuk semua orang, oke? Itu hanya untuk mainanku." 

".......Ya." 

"Bagus, bagus. Jadi... bisakah kamu melepas jubah yang terlihat pengap itu?" 

Saat saya mulai melepas jubah sesuai dengan instruksinya, dia menatap wajah saya dengan 
mata yang diantisipasi. Namun, begitu dia menatap wajahku, dia panik. 

"...A-Apa? Bagaimana dengan topeng menakutkan itu?" 

"Aku baru saja membelinya." 
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"Apa? Apa itu..." 

Aku menikam pedangku di perutnya sebagai jawaban atas pertanyaannya. 

-- Suluk! 

"Aku tahu kamu mencoba melapor ke Raja Iblis ..." 

"........!" 

Dia mencoba menyampaikan penampilanku kepada Raja Iblis melalui sihir transmisi, jadi 
aku segera membeli 'Tiang Penipuan' dari toko, yang memungkinkanku untuk 
menyembunyikan identitasku sepenuhnya selama satu menit penuh saat memakainya. 

Berkat ini, Raja Iblis pasti marah melihatku memakai topeng putih yang bahkan tidak bisa 
dilihat oleh mata Raja Iblis, belum lagi aku juga mengganggu ritual kebangkitan. 

"Eh, kenapa..." 

"...Hah?" 

Saat aku hendak menyelesaikan semuanya, Ratu Succubus meraih pedang yang tertancap 
di perutnya dan berbicara dengan suara lemah. 

"Kenapa... Wewangian Succubus... tidak bekerja...?" 

"Sederhana saja, karena pikiranku lebih kuat darimu." 

"A-Mustahil... bagaimana... manusia biasa... lebih dari aku..." 

"...Apakah itu kata-kata terakhirmu?" 

"T-Tunggu sebentar!" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Saat aku hendak menarik pedangku dari perutnya, Ratu Succubus berteriak dengan panik. 

"Aku akan memberimu informasi tentang Raja Iblis!!" 

"...Apa?" 

"Y-Ya, aku tidak tahu bagaimana kamu bisa tahu... Bagaimanapun, kamu mengincar Raja 
Iblis, kan? Biarkan saya membantu Anda! Biarpun aku terlihat seperti ini sekarang, aku 
masih salah satu pembantu terdekat dari Raja Iblis, oke?" 

"........." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Saat aku menatapnya, dia mulai memohon dengan lebih sungguh-sungguh, seolah-olah dia 
telah menemukan secercah harapan. 

"Bukan itu saja!! Aku akan memberimu perhiasan emas dan perak!! Bukan hanya uang di 
toko ini, tapi semua kekayaanku!!" 

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

"A-Dan... jika kau mau, aku bahkan akan melayanimu di malam hari!! Aku Ratu Succubus, 
kau tahu? Aku yakin aku bisa memuaskan pria mana pun..." 

"... Ini hampir satu menit." 

"...Eh?" 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku dengan paksa mencabut pedang dari perutnya. 

"... Blergh!" 

Aku menatapnya saat dia jatuh berlutut dan menyemburkan banyak darah dari mulutnya. 
Saya melihat anak-anak di belakangnya dan berkata dengan suara lembut. 

"Teman-teman, tutup matamu." 

Kemudian anak-anak di penjara yang menatapku langsung menutup mata mereka dengan 
tangan. Benar-benar terpuji bahwa mereka mendengarkan orang dewasa dengan sangat 
baik. 

"Kenapa... Kenapa... Bagimu... ini adalah penawaran terbaik di atas segalanya..." 

Sementara itu, saat dia berlutut berdarah, dia mengajukan pertanyaan kepada saya dengan 
suara memudar. 

"...Sederhana." 

Menanggapi pertanyaannya, saya menunjuk anak-anak yang meringkuk di belakangnya 
karena ketakutan. 

"...Kamu seharusnya tidak menyentuh mereka." 

"...Ah." 

Dan saat berikutnya, kepalanya melayang di udara. 

"Bahkan aku tidak menyentuh anak-anak di timeline sebelumnya." 
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Aku menambahkan kata-kata itu sambil dengan dingin menatap kepalanya, yang akhirnya 
jatuh dan berguling-guling di lantai, lalu diam-diam membalikkan punggungku dan 
menatap anak-anak. 

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

Meski begitu, anak-anak tetap menundukkan kepala sambil menutup mata. Saya merasa 
bangga melihat anak-anak ini, dan akhirnya saya dapat menemukan anak itu, alasan utama 
saya untuk datang ke sini. 

"... Dia masih tidak sadarkan diri." 

Saya memotong jeruji besi dengan pedang saya dan membebaskan gadis kecil itu, bersama 
dengan anak-anak lainnya. Aku dengan lembut memeluknya, yang tetap tidak sadarkan diri 
bahkan sekarang karena pukulan sebelumnya, lalu mulai menuju ke luar bersama anak-
anak lain. 

. 

. 

. 

. 

. 

""Terima kasih banyak!!"" 

Setelah keluar dari jalan rahasia, saya membebaskan semua wanita di penjara. Setelah itu, 
saya mengumpulkan koin emas yang telah saya berikan kepada Ratu Succubus dan 
membagikannya sedikit demi sedikit kepada semua orang. 

Awalnya, saya hanya akan memberi mereka satu koin masing-masing, tetapi melihat wajah 
orang-orang miskin yang diculik untuk membiayai Raja Iblis dan ritual kebangkitan, saya 
tidak bisa melakukannya. 

Kemudian para wanita dan anak-anak menundukkan kepala mereka dan menanyakan 
nama saya, tetapi jika saya memberi tahu mereka bahwa saya akan mati seketika, jadi saya 
menutupi tubuh saya dengan jubah hitam dan menyembunyikan wajah saya dengan 
topeng, dan tetap diam. 

Sedih dengan ini, mereka menundukkan kepala mereka sekali lagi dengan kecewa, dan 
melarikan diri dari tempat yang mengerikan ini setelah membentuk sebuah kelompok. 

"... Umm." 
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Saya memiliki ekspresi puas di wajah saya ketika saya melihat punggung orang-orang yang 
menghilang, kemudian berbicara sambil tersenyum ketika anak yang saya pegang dalam 
pelukan saya mengerang dan membuka matanya. 

"Apakah kamu sadar?" 

"... A-Di mana aku?" 

Gadis kecil, yang melihat sekeliling dengan ekspresi tercengang sejenak, segera menatapku 
diam-diam dan mulai menangis. 

"Oh, saudaraku ... apakah kamu menyelamatkanku ...?" 

"........" 

"A-aku bahkan belum melunasi koin emasnya..." 

"...Sudah kubilang kau tidak perlu membayarku kembali." 

"T-Tapi..." 

"...Kalau begitu, aku akan pergi." 

Aku menurunkannya dengan ragu-ragu di pintu masuk kedai. Saya akan pergi ketika saya 
menyadari bahwa saya harus bergegas kembali ke Isolet, yang sedang menunggu saya, 
tapi... 

"...Saudara laki-laki." 

"Hah?" 

Gadis itu meraih jubahku dan menghentikanku, lalu mengajukan pertanyaan dengan 
ekspresi polos. 

"Siapa kamu, saudara?" 

"Saya?" 

Ketika saya menerima pertanyaan itu, saya berpikir sejenak. 

Karena, anak itu hanya bertanya karena penasaran, tapi... itu pertanyaan yang sangat 
berarti bagiku. 

Siapa aku... Dengan kata lain, identitasku... Identitasku tidak pernah berubah sejak hari 
pertama aku mengetahui takdirku dari ayahku. 

Bahkan ketika saya melakukan perbuatan jahat pertama saya kepada tunangan saya, 
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Bahkan ketika Pahlawan Utama mulai membenciku, 

Bahkan ketika mereka mulai mati satu per satu, 

Bahkan ketika aku akhirnya berhasil mati bersama Raja Iblis. 

Saya selalu hanya memiliki satu identitas. 

Untuk mempertahankan identitas itu, saya selalu memainkan persona yang berbeda setiap 
kali saya melakukan perbuatan jahat. 

Menggunakan garis dan nada yang hanya akan diucapkan oleh penjahat kelas tiga yang 
pengecut, menyedihkan, kekanak-kanakan, memisahkan saya dari identitas diri saya 
sebagai kejahatan palsu. 

Jika saya tidak melakukan itu, saya takut apa yang saya lakukan akan menjadi kejahatan 
yang nyata dan bukan yang palsu, dan karena ini, identitas saya akhirnya akan hilang suatu 
hari dan saya akan menjadi kejahatan sejati. 

Dan pada akhirnya, tampaknya upaya berdarah seperti itu tidak sia-sia. 

Saya mampu melindungi identitas saya sampai saat ini. 

"... Jendela Status." 

Aku melihat bayanganku di cermin di pintu masuk kedai dan dengan sengaja menggunakan 
skill [Inspect] dengan bergumam keras, meskipun aku bisa membukanya di pikiranku jika 
aku mau. 

[Statistik] 

Nama: Frey Raon Starlight 

Kekuatan: ??? 

Mana: ??? 

Intelijen: ??? 

Kekuatan Mental: 9 

Status Pasif: Berkat Bintang  Kesehatan Kritis  Kekuatan Hidup yang Habis 

Saat aku menatap jendela status yang muncul di depanku, aku diam-diam menjawab gadis 
kecil itu, yang menatapku dengan polos. 

"...Pahlawan." 
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"...Hah?" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Kepada gadis kecil yang memiringkan kepalanya saat dia mendengar kata-kataku, aku 
melihat baris terakhir dari jendela statusku dan menjawab dengan nada serius sekali lagi. 

Disposisi: Pahlawan 

"Aku adalah Pahlawan yang lewat." 
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Chapter 11 
Bab 11 -- Sebuah Variabel Muncul 

"...Pahlawan?" 

Ketika saya memperkenalkan diri sebagai pahlawan, anak itu bertanya lagi dengan 
ekspresi tercengang di wajahnya. 

"Ya, hanya itu yang perlu kamu ketahui." 

"...Baiklah!" 

Dia terlihat sangat lucu sehingga aku memiliki senyum kebapakan di wajahku sambil 
membelai rambutnya. Sesaat kemudian, skill Inspect〛 yang saya gunakan sebelumnya 

menunjukkan jendela statusnya. 

Aku langsung mengerutkan kening saat melihat jendela itu. 

[Statistik] 

Nama: Glare 

Kekuatan: 1 

Mana: ??? 

Kecerdasan: 5 

Kekuatan Mental: 6 

Status Pasif: Potensi Misterius 

Disposisi: Murni 

'...Apakah tren memiliki tanda tanya di jendela status akhir-akhir ini?' 

Tanda tanya yang muncul lagi membuatku bingung untuk sesaat, tetapi hanya setelah 
melihat status pasifnya, aku menyadari alasan dari tanda tanya itu. 

'...Anak ini adalah batu permata tersembunyi.' 

Menurut kata-kata nenek moyang saya yang tercatat dalam kitab kenabian, pasif 'Potensi 
Misterius' adalah sifat yang kemungkinan kecil muncul pada anak kecil. 

Jika ada pemicu, sifat itu berkembang menjadi kemampuan yang kuat. 
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Tentu saja, tidak ada cara untuk mengetahui apakah sifat itu ada atau tidak kecuali 
seseorang memiliki sistem. Oleh karena itu, kebanyakan anak dengan sifat itu gagal 
berkembang, tetapi anak di depanku sepertinya beruntung. 

'Status mana anak ini memiliki tanda tanya ... Mungkin dia memiliki bakat sihir yang 
tinggi?' 

Aku membuka toko barang untuk memberi anak itu hadiah terakhir sebelum berpisah, tapi 
segera sebuah kesadaran menghantamku dan aku menghela nafas. 

-- Ramuan Potensi Lv1 (700pts) 

Deskripsi: Ramuan misterius ini dapat menarik potensi orang yang meminumnya. 

( Batas Pembelian: 0/1) 

'...benarkah, bisakah aku membeli ini sekali saja?' 

Untuk menyelamatkan Kania, yang kutukannya memburuk dengan cepat, perlu memberi 
makan adik perempuannya Elixir of Potential〛 sehingga dia dapat dengan cepat 

membangkitkan kemampuan penyembuhannya. 

Jadi... Sayang sekali, tapi kurasa aku tidak bisa memberikan ramuan potensi pada gadis 
kecil yang imut ini. 

"...Anak." 

"Ya?" 

"Sekarang dengarkan baik-baik saudara ini." 

"...Ya!" 

Sayangnya, satu-satunya hal yang bisa saya lakukan sekarang adalah memberinya 
beberapa petunjuk tentang 'Potensi Misterius' untuk meningkatkan kemungkinan dia 
mencapai pencerahan. 

[Selamat! Anda telah berhasil menyelesaikan Sudden Quest: Child Rescue』!] 

[Sebagai hadiah, Anda dapat memilih salah satu dari tiga item berikut!] 

Sekali lagi, prompt sistem muncul di depan saya dengan daftar hadiah, dan saya diam-diam 
menelusuri daftar untuk sementara waktu. 

[Daftar Hadiah] 

Poin Jahat Palsu: Koin Emas 500 poin: 150 Cincin Keberuntungan 
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. 

. 

. 

. 

. 

'...Cincin Keberuntungan?' 

Item yang ditempatkan di urutan ke-3 dalam daftar hadiah memiliki nama yang menarik 
perhatianku. Jadi, ketika saya menyentuhnya tanpa sadar, deskripsi item muncul di depan 
mata saya. 

-- Cincin Keberuntungan 

Deskripsi: Ini mungkin atau mungkin tidak membawa keberuntungan bagi pemakainya...? 

Saat aku menatap item yang memiliki tanda tanya pada deskripsi hadiah, aku langsung 
berpikir keras. 

'...Tetap saja, cincin ini bernilai 500 poin dan 150 emas, bukan?' 

Saya dalam situasi yang mendesak sekarang di mana saya harus mendapatkan poin jahat 
palsu secepat mungkin, tetapi saya masih memiliki sedikit kelonggaran karena saya telah 
bekerja cukup keras akhir-akhir ini. 

Dan masih ada banyak emas. Hari ini, saya membawa semua kekayaan saya untuk 
mengamankan 'item' itu... 150 emas bukanlah masalah besar bagi saya untuk memulai. 

Maka yang tersisa hanyalah cincin misterius ini... Mengapa aku tidak memberikan ini 
kepada gadis kecil itu sebagai hadiah? 

Meskipun tidak mungkin untuk memberikan Elixir of Potential〛 sebagai hadiah... Saya 

dapat memberinya cincin keberuntungan, yang saya peroleh sebagai 'Hadiah Jelas.' Bahkan 
jika itu agak ambigu, itu mungkin membawa keberuntungan baginya seperti yang 
dijelaskan. 

Dan jika nasib baik itu menjadi pemicu untuk membangkitkan 'Potensi Misteriusnya'... 
maka tidak ada hadiah yang lebih cocok dari itu. 

"... Um, Pahlawan?" 

"Hah?" 
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"Apa yang kamu coba katakan?" 

"Oh maaf. Aku membuatmu menunggu." 

"Oh tidak! Aku tidak bosan sama sekali!" 

"Apakah aku pernah bertanya apakah kamu bosan?" 

"... Ugh." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Saat aku berkata begitu, gadis kecil yang tertusuk oleh kata-kataku perlahan mengalihkan 
pandangannya ke samping. 

Aku tersenyum melihat penampilannya yang menggemaskan, dan setelah memilih item ke-
3, [Ring of Good Fortune], sebagai hadiah yang jelas, aku menawarkannya kepada gadis 
kecil itu. 

"... Sekarang, hadiah." 

"Lagi lagi!? T-Tolong jangan lakukan itu...! Aku tidak bisa membayarmu kembali bahkan 
jika aku mati!" 

"Kamu tidak perlu membayarku kembali. baiklah?" 

"Uh, ibuku mengajariku bahwa seseorang harus membayar hutang mereka ..." 

Mendengar jawaban cemberutnya, aku hendak menanyakan keberadaan ibunya, tapi aku 
terdiam saat mengingat fakta bahwa anak-anak yang berkeliaran di pasar semuanya telah 
ditinggalkan di sini. 

Jelas, ibu gadis kecil ini meninggalkannya karena dia akhirnya tidak tahan lagi, atau dia 
mungkin telah meninggalkan sisi ibunya yang sudah meninggal untuk mengemis di sini di 
jalan-jalan pasar. 

Jadi, saya lebih baik tidak mengingatkan dia tentang trauma itu lagi. 

"Nanti, ketika saya menjadi terkenal, datang mengunjungi saya untuk membayar saya 
kembali." 

"... Kapan kamu menjadi terkenal?" 

"Ya, sebentar lagi waktunya akan tiba ketika seluruh Kekaisaran akan memanggil nama 
Pahlawan. Jika Anda benar-benar ingin membayar saya, Anda dapat membayar saya 
kembali saat itu. " 
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"Y-Ya, ya!! Apa pun yang terjadi!! Saya pasti akan menemukan Anda dan melunasi hutang 
saya. " 

"Tidak, jangan memaksakan dirimu untuk membayarku kembali jika kamu tidak mampu 
membelinya ..." 

"...Y-Ya." 

"Nah, maukah kamu menerima hadiahnya sekarang? Ayo, berikan aku tanganmu." 

Gadis kecil itu ragu-ragu ketika saya memintanya untuk mengulurkan tangannya, tetapi 
segera dia dengan hati-hati mengulurkan tangannya. 

Setelah sebentar menatap tangannya, yang kurus seperti penggaruk karena kekurangan 
makanan, aku dengan hati-hati memasang cincin di jari kurusnya seolah tidak 
menyakitinya dan berkata. 

"...ini adalah cincin keberuntungan." 

"...Cincin keberuntungan?" 

"Ya, jika kamu terus memakainya... pada akhirnya, kamu akan mendapat keberuntungan." 

"B-Benarkah?" 

Saya menjawab dengan suara percaya diri ketika dia bertanya kepada saya dengan mata 
terbuka lebar. 

"Memang, sebagai pahlawan, saya dapat meyakinkan Anda tentang itu. Jadi, teruslah 
memakainya mulai sekarang." 

Mendengar nada percaya diriku, gadis itu menatap cincin di jarinya, lalu langsung bertanya 
sambil memiringkan kepalanya. 

"Um... Karena kamu seorang pahlawan, bukankah kamu lebih membutuhkan ini daripada 
aku?" 

"Hah?" 

"Jika kamu seorang pahlawan... kamu harus melawan orang jahat... tidakkah kamu pikir 
kamu akan membutuhkan lebih banyak keberuntungan?" 

Aku membalasnya dengan ekspresi bebas di wajahku. 

"Tidak apa-apa, karena aku orang jahat." 

"...Eh?" 
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"T-Tidak... Maksudku, aku punya banyak cincin ini. Kau tahu aku cukup kaya, kan? Jadi 
kamu tidak perlu khawatir tentang itu." 

Mendengar itu, gadis kecil itu mengangguk pelan, dan setelah membelai rambutnya dengan 
lembut untuk terakhir kalinya, aku memberinya satu nasihat terakhir sebelum menuju 
pintu keluar kedai. 

"Juga, kamu memiliki bakat untuk sihir." 

"...Saya?" 

"Ya, dan itu adalah bakat yang luar biasa dalam hal itu. Jadi, setelah kamu merawat 
saudaramu dan menemukan rumah, bekerja keraslah untuk belajar sihir." 

"...A-Apakah aku bisa melakukannya dengan baik?" 

Saat aku benar-benar keluar dari kedai, gadis kecil itu bergegas di belakangku untuk 
menanyakan satu pertanyaan terakhir. Saya juga memberinya tanggapan terakhir saya. 

"Ya, sebagai pahlawan, saya jamin. Anda akan baik-baik saja. " 

"......!" 

"Kalau begitu, berhati-hatilah." 

Dengan kata-kata itu, saya meninggalkan pertemuan singkat saya di gang belakang dan 
mulai mempercepat langkah saya untuk kembali ke rencana yang telah saya buat 
sebelumnya. 

. 

. 

. 

. 

Gadis pengembara, Glare, menatap Frey yang berangsur-angsur memudar dengan linglung, 
dan bergumam pelan saat dia menghilang sepenuhnya dari bidang penglihatannya. 

"...Aku punya bakat sihir." 

Mengatakan demikian, dia mulai membelai cincin di jarinya. Hadiah yang diberikan 
kepadanya oleh penyelamatnya, sang Pahlawan. 

"Saya akan memberikan segalanya. Pahlawan." 
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Setelah beberapa saat, gadis itu berhenti membelai cincin itu dan melepaskannya dari 
jarinya untuk memeriksa apakah cincin itu rusak. 

"Aku akan bekerja keras..." 

Akhirnya, dia meletakkan kembali cincin itu di jari manis kirinya. 

"...Ketika kamu menjadi terkenal, aku pasti akan menemukanmu untuk membayar 
hutangku." 

Dia mengakhiri pidatonya dengan senyum lembut. 

"...Apakah tidak apa-apa jika aku membayarmu dengan bunga?" 

Sementara itu, cahaya samar memancar dari tubuhnya. 

Pada saat inilah titik balik baru, yang tidak dapat diprediksi oleh Pahlawan atau Frey 
sebelumnya, atau bahkan sistem, terukir di garis dunia ini. 

. 

. 

. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

. 

. 

"Frey!! Kemana saja kamu?!" 

"...Aku pergi keluar untuk mencari udara segar." 

"Omong kosong!!" 

Aku sedang dimarahi oleh Isolet sekarang. 

Karena aku sudah membuatnya menunggu lama. 

Kenyataannya, aku menerima quest dari sistem yang akan membantu menyelamatkan 
dunia. Itu untuk menyerang pedagang manusia ilegal. Selain itu, saya berhasil 
menyingkirkan Ratu Succubus, salah satu Eksekutif Raja Iblis, dan menyelamatkan semua 
wanita dan anak-anak yang diculik. Namun, jika saya mengatakan yang sebenarnya kepada 
Isolet, rentang hidup saya akan terputus. 

"Sungguh, kamu...!" 
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"Mengapa? Apakah kamu khawatir?" 

"...Diam. Aku sedang tidak ingin bercanda dengan omong kosongmu sekarang." 

"Hehe... menikmati masa mudamu, ya?" 

Aku menatap Isolet, yang tidak jujur, lalu mengalihkan perhatianku ke suara sekarat yang 
datang dari belakang. 

"Saat-saat indah... Saat-saat indah..." 

Pemilik toko terbaring di lantai sambil berbicara dengan nada tak bernyawa. Dia melihat ke 
arahku dan berbicara dengan seringai di wajahnya. 

"Jadi, siapa istrimu ini?" 

"...Profesor akademi." 

"Ah, cinta terlarang. Tapi semakin banyak yang kamu lakukan, semakin... Keuhok!" 

Pemiliknya, yang masih berjuang untuk berbicara dengan suara lemah, akhirnya pingsan 
ketika kepalanya terkena sarung Isolet. 

"...Kau tidak membunuhnya, kan?" 

"...Menghancurkannya untuk sementara waktu." 

"Bukankah itu berlebihan?" 

"...Itu adalah tindakan yang dapat dibenarkan." 

Saat itu, Isolet menjawab dengan dingin, toko alat ajaib yang berdiri di atas kakinya runtuh 
berkeping-keping. 

Setelah sejenak menatap pemilik yang menyedihkan itu, yang tiba-tiba menjadi tunawisma, 
aku menyadari bahwa tatapan dingin Isolet masih tertuju padaku. 

"...Katakan di mana saja kamu, Frey." 

"Yah, sudah kubilang aku pergi mencari udara segar, bukan?" 

"Jika tidak, aku akan memberi tahu ayahmu tentang bros itu." 

"...Tidak adil." 

Saat aku menggerutu dengan kerutan di wajahku, Isolet membuka mulutnya dengan 
tatapan tegas. 
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"Sebaiknya kau mengatakan yang sebenarnya. Saya dapat melihat bahkan dengan mata 
tertutup apakah seseorang mengatakan yang sebenarnya atau berbohong." 

"...Baik, baiklah." 

Saya mulai menceritakan skenario yang telah saya siapkan sebelumnya sambil berpura-
pura ekspresi tak berdaya. 

"Sebenarnya, aku pernah ke guild intelijen..." 

"Persekutuan Intelijen?" 

"Ya, itu adalah tempat di mana seseorang dapat membeli dan menjual informasi. Ada 
tempat lain yang sah, tetapi serikat intelijen di gang belakang memiliki jaringan informasi 
paling luas." 

"...Jadi, informasi apa yang kamu dapatkan?" 

"Uh... Hari ini, lelang tahunan terbesar akan diadakan di gang belakang... Saya telah 
menerima informasi bahwa ada kemungkinan serangan teroris di sana." 

"...Apa?" 

Ketika dia membuka matanya pada kata 'Teroris', saya tersenyum dalam hati dan 
menyempurnakan kisah itu dengan menambahkan beberapa detail lagi. 

"Tidak, saya memiliki terlalu banyak kekayaan, bukan? Itu sebabnya saya meminta mereka 
untuk menjual informasi tercanggih yang mereka dapatkan. Setiap bagian dari informasi 
semacam itu adalah senjata." 

"Jadi?" 

"Ngomong-ngomong, mengapa ini adalah informasi paling canggih? Lelang akan dimulai 
dalam waktu kurang dari beberapa menit... Itu benar-benar membuang-buang uang." 

Isolet berbicara dengan ekspresi absurd di wajahnya setelah mendengar kata-kataku. 

"Ada kemungkinan serangan teroris dan banyak orang mungkin benar-benar mati... dan 
kamu di sini menyesali kenyataan bahwa kamu kehilangan uang?" 

"Saya menerbangkan 11 kantong koin emas! Ini masalah serius..." 

"Katakan saja padaku di mana rumah lelang itu sekarang. Dan kau akan meninggalkan 
tempat ini sekarang." 

"Kenapa, kamu mengkhawatirkanku ..." 

"Frey!!!" 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Teriakannya sejenak menghentikanku untuk berbicara, tetapi segera aku menggaruk 
kepalaku dan membuka mulut lagi. 

"...Tidak, tapi kurasa tidak ada yang bisa kamu lakukan bahkan jika kamu pergi ke sana?" 

"Apa maksudmu?" 

"Ada sihir kuat yang hanya memungkinkan mereka yang memiliki izin untuk masuk. 
Bahkan jika kamu ingin membongkarnya, itu akan memakan waktu berjam-jam bagi 
penyihir kekaisaran untuk tiba, kan? " 

"Ugh..." 

Mendengar kata-kataku, Isolet diam-diam menggigit bibirnya. Menyadari bahwa dia berada 
di ambang mengambil umpan, saya memulai tindakan terakhir saya untuk meletakkan 
paku terakhir di peti mati. 

"...Ah! Kalau dipikir-pikir, ada satu cara untuk masuk..." 

"A-Apa itu?" 

Ketika dia bertanya mendesak, saya menjawab dengan tenang. 

"Aku dan... profesor harus menjadi sepasang kekasih." 

Segera setelah saya selesai berbicara, ada keheningan di antara kami berdua. 

-- Memutar... 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Tunggu tunggu! Ini bukan lelucon, aku serius! Ini nyata!!" 

Segera, di saat hening itu, dia perlahan menghunus pedangnya, dan aku secara refleks 
mundur saat aku berusaha menjelaskan dengan mendesak. 

"...Menjelaskan." 

Menyarungkan pedangnya, dia memberiku perintah, saat aku menghela nafas lega dan 
berbicara. 

"Sebenarnya, aku punya izin." 

"Sangat baik. Berikan padaku sekarang juga." 

"Tidak ada gunanya membawanya bersamamu. Saya satu-satunya yang bisa menggunakan 
pass. " 
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Aku terus berbicara sambil menatap Isolet dengan senyum licik. 

"Namun, jika saya mendaftarkan kami berdua sebagai kekasih atau pasangan yang sudah 
menikah di sistem rumah lelang, kami berdua bisa masuk bersama." 

"...Bukankah sistemnya terlalu lemah dalam hal keamanan?" 

"Itu karena tidak semua orang bisa mendapatkan izin. Hanya mereka yang berasal dari 
keluarga yang terbukti, dan juga dengan kekayaan dan kehormatan, yang dipilih dengan 
cermat dan diberi hak istimewa seperti itu." 

"........" 

"Dengan kata lain, jika kamu ingin pergi ke rumah lelang, kamu harus berpura-pura 
menjadi kekasihku saat kita berada di dalam. Kalau tidak, saya akan dicurigai. " 

Aku tersenyum dan mengucapkan beberapa patah kata kepada Isolet, yang tiba-tiba mulai 
memerah tak lama setelah itu karena penyakit kronisnya dipicu. 

"Kalau begitu, tolong jaga aku, Isolet." 

Dan saat berikutnya, Isolet memukul kepalaku dengan keras dengan sarungnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Daftar Frey Raon Starlight dan Isolet Arham Bywalker sebagai kekasih." 

"...Luar biasa. Apakah Anda akhirnya berdamai? " 

"Jika Anda menjual informasi ini ke serikat intelijen, saya jamin keesokan harinya, Duke 
akan menempatkan Anda di kuburan Anda." 

"Aku semakin takut karena kamu tidak merasa sedang bercanda. Silakan masuk." 

Saya dan Arham Bywalker melewati manajer dengan aman, dan memasuki rumah lelang 
dengan mengenakan jubah hitam yang telah kami bawa sebelumnya dan topeng yang 
diberikan kepada kami oleh manajer. 

"...A-Apakah kita benar-benar perlu menyilangkan tangan seperti ini?" 
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"Lihat apa yang dilakukan orang-orang yang datang berpasangan... Mereka benar-benar 
berpelukan." 

"Ugh..." 

Melihat perilaku mesra pasangan itu, Isolet mengerang dan berusaha keras untuk 
mengalihkan pandangannya. 

"...Kau terlalu kaku. Cobalah untuk menyilangkan tangan Anda secara alami. " 

"...T-Apakah kamu tidak tahu aku sedang mencoba?" 

"... Haa." 

Jadi, merasa seperti sedang mengenakan sepotong kayu keras di sisiku, aku duduk di 
rumah lelang dan mulai memeriksa orang-orang di dalamnya. 

Tentu saja, orang-orang itu menyamar dengan jubah hitam dan topeng, tapi skill Inspect〛

ku tidak ada masalah dengan itu. 

'...Countess, Penatua Menara Penyihir, Pejabat Keuangan Kekaisaran...para tokoh kunci 
Kekaisaran semuanya telah berkumpul di satu tempat.' 

Saat saya diam-diam mengamati rumah lelang, saya bergumam dalam hati sambil tertawa 
ketika saya menyadari bahwa semua orang terkenal di Kekaisaran telah berkumpul di 
rumah lelang yang sempit ini. 

'Nah, pada saat ini, nilai item yang saya tuju masih belum diketahui ... Bukan kompetisi 
internal yang penting, tetapi yang eksternal.' 

Alasan saya membawa Isolet ke sini hari ini adalah untuk mencegah pasukan Raja Iblis 
menyerang saya saat saya mengincar item tersebut. 

Saya sudah mengalami kesulitan akhir-akhir ini, belum lagi jika saya menggunakan 
'Blessing of the Stars' saya, saya mungkin tiba-tiba mati menjerit kesakitan. 

Ini karena pasukan Raja Iblis, yang akan segera menyerang tempat ini, bukanlah kelompok 
elit kecil seperti sebelumnya, tetapi lebih besar dari segi jumlah, sehingga akan menguras 
banyak kekuatanku. 

Tentu saja, karena seberapa besar ukuran kekuatannya, lebih mudah untuk membiarkan 
Isolet menanganinya, sementara aku mengamankan 'itemnya' dengan nyaman. 

Jika aku bisa mengamankan item itu di sini, aku pasti bisa berhasil dalam quest 'Raid on the 
Commoner's Dormitory'... 

"...Ah!?" 
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"Huh!" 

Dalam proses mencari orang, saya terkejut ketika saya melihat seseorang yang tidak 
terduga, dan ketika saya berteriak kaget, Isolet, yang membeku kaku di sisi saya, 
mengeluarkan teriakan aneh juga. 

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

Akibatnya, orang-orang di rumah lelang diam-diam memelototi kami, dan kami berdua 
tidak punya pilihan selain menundukkan kepala sejenak. 

"...Apa yang salah denganmu?" 

"........." 

Akhirnya, Isolet berbisik padaku dengan suara kesal, tapi aku mengabaikannya dan 
memegang kepalaku dengan tatapan tercengang. 

'...Kenapa Kania ada di sini?' 

Aku tidak tahu kenapa, tapi status window Kania muncul di depanku saat aku mengamati 
orang yang duduk di sebelah Isolet. 

Saya berharap itu hanya kebetulan dan nama mereka mirip, tetapi bahkan statistik dan 
pasifnya sama. Bagaimana ini bisa terjadi? 

"........!" 

Saya sangat lelah sehingga saya pikir saya mungkin salah, jadi saya melihat ke atas untuk 
memeriksa statusnya lagi, tetapi kali ini jendela status Saintess Perloche muncul di pikiran 
saya ketika saya melihat orang yang duduk di depan saya. 

"... Permisi, biarkan aku duduk." 

"...Ah iya. Tentu...!" 

Saat aku diam menatap jendela statusnya, seseorang mencoba duduk di sebelahku, jadi aku 
menarik diriku ke samping dan melihat orang itu. Kali ini, jendela status dari Imperial 
Princess Clana muncul di depan mataku. 

"...Apakah ada masalah?" 

"...Tidak tidak." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 
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Aku buru-buru menanggapi sang Putri, yang menatapku dengan penuh tanya. Aku melihat 
ke Isolet, yang menatapku dengan ekspresi bingung, dan kemudian mengutuk dalam hati 
ketika aku melirik Pahlawan Utama yang muncul di rumah lelang satu demi satu. 

'.......Ini benar-benar permainan kotoran anjing.' 

Ada yang salah. Bukan hanya salah, tapi sangat salah. 
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Chapter 12 
Bab 12 -- Lelang 

"Fray, kenapa kamu berkeringat dingin ..." 

"...Mulai sekarang, jangan panggil aku dengan nama depanku." 

".....Mengapa?" 

Setelah buru-buru memotong kata-kata Isolet, aku bisa merasakan keringat dingin 
mengalir di tubuhku saat aku berpikir keras. 

'...Kupikir mereka bertiga tidak akan membuat langkah gegabah saat ini? Apakah mereka 
sangat membenciku?' 

Item yang saya coba amankan sekarang adalah Batu Dominasi⟭, salah satu artefak yang 
akan digunakan Raja Iblis di masa depan. 

Artefak, yang memiliki karakteristik menekan dan mengendalikan kehendak target, akan 
diperlakukan sebagai 'ornamen murah' di rumah lelang yang akan segera dimulai dan 
hanya akan menelan biaya 10 emas. 

Jadi rencanaku adalah membeli Batu Dominasi⟭ bersama dengan beberapa item berguna 
dengan harga yang wajar... Sementara itu, aku akan melarikan diri dengan santai setelah 
mempercayakan Isolet untuk menghadapi pasukan Raja Iblis yang akan menyerbu rumah 
lelang. 

Namun, semua Pahlawan Utama telah berkumpul di rumah lelang ini. 

Mungkin mereka mengira mereka bisa mengendalikanku dengan batu dominasi itu... tapi 
selama aku memiliki Berkah Dewa Matahari⟧, segala jenis kemampuan pengendalian 
pikiran tidak akan mempengaruhiku. Dengan kata lain, Pahlawan Utama benar-benar 
membuang-buang waktu mereka. 

'...Ngomong-ngomong, apakah mereka punya uang untuk membeli artefak itu pada saat 
ini?' 

Kania tidak punya uang. 

Meskipun dia adalah kepala pelayan dari keluarga Ducal, dia menghabiskan sebagian besar 
uangnya untuk adik perempuannya, jadi dia biasanya hanya membawa beberapa koin 
perak sebagai dana darurat. 

Dan jika Anda memikirkannya, itu sama untuk Saintess Perloche dan Putri Clana. 
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Meskipun Perloche secara nominal dalam posisi di mana bahkan Paus tidak dapat 
memperlakukannya dengan enteng, para pemimpin mengambil keuntungan darinya 
karena kepribadiannya yang naif. 

Untuk alasan itu, tentu saja, dia tidak memiliki aset pribadi. 

Sebagian besar kekayaannya jatuh ke tangan para uskup dan Paus, karena dia telah 
menyumbang kapan pun dia bisa karena karakternya yang murni. 

Tentu saja, ada kemungkinan bahwa dia mungkin telah meminta gereja untuk memberikan 
uangnya, tetapi bahkan jika dia telah mengalami timeline sebelumnya, sangat tidak 
mungkin bahwa Saintess, yang memiliki kepribadian yang sama akan mendapatkan uang 
dari para uskup. atau Paus. 

Dan Putri Clana juga tidak punya uang. 

Orang mungkin mengatakan bahwa gagasan Putri Kekaisaran tidak memiliki uang adalah 
omong kosong, tapi itu tidak berlaku sama sekali untuk seseorang yang berada di titik 
terendah dalam garis suksesi. 

Kakak-kakaknya iri dengan penampilan dan kecerdasannya yang alami. Namun, pada saat 
yang sama, mereka takut dia akan naik urutan suksesi. 

Berkat ini, sebanyak lima saudara kandungnya telah menahannya, dan sebagai hasilnya, 
meskipun menjadi seorang putri, dia menjalani kehidupan yang miskin. 

Bagaimanapun, kesimpulannya, para wanita ini saat ini kekurangan dana. 

'Selain itu, bagaimana mereka ada di sini sekarang?' 

Hari ini adalah hari dimana Kania mengambil cuti untuk mengunjungi adiknya sebulan 
sekali. 

Aku sedikit lega, karena pada hari ini, apa pun yang terjadi, dia akan selalu mengunjungi 
saudara perempuannya, tetapi sekarang dia menikamku dari belakang. 

Dan hari ini, Saintess diharuskan melakukan ritual suci di Gereja. Karena ini adalah upacara 
penting yang diadakan hanya setahun sekali, gereja pasti sedang kacau balau sekarang. 

Dalam kasus Putri, hari ini ada acara besar untuk memutuskan tunangannya. Dari sudut 
pandang seseorang yang perlu menumbuhkan kekuatannya, adalah risiko besar untuk 
absen dari acara seperti itu tanpa izin. 

Dengan kata lain, meskipun tidak memiliki satu sen pun, tiga Pahlawan Utama menyerah 
menghadiri tempat-tempat yang harus mereka tuju, semua dengan harapan mendapatkan 
kendali atas kehendakku. 
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Jika itu di kesempatan lain, saya akan sangat berterima kasih sampai meneteskan air mata. 

'...Namun, aku senang Irina tidak muncul.' 

Irina juga ingin ikut, tapi dia mungkin tidak bisa mendapatkan izin karena statusnya. Pada 
titik ini, dia hanyalah seorang siswa dari latar belakang biasa di akademi. 

"Nah, tuan dan nyonya! Anda sudah lama menunggu! Sekarang kita akan memulai 
pelelangan!" 

Setelah tenggelam dalam pikiran untuk waktu yang lama, suara keras tuan rumah 
membawa saya kembali ke akal sehat saya. 

Meskipun satu barang yang harus saya beli di sini hari ini adalah Batu Dominasi⟭, saya juga 
punya rencana untuk membeli beberapa barang yang berguna untuk masa depan. 

Namun, penyusupan para Pahlawan Utama membuat rencana itu tidak jelas. Saya tidak 
berpikir saya harus membeli apa pun selain yang paling berguna dan termurah. 

"Kalau begitu, hal pertama! Kotak hias dengan warna putih bersih dan ukiran yang presisi! 
Mari kita mulai dengan 1 emas!" 

Saya memutuskan untuk tidak menghabiskan banyak uang, tetapi begitu saya melihat 
barang pertama, saya mulai menulis harga di panel di depan saya, siap untuk mengajukan 
penawaran. 

Tentu saja, saya bukan orang yang boros. Kotak itu sebenarnya adalah fitur tersembunyi 
dari gim ini. 

Menurut buku kenabian, ketika Anda berada di rute kejahatan palsu, acara rumah lelang 
dapat terjadi di mana sebuah kotak hias berisi kit yang akan membantu perbuatan jahat 
palsu akan dilelang. 

Dalam kata-kata leluhurku, itu disebut 'Telur Paskah' dari 'Pengembang', eksistensi yang 
mirip dengan Dewa Pencipta dunia ini... Aku masih tidak tahu apa artinya, tapi karena kita 
berbicara tentang leluhurku, itu harus layak dibeli. 

Itu bukan barang penting, tetapi leluhur saya menyarankan saya untuk membelinya karena 
jika saya memilikinya, itu akan membantu saya dalam banyak hal untuk bertindak sebagai 
kejahatan palsu. 

"...Ya! Kami telah menerima tawaran 5 emas di sini! Apakah ada yang ingin menawarkan 
harga lebih tinggi?" 

Ketika saya menawarkan 5 emas, beberapa orang yang akan mengangkat panel melirik ke 
arah saya, lalu dengan tenang menurunkan panel mereka. 
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Mereka mungkin akan menawarkan 2 hingga 3 emas, tetapi begitu saya mengajukan 
tawaran 5 emas, mereka langsung menyerah karena mereka tidak ingin kalah dalam 
putaran penawaran sedini ini. 

"3...2...1... Tawaran berhasil! Terjual! Kotak hias, dijual seharga 5 emas!" 

Akhirnya, tuan rumah mengumumkan tawaran yang menang, dan staf dengan hati-hati 
membungkus kotak itu dengan kain dan menyerahkannya kepada saya. 

"...Apakah kamu seharusnya menerima item itu segera setelah penawaran selesai?" 

"...Tetap saja, yang ilegal tetap ilegal. Ini sangat berbeda dari pelelangan yang sah yang 
dikirim dengan aman ke rumah Anda." 

"...Sepertinya tidak ada yang berbahaya." 

Isolet bergumam dengan ekspresi cemberut sambil melihat kalung ruby yang keluar 
sebagai item lelang berikutnya. Tapi itu karena dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. 

Saat ini, bahkan kotak hias ini memiliki pengaturan yang awalnya dicuri dari pengrajin 
Rosinante. 

Dan sekarang, kalung rubi yang dilihat Isolet dengan ekspresi cemberut memiliki kutukan 
yang membuat orang gila setelah tiga hari memakainya. 

Rumah lelang ini adalah tempat di mana barang-barang yang diperoleh melalui jalur ilegal 
atau terkena kutukan diperdagangkan. 

"Yah, itu ilegal berdasarkan fakta bahwa itu ada di gang belakang." 

Tentu saja, jika saya mengatakan yang sebenarnya, ada kemungkinan besar bahwa Isolet 
dengan rasa keadilannya yang adil akan menyebabkan kekacauan bahkan sebelum Batu 
Dominasi⟭ muncul, jadi saya secara tidak langsung memberi tahu dia alasan yang tepat. 
Namun, tiba-tiba tuan rumah mengangkat suaranya. 

"Di antara item yang muncul sampai sekarang, ini yang paling berharga! Jika bukan karena 
kartu truf yang akan menandai akhir dari pelelangan hari ini, itu mungkin akan muncul 
sebagai item terakhir!" 

"Kenapa dia membumbuinya seperti itu?" 

"Mungkin itu bukan masalah besar? Dari sudut pandang rumah lelang, komisi meningkat 
ketika harga dinaikkan sebanyak mungkin, jadi pelapisan gula sangat penting..." 

"Itu benar, itu adalah buku rahasia yang berisi seni pedang yang hilang dari keluarga 
Bywalker!" 
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"......!!!" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Saya berhenti berbicara ketika pikiran saya menjadi kosong ketika saya mendengar kata-
kata mengejutkan yang keluar dari mulut tuan rumah. 

"... Apa aku baru saja salah dengar?" 

"...eh, ya... mungkin kamu pernah..." 

"Buku rahasia yang memiliki seni pedang mulia yang tertulis di dalamnya dikatakan telah 
hilang 450 tahun yang lalu selama bentrokan antara keluarga Bywalker dan Moonlight... 
Namun, baru-baru ini kami dapat merebutnya kembali dalam bentuk lengkapnya!" 

"...Kamu harus diam-diam berjalan ke pintu keluar. Akan ada sedikit keributan." 

"Tunggu tunggu! Tunggu sebentar!" 

Aku dengan cepat meraih Isolet, yang diam-diam meletakkan tangannya di pedangnya dan 
hendak bangkit dari tempat duduknya saat dia memelototi tuan rumah yang bersemangat. 

"Apakah kamu benar-benar akan membuat keributan? Tidakkah kamu tahu bahwa kita 
memiliki semua orang terpenting di Kekaisaran di sini?" 

"...Berangkat." 

"Bahkan jika kamu tidak bisa menangkap teroris dan mencari tahu siapa di belakang 
mereka?" 

"........" 

"Dan karena akulah yang membawa profesor, jika dia menyebabkan masalah, aku akan 
masuk daftar hitam dari rumah lelang. Anda menyadari itu, kan? Jadi..." 

"...Beri aku panelnya." 

".....Hah?" 

"...Pertama, aku akan mengamankan buku rahasia, lalu menghentikan terorisme, dan 
akhirnya menghancurkan rumah lelang ini." 

"Tidak, itu berarti tokoh-tokoh penting Kekaisaran ..." 

"...Beri aku panelnya." 

"........" 
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Mendengar nada mengancamnya, aku tidak punya pilihan selain menyerahkan panel 
padanya. Dia memfokuskan pandangannya dan mulai menulis surat di panel. 

"Harga awal adalah 1000 emas!" 

Namun, segera setelah mendengar kata-kata presenter, dia memiliki ekspresi tercengang di 
wajahnya dengan mulut terbuka lebar. 

"...Apa yang terjadi? Kamu bilang kamu akan mengamankan buku rahasia terlebih dahulu? " 

"S-Ribu emas... bukankah harganya terlalu tinggi...?" 

"...Apakah itu cukup?" 

Saat aku menanggapi Isolet dengan seringai, dia memiringkan kepalanya dan menatapku 
bingung, lalu mulai berbicara sambil berkeringat dingin. 

"R-Ribu emas... bahkan jika aku menyimpan gaji profesorku selama beberapa tahun..." 

"...Ya! Kami menerima tawaran lima ribu emas! Ini awal yang kuat!" 

"Hiik!" 

Saat dia menatap sedih pada buku rahasia keluarganya, yang harganya melonjak ke langit-
langit, dia segera melirik ke arahku. 

"...Apa?" 

"Dia, Dia ... Tolong ..." 

"...Hah? Apa? Kau tahu aku tidak bisa mendengarmu, kan?" 

"E-Eungh..." 

Ketika aku membuat ekspresi samar di wajahku, Isolet ragu sejenak dengan wajahnya yang 
memerah, lalu segera mengucapkan kata-kata itu dengan susah payah. 

"...Tolong aku..." 

"Ya! Dijual seharga 25.000 emas! Harga tertinggi hari ini!" 

"...Ah." 

Namun, pada saat yang sama, buku rahasia itu dijual dengan harga selangit tepat di 
depannya. Saat dia menyaksikan adegan itu dengan linglung, dia sejenak meratapi dengan 
kepala tertunduk. 

"........." 
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"...Oh, sepertinya dia menemukan pemiliknya yang sah?" 

"...Diam." 

Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya mendengar ejekan menjijikkanku saat dia 
dengan kejam memelototi orang yang menerima buku rahasia itu. 

'...Saya tidak berbohong ketika saya mengatakan itu pergi ke pemiliknya yang sah.' 

Tentu saja, aku mengatakan ini setelah menggunakan skill Inspect⟧ dan menyadari fakta 
bahwa orang yang membeli buku rahasia itu adalah kepala keluarga Bywalker, tapi itu 
pasti terdengar seperti ejekan bagi Isolet. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 1 poin! (Kejahatan Palsu yang Tidak Disengaja)] 

Setelah memastikan bahwa saya mendapatkan poin jahat palsu sebagai imbalan karena 
secara tidak sengaja menggoda Isolet, saya mulai menonton pelelangan berlangsung sambil 
mencoba menenangkan Isolet yang marah. 

"Item kali ini adalah 'Ramuan Manusia Super'! Mari kita mulai tawaran dengan 500 emas!" 

"Jika kamu meminum teh yang diseduh di 'Moon Teacup' ini, yang merupakan salah satu 
pusaka dari keluarga Moonlight, kulitmu yang kendur..." 

"Jangan kaget! Itu adalah 'Pedang Api' yang membakar segalanya! Itu adalah pedang 
kesayangan yang digunakan oleh mantan Sword Saint!" 

Banyak item yang cukup berguna lewat, dan item terakhir dari pelelangan muncul sebelum 
aku menyadarinya saat aku mencoba menghemat uang untuk Batu Dominasi⟭ yang juga 
dituju oleh Pahlawan Utama. 

"Jadi tanpa basa-basi lagi, izinkan saya mengungkapkan puncak lelang hari ini dan grand 
finale!" 

Mendengar suara pembawa acara, aku mengangkat kepalaku dan menatap benda yang 
diletakkan di podium. 

"...Ini dia, Armor Pahlawan!" 

Mendengar kata-kata itu, keributan meletus di sekitarku. 

"Itu adalah armor legendaris yang dikatakan telah dipakai oleh Pahlawan Bintang 
'Hanbyeol Raon Starlight,' yang mengalahkan Raja Iblis yang hampir menghancurkan dunia 
1000 tahun yang lalu! Merupakan suatu kehormatan untuk mempersembahkan ini kepada 
Anda! " 

"........!" 
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Setelah tuan rumah menyelesaikan penjelasannya dengan nada bersemangat, Isolet 
menatapku dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

"A-Apakah itu nyata ..." 

"...Itu bukan urusanku. Jangan tanya saya tentang hal itu." 

"Tetap..." 

"Yah, aku tidak tahu, oke?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Ketika aku menjawab dengan nada kesal, dia terdiam dan mulai menatap Persenjataan 
Pahlawan yang berkilau dengan mata cemas. 

'...Ini cukup masuk akal untuk menjadi replika.' 

Namun, karena saya sangat menyadari fakta bahwa Armor Pahlawan dengan hati-hati 
disegel di ruang rahasia di ruang bawah tanah rumah Duke, saya dengan acuh tak acuh 
mulai menilai kesempurnaan tiruannya. 

'...Itu tidak bersinar sampai terbangun. Pola pada bagian dekoratif pergelangan tangan 
benar-benar berbeda, dan tidak ada satu goresan pun di atasnya. Apa, apakah itu batas 
peniruan?' 

Sementara saya bermain-main untuk mencari kekurangan, pembawa acara tertawa dan 
berteriak. 

"50.000 emas! Kami menerima tawaran 50.000 emas! Mereka yang ingin menawarkan 
harga yang lebih tinggi... Oh, 55.000 emas! 55.000 emas... Astaga! Kami mendapat 75.000 
emas!" 

Orang-orang, yang terpesona oleh kata-kata "Armor Pahlawan," mulai bergegas masuk. 
Kecenderungan saya adalah untuk memberi tahu mereka bahwa itu palsu, tetapi saya 
memutuskan untuk melepaskannya karena mayoritas dari mereka adalah orang-orang 
yang korup dan tidak akan mempercayai saya kecuali Saya mengungkapkan identitas saya. 

"...150.000! Kami mendapat 150.000 emas! Meskipun rumah lelang belum lama didirikan, 
kami sudah menerima harga tinggi sepanjang masa! " 

Kegilaan yang berlangsung begitu lama hanya mereda setelah harga tinggi sepanjang masa 
keluar. 

"3...2...1... Tawaran berhasil! Terjual! Armor Pahlawan dijual seharga 150.000 emas!!" 
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Segera setelah itu, baju besi Pahlawan dijual seharga 150.000 emas, dibungkus dengan 
sutra dan diserahkan kepada pembeli yang menerima tatapan iri dari orang-orang di 
sekitarnya. 

'...Ck, ck, dasar bajingan.' 

Tentu saja, saya melirik pria itu dengan tatapan menyedihkan dan menunggu acara yang 
akan datang. 

"...Ya! Kalau begitu, itu menyimpulkan pelelangan untuk hari ini... Um?" 

Sementara itu, tuan rumah, yang akan mengakhiri pelelangan dengan senyum cerah di 
wajahnya, mungkin karena fakta bahwa dia telah membuat keuntungan tertinggi sepanjang 
masa, mengerutkan kening ketika tiba-tiba seorang anggota staf mendekatinya dan mulai 
membisikkan sesuatu di telinganya. telinga. 

"Hm, semuanya! Saya minta maaf! Saya khawatir ada barang yang hilang dari barang yang 
disiapkan untuk dilelang! Kami benar-benar minta maaf atas gangguan pada proses lelang 
ini!" 

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

"Dan sekarang, hadirin sekalian, saya mempersembahkan kepada Anda 'Batu Tidak 
Dikenal'! Itu adalah makhluk misterius yang hasil penilaiannya menunjukkan bahwa ia 
memiliki kekuatan yang tidak diketahui di dalamnya!" 

Tuan rumah berseru dengan ekspresi antusias, tetapi pada akhirnya, item yang 
sebelumnya dijual adalah Armor Pahlawan, yang memecahkan rekor harga tertinggi yang 
pernah ada, sehingga orang-orang yang kehilangan kegembiraan mereka sebelumnya 
bahkan tidak melirik batu mengerikan itu. 

"Uh... um... Baiklah, mari kita mulai dengan 10 emas!" 

Tuan rumah, yang telah menilai reaksi orang untuk sementara waktu, menawarkan 'Batu 
Tidak Dikenal' dengan harga murah tanpa sedikit pun penyesalan, mungkin karena dia 
sudah mendapat untung besar. 

'...Bagus, ini mulai sekarang.' 

'Batu Tidak Dikenal' itu, yang bahkan tidak diperhatikan orang, adalah Batu Dominasi⟭, 
adalah item yang harus kumiliki. Saya harus mendapatkan tangan saya yang satu itu 
dengan segala cara. 

"Ya, kami menerima tawaran 15 emas!" 

Saat aku dengan hati-hati mengangkat panel, melirik wajah Pahlawan Utama, tuan rumah 
menatapku dengan terkejut dan berseru. 
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"...Tentu saja, tidak ada yang akan menawarkan lebih dari itu, kan? Lalu, mari kita hitung! 
3...2..." 

Akhirnya, saat tuan rumah mulai menghitung, saya menelan ludah dan berdoa dalam hati 
agar para Pahlawan Utama tertidur, lelah dengan pelelangan yang berlangsung lama ini... 

"1-100 emas! 100 emas!" 

Segera setelah Putri campur tangan dalam penawaran sambil memegang panel, aku 
menghela nafas dengan kepala tertunduk. 

"Apakah akan ada tawaran lain yang lebih dari seratus emas? Lalu... hitungannya, tunggu 
sebentar! B-Inilah seribu emas!" 

Akhirnya, bahkan Orang Suci mulai menawar sambil memegang panel. Sementara itu, saya 
diam-diam menulis seribu seratus emas di panel dengan kepala tertunduk dan memulai 
perang penawaran. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Hei, 10.000 emas!! Menerima tawaran 10.000 emas !! " 

Perang saraf yang berlangsung lama akan segera berakhir ketika saya mulai cemas dan 
menaikkan harga sepenuhnya. 

"10.500 emas! Ah, 10.511 emas! 10.512 emas!" 

Aku mengangkat panel sekali lagi dengan senyum kepuasan saat Saintess dan Putri 
berkeringat deras sambil menuliskan jumlah uang yang akan dikumpulkan. 

'...Jangan pernah mengabaikan kekuatan finansial seorang Duke.' 

"Ah! tawaran 15.000 emas!" 

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

Baik Putri dan Orang Suci tersentak mendengar kata-kata itu. Mereka sejenak 
memelototiku, lalu mulai menulis harga di panel dengan tangan gemetar... 

"...Mulai sekarang, harganya akan naik dengan kecepatan 100 emas!" 
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Mendengar vonis tuan rumah, mereka menjatuhkan panel tanpa daya dan menundukkan 
kepala. 

"Apakah ada orang yang ingin menawarkan lebih? Jika tidak, saya akan mulai menghitung! 
3...2..." 

'...Ngomong-ngomong, apakah mereka benar-benar memiliki uang yang mereka tulis? Jika 
ya, dari mana mereka mendapatkannya?' 

Aku punya firasat bahwa aku menang, dan mulai bertukar pikiran dari mana gadis-gadis itu 
mendapatkan uang mereka, tapi... 

"30.000!! Tawaran 30.000 emas !!!" 

"......!" 

Segera setelah itu, tiba-tiba seseorang menawarkan harga dua kali lipat dari saya. Aku 
menatap orang itu dengan heran. 

".....Hmm." 

'...Bukankah dia kolektor eksentrik yang sebelumnya membeli Armor Pahlawan seharga 
150.000 emas?' 

Aku memejamkan mata dan mengangkat panel dengan keringat dingin. 

"40.000 emas! 40.000 tawaran emas !! " 

"........" 

Saya menggunakan tangan saya yang menang karena saya tidak punya banyak emas tersisa 
untuk ditawar lagi. Untungnya, itu berhasil, ketika saya meletakkan panel saya dan 
merenung. 

'...Orang itu menghabiskan 150.000 emas dalam perang tawaran sengit sebelumnya, jadi 
dia pasti kekurangan uang. Jika di sini dia menawar kurang dari 50.000 emas... Aku punya 
peluang bagus.' 

"Ya! 45.000 emas!" 

'...Bagus.' 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Saya menyelinap mengintip kolektor eksentrik sebelum menaikkan harga lagi. Aku 
menemukannya diam-diam menatapku, kami sejenak mengunci mata saat aku segera 
mengangkat panel. 
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"...46.000 emas! Oh, 47.000 emas! 48.000 ribu emas!" 

Setelah banyak panggilan dekat, kami berdua akhirnya mencapai akhir dari perang panjang 
kami. 

"49.949 emas! Dilihat dari angka yang tertulis di angka unit, sepertinya mereka telah 
menawar semua uang yang mereka miliki!" 

Setelah menyerahkan semua uang yang saya miliki di tangan saya, saya menyeringai dan 
menatap kolektor eksentrik. 

"........." 

Dia diam-diam menundukkan kepalanya dengan tangan disilangkan. 

"Baiklah, hampir saja, tapi... aku menang." 

"Saya sedang menghitung! 3...2...1..." 

Aku akhirnya menghela nafas lega dan bersandar di kursi... 

"...Hmph." 

".....!!!" 

Namun, saya segera terkejut ketika dia mendengus dan mengangkat panel pada saat 
terakhir 

"50.050 emas! Tawaran 50.050 emas! Pada akhirnya, itu melewati tanda 50.000 !! " 

"...Anak baru." 

Dia menatapku dan melontarkan komentar sarkastik dengan suara yang dalam, saat aku 
mulai menyesali apa yang telah terjadi sebelumnya. 

'...Sialan, jika aku tahu itu akan menjadi seperti ini, aku akan memilih 150 emas sebagai 
hadiah.' 

Jika saja saya memiliki 150 emas, yang muncul sebagai item kedua pada daftar hadiah 
untuk menyelesaikan pencarian mendadak, saya bisa mengakhiri perang penawaran ini. 
Pada tingkat ini, kolektor eksentrik akan mengambil Batu Dominasi⟭. 

"Saya sedang menghitung! 3...2...1..." 

'Ini akan meredam rencanaku ...' 
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Saya seharusnya keluar dari rumah lelang segera setelah saya mendapatkan Batu 
Dominasi⟭. Namun, saya merasa frustrasi dengan situasi yang tidak terduga ini dan 
memegang kepala saya. 

"50.150 emas! Tawaran 50.150 emas! Konyol! Saya tidak pernah berharap itu akan 
sepopuler ini. " 

Tiba-tiba, Isolet, yang diam-diam menonton kompetisi kami di sampingku, menulis 50.150 
emas di panel dan mengangkatnya, saat aku menatapnya dengan tercengang. 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"150 emas. Aku akan meminjamkannya padamu." 

"...Mengapa?" 

Ketika saya bertanya sambil panik, dia menjawab, dengan dingin memelototi ayahnya, yang 
memegang buku rahasia dengan sangat hati-hati. 

"... Ini adalah biaya pembersihan setelahnya." 

"Tidak, tunggu sebentar. Orang itu..." 

"Mari kita mulai menghitung mundur! 3...2...1..." 

Saya mencoba untuk menghentikan Isolet dari melakukan pembunuhan ayah, tetapi segera 
setelah tuan rumah memulai hitungan mundur, saya dengan hati-hati mengalihkan 
pandangan saya ke kolektor eksentrik. 

"......" 

Kolektor eksentrik diam-diam memelototi kami dengan tinjunya terkepal. 

"...Anak baru." 

"......!" 

Saat saya membalas kata-katanya dengan cara yang sama, tuan rumah berseru. 

"Tawaran yang berhasil! Tawaran yang berhasil! 'Batu Tidak Dikenal' dijual seharga 50.150 
emas!!" 

Mendengar ini, Isolet meraih lenganku, bangkit dari tempat duduknya, mulai turun dari 
platform saat dia menuju ke batu yang tidak dikenal. 

"...Apa masalahnya?" 

"Ambil itu dan segera pergi. Ada urusan yang harus saya tangani." 
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"Tidak juga..." 

"...Aku akan merebut kembali buku rahasia itu pada saat yang sama saat aku menghentikan 
terorisme, dan kamu, dengan pengaruh keluarga Ducalmu, akan mengurus akibatnya." 

"Kamu pasti sudah gila. Apakah Anda pikir saya semacam dalang yang memerintah dunia 
bawah? Aku hanyalah putra pertama dari keluarga Ducal yang menjalani hidupnya dengan 
gaya sombong... ya?" 

Saat aku mencoba meyakinkan Isolet, yang mengira aku semacam dalang yang 
memerintahkan anak buahnya untuk menyelesaikan hampir semua hal dengan jentikan 
jarinya, tiba-tiba seseorang berdiri. 

'... Kania?' 

Kania berdiri dari tempat duduknya, memelototi Batu Dominasi⟭, dan mulai memancarkan 
mana gelap dari tangan kanannya. 

Melihatnya, aku menyadari satu kemungkinan dan berlari menuju tempat di mana Batu 
Dominasi⟭ berada. 

'...Kalau dipikir-pikir, Kania tidak ambil bagian dalam perang penawaran itu sendiri, kan? 
Oleh karena itu, tidak diragukan lagi, sejak awal, dia berencana untuk mencuri batu 
dominasi...!' 

-- Suara gemerincing! 

'... Persetan.' 

Saat aku bergegas ke Batu Dominasi⟭, aku bergumam dengan tegas ketika aku melihat 
mana gelap yang dipancarkan dari tubuh Kania, menutupi seluruh rumah lelang dengan 
jentikan jarinya. 

"Itu bukan mengapa aku memberinya begitu banyak kekuatan hidup ..." 

Saat mana gelap yang diciptakan oleh sihir hitam Kania menelan seluruh rumah lelang, 
orang-orang yang dilanda kepanikan mulai runtuh satu demi satu. 

Di tengah semua ini, saya menyaksikan Putri Kekaisaran, yang melindungi dirinya sendiri 
dengan mana solar, Orang Suci, yang membungkus dirinya dengan kekuatan suci, dan 
Kania, yang sesaat terhuyung-huyung dengan darah di mulutnya, semua berlari menuju 
Batu Dominasi⟭. 

"Leluhur ... Aku ingin tahu pertempuran macam apa yang kamu pertaruhkan untuk 
hidupmu ..." 
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Segera setelah itu, dengan ekspresi apatis, aku membuka kotak hias yang ada di tanganku 
dan mulai mengobrak-abrik isinya. 

. 

. 

. 

"... Ini sepertinya menyenangkan." 

Sementara itu, kolektor eksentrik, yang sedang mengamati tontonan dengan penuh minat. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Bukankah itu benar? Yang Mulia, Raja Iblis?" 

Diam-diam menangkap adegan dan mengirim sinyal ke suatu tempat. 
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Chapter 13 
Bab 13 -- Pertempuran Rahasia 

"...Bagus, itu dia." 

Saat aku mengobrak-abrik kotak, aku menemukan benda silinder yang terbuat dari logam 
yang mirip dengan baja dan bergumam. 

"...Bukankah mereka mengatakan bahwa mengkonsumsi ini akan memulihkan kekuatan 
hidupku?" 

Menurut kata-kata nenek moyang saya yang disebutkan dalam kitab kenabian, identitas 
benda silinder ini, salah satu barang yang terdapat sebagai telur paskah di dalam kotak, 
adalah 'Minuman Berkafein', adalah minuman herbal pilihan 'Pengembang' yang 
menciptakan dunia ini. 

Dalam permainan, dikatakan jika Anda meminum minuman ini, Anda akan terus mengisi 
kembali beberapa kekuatan hidup selama beberapa menit. Jika minuman ini 
dikombinasikan dengan Blessing of the Stars⟧ saya yang memaksimalkan pemulihan 
kekuatan hidup, saya mungkin akan mampu bertahan dalam situasi kacau ini sampai batas 
tertentu. 

'...Ngomong-ngomong, Blessing of the Stars⟧ tidak terlalu bagus setelah kamu mencapai 
batasmu.' 

Sebagai penerus leluhur saya, yang merupakan Pahlawan Bintang, saya juga dapat 
menggunakan Kekuatan Pahlawan⟧ dan Berkah Bintang⟧ seperti leluhur saya. 

Kekuatan Pahlawan⟧ adalah keterampilan yang menggunakan kekuatan hidup sebagai 
bahan bakar, memungkinkan saya untuk membakar kekuatan hidup saya untuk 
menghasilkan kekuatan ledakan terhadap lawan saya. 

Dan ketika kekuatan hidup habis, Berkah Bintang secara otomatis dipicu dan dengan cepat 
mengisi kembali kekuatan hidup yang terkuras. 

Melihatnya seperti ini, tampaknya itu adalah keterampilan penipuan yang memungkinkan 
penggunaan teknik yang kuat tanpa risiko apa pun, tetapi tidak demikian halnya sama 
sekali. 

Tidak ada salahnya menggunakannya sekali atau dua kali. Namun, jika Anda 
menyalahgunakan kemampuan ini sepanjang waktu, Anda akan menguras tubuh Anda, dan 
akibatnya, rentang hidup Anda akan berkurang. 
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Ini adalah fenomena alam karena Anda secara paksa membakar kekuatan hidup Anda. 
Ketika kekuatan hidup berkurang, Anda perlu beristirahat, menyerap mana dan perlahan 
memulihkan kekuatan hidup yang terkuras, 

Tentu saja, aku sudah berada dalam situasi di mana aku terlalu memaksakan tubuhku 
dengan memindahkan kekuatan hidupku secara paksa ke Kania. Mungkin karena ini, saya 
tidak dapat mengerahkan kekuatan saya dengan benar dan rentang hidup saya jauh 
berkurang. 

Yah, itu tidak terlalu penting, karena aku ditakdirkan untuk binasa bersama dengan Raja 
Iblis. 

"...Ugh, apa ini?" 

Setelah saya menggorok botol dengan pisau dan menyesapnya, saya mengerutkan kening 
ketika saya merasakan rasa pahit dari minuman itu. 

Karena itu, saya menegaskan kembali sumpah saya bahwa saya pasti akan mendapatkan 
Batu Dominasi⟭. Saya secara paksa menenggak minuman itu ke tenggorokan saya ketika 
tubuh saya mulai memanas, saya merasa diremajakan. 

"...Fiuh, itu lebih baik." 

Setelah memastikan bahwa tubuhku, yang terluka parah dalam pertempuran melawan 
Ratu Succubus, selain memasukkan kekuatan hidup ke Kania di pagi hari, pulih sampai 
batas tertentu, aku segera mengusir kegelapan yang menyelimuti seluruh rumah lelang dan 
memalsukan di depan. 

-- Aduk... 

Alasan saya bisa menghilangkan mana gelap seperti itu yang bisa membuat orang biasa 

pingsan saat mereka bersentuhan dengannya adalah karena saya memiliki Stellar Mana❱. 

Stellar Mana❱ yang telah diwarisi dari Pahlawan sebelumnya oleh garis keturunan langsung 

dari keluarga Starlight, memiliki Property of Light⟧ yang mirip dengan Solar Mana❱ yang 

diwarisi oleh garis keturunan Imperial, Lunar Mana❱ yang dimiliki oleh keluarga Moonlight 

yang menjadi milik tunanganku, dan Kekuatan Suci❱ yang digunakan oleh Saintess of the 
Sun God. 

Oleh karena itu, keempat mana ini, yang melindungi serta mewakili Kekaisaran Matahari 
Terbit, sangat efektif dalam mengusir mana gelap yang ganas. 

"Hah!!" 
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Saat Clana mengulurkan tangannya ke langit-langit dan melepaskan mana, dia bersinar 
dengan aura yang menyilaukan dan memancar, yang secara efektif menyapu mana gelap 
yang mengelilinginya. 

Solar Mana❱ yang digunakan oleh Putri membakar musuh dengan kekuatan penghancur 
yang memancar. Namun, itu sangat kuat sehingga ada risiko pengguna terluka, dan ada 
kalanya gagal membedakan antara teman atau musuh. 

"... Dewa Matahari, berikan kekuatan pada domba yang rendah hati ini." 

Saat Perloche menutup matanya dan berdoa, dia memancarkan aura putih bersih yang 
menghilangkan kegelapan di sekitarnya. 

Kekuatan suci yang digunakan oleh Saintess dikhususkan untuk memberikan berkah 
kepada mereka yang menginginkannya, menyembuhkan luka dan mengeluarkan mana 
gelap. Oleh karena itu, kekuatannya tidak kurang dari musuh alami ilmu hitam. 

"..Aughh." 

Sementara itu, Sihir Hitam❱ Kania, yang diam-diam mendekati Batu Dominasi⟭ sambil 
berfluktuasi, adalah kekuatan yang paling diwaspadai Kekaisaran Matahari Terbit. 

Kekaisaran Matahari Terbit memuja cahaya yang bersinar, seperti yang terlihat dari 
matahari yang melambangkan Keluarga Kekaisaran, bulan yang melambangkan keluarga 
Ducal dari Moonlight, seorang punggawa berjasa yang melayani sejak pendirian 
Kekaisaran, dan bintang-bintang yang melambangkan keluarga Ducal dari Starlight, juga 
keluarga terhormat yang melayani Kekaisaran sejak didirikan. 

Namun, karena ilmu hitam melambangkan kegelapan, yang dapat mewarnai apa pun 
dengan warnanya sendiri, Kekaisaran Matahari Terbit tidak punya pilihan selain dengan 
tegas menentang ilmu hitam semacam itu. 

"...Bagus, aku mengerti." 

Saat saya melihat para pahlawan wanita dengan semangat mengarungi kegelapan, saya 
segera meraih Batu Dominasi⟭ dan tersenyum puas. 

Karena saya memiliki awal yang baik, tentu saja, saya akan mencapainya terlebih dahulu. 
Ini adalah fakta yang bahkan orang bodoh pun tahu. 

'...Tapi, kenapa kekuatan Raja Iblis belum menyerang?' 

Untuk beberapa alasan, fakta bahwa pasukan Raja Iblis tidak meluncurkan serangan sedikit 
mengkhawatirkan. Mungkinkah sihir hitam Kania menyebabkan variabel, dan sebagai 
hasilnya, mereka menyerah pada serangan itu? 

Atau, apakah ada yang berubah karena aku membunuh Ratu Succubus? 
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'...Tidak, itu tidak penting sekarang. Aku harus mengambil Batu Dominasi⟭ ini dan segera 
pergi dari sini sebelum para pahlawan wanita tiba di tempat ini...' 

-- Bam!! 

".....Argh!!" 

Segera setelah itu dengan Batu Dominasi⟭ di tanganku, aku terbang dengan keras ketika 
aku ditendang oleh Putri Kekaisaran, yang mengudara menggunakan mana surya yang 
terkonsentrasi di kakinya sebagai pendorong untuk terbang. 

"... Ugh." 

"Jawab aku, sekarang." 

Setelah saya terbang, saya merosot ketika saya menabrak dinding. Sesaat kemudian, Sang 
Putri mendekatiku dan berbicara dengan dingin. 

[Statistik] 

Nama: Clana Solar Sunrise 

Kekuatan: 7 

Mana: 7 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 8.1 

Status Pasif: Berkah Matahari/Aura Raja 

Disposisi: Berdaulat 

"...Tentunya kamu adalah entitas yang tidak seharusnya ada dalam skenario, jadi mengapa 
kamu muncul di sini?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"......" 

"Jika Anda tidak berbicara, saya tidak punya pilihan selain menyakiti Anda, Tuan Irregular." 

Aku sejenak menggunakan skill Inspect⟧ku untuk mengukur kemampuan tempurnya, tapi 
kemudian Putri Kekaisaran mengumpulkan mana solar di ujung jarinya dan membidikku. 
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"...Di mana saya harus menembak tembakan pertama? Lengan? Kaki? Mata? Dimanapun 
terkena, saya yakin rasa sakitnya akan sangat mengerikan, bukan? Jadi, cepat dan buka 
mulutmu." 

Setelah menatapnya sejenak, aku memusatkan mana bintangku di sekitar tenggorokanku 
dan mengubah suaraku sebanyak mungkin dan berkata. 

"...turun." 

"Hah?" 

"...Lihat ke bawah." 

Mendengar kata-kata itu, sang putri melihat bagian bawah tubuhnya sendiri dengan 
ekspresi tercengang di wajahnya, dan segera membeku. 

Itu karena dia telah memusatkan mana Solar yang kuat di kakinya, kain yang menutupi 
tubuh bagian bawahnya telah menghilang. 

Bahkan pakaian dalamnya. ( Catatan TL: Bruh...) 

"...Kyaa!?" 

Putri Kekaisaran, yang melihat ke bawah dengan linglung untuk sementara waktu, segera 
berteriak dan menjatuhkan diri, menutupi bagian bawahnya dengan tangannya. Saya tidak 
melewatkan kesempatan ini, karena saya segera bangkit dan berlari ke pintu keluar. 

"T-Tunggu! Tunggu, Berhenti!!" 

Segera setelah itu, Putri Kekaisaran mulai menembakiku dengan peluru yang diisi dengan 
mana matahari dari jari-jarinya. 

"...Heup!" 

Sambil menghindari serangan gencarnya, aku menghunus pedangku dan menangkis 
serangannya ke arah Saintess, yang menghalangi jalanku di depanku. 

-- Buk!! 

Perisai putih kolosal muncul di depan Saintess, dan serangan Putri yang bertabrakan 
dengan perisai menghilang dengan gemuruh. 

"...Percuma saja. Semua serangan tidak berdaya di depanku." 

Ketika Saintess berkata demikian dengan kedua tangannya dirapatkan dalam doa, aku 
dikelilingi oleh perisai putih yang muncul di sekelilingku. 

"...Kamu terjebak. Menyerah." 
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Saat perisai memenuhi bidang pandangku tanpa celah satu inci pun, Orang Suci itu 
mengangkat tangannya dengan senyum kemenangan. 

"Dewa Matahari Ilahi, pinjamkan kekuatanmu kepada makhluk rendahan ini, dan bantu 
aku mengalahkan kejahatan di hadapanku." 

Tak lama kemudian, Saintess membacakan mantra khusus. 

"Semoga gelombang suci ini menghapus dosa-dosamu." 

Ini adalah Upacara Pemurnian Agung yang melenyapkan semua kejahatan dan melawan 
semua makhluk jahat kecuali Raja Iblis, yang merupakan keberadaan dunia lain. 

-- Desir! 

The Saintess berdoa ketika dia melihat saya dengan benar menyambut gelombang cahaya 
yang menyilaukan yang mengalir ke atas saya. 

"Pelayan Raja Iblis. Semoga Anda bertobat dari dosa-dosa Anda di neraka dan menjalani 
kehidupan penebusan dosa." 

"...Aku adalah pelayan Raja Iblis?" 

"...Hah?" 

Orang Suci itu tampak tercengang ketika aku memusatkan mana bintang di leherku dan 
menanggapinya dengan blak-blakan. 

"B-Bagaimana bisa pelayan Raja Iblis... baik-baik saja bahkan setelah menghadapi 
kekuatanku?" 

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

Saya menjawab pertanyaannya dalam hati, karena tidak peduli berapa banyak mana 
bintang yang saya gunakan, jika saya terus berbicara, saya dapat membuat tenggorokan 
saya tegang atau suara asli saya mungkin bocor. 

'...Bagaimana mantra pemurnian bisa membersihkanku ketika, pada kenyataannya, aku 
adalah Pahlawan dan bukan pelayan Raja Iblis?' 

Mantra fatalnya hanya melenyapkan keberadaan yang jahat, bukan yang benar dan yang 
baik. Oleh karena itu, hanya penglihatan saya yang sementara dikaburkan ketika mata saya 
ditusuk oleh kilatan cahaya yang bersinar. 

Tentu saja, itu bukan masalah besar, karena sekarang seluruh rumah lelang tenggelam 
dalam kegelapan karena mantra Kania, Pahlawan Utama tidak dapat melihat dengan benar 
apa yang ada di depan mereka. 
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-- Kaching! 

Saat aku mengerutkan kening dan mengayunkan pedangku dengan paksa, perisai yang 
mengelilingiku hancur seketika. 

The Saintess, yang menatap pemandangan itu dengan linglung, membuka mulutnya sambil 
tersenyum. 

"Saya mengerti. Ini adalah cobaan." 

"......?" 

"Siksaan yang diberikan kepada saya, yang pernah meragukan keberadaan Dewa Matahari, 
untuk mengatasi kesulitan ini dengan kekuatan saya sendiri." 

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

"Baik Upacara Pemurnian Agung dan fakta bahwa perisai yang tidak bisa dipecahkan 
dihancurkan juga merupakan niat mendalamnya untuk mengembangkan kekuatanku 
sendiri daripada mengandalkan kemampuanku secara membabi buta." 

'Perisainya hancur karena aku sekuat itu ...' 

Saya ingin menyangkal tuduhannya sebagai ocehan orang gila, tetapi saya memutuskan 
untuk tetap diam, takut suara saya akan bocor. Sesaat kemudian, Orang Suci itu 
mengangkat tinjunya dan dengan berani menyatakan. 

"Kalau begitu, ayo. Pelayan Raja Iblis." 

Saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya melihat Saintess dalam posisi pertempuran 
konyol memanggil saya pelayan Raja Iblis, saya tertawa terbahak-bahak dan mencoba 
bertanya kepadanya mengapa di dunia ini saya menjadi pelayan Raja Iblis ... 

"Semoga Berkah Dewa Matahari menyertaiku." ( Catatan TL: Bruh..) 

Segera setelah itu, ketika saya mengingat fakta bahwa dia memiliki Blessing of the Sun God, 
saya berlari untuk itu. 

'... Jalang gila. Kamu bilang kamu akan bertarung dengan kekuatanmu sendiri? Tapi 
bukankah Berkat Dewa Matahari diperoleh dari Dewa Matahari?' 

"Jangan lari!" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Akhirnya, Saintess mengejarku ketika aku kabur. Saya mendorong diri saya lebih keras 
untuk mempercepat, tidak ingin mati di tempat seperti itu. 
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"...Berhenti! Tidak teratur!" 

Tapi kali ini, Putri Kekaisaran menghalangi jalanku. 

"...Itu?" 

"J-Jangan melihat ke bawah!" 

Putri Kekaisaran, yang membuat celana bercahaya sederhana dengan mengumpulkan 
mana solar ke kaki dan bagian vitalnya, mulai mendekatiku, memancarkan aura emas dari 
tangannya. 

"...Sial." 

Saya berkeringat dingin ketika saya menyadari bahwa saya terjebak dalam serangan 
menjepit antara Putri Kekaisaran yang mengenakan celana bercahaya di depan dan 
Saintess, yang bisa mencabik-cabik saya sampai mati pada saat itu juga di belakang ... 

"...Hah?" 

"Eh!?" 

Tiba-tiba, kedua wanita itu berteriak ketika mereka memeriksa diri mereka sendiri. 

"A-Apa? Kenapa mana solarku..." 

"M-Kekuatan suciku...? Mengapa..." 

".....?" 

Saat aku tanpa sadar melihat kedua wanita ini mengulurkan tangan mereka dan 
membungkus tubuh mereka dengan kekuatan maksimum, aku membeku kaget mendengar 
suara dari belakang. 

"...Hah?" 

Karena kolektor eksentrik yang saya lawan sebelumnya membisikkan nama saya di telinga 
saya. Segera setelah itu, saya berbalik untuk mempertanyakan identitasnya. 

"... S-Siapa!?" 

"Ini aku. Eucarious, bawahan Yang Mulia, Raja Iblis." 

"...Ah." 

Saat saya mendengar perkenalannya, saya langsung berlutut di tempat untuk memberi 
salam. 
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"Frey Raon Starlight menyapa bawahan Raja Iblis yang terhormat, Eucarius the Great 
Demon." 

"...Haha, Iblis Hebat? Itu berlebihan. Jangan terlalu menyanjungku." 

"Tapi, bukankah Lord Eucarious adalah orang yang tepat untuk menjadi Executive 
selanjutnya?" 

"Hmmmm, sepertinya kamu bahkan lebih mahir dalam seni sanjungan daripada iblis 
Neraka, bukan begitu?" 

Saya menggunakan skill Inspect⟧ saya saat saya mengolesi iblis, yang tiba-tiba melepas 
topengnya dan menunjukkan wajahnya yang bermartabat. 

[Statistik] 

Nama: Eucarius 

Kekuatan: 2 

Mana: 8.5 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 8 

Status Pasif: Perubahan Keadaan/Kontrol Pikiran 

Disposisi: Penipu Artis 

Dia adalah salah satu anggota lingkaran dalam Raja Iblis dan mahir dalam manipulasi 
pikiran dan sihir hipnosis. Dia juga estafet yang menghubungkan saya ke sisi Raja Iblis, 
karena saya berpura-pura menjalin hubungan kerja sama dengan Raja Iblis sejak lama. 
Ngomong-ngomong, kenapa orang ini ada di sini? 

"...Tuan Eucarious, apa yang membawamu ke sini?" 

"Itu benar... Aku telah diperintahkan untuk menyelidiki apa yang terjadi di gang belakang." 

"...Penyelidikan?" 

"Ya, rupanya, Ratu Succubus telah terbunuh." 

"......!" 

Saat aku mengalihkan pandanganku, Eucarius menepuk bahuku dan melanjutkan berbicara 
dengan antusias. 
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"Jangan khawatir! Pasukan Raja Iblis tidak akan runtuh hanya karena dia mati! Dan 
pasukan yang semula berencana untuk menyerang tempat ini sedang menyelidiki tempat 
di mana dia meninggal... Pelakunya akan segera diidentifikasi!" 

"Ah... beruntungnya... haha..." 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini?" 

"...Ya?" 

Eucarius tiba-tiba mengencangkan cengkeramannya di bahuku dan membuka mulutnya 
sambil memiringkan kepalanya. 

"...Dan kamu bahkan memaksakan dirimu untuk membeli Batu Dominasi⟭ yang akan 
ditawarkan kepada Raja Iblis?" 

"Ah, itu..." 

"Itu adalah pengalaman yang cukup menyegarkan untuk disebut 'Newbie' oleh seorang 
pemula sepertimu. Saya sangat berterima kasih kepada Anda karena memberi saya 
pengalaman seperti itu. " 

"...Aku minta maaf!" 

Aku membuka mulutku saat aku buru-buru berlutut di depannya, yang alisnya berkerut. 

"Sebenarnya, aku baru-baru ini mendapat informasi tentang Batu Dominasi⟭ dari Guild 
Intelijen...!" 

"... Bukankah itu informasi yang tidak diketahui siapa pun selain Raja Iblis?" 

"Namun, informasi yang aku terima dari Guild Intelijen cocok dengan apa yang dijelaskan 
Lord Eucarious kepadaku beberapa waktu lalu! Tahukah Anda bahwa mereka mengklaim 
bahwa itu akan dilelang hari ini. " 

"...Dan?" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Yah, itu sebabnya aku membelinya dengan uangku sendiri dan akan memberikannya 
kepada Raja Iblis. Saya tidak pernah membayangkan bahwa pesaing saya adalah Lord 
Eucarious!" 

Mendengar kata-kataku yang berapi-api, Eucarius menatap jauh ke dalam mataku dan 
mengajukan pertanyaan lagi. 

"...Kau tidak bisa melihat menembus ilusiku?" 
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"...Tapi bukankah Lord Eucarious seorang ahli dalam seni penyamaran? Sungguh, aku 
secara tidak sengaja tertipu! " 

"...Hmm, ya, memang. Betul sekali." 

Setelah sejenak mengutak-atik janggutnya, Eucarius tersenyum dan berkata. 

"Seperti yang diharapkan, kamu benar-benar pandai menyanjung ..." 

"Ya ya..." 

"...Itulah kenapa aku menyukaimu!" 

Karena itu, semua orang menjadi sasaran halusinasi Eucarius yang ditelan oleh kegelapan 
sebagai akibat dari sihir pikirannya. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya sambil 
melihat sebentar ke arah Clana dan Perloche, yang mengayunkan tangan mereka dengan 
sekuat tenaga. 

"...Putri Kekaisaran dan Orang Suci. Bukankah ini kombinasi yang menarik?" 

"I-Itu benar...? Ha ha..." 

"Aku ingin menculik mereka... tapi jika aku melakukan itu, rencana Raja Iblis akan kacau, 
jadi aku harus menahan keinginan itu." 

"...Ya." 

"Mengapa? Apakah kamu kecewa?" 

"Ah tidak!" 

Saat aku membantah sambil berkeringat, dia membuka mulutnya dengan seringai. 

"...Jika kamu mau, aku bisa mengubah sihir halusinasi sehingga kamu bisa memiliki 
keduanya sekarang." 

"........." 

Ekspresiku hampir berubah dingin mendengar ucapannya, tapi segera aku berbicara 
dengan ekspresi ketakutan di wajahku. 

"Yah, jika kamu melakukan itu, hidupku akan berakhir!" 

"Haha, memang... Mereka adalah wanita-wanita yang akan menghancurkan tiga 
generasimu jika mereka tahu bahwa kamu memegang mereka di tanganmu! Tetapi 
bagaimana mungkin seorang pria tidak memiliki keinginan?" 
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"...Jadi, itu sebabnya aku menyiapkan wanita-wanita ini yang tidak akan menimbulkan 
masalah, bahkan jika kamu menahan mereka." 

"........!" 

Akhirnya, saya tiba di tempat di mana saya menemukan Isolet memegang pedang dengan 
ekspresi samar di wajahnya, dan Kania berlutut di depannya, terengah-engah. 

"...Kedua wanita ini tiba-tiba menyerangku, jadi aku menghipnotis wanita yang 
menggunakan pedang untuk menyerang penyihir ganas itu." 

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

"Aku agak sibuk setelah itu... tapi sepertinya sudah beres, kan?" 

"Mungkin sihir yang kamu gunakan pada wanita yang memegang pedang itu adalah sihir 
yang suka digunakan oleh Lord Eucarious?" 

"Ya, itu adalah mantra sihir Seal of Slavery❱ yang sangat kamu kenal. Sekarang, selama aku 
tidak mati, wanita itu akan menjadi budakku selamanya." 

Karena itu, Eucarius membuat wajah tamak dan mulai menjilat bibirnya. 

"...Aku benci penyihir, jadi kau bisa memiliki penyihir itu. Jika Anda mau, saya bahkan bisa 
mencap segel perbudakan padanya. " 

"........." 

"Kalau begitu, aku akan bersenang-senang..." 

-- Memukul! 

"... Keuk." 

Aku menghunus pedangku dan menebas kepala Eucarious dengan satu tebasan, yang 
mendekati Isolet dengan ekspresi penuh nafsu. Saat kepala yang terpenggal berguling-
guling di lantai dengan suara aneh, aku berbicara dengan suara apatis. 

"...Bersenang-senanglah menonton Succubus Queen sepuasnya di akhirat." 

Ketika iblis mati, mereka pergi ke dunia bawah, dunia bawah iblis yang ditunjuk, alih-alih 
alam asli mereka 'Neraka'. 

'Di sana, menderita bersama Ratu Succubus dan berdoa agar jiwamu bisa dibersihkan.' 

Aku menyarungkan pedangku dan menuju ke arah Kania. 

"... S-Siapa kamu?" 
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"........." 

Kania, yang hidupnya akan dalam bahaya jika aku tidak memasukkan kekuatan hidup ke 
dalam dirinya segera sejak dia menelan seluruh rumah lelang dalam kegelapan dan juga 
bertarung dengan Isolet, mengajukan pertanyaan dengan suara gemetar saat aku 
mendekatinya. 

'... Aku harus hidup dengan kekuatan hidup yang terkuras untuk sementara waktu.' 

Aku mengulurkan tangan padanya untuk membagikan sebagian dari kekuatan hidup yang 
aku pulihkan sebelumnya dengan meminum minuman dari kotak ornamen... 

"...B-Di belakang!" 

Aku tidak punya pilihan selain berhenti dan berbalik pada tangisannya yang mendesak saat 
ekspresiku berubah menjadi keheranan. 

"...Membunuh!" 

Aku tidak tahu kenapa, tapi Isolet, yang hipnosisnya masih belum dibatalkan meskipun 
faktanya aku membunuh Eucarious, tiba-tiba menghunus pedangnya dan menyerangku 
dari belakang. 

"...Haa!" 

Di saat putus asa seperti itu, saya... 

"... Aduh!" 

Aku membuat pilihan untuk memeluk Kania, yang ada di depanku. 

-- Slur!! 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Jadi, saat aku melindungi Kania dari pedang Isolet, aku mulai memasukkan kekuatan 
hidupku ke dalam dirinya dengan mata tertutup. Segera saya merasakan sakit yang luar 
biasa di punggung saya dan bergumam dalam hati. 

'Anjing ... Sial ... Permainan ...' 

Aku perlahan mulai membenci semuanya sekarang. 
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Chapter 14 
Bab 14 -- Aliansi, dan... 

"A-aku harus menangkap iregular yang menerobos skenario itu secepat mungkin...!" 

"Pelayan Raja Iblis...! Kamu mau pergi kemana? Keluar sekarang!" 

"...Batuk." 

Aku memeluk Kania dengan erat sambil mendengarkan suara Putri dan Orang Suci dari 
jauh, dan segera menyemburkan darah dari mulutku. 

"...U-Um!" 

Segera setelah itu, Kania tersentak dengan ekspresi heran di wajahnya, dan aku 
menggunakan skill Inspect saat aku memeluknya lebih erat. 

[Statistik] 

Nama: Kania 

Kekuatan: 3 

Mana: ??? 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 4 

Status Pasif: Menderita/Melemah/Mana Ketidakstabilan/Kutukan Penghancuran Diri 

Disposisi: Ajudan 

'...Saya pikir saya telah memasukkan kekuatan hidup yang cukup.' 

Melihat 'Critically Ill' yang ditampilkan di bagian pasif telah berubah menjadi 'Afflicted', 
aku mencoba mencabut pedang yang tertancap di punggungku, tapi... 

"Mati..." 

"...Arghh!" 

Pada saat itu, Isolet memutar pedang yang menusuk di punggungku, yang memaksaku 
untuk mengeluarkan jeritan kesakitan yang menusuk. 

'Kalau begini terus...aku akan mati...' 
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Minuman berkafein dan Blessing of the Stars⟧ menciptakan efek sinergi, jadi bahkan jika 
saya dipenuhi dengan kekuatan hidup sekarang, itu tidak akan tetap sama selamanya 
dengan pisau di punggung saya. 

Oleh karena itu, saya benar-benar harus keluar dari situasi ini sebelum durasi efek sinergi 
berakhir. 

Dengan pemikiran itu, aku berbalik dan menggunakan skill Inspect⟧ saat aku menatap jauh 
ke dalam mata Isolet yang tidak fokus. 

[Statistik] 

Nama: Isolet Arham Bywalker 

Kekuatan: 8.5 

Mana: 5 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 7 

Status Pasif: Lengan Kanan Terluka/Terhipnotis (Melemah) 

Disposisi: Ksatria 

'...Sepertinya hipnosis tidak akan segera dibatalkan, melainkan dia akan dilepaskan setelah 
hipnosis melemah seiring waktu.' 

Bagaimanapun, itu sepertinya adalah skill yang dianugerahkan kepada Eucarious oleh Raja 
Iblis, yang menyukai dia. 

Keterampilan Seal of Slavery⟧, yang diberikan kepadanya oleh Raja Iblis, yang memiliki 
kemampuan tertinggi dalam kemampuan pengendalian pikiran, adalah keterampilan 
penipuan yang memungkinkan dia untuk mengendalikan pikiran orang-orang yang 
memiliki kekuatan mental lebih rendah darinya tanpa syarat. , terlepas dari kemampuan 
mereka. 

Tentu saja, karena skill ini telah ditransfer ke Eucarious, yang telah meninggal, Raja Iblis 
tidak akan bisa menggunakan skill ini lagi di masa depan. Namun, itu bukan pukulan besar 
bagi Raja Iblis. 

"... Aduh!!" 

"..............." 
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Sementara aku berpikir seperti itu, Isolet memutar pedang sekali lagi. Berkat itu, aku 
memuntahkan darah lagi dan menggenggam gagang pedang dengan tangan gemetar. 

"...Batuk." 

Namun, saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apa pun dengan tangan saya. Mungkin 
karena saya mentransfer terlalu banyak kekuatan hidup ke Kania sekaligus, dan sebagai 
akibatnya, saya terlalu memaksakan tubuh saya. 

Jadi, pada saat itu, ketika aku perlahan menutup mataku sambil memegang Kania di 
tanganku... 

"...B-Biarkan aku membantumu." 

Kania meraih tanganku yang memegang gagang pedang, saat dia perlahan menghunus 
pedangnya sendiri.. 

"...Haa!" 

".....!" 

Segera, Kania mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas Isolet. Segera setelah itu, 
dia mundur untuk menghindari serangannya dan menarik pedang dari punggungku. 

"...Batuk!" 

Segera setelah pedang Isolet ditarik dari punggungku, jubah dan pakaianku basah oleh 
darah, dan genangan darah terbentuk di lantai. 

"I-Tidak apa-apa..." 

"...Beri aku pedang itu." 

Mendengar kata-kataku, Kania tiba-tiba berhenti dan menyerahkan pedang itu padaku. 

"...Kenapa kau melakukan itu?" 

"........." 

Ekspresi Kania mengeras ketika aku tutup mulut meskipun ada pertanyaan saat dia 
menyerahkan pedang dan mengubah pertanyaannya sebelumnya. 

"...Kamu siapa?" 

"Saya? Aku adalah dia---" 

Aku hendak menjawab pertanyaannya bahwa aku adalah seorang pahlawan, tapi aku 
mengubah kata-kataku di tengah jalan untuk mengesampingkan kemungkinan itu. 
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"---warga negara oic." 

Setelah mengucapkan kata-kata itu, aku bangkit dengan gigi terkatup dan mengarahkan 
pedangku ke Isolet, yang masih menatap kami dengan ekspresi bingung. 

'...Aku hanya perlu bertahan beberapa menit lagi.' 

Aku mengencangkan cengkeramanku di gagang pedang, saat aku memutuskan untuk 
menahan Isolet sampai dia sadar kembali, dan saat dia kembali sadar, aku akan keluar dari 
rumah lelang ini. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Heup!" 

-- Klak!! 

Dan saat berikutnya, pedang kami bentrok. 

"...sebuah jarak." 

"...Ha." 

Saat kami terus saling bentrok dengan pedang kami, aku kehilangan kekuatan untuk sesaat 
ketika aku merasakan sakit yang menyiksa di punggungku, jadi Isolet mengambil 
keuntungan dari celah itu dan menikamku dengan pedangnya. 

Aku memutar tubuhku untuk menghindari pedangnya, tapi itu membuatku kehilangan 
keseimbangan saat aku terhuyung-huyung dan berjuang untuk berdiri tegak. Gumamku 
dalam hati ketika melihat Isolet memasukkan aura ke dalam pedangnya, tidak ingin 
melewatkan kesempatan seperti itu. 

'...Jika saya dalam kondisi normal, saya akan segera menaklukkannya.' 

Dalam latihan terakhirku, aku sengaja menyembunyikan kemampuanku yang sebenarnya 
dengan menggunakan bros sihir hitam yang akan merespon kekuatan suci sebagai 
kamuflase. 

Dengan kata lain, aku bisa dengan mudah menaklukkan Isolet yang lengan kanannya 
terluka jika aku bisa menggunakan Kekuatan Pahlawan⟧ku untuk waktu yang singkat. 

Namun, sekarang saya dalam situasi di mana tubuh saya terlalu tegang sampai-sampai 
bahkan jika saya menggunakan Blessing of the Stars⟧ secara maksimal ditambah dengan 
minuman berkafein, pemulihan kekuatan hidup saya masih akan lambat, di atas itu. Aku 
bahkan memiliki luka serius di punggungku. 
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Dengan kata lain, berbahaya untuk terus seperti ini. Jadi, aku harus mengakhiri duel ini 
dengan satu tebasan... 

-- Astaga!! 

Saat Isolet meluruskan pedangnya dan bersiap untuk menyerang, tiba-tiba mana gelap 
mengelilinginya. 

"...Heup!!" 

Namun, ketika Isolet memancarkan aura pedang, mana gelap untuk sesaat mundur dan 
mulai melayang-layang di sekitarnya, mencari kesempatan untuk menyerang. Pada saat 
yang sama, saya mendengar erangan dari sisi saya. 

"... Ugh." 

Aku segera memanggil Kania ketika aku melihatnya mengulurkan tangannya dan 
mengontrol mana gelap dari jauh. 

"Kamu tidak perlu menggunakan sihir! Aku akan mengurus ini!" 

"........" 

"Haa... ini membuatku gila." 

Namun, seolah-olah kata-kata saya jatuh di telinga yang tuli, dia terus mendorong dirinya 
sendiri begitu keras sehingga dia akhirnya pingsan dan ambruk di lantai. 

Untungnya, ketika saya menggunakan skill Inspect⟧ saya dengan panik, ternyata itu bukan 
ledakan mana, melainkan dia hanya kehilangan kesadaran. 

'...Itu melegakan. Sekarang saya bisa keluar semua.' 

-- Swoosh 

Sementara aku tenggelam sejenak dalam pikiranku, aku melihat diri Kania yang tidak 
sadar, dan akhirnya mana gelap yang melayang di sekitar Isolet menghilang. Segera, Isolet 
berhenti mengayunkan pedangnya dan memelototiku, lalu mulai mendekat. 

"...Bukankah sudah waktunya kamu sadar, Suster?" 

"Eh..." 

Aku mencoba menyampaikan suaraku dengan memasukkan mana stellar sehingga hanya 
Isolet yang bisa mendengarku. Namun, sepertinya dia masih terhipnotis. 
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Saya menyadari bahwa waktunya telah tiba untuk menyelesaikan masalah ini, saat saya 
mengencangkan cengkeraman saya di gagang pedang dan berulang kali mencoba 
menyampaikan suara saya kepadanya. 

"Kakak, apakah kamu ingat pertama kali kita berlatih ilmu pedang bersama bertahun-
tahun yang lalu?" 

"Menyerang..." 

"Kata-kata yang kakakku katakan padaku dengan nada jengkel saat itu, ketika dia dengan 
mudah menaklukkanku." 

"...?" 

Mendengar kata-kataku, Isolet, yang mengkonsentrasikan aura pedangnya sampai batas, 
memiringkan kepalanya seolah bingung. 

Saat aku diam-diam menatap matanya, aku membalas nasihatnya yang aku ingat sampai 
hari ini. 

"Tujuan pedang bukan untuk memotong orang, itu untuk melindungi mereka." 

Dan begitu kata-kata itu selesai, kami bentrok satu sama lain pada saat yang sama ... 

-- Schiiiiiiing...! 

Itu hanya satu tebasan. 

Pada saat itu, pertempuran sengit legendaris antara mantan Pahlawan dan Orang Suci 
Pedang pertama diciptakan kembali, meskipun sebentar. 

Kilau mana bintang tidak secemerlang matahari yang bersinar, 

Juga tidak bertahan selama cahaya bulan yang lembut. 

Namun, kilaunya lebih surgawi daripada mereka 

Dan seni pedang dari Bywalker, keluarga dari Sword Saint pertama, 

Sosok yang melukai mata kiri Raja Iblis dalam pertempuran menentukan seribu tahun yang 
lalu, 

Telah mempertahankan prestise lebih lama dari seni pedang dari keluarga lain. 

Keduanya saling bentrok, 

Saat lintasan yang ditarik oleh pedang mereka menyatu, 
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Sekitarnya diterangi oleh kilatan cahaya. 

"........." 

Dan, saat cahaya memudar, Isolet dan aku berdiri dalam diam dengan punggung kami 
saling berhadapan. 

-- Bubuk. 

Dan dalam keheningan mutlak yang berlangsung beberapa saat, Isolet segera runtuh. 

Mendengar suara itu, aku berbalik dan bergumam sambil melihat dirinya yang pingsan dan 
tidak sadarkan diri. 

"...Sejujurnya, aku pikir kamu mengolok-olokku saat itu, tapi setelah berada dalam situasi 
yang sama, aku akhirnya mengerti." 

Bahkan setelah dia pingsan, dia tetap memegang pedangnya dengan kuat.. 

Saat sinar dari sisi belakang pedangku menyinari wajahnya, aku ingat bagaimana dia akan 
selalu mengakhiri pertarungan kami dengan tebasan terbalik agar aku tidak terluka, dan 
akhirnya aku mulai mengikuti teladannya. 

"... Memang, bagaimanapun juga, hal yang benar untuk dilakukan dalam keadaan apapun 
adalah menjatuhkannya." 

Setelah menilai dia dengan skill Inspect⟧ku, aku berbalik sambil tersenyum ketika melihat 
status terhipnotisnya telah menghilang. 

"...Anda." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

".....!" 

Dan ketika aku berbalik, Kania tiba-tiba mendekatiku dengan tatapan tajam. 

"...Hanya siapa kamu?" 

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

Saya sejenak ragu-ragu pada pertanyaannya, tetapi segera mengerahkan kekuatan pada 
kaki saya ... 

"... Ah, di sana." 

"......?" 
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Setelah menunjuk ke bagian belakang Kania, aku langsung berlari ke pintu keluar saat dia 
berbalik. 

"...T-Tunggu!" 

Kania mencoba mengejarku, tapi karena dia juga mendorong dirinya cukup keras, dia tidak 
bisa mempercepat dengan benar. 

"... Tentang apa itu semua?" 

"Mungkinkah itu sihir hitam?" 

"...Tidak mungkin. Bahkan jika itu adalah gang belakang, tidak mungkin ada orang yang 
menggunakan sihir hitam skala besar di siang hari bolong?" 

'...Bagus, untungnya ada banyak orang di sini.' 

Akhirnya, dalam waktu singkat, saya berada di luar dan menemukan segerombolan orang 
berdengung di sekitar rumah lelang. Segera, saya menghilang ke kerumunan. 

"Benar, mungkin salah satu benda terkutuk di rumah lelang adalah pemicu kecelakaan ini. 
Dasar bodoh, aku tahu hal seperti itu akan terjadi suatu hari nanti... Bah! Apa itu...!?" 

"...Permisi." 

"Oi! Beraninya kau dengan sengaja memukul seseorang dan mencoba mengabaikannya 
dengan permintaan maaf!?" 

Setelah berhasil memasuki kerumunan, saya segera mencoba menyembunyikan diri, tetapi 
seorang pria kekar yang menabrak saya meraih kerah saya dan mulai berteriak. 

"...Aku sedang terburu-buru." 

"Ah iya." 

Aku tidak punya pilihan selain menarik sedikit pedangku dari sarungku. Saat pria itu 
menatap pedang, dia goyah dan melepaskan kerahku dan menundukkan kepalanya. 

Sekarang setelah aku bebas, aku merenung sambil dengan santai menuju pintu keluar gang 
hitam, meninggalkan Kania di belakang, yang menatap dalam diam ke tempat aku 
menghilang ke dalam kegelapan. 

'...Saya tidak berpikir ada orang yang akan menyadarinya.' 

Suaraku dimodulasi dengan mana bintang, dan topeng serta jubah hitam yang aku kenakan 
benar-benar menyembunyikan penampilanku. 
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Mengekspos pedang bisa berakibat fatal. Namun, jika saya tidak menggunakan pedang 
dalam situasi itu, salah satu dari sedikit senjata yang dapat menahan mana bintang, saya 
pasti sudah mati. Jadi saya tidak punya pilihan. 

Dan aku tidak pernah menunjukkan pedangku kepada Pahlawan Utama sejak awal, jadi 
mereka mungkin tidak akan bisa menyimpulkan identitasku dari itu. 

Namun, tampaknya ada kebutuhan untuk mengganti senjata. 

Saat saya mengatur pikiran saya dan keluar ke tengah pasar melalui gang gelap, saya mulai 
menunggu pemberitahuan sistem mengenai penyelesaian pencarian utama. 

Namun, untuk beberapa alasan, pemberitahuan izin tidak muncul untuk waktu yang lama, 
dan saat aku memiringkan kepalaku dengan bingung, aku segera memukul dahiku dan 
bergumam. 

"...Itu benar, aku bahkan belum memulai quest utama yang sebenarnya, kan?" 

Kenapa nenek moyang saya memainkan permainan gila seperti itu? 

. 

. 

. 

. 

. 

Saat Frey sedang berjalan di jalanan pasar sambil menahan rasa sakitnya dengan ekspresi 
sedih di wajahnya, 

"........" 

Kania menatap dalam diam ke tempat dia menghilang sebelumnya, lalu dengan cepat 
berbalik ketika dia merasakan kehadiran di belakangnya. 

"... Seperti yang diharapkan, itu kamu." 

"...K-Kamu!?" 

Meskipun Putri Clana dan Saintess Perloche bereaksi berbeda, mereka sama-sama terkejut 
ketika melihat Kania. 

"...Fakta bahwa kamu di sini berarti kamu juga seorang regressor." 

"Tidak-Tidaaaak... Nona Kania juga kembali!?" 
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Kania sebentar menatap mereka dalam diam dan menjawab. 

"...Ya." 

Kemudian, Clana mengajukan pertanyaan padanya dengan tatapan tajam. 

"Hanya satu pertanyaan, apakah kamu ... musuh Frey atau sekutu?" 

"Musuh." 

"Jawaban yang cepat. Saya suka itu." 

Kania, yang segera merespon, mengerutkan kening dan bertanya kepada Putri dengan nada 
tegang mengapa dia begitu mudah mempercayainya. 

"... Kenapa kamu tidak meragukan kata-kataku?" 

Kemudian Putri terkekeh dan menjawabnya dengan nada percaya diri. 

"Sejak aku melewati neraka... Aku menjadi mahir dalam menyaring kebohongan." 

".....Aha." 

Sementara itu, Saintess Perloche, yang diam-diam memperhatikan percakapan keduanya, 
segera mulai mengajukan pertanyaan mendesak. 

"A-Apakah Yang Mulia, Putri dan Nona Kania benar-benar kembali sepertiku!?" 

"...Ya, sepertinya begitu." 

"T-Tunggu sebentar... Mungkin Frey juga...!" 

Ketika Perloche berhipotesis dengan mata terbuka lebar, sang Putri mengguncangnya dan 
berkata. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Tidak, aku telah mengamati Frey selama beberapa hari terakhir... Tidak ada tanda-tanda 
itu sama sekali. Di akademi, dia berperilaku seperti sampah yang sama seperti 
sebelumnya." 

"...Betul sekali. Frey tidak banyak berubah." 

Begitu Kania setuju, Perloche menghela nafas dan membuka mulutnya. 

"Fiuh... itu beruntung kalau begitu... Jika orang jahat itu kembali juga... Pasti mengerikan..." 

"...Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan ini." 
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"...Hah?" 

Clana, yang memotong kata-kata Perloche, berbicara dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"...Sepertinya karena regresi kami dan hal-hal yang kami lakukan setelah kami kembali, 
menyebabkan beberapa variabel terjadi." 

Setelah mengatakan itu, Clana melanjutkan kata-katanya, menunjuk pada Eucarius yang 
dipenggal, yang tiba-tiba kembali ke bentuk iblisnya yang mengerikan. 

"...Awalnya, Batu Dominasi⟭ yang diperdagangkan hari ini seharusnya dijual dengan harga 
murah dan harus dirampok oleh pasukan Raja Iblis sebelum sampai ke tangan pembeli." 

"K-Benar...?" 

"Namun, tiba-tiba, iblis ini dan seorang pria misterius mulai bersaing satu sama lain, dan 
akhirnya Batu Dominasi⟭ terjual lebih dari 50.000 emas." 

"J-Jika itu masalahnya... Tidak mungkin...?" 

"Ya, sepertinya sebuah variabel telah terjadi." 

Ketika ekspresi Perloche membeku setelah mendengar kata-kata itu, Clana menyilangkan 
tangannya dan melanjutkan. 

"...Kita perlu mencari tahu mengapa iblis itu datang ke rumah lelang dan siapa sosok 
misterius itu. Akan lebih baik jika kita bisa menginterogasinya setelah menangkapnya lebih 
awal. " 

"...Bukankah pendekar pedang itu juga pelayan Raja Iblis?" 

"...Bagaimana bisa?" 

Ketika Clana bertanya, Perloche menjawab sambil berkeringat. 

"Uhh... Satu-satunya yang tahu tentang Batu Dominasi⟭ adalah Raja Iblis, jadi... lagi pula, 
bukankah dia berada di pihak Raja Iblis?" 

"... jika dia, dia tidak akan menghadapi iblis ini." 

"...ah." 

Clana menatap Perloche, yang terlihat bodoh dengan rasa kasihan di matanya, lalu segera 
mengalihkan pandangannya ke Kania dan bertanya. 

"Ngomong-ngomong, apakah kamu membunuh iblis ini, atau apakah itu putri tertua dari 
Bywalker yang terbaring di sana?" 
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"......" 

Saat Kania tetap diam mendengar kata-kata itu, sang Putri, yang sejenak memiringkan 
kepalanya pada sikapnya, segera berjongkok di samping Eucarius, dan dengan hati-hati 
memeriksa daerah yang dipenggal, lalu akhirnya membuka mulutnya. 

"Yah, melihat bagaimana lukanya bersih, itu bukan keahlianmu. Sepertinya Anda cukup 
malu untuk mengakui bahwa Anda tidak bisa membunuh iblis ini, bukan? " 

"........." 

"Ngomong-ngomong... seperti yang diharapkan, Ms. Isolet benar-benar luar biasa. Kali ini, 
aku harus membantunya menjadi Sword Saint berikutnya." 

Setelah selesai berasumsi sendiri, sang Putri berdiri dan menawarkan saran kepada Kania 
dan Perloche sambil menunjuk ke luar. 

"Ngomong-ngomong, itu pasti takdir kita bertemu di sini, jadi maukah kamu pergi makan 
malam denganku? Ada restoran di dekat sini yang sering saya kunjungi ketika saya 
mengalami kesulitan." 

"......?" 

"Y-Ya?" 

Saat Kania dan Perloche memiringkan kepalanya pada kata-katanya, Clana melanjutkan 
dengan senyum dingin. 

"...Di sana, apakah kamu ingin melakukan percakapan mendalam denganku tentang cara 
mengendalikan Frey?" 

"...Ah! Ya!" 

Mendengar kata-kata itu, Saintess tersenyum cerah dan mengangguk, dan Clana, yang juga 
memiliki senyum di wajahnya, segera mengalihkan pandangannya ke arah Kania dan 
berkata. 

"...Kamu juga harus datang." 

"...Apa?" 

"Kau juga membencinya, kan? Dan saya tidak mendiskriminasi seorang penyihir selama 
keterampilan mereka bagus. " 

"........" 
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"...Kami akan menahan kekuatan kami sebanyak yang kami bisa, jadi kamu tidak perlu 
khawatir." 

Mendengar kata-kata itu, Kania diam-diam menganggukkan kepalanya, tapi akhirnya 
berhenti ketika dia melihat Isolet di sebelahnya. 

"...Melihat napasnya sudah stabil, dia akan segera bangun dengan baik. Jadi, jangan terlalu 
khawatir dan ikuti aku." 

"...Ya." 

Mendengar jawaban Kania, Clana tersenyum puas dan menuju pintu keluar, bersama 
Perloche, yang matanya berbinar di sebelahnya. 

"...Um, apa yang terjadi dengan Empire setelah aku mati?" 

"... Itu hancur." 

"A-Bagaimana dengan warga kekaisaran !?" 

"...Mereka masih hidup sekarang. Kami hidup juga. Jadi, kita hanya perlu memastikan 
bahwa masa depan tidak terulang kembali." 

"...Ya." 

Kania diam-diam memperhatikan mereka mengobrol seperti saudara perempuan, 
meskipun mereka memiliki hubungan yang cukup canggung di timeline sebelumnya. 

'Berdasarkan bentuk dan kekuatan tubuh, dia tentu saja bukan Lord ...' 

Dia merenung dengan ekspresi serius di wajahnya. 

'Namun, pedang yang dimiliki pria itu sebelumnya ... itu terlihat persis seperti pedang yang 
digunakan Milord untuk mengusir para pengganggu yang melecehkan saya dan saudara 
perempuan saya di jalan, pada hari saya dipekerjakan oleh keluarga Starlight ...' 

Akhirnya, tiba di pintu masuk, Kania bergumam dalam hati saat Clana menggunakan 
mantra sihir gangguan kognitif padanya 

'...Apakah ada anak haram di keluarga Starlight? Saya juga perlu menggali ini.' 

Kania, yang pergi keluar dengan tebakan yang masuk akal, mencoba mengikuti Putri dan 
Orang Suci, yang sudah mulai menavigasi melalui kerumunan ... 

".......!" 

Namun, ketika Putri dan Orang Suci menemukan benda yang dikenalnya di tanah saat 
mereka berjuang melewati kerumunan, dia membeku di tempat. 
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"...Itu?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Sebuah bros yang terlalu familiar berkilauan di bawah sinar matahari. 
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Chapter 15 
Bab 15 -- Hari Keberuntungan 

"... Ugh." 

Sebenarnya, itu adalah luka yang membutuhkan perhatian medis profesional, tapi karena 
aku tidak tahu kapan Kania akan kembali ke asrama, aku harus menyelesaikan pertolongan 
pertama sesegera mungkin. 

'... Sistem sialan. Jika Anda akan menjadi seperti ini, setidaknya berikan saya semacam 
bantuan medis seperti barang-barang yang dapat menyembuhkan luka saya.' 

Tiba-tiba, saya meledak menjadi marah saat saya mengutuk sistem pelit sambil 
menerapkan pertolongan pertama dengan perban. 

Bagaimana itu bisa memberi seseorang seperti saya, yang berusaha keras untuk 
melindungi dunia, topeng yang dapat menyembunyikan identitas saya hanya satu menit 
sekali seminggu, dan cambuk yang tidak memberikan kerusakan apa pun bahkan jika saya 
mencambuk seseorang dengan itu. ... Bahkan jika sistemnya terutama didasarkan pada 
'False Evil'... Bukankah ini terlalu berlebihan? 

Paling tidak, mereka harus memberiku salep yang langsung menyembuhkan luka, atau 
ramuan yang langsung memulihkan kekuatan hidup saat kau meminumnya. 

Saat saya marah dengan pikiran seperti itu, ekspresi saya berubah ketika saya memutar 
tubuh saya dan merasakan sakit yang menyiksa di punggung saya kembali dari waktu ke 
waktu. 

'...Ini benar-benar membuatku gila.' 

Sejujurnya, pada titik ini, bahkan dengan angka kekuatan mental 9, kondisi mental saya 
masih terguncang. 

Bahkan jika aku satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan dunia yang menyedihkan 
ini. 

Bahkan jika dunia ditakdirkan untuk binasa, jika aku tidak melakukan ini. 

Bahkan jika saya tahu ada kesempatan bagi saya untuk dilahirkan kembali dan hidup 
bahagia selamanya. 

Saya dapat menyelesaikan dinodai dengan perbuatan jahat dengan benar-benar 
memisahkan diri saya yang sebenarnya sebagai pahlawan dan identitas diri saya sebagai 
penjahat. 
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Saya dapat bertahan dibenci dan dianiaya oleh para Pahlawan dan orang-orang di sekitar 
saya. 

Karena jika mereka tidak membenciku, mereka yang aku cintai akan mati. 

Namun, kesendirian ini sulit ditanggung. 

Perjuangan kesepian ini, di mana tidak ada orang yang mengerti saya, terkadang 
menggoyahkan tekad saya, tidak peduli seberapa besar saya seorang pahlawan. 

Jadi terkadang saya bertanya-tanya seberapa bagusnya jika saya bisa mendapatkan poin 
dengan mantap sambil memerintah sebagai dalang yang keren dan karismatik dari balik 
layar. 

Tapi itu keinginan yang mustahil. 

Karena saya harus menjadi penjahat kelas tiga yang menjijikkan, menyedihkan, dan 
kekanak-kanakan, bukan dalang mewah dengan sikap mulia dan nada elegan. 

Menurut buku kenabian yang ditinggalkan oleh leluhurku, salah satu yang memiliki tingkat 
izin tertinggi di antara disposisi yang dapat dipilih saat mengikuti 'Jalan Kejahatan Palsu' 
justru adalah 'Penjahat Kelas Tiga' yang aku tiru. 

Alasan untuk ini adalah 'Sistem Kepopuleran Kumulatif' yang akan segera ditambahkan ke 
sistem. 

'Sistem Ketenaran Kumulatif' adalah sistem yang akan mengevaluasi ketenaran saya yang 
tersebar di seluruh dunia seminggu sekali dan mengubahnya menjadi poin. 

Fitur itu adalah inti dari sistem 'Path of False Evil' yang benar-benar menarik poin dalam 
jumlah banyak... tetapi disposisi yang dibutuhkan untuk membuka fitur inti yang dengan 
murah hati memberikan poin ini justru adalah 'Penjahat Kelas Tiga'. 

Bahkan, di satu sisi, itu masuk akal. 

Misalnya, jika Anda bertanya kepada siapa pun yang lewat di jalan sekarang, jika mereka 
mendengar tentang Count Justiano yang terkenal, taipan dunia bawah, sembilan dari 
sepuluh orang akan menggelengkan kepala sebagai penyangkalan. 

Tetapi tanyakan kepada mereka apakah mereka mengenal Tuan Muda Frey, putra pertama 
dari keluarga Ducal Starlight, sembilan dari sepuluh akan mengangguk setuju. 

Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh ini, dunia menganggap bajingan terkenal yang 
dikenal di seluruh Kekaisaran sebagai orang yang lebih buruk daripada dalang yang 
pendiam dan penuh rahasia yang memerintah dunia bawah, yang hanya diketahui oleh 
mereka yang ada di lingkaran. 
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Untuk alasan ini, disposisi 'Penjahat Kelas Tiga' memiliki keuntungan yang sangat baik 
dalam hal mendapatkan poin. Namun, ironisnya, itu adalah disposisi yang paling jarang 
dipilih dalam dunia game di mana leluhurku berasal. 

Alasannya sederhana. 

Karena alur cerita game ini terlalu gelap dan menyedihkan. 

Meskipun tingkat clearance cukup tinggi, pemain yang memainkan game dengan disposisi 
itu merasa sangat lelah, sehingga orang yang biasanya bermain game untuk bersenang-
senang tidak pernah memilih disposisi 'Penjahat Tingkat Ketiga'. 

Namun, saya memilih 'Penjahat Kelas Tiga' karena jika dilakukan dengan benar pasti akan 
menyelamatkan semua orang selain saya. 

Ini karena tempat di mana saya berada sekarang bukanlah 'Dark Tale Fantasy 2', sebuah 
permainan untuk kesenangan dan hiburan, tetapi Kerajaan Matahari Terbit di mana orang-
orang yang saya sayangi dan keluarga saya tinggali. 

"Ayo lihat. Ya, ini seharusnya cukup bagus... Hah?" 

Setelah saya selesai membungkus perban di bawah pakaian saya, tiba-tiba saya melihat 
sesuatu yang aneh ketika saya melihat ke cermin untuk memeriksa apakah perban itu 
terlihat. 

"... Kemana brosku pergi?" 

Bros berbentuk bintang yang dibuat oleh pemilik toko di gang belakang setelah 
menempatkan pesanan khusus secara rahasia adalah artefak yang dapat mengirimkan 
kekuatan hidup dari jarak jauh ke Kania jika terjadi keadaan darurat, telah menghilang. 

Aku pasti menjatuhkannya di gang belakang... tapi aku tidak ingat persis di mana aku 
menjatuhkannya. 

Apakah itu jatuh saat aku melawan Ratu Succubus? Apakah saya menjatuhkannya ketika 
saya dikejar oleh para pahlawan wanita di rumah lelang? Atau apakah itu jatuh saat saya 
menavigasi melalui kerumunan? 

'...Ini menyebalkan, ini sangat sia-sia.' 

Mengingat biaya pembuatan bros, saya ingin memakai mantel saya dan pergi keluar untuk 
mencarinya segera, tapi sayang, saya tidak bisa. 

Tidak hanya kondisi fisikku saat ini yang cukup mengerikan sehingga aku harus segera 
beristirahat, tetapi ada juga kemungkinan ditemukan oleh Pahlawan Utama saat 
berkeliaran di gang belakang mencari bros itu. 
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'...Omong-omong, apa yang terjadi dengan pemilik toko?' 

Pemiliknya, yang dipukul hingga pingsan oleh Isolet, ditinggalkan sendirian di tengah jalan, 
ditinggalkan olehnya karena kasus darurat terorisme. 

Dia mungkin bangun lagi tak lama setelah itu, tapi mungkin sulit untuk meminta 
pemiliknya membuat bros lagi, karena dia tiba-tiba menjadi pengangguran setelah tokonya 
hancur. 

Tetap saja, kabar baiknya adalah... Saya sudah memiliki cadangan yang dibuat sebelumnya 
untuk berjaga-jaga jika saya kehilangan Bros Transmisi Tenaga Hidup Jarak Jauh⟭. 

Aku mulai mengobrak-abrik ruang rahasia yang telah kubuat secara ajaib di saku depan tas 
yang kubawa dari rumah untuk mengambil bros cadangan dan memakainya di dadaku. 

"...Hah?" 

Namun, selembar kertas tertentu terselip di genggaman saya bersama dengan bros. 

'...Aku tidak pernah menaruh kertas di sini?' 

Setelah beberapa saat memiringkan kepalaku, aku dengan cepat membuka lipatan kertas 
yang kusut dan menemukan sesuatu yang tertulis di dalamnya. 

Untuk Putraku tersayang, 

"......!" 

Dan saat saya membaca baris pertama, tangan saya yang memegang surat itu mulai 
gemetar. 

Ini karena kalimat pertama surat itu ditulis dalam 'Hangul,' bahasa Pahlawan sebelumnya. 
Tulisan tangan ayahku yang menyalin tulisan tangan mantan Pahlawan. 

Apakah Anda terkejut melihat surat ini? Ya, Anda pasti terkejut. Saya juga cukup terkejut 
beberapa waktu lalu. 

"... K-Kenapa? Tidak ada surat seperti ini di timeline sebelumnya?" 

Jelas, tidak ada surat seperti itu di ruang rahasia tas terakhir kali, jadi saya khawatir bahwa 
variabel yang tidak diketahui selain ingatan Pahlawan Utama telah terjadi. Namun, saat 
saya membaca baris berikutnya, saya menarik napas lega. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Ya, sepertinya kau telah berhasil kembali bersama Raja Iblis. Melihat ungkapan aneh 10 
menit sebelum Kalibrasi Ulang Memori mengambang di depan mataku. 
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"...Oh, jadi begitu." 

Saya selesai membaca baris itu, lega bahwa untungnya itu bukan variabel yang dihasilkan 
oleh sistem yang dapat membahayakan saya. 

Jadi bagaimana kau membunuhku, anakku? Peracunan? Pencekikan? Pemenggalan? 
Pemenggalan kepala? 

Dan begitu saya membaca baris berikutnya dari surat itu, saya memejamkan mata sejenak, 
lalu segera membukanya lagi dan mulai membaca baris berikutnya, tidak dapat 
mengendalikan tangan saya yang gemetaran. 

Jangan bilang kau tidak membunuhku karena ikatan kita sebagai ayah dan anak? Tidak, itu 
tidak mungkin benar. 'Patricide' adalah tindakan yang diperlukan untuk membuat 
persenjataan Pahlawan mengamuk. 

Memang, isi surat itu benar. Saya membunuh ayah saya dengan tangan saya sendiri di 
timeline sebelumnya. 

Untuk membuat Persenjataan Pahlawan❱, yang menawarkan kesetiaan buta kepada 
'Lampu Bintang', keluarga Pahlawan, mengamuk, pewaris langsung tidak punya pilihan 
selain melakukan dosa keji. 

Dan di antara dosa-dosa keji itu, 'Peristiwa' yang harus terjadi adalah 'Patricide'. Dengan 
kata lain, protagonis harus membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. 

Sejujurnya, membunuh ayah saya adalah krisis terbesar yang pernah saya hadapi dalam 
hidup saya. Kenapa aku harus membunuh ayahku dengan tanganku sendiri untuk 
menyelamatkannya... Betapa mengerikannya takdir ini? 

Jadi, orang pertama yang ingin aku temui setelah kembali adalah ayahku... tapi aku sengaja 
menghindarinya. Karena betapapun aku ingin bertemu dengannya, saat aku akan melihat 
wajah ayahku... Aku akan diingatkan akan adegan itu dan kenangan itu akan menghantuiku. 

Bagaimanapun, nak, jika kamu sedang membaca surat ini sekarang. Saya harap Anda akan 
mendengarkan dengan seksama apa yang saya katakan mulai sekarang. 

Saya mencoba untuk tidak mengingat momen itu lagi sebanyak mungkin, tetapi setelah 
membaca baris berikutnya, saya membeku. 

Ayahmu ini minta maaf. 

"......" 

Setelah menatap baris itu sebentar, saya perlahan mulai membaca konten berikut. 
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Saya sangat membenci diri saya sendiri karena membuat Anda memikul tanggung jawab 
seperti itu, yang lebih baik dan lebih murni daripada orang lain. 

"Ayah..." 

Sebaliknya, jika saja aku menjadi bagian dari ramalan... atau aku berharap aku bisa 
mewarisi takdir itu menggantikanmu. Karena lelaki tua jelek ini akan lebih cocok untuk 
melakukan perbuatan jahat daripada anak yang lembut sepertimu. 

"... Apa, itu omong kosong." 

Tiba-tiba, saya merasakan tetesan air mata mengalir di mata saya, dan saya tersenyum 
ketika mengingat sosok ayah saya, seorang pria ceria, yang lebih baik dan lebih baik dari 
saya. 

Sejujurnya, saya harus banyak meminta maaf kepada Anda, dan masih banyak yang tersisa 
untuk ditulis, karena lucu bagaimana saya meributkan setiap detail kecil ... Tapi, saya 
kehabisan waktu, dan Andalah satu-satunya siapa yang akan menderita, jadi kurasa aku 
harus mengucapkan selamat tinggal dengan kata-kata terakhir ini. 

"......" 

Merasa cukup menyesal dengan kata-kata itu, saya segera membuka mata lebar-lebar 
ketika membaca bagian terakhir. 

Saya telah membuat akun nama pinjaman di Imperial Bank. Awalnya, saya akan 
meninggalkan petunjuk yang rumit sehingga hanya pikiran cerdas Anda yang bisa 
menguraikannya, tetapi berkat kesempatan seperti ini, saya menyingkirkannya. 

'...Akun dengan nama pinjaman?' 

Di sana, saya menyetor uang yang saya simpan untuk putaran kedua Anda. Tentu saja, itu 
bukan salah satu aset Duke, ini adalah uang yang saya peroleh dari bisnis pribadi saya... 
Bahkan jika ingatan saya dikalibrasi ulang, tidak akan ada masalah. 

Setelah melihat kata sandi dan metode otentikasi akun nama pinjaman yang tertulis dalam 
surat itu sejenak, aku menundukkan kepalaku setelah membaca PostScript. 

PS Aku mencintaimu, Nak. 

[Cahaya Bintang Abraham Raon] 

Saat bahuku gemetar dengan kepala tertunduk, aku memaksakan diri untuk menelan air 
mataku dan memasukkan surat itu ke ruang rahasia dan menuju ke tempat tidur, khawatir 
bahwa mungkin Kania akan tiba-tiba menerobos masuk. 

".....Ugh." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



Setelah berbaring di tempat tidur sebentar untuk menenangkan pikiranku, aku segera 
mengatupkan gigiku ketika aku merasakan sakit yang menusuk di punggungku dan 
bergumam. 

"...Aku seorang Pahlawan. Jadi ... sesuatu seperti ini ... bukan apa-apa. " 

Entah bagaimana aku mendengar bisikan sarkastik seseorang di telingaku, 'Benarkah?' jadi 
aku bergumam tanpa daya sekali lagi. 

"Tidak... tidak apa-apa..." 

Mungkin akan sulit untuk tidur malam ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Aku kembali, Tuan Muda." 

"......" 

"Tuan Muda, ini sudah larut malam, tetapi jika Anda butuh sesuatu ..." 

"...Tidak dibutuhkan." 

Saya akhirnya berbaring lesu di tempat tidur saya sampai Kania tiba, dan saya menjawab 
dengan ekspresi bingung di wajah saya, bahkan kehilangan keinginan untuk 
menggelengkan kepala. 

"Tuan Muda, untuk jaga-jaga ..." 

"...Hah?" 

"...Apakah itu sakit di mana saja?" 

Namun, Kania mengajukan pertanyaan aneh kepadaku. Apakah saya terlihat terluka? 

"...Itu bukan urusanmu." 

"........" 
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Saat aku menjawab dengan enggan, Kania sejenak menatapku, lalu meletakkan boneka 
kucing hitam di atas meja dan menuju ke tempat tidur tambahan. 

"Tuan Muda, tolong ganti pakaianmu sebelum tidur." 

"...Kamu tidak perlu khawatir tentang itu." 

"...Kalau begitu, selamat malam." 

"...Ya." 

Setelah lampu padam, saya berbaring di sana dalam keadaan linglung, terjaga selama 
beberapa jam, dan begitu saya yakin bahwa Kania tertidur lelap, saya tanpa ekspresi 
berjalan ke arahnya. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"...Kalau begitu, ayo kita lakukan lagi malam ini." 

Saat saya meletakkan tangan saya di perutnya dan memasukkan kekuatan hidup saya 
untuk sementara waktu, saya tiba-tiba membungkuk dengan keinginan untuk muntah dan 
mulai batuk darah di lantai. 

"...Uhuk uhuk!! Batuk!!! Apa, kenapa sih... Ugh, aku sudah berlebihan hari ini..." 

Memberikan kekuatan hidupnya telah menjadi kebiasaan, dan karena aku tidak bisa 
berpikir jernih saat aku terlalu memaksakan tubuhku, aku akhirnya memuntahkan darah 
sambil berbagi kekuatan hidupku, meskipun aku berada dalam situasi di mana aku 
kekurangan kekuatan hidup. 

"... Sial, aku harus berhenti di sini hari ini." 

Saat saya sedang menyeka lantai, merasa lesu di seluruh tubuh saya, saya tiba-tiba mulai 
melihat boneka kucing di atas meja. 

Saya cukup senang melihat boneka kucing di atas meja, yang sudah lama berada di 
pangkuan Kania. Aku mengambil boneka kucing itu dan mulai mengelusnya. 

"...Kitty, banyak yang terjadi hari ini." 

"........." 

"Saya tidak bisa memberi tahu Anda semua yang terjadi hari ini karena jika saya mencoba 
memberi tahu Anda, itu akan memakan waktu semalaman. Saya pikir saya hampir 
melewati titik kematian setidaknya tiga kali. " 

"........." 
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"Dan... aku juga membaca surat yang ditulis ayahku dengan tulus untukku. Aku hampir 
menangis saat itu... tapi aku menahannya. Karena aku seorang Pahlawan." 

"...Jujur, itu sulit. Sangat sulit sehingga saya merasa seperti saya akan mati. Tapi apa yang 
bisa saya lakukan? Saya seorang Pahlawan. Saya tidak punya pilihan selain memberikan 
segalanya. " 

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

Saya tidak memiliki siapa pun untuk curhat, jadi saya mengungkapkan perasaan saya yang 
sebenarnya sambil melihat kucing itu, dan sebelum saya menyadarinya, air mata mengalir 
di pipi saya saat saya menutup mata dan bergumam. 

"...A-Untuk sesaat... Aku akan seperti ini untuk beberapa saat..." 

Aku memeluk kucing itu, yang entah kenapa terasa hangat, dan mulai menangis tanpa 
suara seolah tidak membangunkan Kania. 

"...Lagipula, tidak peduli seberapa hebatnya aku sebagai Pahlawan... Itu tidak mudah..." 

Saya meneteskan air mata untuk waktu yang lama, dan segera setelah saya merasa lega 
sampai batas tertentu, saya meletakkan kucing itu dan menuju ke tempat tidur. 

"...Aku benar-benar perlu membeli sesuatu seperti ini." 

Karena itu, saya tertidur dengan mata tertutup, dan tidur nyenyak untuk pertama kalinya 
dalam waktu yang lama, ketika saya bermimpi tentang berlarian dan bermain dengan 
kucing hitam. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Tuan Muda, tolong bangun." 

"...... Mhmm." 

Saat aku berguling-guling di atas perut kucing hitam raksasa dalam mimpiku, Kania 
membangunkanku. 

"... Sudah pagi." 
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Aku melirik ke luar jendela dan menyadari bahwa pagi telah tiba. Saya segera bangkit dan 
mulai melakukan peregangan, menikmati perasaan menyegarkan yang sudah lama tidak 
saya rasakan. 

'... Kapan terakhir kali aku menangis? Bahkan di timeline sebelumnya, saya tidak menangis 
berkali-kali.' 

Saya tidak ingat diri saya pernah menangis, kecuali ketika Isolet meninggal, ketika 
Pahlawan Utama meninggal, dan ketika saya membunuh ayah saya dengan tangan saya 
sendiri. Hanya pada saat-saat itulah saya pernah meratap. 

Rupanya, saya memiliki banyak emosi yang terpendam menghadapi situasi irasional ini di 
mana ingatan para pahlawan wanita kembali dan kesulitannya naik beberapa kali lipat 
dibandingkan dengan timeline sebelumnya. 

'...Ngomong-ngomong, aku merasa cukup segar, bukan? Apakah karena saya menangis 
dalam hati?' 

Ketika saya dengan penasaran mengaktifkan jendela status, saya menemukan situasi yang 
cukup mengejutkan. 

[Statistik] 

Nama: Frey Raon Starlight 

Kekuatan: ??? 

Mana: ??? 

Intelijen: ??? 

Kekuatan Mental: 9.3 

Status Pasif: Memberkati Bintang/Kelelahan/Kekuatan Hidup yang Habis 

Disposisi: Pahlawan 

'...Kekuatan mental naik 0,3?' 

Menurut buku ramalan, setelah stat mencapai angka 9, sulit untuk menaikkan nilainya 
lebih jauh tanpa semacam pemicu. Jadi, mungkinkah saat aku menangis kemarin sambil 
memegang boneka kucing itu menjadi pemicu naiknya nilai? 

'...Yah, kurasa ada hari-hari di mana aku akan melampiaskan emosiku sesekali.' 
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Rupanya, tadi malam adalah saat kritis bagi terobosan mental saya. Namun, karena angka 
kekuatan mentalku hampir mencapai level tertinggi, sepertinya aku bisa bertahan dari 
krisis hanya dengan bantuan boneka kucing. 

Yah, sedikit memalukan aku menangis sambil memeluk boneka kucing... tapi berkat itu, 
untungnya aku bisa meningkatkan stat kekuatan mentalku dan juga aku merasa cukup 
segar, jadi aku bisa menanggung sebanyak itu. 

"Kania, untuk apa kamu berdiri di sana? Pergi, bawakan sarapanku!" 

Setelah aku selesai berpikir, seperti hari-hari lainnya, aku dengan kasar meneriakkan 
perintah pada Kania untuk membawakanku sarapan. 

"........" 

"...Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Namun, ada yang aneh. Karena Kania tidak mendengarkan perintahku, dan malah hanya 
menatap lurus ke mataku. 

"...Tuan Muda, izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menarik." 

"...Apa?" 

Ketika Kania menatapku sebentar dan mengeluarkan omong kosong dari mulutnya, aku 
akan memotongnya dan berteriak untuk sarapan, tapi... 

"Cukup! Bawa aku istirahat---!" 

"Kemarin, saya pergi ke rumah lelang di gang belakang ..." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"---cepat, ah..." 

Mendengar kata-kata yang keluar dari mulutnya, saya mulai gagap, dan buru-buru mulai 
memeras otak saya. 

"...Rumah lelang di gang belakang, menarik. Ayo, katakan padaku. " 

"Namun, di sana, aku menemukan seseorang yang memegang pedang yang identik dengan 
yang digunakan Tuhan." 

"...Hah?" 

Saat dia menyebutkan tentang pedang ayahku, aku tiba-tiba teringat fakta bahwa pedangku 
adalah hadiah dari ayahku. 
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'...Kupikir dia memesan yang baru dari pandai besi, karena itu terlihat sangat indah dan 
tajam, tapi itu adalah pedang yang ayahku gunakan sebelumnya!?' 

Aku menyesali perilaku pelit ayahku sejenak, lalu teringat bahwa itu semua untuk 
memberiku dana, saat aku diam-diam terbatuk sebelum menerima kata-katanya. 

"Mungkin mereka hanya terlihat mirip? Atau mungkin orang itu adalah ayahku yang pergi 
mencari udara segar." 

"...Apakah begitu?" 

"...Baiklah, jadi berhentilah melontarkan omong kosong saat ini juga..." 

"...Oh, Tuan Muda. Anda menjatuhkan bros Anda. " 

"Oh? Ugh..." 

Aku mencoba membuatnya membawakanku sarapan, mengabaikan kata-katanya sebagai 
delusi atau kebetulan belaka, tetapi saat dia mencondongkan tubuh ke depan dan 
menawariku brosku, tanpa sadar aku menerima bros itu dan mengulurkan tangan ke 
dadaku. 

"...Hah?" 

Namun, saya menyadari bahwa saya sudah memiliki bros berbentuk bintang yang 
menempel di dada saya. 

"Pria dengan pedang itu menjatuhkan bros ini ketika dia pergi... Ngomong-ngomong, 
bukankah itu bros yang sama yang selalu dipakai Tuan Muda?" 

"........" 

"Kamu tidak akan menyebut ini kebetulan juga, kan?" 

Akhirnya, ketika Kania diam-diam menginterogasi saya, saya segera mulai membuat alasan. 

"...Ini adalah bros yang kubeli dari toko alat sulap di gang belakang. Itu adalah tempat yang 
cukup terkenal, jadi dia mungkin membeli bros dari sana juga." 

"... Di mana toko itu?" 

"Itu tidak ada lagi." 

"Bukankah kamu baru saja mengatakan itu adalah tempat yang terkenal?" 

"Pemiliknya bertengkar dengan orang yang pemarah di sana. Jadi, toko itu hancur 
setelahnya. " 
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"...Saya mengerti." 

"Baiklah, jadi berhentilah bicara omong kosong..." 

Saat saya berhasil membuat alasan dengan keringat dingin, saya akan terlebih dahulu 
mengirim Kania pergi dan mencari tahu apa yang harus dilakukan di masa depan ... 

"...Ah, Tuan Muda! Di sana!" 

".....?" 

Ketika dia tiba-tiba menunjuk ke belakang dengan ekspresi terkejut di wajahnya, aku 
dengan cepat berbalik, bertanya-tanya apakah Raja Iblis entah bagaimana mengetahui 
tentang kejadian kemarin dan menyerang kami. 

Dan pada saat itu... 

-- Ts! 

"...Aaarghhh!" 

Dia menekan punggungku dengan keras. Saat aku menjerit kesakitan, aku merosot ke 
tempat tidur dan meraih punggungku. 

"A-Apa yang kamu lakukan ..." 

"...Bukankah itu trik yang Tuan Muda gunakan padaku kemarin?" 

"......!!!" 

Kania, yang menjawab seperti itu setelah mendengar pertanyaanku, bertanya dengan 
ekspresi tidak mengerti di wajahnya. 

"...Tuan Muda, mengapa Anda menyelamatkan saya kemarin?" 

"Ah..." 

Dan, pada saat itu... 

[ Penalti terjadi! ] 

"...Aku hanya tidak mengerti. Selain itu, saya juga tidak begitu mengerti apa yang terjadi 
tadi subuh. Jadi, tolong yakinkan aku..." 

"...Tidaaak!!!" 

".....!?" 
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Jendela sistem, yang kuharap tidak akan pernah muncul, melayang di depan mataku. 

Debuff Permanen: Nasib Kejahatan Palsu 

Umur dan vitalitas pengguna akan berkurang secara besar-besaran! 

[Tumpukan: 1] 

"Tuan muda? Apa yang salah..." 

"Batuk-Batuk!!!" 

"...Kyaa!?" 

Dan saat aku melihat jendela sistem itu dengan ekspresi putus asa, aku batuk lebih banyak 
darah daripada sebelumnya dan bergumam dalam hati. 

'...Itu adalah panggilan dekat.' 

Saat aku terjatuh sambil memuntahkan darah, aku melihat Kania menjangkauku di 
belakang kesadaranku yang memudar, saat aku berjuang untuk tetap membuka mata. 

".............Tuan muda?" 

Sementara itu, Kania mengulurkan tangan dan menangkap Frey, yang hampir jatuh ke 
tanah, dan mulai mengguncangnya sambil melihat Frey yang tidak sadarkan diri dan lemas 
dengan ekspresi bingung. 

Namun, terlepas dari tindakannya, Frey tidak sadar kembali hari itu. 
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Chapter 16 
Bab 16 -- Ruang Di Bawah Sadar 

Aku diam-diam menatap Frey, yang telah berbaring di tempat tidur selama beberapa jam 
dan masih belum membuka matanya. 

"Kenapa ini bisa terjadi..." 

Ketika saya menginterogasinya tentang kejadian kemarin, dia tiba-tiba pingsan sambil 
batuk darah. Apa-apaan situasi ini? 

'Frey tidak pernah memiliki penyakit kronis ...' 

Melihat kembali ingatanku, bahkan di timeline sebelumnya, dia tidak pernah sakit seperti 
ini. Jadi apa yang menyebabkan dia memuntahkan darah di timeline ini? 

'...Mungkinkah itu terkait dengan apa yang dia lakukan padaku setiap malam?' 

Sebagai hasil dari mengamatinya dengan ilmu hitam Hidden Gaze⟧ selama beberapa hari 
terakhir, saya menemukan bahwa setiap malam dia hanya akan menutup matanya dan 
berkonsentrasi untuk sementara waktu dengan tangannya di perut saya. 

Dan kemudian, dia akan menghela nafas dan berjalan dengan susah payah kembali ke 
tempat tidurnya sendiri dengan ekspresi lelah di wajahnya saat dia membelai kucing yang 
kumiliki sebelumnya. 

Karena saya menempel di sisinya sepanjang hari, saya dapat mengamatinya dengan 
cermat, tetapi saya tidak melihat sesuatu yang mencurigakan selain itu. 

Jadi sidik jari berlumuran darah di seprai asrama, darah yang dia muntahkan padaku 
terakhir kali ketika dia menyerangku dan keadaan tidak sadarnya saat ini sejak pagi ini, 
kemungkinan besar terkait dengan apa yang dia lakukan padaku setiap malam. 

Jika demikian, apa yang dia lakukan padaku setiap malam? 

Sampai baru-baru ini, saya percaya itu adalah bentuk ilmu hitam yang tidak diketahui. 

Itu karena aku curiga jika Frey sudah menjadi orang kepercayaan Raja Iblis sejak saat ini, 
ada kemungkinan dia akan menggunakan beberapa metode untuk menguras mana gelap di 
tubuhku untuk melakukan perbuatan jahat, atau lebih buruk lagi, menawarkannya kepada 
Iblis. Raja. 

Jika itu masalahnya, alasan kondisi fisik saya sangat memburuk di timeline sebelumnya 
pasti karena dia telah melakukan ini secara diam-diam untuk waktu yang lama. 
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Frey Raon Starlight tidak memiliki kemampuan untuk meningkatkan kondisi fisik saya, 
tetapi dia memiliki kemampuan untuk memperburuknya. 

Lagi pula, seperti yang dia katakan sebelumnya, Frey tidak pernah menganggapku sebagai 
pelayan, pelayan, atau bahkan manusia... dia hanya menganggapku sebagai alat. 

'Seharusnya begitu ...' 

Ini adalah tebakan saya sejauh ini. Tapi, akibat kejadian kemarin, anggapan itu terguncang 
hingga ke intinya. 

Kemarin, dia menyelamatkan saya dari iblis, saat dia muncul dengan jubah hitam dan 
topeng. 

Mengatakan dia hanya mencoba melindungi 'alat' atau cadangan 'mana gelap' pribadinya 
adalah bohong, karena dia bahkan menderita luka fatal akibat pedang yang menembus 
punggungnya. 

Dia tidak akan pernah melakukan ini jika dia benar-benar memperlakukan saya sebagai 
alat daripada sebagai manusia, seperti yang selalu dia lakukan. 

'...Selain itu, kekuatan apa itu?' 

Frey Raon Starlight selalu lemah. Di timeline sebelumnya, orang-orang memanggilnya 
'Malunya Keluarga Cahaya Bintang' di belakang punggungnya. 

Ini karena ketidakmampuannya untuk menggunakan Stellar Mana❱ yang diwarisi dari 
keluarga Starlight, kecakapan bela dirinya yang buruk, dan fakta bahwa mana-nya hampir 
tidak ada. 

Namun, pria seperti itu mengalahkan Isolet, yang dikenal sebagai 'Kedatangan Kedua 
Pedang Suci'. 

Ketika aku sadar kembali, aku hanya melihat Isolet runtuh, tapi jelas bahwa Frey 
memegang pedangnya secara terbalik pada saat itu. 

Dengan kata lain, dia sebenarnya mampu mengalahkan Pedang Suci berikutnya dengan 
ujung pedang yang terbalik. 

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

Melihat Frey, yang masih memejamkan matanya, aku diam-diam mengajukan pertanyaan. 

"Kenapa kau menyelamatkanku?" 

"Kenapa kamu menyembunyikan kekuatanmu?" 
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"Dan kenapa... kau menangis dalam kesedihan?" 

Saya mengingat kejadian pagi ini, karena saya tidak menerima jawaban atas pertanyaan 
saya. 

Kemarin, saya tidak tahu mengapa tetapi saya memutuskan untuk meninggalkan boneka 
kucing hitam saya yang lebih suka saya peluk saat tidur di meja, dan karena saya tahu dia 
sangat menyukai boneka kucing yang saya buat, saya berharap dia akan membiarkan 
penjagaannya. turun dan meninggalkan semacam petunjuk di belakang. 

Ketika dia mengangkat tangannya dari perutku, dia mulai memuntahkan darah lagi. 
Kecurigaan saya bahwa itu adalah ilmu hitam tumbuh ... Namun, dalam hati saya, saya 
menyesali kenyataan bahwa saya masih kekurangan bukti nyata. 

"...Kitty, banyak yang terjadi hari ini." 

'...Bagus, dia mulai berbicara sendiri.' 

Namun, Frey, yang sedang menyeka darah yang dimuntahkan di lantai, mengambil boneka 
yang kuhuni dan mulai meratap. Itulah yang saya inginkan. 

"Aku tidak bisa memberitahumu semua yang terjadi hari ini karena jika aku mencoba 
memberitahumu, itu akan memakan waktu semalaman... Kurasa aku hampir melewati titik 
kematian setidaknya tiga kali." 

'...Tidak mungkin, apakah pria itu benar-benar Frey?' 

Jadi, saat aku menebak dia sedang membicarakan kejadian kemarin, kecurigaanku bahwa 
dia adalah pria bertopeng misterius itu semakin bertambah. 

"Dan... aku juga membaca surat yang ditulis ayahku dengan tulus untukku. Aku hampir 
menangis saat itu... tapi aku menahannya. Karena aku seorang Pahlawan." 

'...Pahlawan?' 

Dia mengucapkan kata 'Pahlawan' entah dari mana. Untuk sesaat aku memiringkan 
kepalaku ke dalam pada kata-katanya yang tidak bisa dimengerti ketika dia tiba-tiba 
bergumam dengan nada gemetar, seolah tenggorokannya tercekat oleh air mata kesedihan 
yang tak terbendung. 

"...Jujur, itu sulit. Sangat sulit sehingga saya merasa seperti saya akan mati. Tapi apa yang 
bisa saya lakukan? Saya seorang Pahlawan. Saya tidak punya pilihan selain memberikan 
segalanya. " 

'.......!' 

Frey menangis saat dia berbicara. 
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Aku tersentak untuk sepersekian detik ketika aku melihat penampilannya yang sedih dan 
murung, yang belum pernah aku lihat sebelumnya di timeline sebelumnya, dan aku merasa 
kasihan padanya, tetapi dia hanya memelukku sambil diam-diam meneteskan air mata 
kesedihan. 

Dia memelukku dan menangis untuk waktu yang lama sebelum berjalan dengan susah 
payah kembali ke tempat tidurnya sendiri, dan berkat dia, aku harus menghabiskan 
sepanjang malam merenungkan saat aku tinggal di dalam kucing. 

"...Apakah benar-benar ada alasan untuk semuanya?" 

Dan kesimpulan yang saya capai setelah malam panjang perenungan adalah hipotesis baru 
bahwa ada alasan untuk setiap tindakannya. 

Karena, cara dia menyebut dirinya seorang pahlawan dan penampilannya yang kesepian 
dan suram saat dia menangis tersedu-sedu tidak bisa dijelaskan sebaliknya. 

Jadi, saya mencoba untuk menghadapi dia tentang kebenaran pagi ini. 

Apa alasan dia melakukan hal seperti itu padaku setiap malam? Mengapa dia 
menyembunyikan kekuatannya? Kenapa dia muntah darah setiap hari... Dan kenapa dia 
tidak punya pilihan selain melakukan perbuatan jahat sambil terlihat begitu kesepian dan 
sedih. 

Tapi inilah yang terjadi ketika saya bertanya kepadanya. 

'...Aku tidak punya banyak waktu.' 

Mulai besok dan seterusnya, saya telah memutuskan untuk membuat rencana lengkap 
dengan Putri dan Orang Suci untuk menjatuhkan Frey dan akhirnya membunuhnya. Jadi, 
saya perlu mencari tahu kebenaran tentang Frey Raon Starlight sebelum terlambat. 

Untuk memutuskan apakah akan terus membenci Frey dan membuatnya mati, atau 
mempertimbangkan situasinya dan menyelamatkan hidupnya untuk satu hari lagi. 

-- Asik... 

Dengan pemikiran itu, aku diam-diam mengulurkan tanganku dan memanggil sejumlah 
besar mana gelap dari subruang. 

Mana gelap ini dimaksudkan untuk mengeluarkan mantra sihir hitam, yang merupakan 
'kutukan lebih buruk daripada kematian' yang saya gunakan pada Frey pada hari pertama 
regresi saya. 

Sejak saya berasumsi Frey mencuri mana gelap saya, saya menginvestasikan sebagian 
besar mana gelap saya yang telah saya kumpulkan di tubuh saya setiap hari dan 
menyimpannya di subruang. 
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Jika dia memang mencuri mana gelap saya, saya pikir jika saya tidak menyimpannya di 
mana biasa sebelumnya, saya bahkan tidak akan memiliki mana gelap yang tersisa untuk 
melemparkan kutukan di masa depan. 

'...Tentu saja, ini sudah cukup.' 

Mulai sekarang, aku berniat menggunakan mana gelap ini untuk menyusup ke alam bawah 
sadar Frey dan mencari kebenaran. 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

Frey, yang merupakan keturunan langsung dari Pahlawan Bintang legendaris, memiliki 
ketahanan mutlak terhadap sihir manipulasi pikiran bahkan di timeline sebelumnya... 
Namun, tidak mungkin untuk melindungi alam bawah sadarmu. 

Karena ruang bawah sadar secara harfiah adalah ruang yang tidak diketahui... Sangat 
mudah untuk menyusup ke tempat seperti itu dengan meresonansi mana gelap seseorang 
yang memiliki panjang gelombang yang mirip dengannya. 

Juga, tidak peduli seberapa tahan Frey terhadap serangan mental, dia bahkan tidak akan 
menyadari infiltrasi, apalagi menanggapinya. 

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ilmu hitam tingkat lanjut ini 'mengunjungi' alam 
bawah sadar target, sebagai lawan dari sihir manipulasi pikiran yang 'menyerang' alam 
bawah sadar. 

Tentu saja, bahkan dengan manfaat ini, ia juga memiliki kekurangan yang adil. 

Di alam bawah sadarnya, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. 

Karena media yang memungkinkan saya untuk menyerang alam bawah sadar seseorang 
adalah mana gelap dari 'Sihir Hitam', kejahatan dan kegelapan individu itu akan terwujud 
dan meletus dari segala arah. 

Dan 'Administrator' yang akan saya temui di sana akan mencoba menyesatkan saya dan 
mengasimilasi saya ke alam bawah sadarnya selamanya. 

Tentu saja, saya telah menginvasi alam bawah sadar orang beberapa kali sebelumnya, jadi 
saya tahu bagaimana menggunakan sihir saya untuk membatasi dan berurusan dengan 
administrator ... Namun demikian, itu adalah tempat di mana seseorang tidak boleh lengah. 

-- Astaga... 

Saat saya mengingat tindakan pencegahan ini, saya perlahan mengarahkan mana gelap ke 
alam bawah sadar Frey, tetapi segera saya berhenti sejenak dan merenung. 
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'Jika saya menggunakan ini di sini, saya tidak akan bisa memberikan kutukan yang lebih 
buruk daripada kematian padanya ...' 

Ini adalah asuransi saya yang telah saya siapkan sebagai pilihan terakhir saya. Jika aku 
menggunakan semua ini di sini untuk menyerang alam bawah sadarnya... Aku tidak akan 
bisa mengutuknya selama sisa hidupku. 

Setelah berunding sejenak, aku akhirnya mengarahkan mana gelapku lagi dan bergumam. 

Jadi, setelah saya menyuntikkan semua mana gelap saya ke Frey, yang cukup untuk 
membuat saya stabil selama beberapa bulan ke depan, saya diam-diam menutup mata saya 
dan mulai beresonansi dengan alam bawah sadarnya. 

'Ini membuang-buang mana gelap ... tapi itu tidak masalah karena aku yang 
menggunakannya.' 

Jadi, merasa sedikit tidak puas, aku tersedot ke alam bawah sadarnya. 

. 

. 

. 

. 

. 

Sesuatu yang salah. 

"...Bukankah sekitarnya terlalu terang?" 

Ruang bawah sadar seseorang seharusnya diliputi kegelapan dengan segala macam hal 
aneh yang biasanya berkeliaran. Namun, ruang ini memiliki suasana yang cerah dan 
tenang. 

"Tidak mungkin, sihirnya gagal... Tidak, itu tidak mungkin benar." 

Saya menyuntikkan semua mana gelap yang telah saya kumpulkan, karena saya 
menghabiskan setiap hari hampir tidak melewati ambang kematian. Tekniknya juga 
sempurna, dan melihat mana gelapku beresonansi, tempat ini tepat di pikiran bawah 
sadarnya. 

Jika itu masalahnya, mengapa begitu terang di sini? 

"...U-Um." 

"........!!!" 
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Saat aku dengan gugup mengamati sekeliling dengan pemikiran itu, aku dengan cepat 
mundur kembali karena terkejut ketika aku mendengar suara seseorang datang dari 
bawah. 

"...Anda?" 

"Oh, halo kakak..." 

Namun, ada seorang anak kecil di depan saya. 

Saat saya sejenak menatap anak itu dengan kecurigaan di mata saya, saya dengan hati-hati 
mengajukan pertanyaan. 

"...Apakah Anda kebetulan administrator alam bawah sadar?" 

"...Ya!" 

Kemudian anak itu menjawab dengan senyum cerah. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini...!" 

"...Jangan bergerak." 

Dan saat berikutnya, saya mengikat anak kecil itu dengan rantai ajaib. 

"Hrk! Hrk! Aku tidak bisa bernapas...!" 

"........." 

Anak itu... Tidak, Frey, dalam wujudnya yang lebih muda, tersentak dengan ekspresi 
menyedihkan di wajahnya. Namun, saya tidak boleh lengah di depan administrator alam 
bawah sadar. 

Jika seseorang lengah bahkan untuk sesaat, mereka dapat ditangkap oleh administrator 
dan akan terjebak di alam bawah sadar target selamanya. Sembilan dari sepuluh 
administrator yang saya temui telah mencoba melakukan itu. 

"...Jangan coba-coba menyakitiku. Jangan berbohong padaku. Pastikan untuk mematuhi 
perintah saya. " 

"Y-Ya ..." 

Oleh karena itu, untuk berurusan dengan administrator bawah sadar, aturan dasarnya 
adalah mengucapkan mantra yang membatasi mereka untuk menyerang saya, menerapkan 
batasan yang memaksa mereka untuk hanya mengatakan kebenaran untuk mencegah 
penipuan, dan batasan yang memaksa mereka untuk patuh. setiap perintah saya sehingga 
saya dapat menekan mereka dengan satu kata dalam keadaan darurat. 
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"... Terkesiap!" 

Saat aku melepaskan rantai sihir yang mengikat Frey muda, dia jatuh tersungkur di lantai, 
dan mulai merayap ke belakang sambil menatapku dengan ngeri. 

Tapi aku sama sekali tidak merasa kasihan padanya. 

Dia menggertak dan melecehkan saya dalam bentuk itu ketika saya pertama kali memasuki 
rumah Duke. Jadi, dari sudut pandang saya, dia hanya terlihat menjijikkan. 

"Jawab pertanyaanku mulai sekarang." 

"...Y-Ya!" 

"...Kenapa Frey menyelamatkanku kemarin?" 

Ketika saya mengajukan pertanyaan, Frey muda memutar matanya dan kemudian 
membuka mulutnya. 

"...Karena dia ingin menyelamatkanmu." 

"Mengapa?" 

"Kamu berada di ambang kematian, jadi Frey mencoba menyelamatkanmu." 

"......?" 

Aku tidak mengerti. Kenapa dia melakukan itu? 

"...Aku tidak begitu mengerti." 

"...Eh?" 

"Frey menggunakanku sebagai alat... dia mencoba menggunakanku. Tidak mungkin dia 
menghargaiku seperti itu." 

"...Tidak terlalu?" 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Mendengar kata-kataku, dia memiringkan kepalanya dan menjawab. 

"...Frey tidak pernah menganggapmu sebagai alat, dia juga tidak pernah menggunakanmu." 

"........." 

"...Bahkan, dia sangat peduli padamu." 
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"........!" 

Mendengar itu, aku menggigit bibirku. 

"...Bagaimana bisa itu menjadi perhatian?" 

"Eh, itu..." 

"Jika bahkan ada satu tindakan yang dia lakukan karena peduli padaku, katakan saja. 
Sesuatu yang masuk akal bagiku." 

Saat aku berbicara dengan enggan, Frey muda mulai ragu-ragu. 

Aku menyeringai padanya dan berbicara dengan nada sarkastik... 

"Lihat itu, tidak ada, kan? Dia tidak pernah baik padaku, dan kamu hanyalah anak kecil 
tercela yang berpura-pura baik. Jadi, berhentilah berakting dan tunjukkan warna aslimu..." 

"Misalnya ... di timeline sebelumnya dan di timeline ini juga, untuk menyelamatkanmu, dia 
membagikan kekuatan hidupnya sendiri ..." 

"...Apa?" 

Ketika anak kecil itu menjawab dengan ekspresi malu-malu, saya menghentikan apa yang 
saya katakan dan bertanya lagi dengan ekspresi bingung. 

"...Ada sedikit lebih dari ini. Haruskah kita melanjutkan? " 

"........!" 

Dan saat saya mendengarkan kata-katanya berikut, saya bisa merasakannya secara intuitif. 

Yang salah selama ini sebenarnya aku. 

. 

. 

. 

. 

. 

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

"U-Um... kau baik-baik saja?" 
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Pikiranku menjadi kosong. 

Saya hampir tidak percaya kata-kata yang saya dengar dari Frey muda, administrator alam 
bawah sadar. 

Alasan mengejutkan mengapa Frey peduli padaku. 

Nasibnya sebagai Pahlawan. 

Persenjataan Pahlawan yang hanya bisa dibangunkan dengan melakukan perbuatan jahat. 

Sebuah dunia yang ditakdirkan untuk binasa karena Raja Iblis jika Frey tidak 
menghancurkan dunia sekali dan mundur. 

Jalur Frey dari Sistem Kejahatan Palsu. 

Dan... 

"Jadi, pada akhirnya, Frey, yang membangunkan persenjataan Pahlawan, akan berbenturan 
dengan Raja Iblis." 

"........." 

"Dalam pertempuran itu, Frey akan menang atas Raja Iblis dengan bantuan persenjataan 
Pahlawan. Namun, karena efek samping dari persenjataan Pahlawan yang terbangun 
sepenuhnya, pada akhirnya, tidak butuh waktu lama..." 

".........Berhenti." 

"...sebelum dia kehabisan kekuatan hidup. Menurut kata-kata mantan Pahlawan yang 
disebutkan dalam buku nubuatan... Setelah itu, Frey, yang tidak memiliki satu ons kekuatan 
pun tersisa, jatuh ke lantai, sebagai Pahlawan Utama yang baru menyadari semuanya 
menahan tubuhnya yang lesu dan mulai meneteskan air mata..." 

".....Hentikan." 

"...Frey menatap mereka dengan senyum yang lebih cerah dari sebelumnya, dan segera..." 

"......Hentikan!!!!!" 

"T-Tapi..." 

"Maaf... Tolong berhenti membicarakan bagian itu... Tolong..." 

"........" 

Ketika aku memohon dengan sungguh-sungguh, Frey muda terpaksa tutup mulut karena 
pembatasan sihir yang aku berikan padanya sebelumnya. 
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Tentu saja, anak laki-laki itu hanya bersalah karena mengatakan yang sebenarnya... tapi 
aku tidak punya pilihan, karena jika aku mendengarnya lagi, aku akan kehilangan akal 
sehatku dan berasimilasi dengan alam bawah sadar Frey. 

"...Ada hal lain yang ingin aku tanyakan." 

".........Ya." 

"Di timeline sebelumnya, ketika saya bunuh diri tepat di depannya... Apa reaksinya..?" 

"...Dia menangis untuk kelima kalinya dalam hidupnya." 

"...Untuk kelima kalinya?" 

Ketika saya bertanya tentang situasi lain, bertanya-tanya betapa berbedanya mereka, Frey 
muda perlahan mulai menceritakan peristiwa tersebut. 

"Pertama kali adalah ketika mayat Isolet ditemukan sedingin batu di akademi." 

"...Saya mengerti." 

"Fray, yang kehilangan kenalannya untuk pertama kali dalam hidupnya, hampir menyerah 
pada rencananya untuk melakukan perbuatan jahat palsu pada saat itu." 

"...kedua?" 

"Kedua kalinya adalah ketika pasukan Raja Iblis menduduki Istana Kekaisaran, dan 
tunangan Frey dibunuh oleh Raja Iblis di barisan terakhir untuk mengulur waktu bagi Putri 
Kekaisaran untuk melarikan diri. Pada saat itu, yang bisa dilakukan Frey hanyalah 
mengubur tubuhnya yang hancur di tanah." 

"Ketiga...?" 

"Ketiga kalinya adalah ketika Irina Filliard tercabik-cabik, meninggalkan Raja Iblis dengan 
luka mematikan. Bahkan tidak ada mayat yang tersisa pada waktu itu... jadi dia duduk di 
sana sambil meneteskan air mata untuk waktu yang lama, berlumuran darah." 

"...Katakan saja sisanya." 

"Keempat kalinya adalah ketika Perloche memastikan bahwa warga Kekaisaran naik ke 
kapal saat dia tetap di darat untuk memblokir pasukan Raja Iblis. Yang kelima adalah kamu, 
dan yang keenam adalah ketika dia mempersembahkan Putri Kekaisaran sebagai korban 
dengan tangannya sendiri." 

"...Ha." 
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Aku bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar penderitaan mental yang harus dia 
derita. Beraninya aku menyebut orang seperti itu menjijikkan dan bunuh diri di depannya? 

"Ketujuh kalinya... Itu adalah perjamuan terakhir yang dia lakukan dengan ayahnya 
sebelum dia berhadapan dengan Raja Iblis." 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"........" 

"Saat itu, Frey memasukkan racun ke dalam makanan ayahnya untuk membuat 
kematiannya senyaman mungkin. Ayahnya menatapnya dengan tatapan hangat dan 
akhirnya menutup matanya dengan senyum tipis... Saat dia melihat tubuh ayahnya yang tak 
bernyawa jatuh di atas meja, Frey menangis dengan sedih untuk waktu yang lama." 

"...Dan, setelah mati bersama Raja Iblis... apakah dia mundur?" 

"...Ya. Dan kamu sudah melihatnya menangis untuk kedelapan kalinya, bukan?" 

Setelah Frey muda selesai menceritakan peristiwa itu, keheningan panjang berlalu. 

"...Lalu, Apakah Frey tidak sadarkan diri karena dia memberiku begitu banyak kekuatan 
hidup?" 

"........" 

"Aku menyerap kekuatan hidup yang dia berikan padaku sampai dia pingsan... Kupikir itu 
milikku, dan aku bahkan menyia-nyiakannya dengan sihir hitamku, bukan?" 

"Eh, itu..." 

"Aku tidak percaya aku membencinya dan bahkan berencana untuk membunuhnya, 
percaya bahwa dia sebenarnya mengincar nyawaku.. Sungguh..." 

"...Itu adalah hukuman sistem." 

Sementara aku menyalahkan diriku sendiri dengan tawa mengejek, Frey muda tiba-tiba 
menyela monologku. 

"Jika identitasmu sebagai kejahatan palsu ditemukan, umur dan vitalitasmu akan 
berkurang secara besar-besaran. Jika itu terjadi ... tingkat izin juga akan sangat berkurang ... 
" 

"Blergh...!" 

"...Saudari?" 

Mendengar itu, saya mulai muntah. 
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Menjijikkan 

Aku, seorang penyihir jahat yang menggunakan sihir hitam terkutuk, menggunakan 
kekuatan hidup yang dia berikan padaku sepuasnya saat dia mengorbankan rentang 
hidupnya sendiri untuk menyelamatkanku. 

Aku, yang sangat membencinya sehingga aku sangat ingin membunuhnya. 

Dan akulah yang memicu hukuman sistem, secara signifikan mengurangi rentang hidup 
dan vitalitasnya, serta kemungkinan dunia ini diselamatkan... Ini benar-benar menjijikkan 
yang tak tertahankan. 

"Blergh... Blergh..." 

Dengan pemikiran itu, saya berbaring di lantai dengan mual saat saya muntah berulang 
kali. 

"...Jangan lakukan itu." 

Namun, Frey, dalam bentuk mudanya, mendekatiku dan membelai punggungku saat dia 
berbicara dengan ekspresi serius. 

"Jangan membenci dirimu sendiri." 

"...Apa?" 

"Cukup bagiku sendiri untuk dibenci." 

"......!" 

Saat dia mengatakan itu, sosoknya yang tersenyum cerah bersinar seperti bintang selaras 
dengan suasana cerah dan tenang di sekitarnya. 

Setelah sejenak menatapnya dengan linglung, secara intuitif saya menyadari bahwa jika 
saya berbicara dengan administrator lebih lama lagi, saya akan kehilangan akal sehat dan 
berasimilasi dengan dunia bawah sadar, jadi saya mengangkat tangan saya yang gemetar 
dan menjentikkan jari saya. 

"... Selalu ada harapan pada akhirnya." 

Jadi saya kembali ke kamar asrama, mendengarkan suaranya yang menenangkan seolah-
olah saya terbangun dari mimpi. 

Namun, Frey masih memejamkan matanya. 

. 

. 
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. 

. 

"... Mhmm." 

Ketika saya membuka mata, saya melihat langit-langit asrama. 

Mengapa langit-langit asrama terlihat? Mengapa pikiranku terasa begitu kabur? 

"...Tuan muda." 

"Kani? Kenapa kamu... Ah." 

Saat aku dengan gugup melihat sekeliling untuk sementara waktu, aku segera membeku 
ketika melihat Kania berdiri dengan ekspresi apatis di depanku. 

'...Aku kacau.' 

Kania telah menemukan perbuatan baikku. 

Dan tampaknya biayanya lebih tinggi dari yang saya perkirakan. 

"Sudah berapa lama aku seperti ini?" 

"...Kamu sudah seperti ini sepanjang hari." 

Mendengar kata-kata itu, saya melirik ke luar jendela dan melihat burung-burung berkicau 
riang sambil berjemur di bawah sinar matahari pagi. 

Saya mencoba untuk bangun, tetapi saya tidak bisa mengerahkan kekuatan apa pun di 
tubuh saya. 

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

Aku merasakan tatapan Kania. 

Aku akan menjelaskan semuanya padanya... tapi segera berubah pikiran. 

Jika dia mengetahui seluruh kebenaran, dia mungkin akan menderita rasa bersalah yang 
menyayat hati. Meskipun itu tidak disengaja, dia menempatkan saya dalam bahaya dengan 
secara berkala menggunakan hidup saya memaksa dan memicu hukuman sistem. 

Tentu saja, sejak awal saya bertekad untuk menanggung semuanya sendiri, jadi saya tidak 
akan membiarkan dia menderita dengan mengungkapkan kebenaran. 
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Mulai sekarang, aku akan memberitahunya skenario yang telah aku putuskan seandainya 
Pahlawan Utama mengetahui tentang perbuatan baikku, jadi Kania merasa bersalah 
sesedikit mungkin. 

Penderitaan sudah cukup bagiku sendiri. 

"Anda mungkin bertanya-tanya tentang apa semua ini." 

"......" 

"...Kalau begitu biarkan aku memberitahumu yang sebenarnya." 

Setelah memutuskan sendiri, aku menatap Kania dengan tatapan dingin dan berkata. 

"...Aku menggunakanmu." 

Kemudian retakan muncul di ekspresinya. 

Melihat ekspresinya yang terlalu familiar, sepertinya aku pantas dibenci. 
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Chapter 17 
Bab 17 -- Perasaan Campur aduk 

"Kau memanfaatkanku?" 

"Ya, aku telah menggunakanmu selama ini." 

Mendengar kata-kata dinginku, alis Kania semakin berkerut. Saat aku menatapnya dengan 
dingin, aku mulai menceritakan kisahku. 

"Aku yakin kamu sudah tahu bahwa Starlight adalah keluarga Pahlawan." 

"Ya saya tahu." 

"Dalam keluarga kami, ada satu ramalan." 

"Maksudmu ramalan itu?" 

"Ya, itu adalah ramalan bahwa tepat seribu tahun setelah kematian Raja Iblis, pewaris Raja 
Iblis dan penerus Pahlawan akan muncul kembali." 

Setelah mendengar kata-kata itu, Kania diam-diam membuka mulutnya. 

"...Maksudmu kau adalah Pahlawan itu, Tuan Muda?" 

"Ya, tapi aku punya kutukan." 

"Menyumpahi?" 

"Kutukan yang Raja Iblis sebelumnya tempatkan pada penerus Pahlawan dalam 
perjuangan terakhirnya yang putus asa sebelum kematiannya. Kekuatan saya melemah 
setiap kali orang menemukan perbuatan baik saya. Di sisi lain, semakin banyak ketenaran 
yang saya dapatkan, semakin kuat saya nantinya. " 

Kania menanggapi kata-kataku dengan anggukan murung. Saya terus berbicara, menjadi 
optimis bahwa segala sesuatunya mungkin secara mengejutkan mudah. 

"Jadi, saya sudah berani melakukan hal-hal buruk sejak saya masih kecil. Karena hanya 
dengan melakukan itu aku bisa mengalahkan Raja Iblis." 

"Apakah begitu?" 

Setelah mendengar ini, Kania menggertakkan giginya dan mengajukan pertanyaan. 
Sepertinya kata-kata kurang ajar saya telah menyinggung perasaannya. 

"Ya, itu sebabnya aku melakukan banyak hal menjijikkan padamu juga." 
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"........" 

"Saya tidak punya niat untuk meminta pengampunan. Bagaimanapun, satu kata permintaan 
maaf tidak akan pernah menghapus penghinaan dan rasa sakit yang Anda derita sampai 
sekarang. " 

"......Ya." 

Mengabaikan ekspresi terdistorsi Kania, aku menghela nafas dan mengakhiri ceritaku. 

"Karena kamu baru saja menemukan perbuatan baikku, aku akan berada dalam kondisi 
yang lemah untuk saat ini." 

"...Untuk saat ini?" 

"Tentu saja, akan ada penurunan statistik yang permanen. Tapi, jangan khawatir. Bahkan 
jika tubuhku melemah, setelah istirahat sejenak, aku akan mendapatkan kembali kekuatan 
yang cukup untuk mengalahkan Raja Iblis." 

"Saya mengerti." 

"Yah, hukumannya tidak berlaku untuk mereka yang telah mengetahui perbuatan baikku 
sekali... Jadi, aku akan berhenti mengganggumu mulai sekarang." 

Saat aku menguatkan ekspresiku sebanyak mungkin dan berbicara tanpa mengungkapkan 
emosi apa pun, Kania juga menatapku dengan ekspresi apatis dan berkata. 

"Terima kasih." 

"Ya." 

Dan, untuk sesaat, keheningan yang berat turun ke kamar asrama. 

"...Saya mempunyai satu pertanyaan." 

"Apa itu?" 

"Aku melihatmu melakukan sesuatu padaku saat fajar." 

"...Ah." 

Aku tetap diam ketika mendengar itu, saat Kania menatapku dingin dan bertanya. 

"Apa yang kamu lakukan?" 

"...Itu untuk membantumu pulih dengan kekuatan Pahlawan." 

"Pulih?" 
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"Ya, membantumu dalam pemulihanmu adalah perbuatan baik, jadi aku tidak punya pilihan 
selain melakukannya secara diam-diam. Saya minta maaf jika saya menyinggung Anda. " 

"...Tidak." 

"Mulai sekarang, aku akan membantumu pulih setiap malam. Jika kita melewatkan satu 
hari pun, itu akan menyebabkan masalah serius. " 

"Ya." 

Setelah Kania menjawab dengan jawaban singkat, kami tanpa ekspresi saling mengunci 
mata sejenak. 

'...Ini sudah cukup.' 

Karena aku menjelaskannya seperti ini, Kania mungkin tidak akan mencoba menyerang 
atau mencoba mengambil nyawaku. 

Tentu saja, itu tidak akan menyelesaikan kebenciannya yang sudah berlangsung lama, 
tetapi untuk mencegahnya berkubang dalam rasa bersalah, saya tidak punya pilihan selain 
menjelaskannya seperti ini. 

"Kalau begitu, aku akan pergi. Tuan muda." 

"Baiklah kalau begitu... Oh, aku akan mengunjungi rumah Duke minggu depan. Pastikan 
untuk mempersiapkan terlebih dahulu. " 

"Tidak Dimengerti..." 

Kania menjawab dengan marah dan pergi, saat ekspresinya akhirnya runtuh, melihatku 
tidak tahu malu sampai akhir. Tentu saja, dia akan menatapku dengan jijik, karena bahkan 
jika aku berada di posisinya, aku akan memiliki ekspresi menghina jika kamu tiba-tiba 
mengatakan kepadaku bahwa semua orang yang menyiksaku sepanjang hidupku memiliki 
alasan yang dapat dibenarkan, dan aku perlu memahaminya. situasi mereka. 

Tapi itu baik-baik saja. 

Karena aku harus menjadi satu-satunya yang dibenci. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 10 poin! (Perasaan Bengkok)] 

Aku tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan setelah sejenak menatap jendela sistem yang 
menampilkan poin yang aku peroleh karena Kania, yang menemukan bahwa aku adalah 
kejahatan palsu. 

'...Ngomong-ngomong, tanggal berapa hari ini?' 
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Saat vitalitas dan umurku terkuras secara besar-besaran, aku memaksakan tubuhku yang 
berderit dan melirik kalender, lalu menghela nafas dan bergumam. 

"Ini kelas lagi mulai besok." 

Alih-alih memulihkan tubuhku selama akhir pekan yang bertepatan dengan Hari Libur 
Kekaisaran, aku menerima debuff, dan sejujurnya akan menyakitkan untuk pergi ke kelas 
besok. 

Dengan kondisi fisik saya saat ini, tidak mengherankan jika saya pingsan dalam waktu satu 
jam di kelas. Selain itu, bergerak melintasi lorong mungkin membutuhkan bantuan Kania. 

Namun, sepertinya saya harus melewati ini entah bagaimana karena masih banyak 
pekerjaan yang harus dilakukan. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

-- Berderit... 

Aku bergumam sambil mengeluarkan Batu Dominasi⟭ dari kotak yang kusembunyikan di 
bawah tempat tidur. 

"...Kupikir sudah waktunya untuk membantu Irina." 

Serangan di asrama rakyat jelata semakin dekat. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Apakah kamu tidak sedikit terlambat?" 

"...Maaf." 

"M-Maaf!" 

"Nona Perloche, saya tidak sedang berbicara dengan Anda." 

"...Ah." 

Setelah meninggalkan asrama Frey, Kania menuju ke kafe di gang belakang, di mana Putri 
dan Orang Suci sedang menunggunya. 
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"Jadi kenapa ditunda? Anda tidak melakukan langkah pertama, bukan? " 

"Aku tidak melakukannya. Itu hanya masalah pribadi." 

"Masalah pribadi... Aku cukup penasaran bagaimana keadaan pribadi Bu Kania?" 

"...Aku juga ingin menanyakan satu hal padamu." 

"Apa itu?" 

Kania mengajukan pertanyaan dengan ekspresi yang tidak bisa dipahami saat dia melihat 
ke arah Putri, yang menginterogasinya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. 

"Kenapa dari semua tempat, kafe kucing dipilih sebagai tempat pertemuan rahasia?" 

Clana, yang mendengarkan pertanyaannya, membelai kucing yang duduk di pangkuannya. 

"Meong..." 

"Imut..." 

"Dengung!" 

"M-Maaf!" 

Dan Perloche, yang menempel di sisi Clana, merosot ke belakang dengan ekspresi kecewa 
di wajahnya ketika telapak tangannya disapu oleh kucing yang duduk di pangkuan Putri. 

"Sepertinya kamu tidak tahu bahwa kafe adalah tempat perlindungan bagi mata-mata. 
Membahas rahasia di kafe seperti menjual rahasiamu kepada informan Kekaisaran secara 
gratis." 

"...Dan kafe kucing berbeda?" 

"Tentu saja berbeda. Kafe kucing adalah tempat di mana orang-orang datang untuk 
memelihara kucing dan menyembuhkan diri mereka sendiri daripada mengobrol. Tidak 
mungkin informan Kekaisaran akan datang ke tempat seperti itu." 

"Saya mengerti." 

Saat Kania berkata begitu, dia menatap Clana sebentar dengan tidak percaya, yang mulai 
mengambil semua kucing yang berjingkrak di sekitarnya dan meletakkannya di 
pangkuannya. Setelah sebentar menonton adegan seperti itu, dia segera mengangkat topik 
penting. 

"Jadi, apa rencana kita ke depan?" 

"Sederhana. Kita akan menghancurkan Frey dan membunuhnya." 
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"Betul sekali! Kita harus membunuhnya!" 

"Apakah tidak apa-apa bagi Orang Suci untuk mengatakan hal seperti itu dengan begitu 
riang?" 

Ketika Kania bertanya dengan bingung, melihat Perloche berteriak dengan tinjunya yang 
terkepal, dia mengangguk dan menjawab. 

"Tapi Dewa Matahari memberiku restu mereka?" 

"Tunggu sebentar, apakah kamu baru saja mengatakan berkat sekarang?" 

Ketika Clana bertanya dengan ekspresi kaget, Perloche menjawab sambil tersenyum. 

"Ya, aku meminta mereka untuk membantuku mencabik Frey sampai mati, dan mereka 
menganugerahkan kepadaku berkat mereka! Aku melakukannya dengan baik!" 

"IBerkat itu... Bukankah itu hanya mungkin diperoleh dengan melakukan upacara suci yang 
membutuhkan persiapan satu tahun?" 

"Eh? Saya hanya berdoa dengan sungguh-sungguh. Jadi, bukankah mereka baru saja 
menjawab doa saya yang sungguh-sungguh?" 

"...???" 

Saat sang Putri memiringkan kepalanya dengan ekspresi absurd di wajahnya, Kania 
mengerutkan kening dan bergumam. 

"Mengapa Dewa Matahari ..." 

"...Hah? Apakah Anda baru saja mengatakan Dewa Matahari? 

"Oh itu..." 

"Seperti yang diharapkan, Nona Kania juga tertarik pada Dewa Matahari! Itu keren! Kapan 
Anda akan mengunjungi katedral dan menerima berkah...!" 

"Aku akan mati jika aku diberkati." 

"Apa!? Mengapa!?" 

"Karena aku seorang penyihir." 

"Oh." 

Mendengar kata-kata itu, Perloche perlahan mundur, mengingat fakta bahwa orang di 
depannya adalah seorang penyihir. 
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"Apa yang salah denganmu? Anda bahkan melihat saya menggunakan ilmu hitam di rumah 
lelang terakhir kali. 

"Oh, benarkah?" 

"Dan bukankah kamu bermain dengan gumpalan mana gelapku dengan tanganmu?" 

"Betul sekali! Itu tadi menyenangkan!" 

Mendengar kata-kata itu, Perloche mendekati Kania lagi dengan mata berbinar dan 
mengulurkan tangannya. 

"B-Bisakah aku memilikinya lagi hari ini?" 

The latest_epi_sodes ada di_situs web .ᴄᴏᴍ. 

"Tidak." 

"...Eh?" 

"Aku tidak akan pernah memberikannya padamu mulai sekarang." 

Tetapi ketika Kania menolak dengan dingin, Perloche mundur dan mulai merajuk lagi. 

"Hei, kami tidak datang ke sini untuk bermain." 

Clana, yang tak lama kemudian mulai membelai tujuh kucing yang duduk di pangkuannya, 
membuka mulutnya dan menatap mereka dengan ekspresi serius. 

"MS. Kania, aku ingin kau mengumpulkan bukti korupsi yang dilakukan Frey. Ini akan jauh 
lebih mudah bagimu, sebagai kepala pelayannya." 

"Ya." 

"Nona Perloche, Anda harus belajar kali ini." 

"Ya! Mengerti... Eh!?" 

Sementara Perloche tercengang, Clana memelototinya dan terus berbicara. 

"Apa yang salah? Anda tidak ingin kehilangan otoritas Anda di Gereja lagi di garis waktu ini, 
bukan?" 

"Y-Ya ..." 

"Kemudian, belajarlah dan dapatkan ilmunya. Hanya dengan begitu Anda akan dapat 
bersaing dengan orang-orang tua Gereja itu. " 
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"Aku mengerti... tapi aku bodoh..." 

"Biarkan aku membantumu dengan pelajaranmu. Kita membutuhkan pengaruh Gereja 
untuk menjaga keluarga Ducal dari Starlight. Jadi saya pasti perlu membantu Anda 
tumbuh... Saya akan membuat Anda lebih pintar dan memastikan Anda memegang otoritas 
tertinggi di Gereja." 

"A-aku akan melakukan yang terbaik!" 

Seru Perloche dengan ekspresi penuh tekad di wajahnya yang terbalik, dan tepat saat Clana 
tersenyum puas, tiba-tiba seseorang mendekati gadis-gadis itu dari belakang. 

"... Apa yang kalian lakukan di sini?" 

"Kya!?" 

Ini menyebabkan Putri Kekaisaran berteriak kaget, dan kucing-kucing yang telah duduk di 
pangkuannya tiba-tiba melompat ke pangkuan Saintess, dan dengan demikian, Perloche, 
yang tiba-tiba harus merawat tujuh kucing membeku di tempat dan pecah. dalam keringat 
dingin. 

Karena untuk mengikuti pelelangan, Putri tidak menghadiri acara penting untuk 
menentukan tunangannya, dan Saintess tidak muncul dalam upacara besar yang diadakan 
setahun sekali, sehingga mereka berdua dikejar oleh yang lebih tinggi. UPS. 

"...Pro-Profesor Isolet?" 

"Kamu tidak harus menggunakan gelar kehormatan di luar. Yang mulia." 

Namun, orang yang muncul di belakang Clana bukanlah seorang punggawa Kekaisaran, 
atau seorang pendeta Gereja, tetapi Isolet, dan Clana yang menatapnya dengan ekspresi 
heran, segera mengajukan pertanyaan kepadanya sambil tersenyum. 

"...Apa yang membawamu kemari?" 

"Saya mencari pengrajin toko sulap ilegal yang baru-baru ini ditangkap di gang belakang." 

"Lalu bagaimana kamu berakhir di kafe kucing ..." 

"Saya mencari semua jenis tempat dan tidak dapat menemukannya, jadi saya pikir 
sebaiknya saya memeriksa tempat ini. Tapi sepertinya dia juga tidak ada di sini." 

Jadi, seperti yang dikatakan Isolet dan menghela nafas, Clana, yang tadinya mengangguk, 
tiba-tiba bertepuk tangan dan bertanya. 

"Oh, kalau dipikir-pikir, kamu baru-baru ini terlibat dalam insiden baru-baru ini di rumah 
lelang gang belakang, bukan?" 
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"Ya, aku tapi ...,?" 

"Apa yang membawamu ke rumah lelang?" 

"Oh, itu... dengan Frey..." 

"...Apa!?" 

Clana, yang telah meminta untuk tujuan mengumpulkan informasi, mulai menyelidiki Isolet 
dengan kilatan di matanya ketika nama Frey disebutkan. 

"Tuan Frey ada di sana? Mengapa?" 

"Ah, itu... karena..." 

Pada saat Isolet tergagap dengan pandangan bermasalah pada pertanyaannya, Kania 
dengan cepat menyela pembicaraan. 

"Sepertinya rumor bahwa Tuan Muda sedang merayu Profesor Isolet memang benar." 

"...Betulkah!?" 

"A-Apa!? Tidak!! Aku bukan kekasihnya, itu tidak masuk akal!" 

Ketika Isolet dikejutkan oleh kata-katanya, Kania merendahkan suaranya dan dengan 
lembut mengalihkan pandangannya ke samping. 

"Dikatakan bahwa kalian harus menjadi sepasang kekasih atau pasangan yang sudah 
menikah untuk memasuki rumah lelang bersama... Jika kalian bukan pasangan... Jangan 
bilang kalian berdua sudah memiliki anak bersama?" 

"......!!!" 

Isolet membeku mendengar kata-kata itu dan mencoba membuat alasan sambil 
berkeringat deras ... 

"I-Ini tidak seperti itu ..." 

"Apakah anak itu mirip dengan Tuan Muda, atau apakah dia mirip dengan Profesor Isolet? 
Secara pribadi, sebagai kepala pelayan keluarga Starlight, saya lebih suka jika dia mirip 
dengan Tuan Muda..." 

"Heung...!" 

Begitu Kania menaikkan level ucapannya, penyakit kronis Isolet dipicu dan dia bergegas 
keluar dari kafe, dengan wajahnya memerah. 

""........"" 
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Putri dan Orang Suci tanpa sadar menatap punggung Isolet yang memudar, lalu segera 
mengalihkan pandangan mereka ke Kania, yang mengangkat bahunya dan menjawab. 

"Tampaknya Profesor Isolet memiliki hubungan khusus dengan Frey. Sebelumnya, dia 
bilang dia akan memberi saya les privat. Oleh karena itu, mulai sekarang, aku akan 
bertanggung jawab padanya untuk menggali informasi Frey." 

Mendengar kata-kata itu, Putri dan Orang Suci mengangguk dengan enggan, dan Kania 
berdiri dari tempat duduknya dengan senyum puas di wajahnya. 

"Kalau begitu, aku akan pergi." 

"Apakah kamu sudah pergi?" 

"Ya, aku harus mulai bekerja jika aku ingin menghancurkan Frey." 

"Itu benar, kalau begitu, selamat tinggal." 

"A-Aku akan pergi juga...!" 

"Kau akan ikut denganku ke perpustakaan." 

"...Eh? T-Tapi..." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"Apakah kamu lupa apa yang aku katakan sebelumnya?" 

Meninggalkan Perloche, yang tampak seolah-olah dia telah kehilangan dunia, dan Clana, 
yang terus mendorongnya dengan ekspresi tegas, Kania menuju pintu masuk, ekspresinya 
telah kembali ke dirinya yang apatis seperti biasanya. 

. 

. 

. 

. 

. 

'...Mulai sekarang, Profesor Isolet tidak akan bisa mendekati mereka berdua secara pribadi. 
Hal yang sama berlaku untuk tunangan Irina dan Tuan Muda.' 

Saat aku berjalan keluar dari toko dan menatap punggung Isolet, yang sedang berjalan 
dengan langkah panjang di kejauhan, pikiranku melayang dalam pikiran. 
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Pagi ini, Tuan Muda berbohong padaku. 

Awalnya saya panik, tetapi ketika saya mendengarkan ceritanya, saya mengerti mengapa 
Tuan Muda berbohong. 

Dia berbohong untuk menghilangkan rasa bersalahku. 

Dia adalah pahlawan yang meninggalkan semua rute mengalahkan Raja Iblis dengan 
nyaman dengan mengorbankan orang lain, dan malah memilih untuk berjalan di jalan 
kejahatan palsu. 

Ini adalah takdir yang keras untuk mengalahkan Raja Iblis, dia harus mendapatkan 'poin' 
dengan melakukan perbuatan jahat. 

Ini adalah kehidupan yang aneh di mana tidak ada seorang pun di sisinya yang 
memahaminya. 

Jika sampai pada titik itu, saya hanya akan mengasihaninya dan ingin membantu, tetapi 
hati saya tidak akan hancur seperti ini. 

Namun, saya terus mendengarkan. 

Kebenaran mengejutkan yang diungkapkan Frey muda di dunia bawah sadar. 

Ketika saya memintanya untuk memberi tahu saya jika ada tindakan Frey yang tidak 
memperhatikan saya, dia mengungkapkan kebenaran tragis yang mengikuti kata-kata 'Dia 
berbagi kekuatan hidupnya sendiri'. 

"Ibu Frey...meninggal melawan orang tuamu, yang adalah penyihir. Orang tuamu 
mendambakan mananya, yang memiliki mana bintang yang lebih bersinar daripada siapa 
pun. " 

"Apa...?" 

"Idenya adalah dengan mengambil mana bintang yang paling bersinar, kemudian setelah 
merusak ... dan menyuntikkannya ke dalam dirimu sebagai seorang anak, mereka dapat 
menciptakan penyihir buatan paling kuat di dunia." 

"Apa artinya...?" 

"Namun, percobaan itu gagal. Penyihir yang dihasilkan dari korupsi mana bintang lebih 
kuat daripada siapa pun ... tetapi kutukan penghancuran diri, yang diciptakan oleh 
perpaduan yang tidak sempurna antara bintang dan mana gelap, telah menghabiskan 
kekuatan hidup Anda. " 

"Apa artinya!!" 
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"Kemudian, ketika buku ramalan yang disegel terbangun, ayah Frey, yang mengetahui fakta 
ini, masuk ke laboratorium, tetapi setelah penciptaan kutukan yang merusak diri itu, orang 
tuamu meninggal, dan pada akhirnya ayah Frey memenggal kepala mereka dengan 
pedangnya dan membawamu dan adikmu bersamanya ke Kadipaten Cahaya Bintang." 

"...Itu tidak mungkin. Saya yakin saat itu Tuhan ada di jalan..." 

"Frey, yang kemudian membaca seluruh buku kenabian yang tidak disegel, memilih untuk 
secara ajaib memanipulasi ingatannya dan ingatanmu jika dia membencimu, putri penyihir 
yang membunuh ibunya." 

"Memori... Manipulasi...?" 

"Menghormati pilihan itu, ayahnya menyalin buku nubuatan asli dengan tulisan tangannya 
sendiri yang bengkok di selembar kertas lain, dan memberikannya kepada Frey, hanya 
mengubah ramalan tentangmu." 

"........" 

"...Inilah mengapa Frey sangat peduli padamu. Dia membuat pilihan seperti itu karena dia 
takut dia akan membencimu." 

Setelah mendengar cerita itu dan bahkan menyadari bahwa aku telah memotong umurnya 
sebagai hukuman, aku hanya bisa muntah dengan jijik. 

Karena aku merasa sangat jijik dengan keberadaanku sendiri sebagai seorang penyihir 
yang diberi mana 'terkutuk'. 

Saya membenci diri saya sendiri karena saya cukup bodoh untuk mencoba membunuhnya 
dengan kekuatan itu, meskipun saya terus menghisap kekuatan hidupnya untuk 
menyembuhkan kutukan yang disebabkan oleh kekuatan yang sama yang menggunakan 
kehidupan ibunya sebagai media. 

Meskipun Tuan Muda mengatakan itu cukup baginya untuk dibenci, akulah yang 
seharusnya dibenci olehnya sejak awal. 

Jadi, saya memutuskan. 

Saya akan membantunya dari bayang-bayang. 

Jika dia, yang hidupnya akan segera berakhir, telah memutuskan untuk mendorong 
bantuanku dan berjalan di jalannya sendiri. 

Saya bersumpah untuk menghormati keputusan itu dan diam-diam melindungi 
punggungnya. 

Karena aku, yang awalnya pantas dibenci olehnya, tidak layak untuk berada di sisinya. 
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"Tentu saja, ketika saatnya tiba, saya akan mengungkapkan kebenaran dan saya juga akan 
dengan senang hati dibenci oleh Tuan Muda ..." 

Aku bergumam seperti itu dan diam-diam berjalan ke asrama. 

"...Dan pada hari ketika semuanya berakhir, aku juga akan menghilang bersamanya." 

Saatnya untuk memperkuat kekuatan kita dalam persiapan untuk serangan yang akan 
datang di asrama rakyat jelata. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Nona Serena, apa itu?" 

"Oh, yang ini?" 

Sementara itu, pada saat itu, di suatu tempat di Benua Barat. 

"...Itu terlihat seperti cacing tanah yang menggeliat. Mengapa Anda memegangnya 
sepanjang perjalanan? " 

"Sehat?" 

"Selain itu, mengapa kamu mengubah rute perjalanan ke reruntuhan mantan Pahlawan 
Hanbyeol Raon Starlight 1000 tahun yang lalu?" 

"Apakah kamu ingin menebak?" 

"Hmm... aku tahu bahwa setiap kali Lady Serena mengunjungi reruntuhan, kamu dengan 
hati-hati memeriksa surat-surat yang terlihat mirip dengan yang kamu pegang sekarang... 
tapi sisanya..." 

"Oh, ini berarti 'Pahlawan'." 

"...Hah?" 

"Tidak apa." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 
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Tunangan Frey, Serena Lunar Moonlight, tanpa sadar mengancam nyawa Frey. 
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Chapter 17.5 
Bab 17.5 -- Pahlawan dan Pahlawan Utama 

[Statistik] 

Nama: Frey Raon Starlight 

Kekuatan: ??? 

Mana: ??? 

Intelijen: ??? 

Kekuatan Mental: 9.3 

Status Pasif: Berkat Bintang/Umur Hidup yang Habis 

Disposisi: Pahlawan 

2. Kania 

[Statistik] 

Nama: Kania 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kekuatan: 3 

Mana: ??? 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 4 

Status Pasif: Menderita/Mana Ketidakstabilan/Kutukan Penghancuran Diri 

Disposisi: Ajudan 

3. Irina Philliard 

[Statistik] 

Nama: Irina Philliard 

Kekuatan: 8 
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Mana: 8 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Kecerdasan: 7 

Kekuatan Mental: 5 

Status Pasif: Mana Kelelahan/Sakit/Lemah 

Disposisi: Archmage 

4. Perloche Astellade 

[Statistik] 

Nama: Perloche Astellade 

Kekuatan: 1 

Kekuatan Suci: 8 

Kecerdasan: 2 

Kekuatan Mental: 8 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Status Pasif: Berkat Dewa Matahari 

Disposisi: Saintess 

5. Serena Lunar Moonlight 

[Statistik] 

Nama: Serena Lunar Moonlight 

Kekuatan: ??? 

Mana: ??? 

Intelijen: ??? 

Kekuatan Mental: ??? 

Status Pasif: ??? 

Disposisi: Ahli Strategi Jenius 
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Chapter 18 
Bab 18 -- Memulai Quest 

"Tuan, sudah waktunya makan malam." 

"...Hmm." 

Di malam hari, Kania memasuki ruangan dengan makan malam saya. 

"Apa menu hari ini?" 

"Ini favorit Tuan Muda, sandwich dan kopi." 

"Apakah begitu?" 

Jika ada satu hal yang telah membaik sejak Kania mengetahui bahwa aku adalah iblis palsu, 
itu adalah bahwa aku dapat menikmati makanan yang dia siapkan untukku tanpa 
meninggalkan sisa apapun. 

Kania adalah koki yang luar biasa. 

Dia telah menjadi koki yang sangat baik sejak dia masih kecil, dan dia mempelajari banyak 
masakan berbeda yang sesuai dengan selera saya, yang akan membuat sebagian besar koki 
pingsan karena kepura-puraan saya pilih-pilih. 

"...Mungkinkah rasanya tidak enak?" 

"Tidak, ini enak." 

"Betulkah?" 

Ketika aku secara tidak sadar memujinya, aku melihat bahwa Kania memiliki ekspresi 
canggung, seolah perlakuan seperti itu aneh. 

"...Kania, kamu selalu punya bakat memasak sejak kecil." 

"Aku punya?" 

"Ya, sungguh memalukan setiap kali saya terpaksa meninggalkan makanan untuk 
melakukan kejahatan." 

"...Bukankah karena makanannya tidak enak, kamu selalu meninggalkan piring yang belum 
selesai?" 

Kania bertanya dengan tatapan tidak masuk akal ketika aku menghujaninya dengan pujian. 
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Penampilannya sangat lucu sehingga saya hampir tertawa terbahak-bahak ketika saya 
mengambil sandwich di piring di depan saya dan berkata. 

"Kau benar-benar tidak tahu? Jika Anda baru saja mencicipinya sendiri, Anda akan 
menyadari bahwa saya tidak masuk akal. " 

"Saya memang mencobanya sendiri, tetapi Tuan Muda terus mengatakan itu hambar, jadi 
saya juga berpikir bahwa makanan yang saya masak itu buruk." 

"Apakah kamu pernah memasak untuk orang lain?" 

"Saya tidak terlalu percaya diri dengan masakan saya, jadi saya hanya memasak ketika 
Tuan Muda memerintahkan saya untuk melakukannya." 

"Saya mengerti..." 

Ada rasa perih di hati saya ketika memikirkan Kania, yang pasti terus memasak dalam 
keadaan tertekan. 

Aku mencoba memasang ekspresi ceria di wajahku saat aku meminum kopi yang ada di 
depanku. 

"...Hmmm." 

"Apakah rasanya pahit?" 

"Kamu juga ahli dalam menyeduh kopi, Kania." 

"Betulkah?" 

Ketika Kania bertanya dengan ekspresi tidak percaya, aku menjawab dengan senyum pahit. 

"Semua kata-kata kasar yang saya katakan kepada Anda adalah kebohongan. Ingatlah hal 
itu." 

"...Lalu, kata-kata kakakku tentang makananku yang lezat bukan hanya kenyamanan palsu, 
tapi juga kebenarannya." 

"Ya itu betul." 

Saya menghabiskan sandwich, lega bahwa dia telah mendapatkan kembali sedikit harga 
dirinya, tetapi kemudian saya tiba-tiba teringat hari pertama kemunduran saya dan dengan 
hati-hati membuka mulut saya. 

"Oh, apakah kamu ingat hari aku melempar sandwichmu?" 

"Ya..." 
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"Aku juga berbohong saat itu. Aku benar-benar minta maaf---." 

Saya merasa tidak enak untuknya, jadi saya akan meminta maaf padanya, tetapi dengan 
cepat menghentikan diri saya untuk melakukannya. Karena, berdasarkan skenario yang 
saya jelaskan kepadanya, saya bahkan tidak pantas menerima pengampunannya. 

"Kamu menyesal?" 

Saat aku tutup mulut, Kania bertanya dengan alisnya berkerut. 

Setelah menatapnya dalam diam, saya akhirnya memutuskan untuk meninggalkan sikap 
lancang saya yang awalnya saya putuskan untuk dipatuhi dan mulai berbicara dengan 
kepala tertunduk. 

"Seperti yang aku janjikan padamu tempo hari, aku tidak akan meminta maaf padamu 
karena apa yang aku lakukan padamu." 

"......" 

"Sebaliknya, aku akan melakukan yang terbaik untuk memperlakukanmu dengan baik 
mulai sekarang." 

"...Perlakukan saya dengan baik?" 

"Ya, aku masih tidak punya pilihan selain memperlakukanmu dengan kasar di depan orang 
lain... Tapi saat kita sendirian, aku akan melakukan apapun yang kau mau." 

"...Apa pun?" 

"Ya apa saja." 

Mendengar kata-kata tulusku, dia mengamatiku dengan tenang saat aku balas menatapnya 
dan dengan hati-hati merangkai kata-kataku. 

"Kamu bisa menganggapnya sebagai penebusan atas apa yang aku lakukan padamu. Tentu 
saja, jika Anda merasa tidak enak, Anda tidak perlu memaksakan diri untuk menerima 
isyarat saya karena saya hanya melakukannya untuk diri saya sendiri." 

Karena itu, aku menunggu dengan gugup untuk jawabannya, saat Kania membuka 
mulutnya dengan kerutan yang dalam. 

"... Sesuaikan dirimu." 

"Aku menghargainya, Kania." 
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Saat aku menyadari fakta bahwa dia menjawab dengan ekspresi enggan di wajahnya, jelas 
dia setuju dengan enggan, tapi... bahkan jika seperti ini, aku masih ingin 
memperlakukannya dengan baik. 

Tentu saja, saya juga ingin memperlakukan 'Pahlawan Utama' lainnya dengan baik, tetapi 
orang yang paling saya siksa adalah Kania karena dia adalah satu-satunya yang selalu 
berada di sisi saya. 

Bahkan ketika dia mengambil nyawanya sendiri, dia mungkin tidak mati secara sukarela, 
melainkan pasti sangat menyakitkan baginya sehingga dia tidak punya pilihan lain selain 
bunuh diri sambil melemparkan kutukan padaku. 

Jadi, saya senang dia bersedia membiarkan saya memperlakukannya dengan baik bahkan 
dengan cara ini. 

"Ngomong-ngomong, Kania, kenapa kamu tidak makan?" 

Saat aku akan melanjutkan makan dengan senyum tipis, tiba-tiba aku menyadari bahwa 
aku belum pernah melihat Kania memakan makanannya. 

"...Aku hanya menyiapkan makan malam untuk Tuan Muda." 

"Lalu, kapan kamu makan?" 

Jadi ketika saya bertanya kepada Kania apa yang biasanya dia makan, dia menjawab 
seolah-olah sudah jelas. 

"Sampai sekarang, aku hanya makan apa pun yang aku bisa sambil menyiapkan 
makananmu." 

"...Hah?" 

"Karena saya selalu berusaha untuk memuaskan selera Tuan Muda.. Sebelum saya 
menyadarinya, itu menjadi kebiasaan." 

Mendengar itu, aku bangkit dari tempat dudukku dan berkata. 

"Biarkan aku memasak untukmu." 

"...Ya?" 

"Setidaknya aku bisa memasak untukmu. Aku hanya perlu memotong bahan-bahannya 
dengan pisau dan menaburkan sedikit garam... Ugh!" 

Tetapi ketika saya dengan berani mencoba untuk bertindak berdasarkan kata-kata itu, saya 
merasakan sakit di sekujur tubuh saya dan saya tidak punya pilihan selain duduk lagi. 
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"...Apakah kamu baik-baik saja?" 

"Saya baik-baik saja. Aku akan segera pulih." 

"Tetapi tingkat pemulihan tampaknya terlalu lambat untuk itu." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

"Aku akan menjadi lebih baik setelah istirahat." 

Saat aku merosot dan berjuang untuk menempatkan kekuatan dalam suaraku untuk 
mengucapkan jawaban, aku memperhatikannya dalam diam ketika dia mengambil boneka 
kucingnya yang tergeletak di mejaku dan bertanya dengan nada hati-hati. 

"Oh, Kania." 

"Ya?" 

"Bisakah saya mendapatkan sesuatu seperti boneka kucing hitam di sana?" 

"Mengapa?" 

"...Karena aku sebenarnya suka kucing." 

Kemudian Kania memberiku tatapan tajam. Yah, bisa dimaklumi karena tiba-tiba aku 
mengaku menyukai kucing yang beberapa hari lalu aku labeli sebagai sial. 

"Sayangnya, boneka kucing ini buatan tangan kakakku, jadi hanya ada satu di dunia ini." 

"Apakah begitu? Maka tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu. " 

Aku berkata begitu, tetapi ketika aku tidak bisa menyembunyikan kekecewaanku, Kania 
merenung sejenak dan segera berkata. 

"Jika itu masalahnya, maka saya akan memberikan ini kepada Anda, Tuan Muda." 

"Tidak, kamu tidak perlu..." 

"Aku hanya bisa meminta adikku untuk membuatkanku yang lain." 

Dengan mengatakan itu, Kania menyerahkan boneka kucing itu padaku dengan ekspresi 
datar. 

"...Terima kasih." 

Saya mencoba menolak tawarannya, tetapi setelah banyak pertimbangan saya menerima 
boneka kucing itu karena saya berterima kasih kepada boneka itu karena itu meningkatkan 
angka kekuatan mental saya sebesar 0,3. 
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"Hah? Kenapa tidak ada suara?" 

"Ya?" 

"Awalnya, boneka ini akan mengeluarkan suara lucu saat aku menekan perutnya..." 

"......" 

Mendengar kata-kataku, Kania tiba-tiba mengerutkan kening. Saat aku memiringkan 
kepalaku, bertanya-tanya mengapa, dia menggerutu dengan suara rendah. 

"...Kenapa kau menyentuh perutnya?" 

"Hah?" 

t, 

"Tidak, maksudku... Kapan kamu menyentuh boneka itu?" 

"...Eh." 

Saya tidak sengaja mengatakan fakta bahwa saya sebelumnya telah menyentuh bonekanya 
tanpa menyadarinya. 

Saat saya memeriksa kulitnya sambil berkeringat dingin, saya perhatikan bahwa wajahnya 
memerah. Mungkin karena dia sangat marah pada kenyataan bahwa aku telah menyentuh 
boneka favoritnya di belakang punggungnya. 

"Uh... maaf aku menyentuhnya tanpa izinmu, tapi itu sangat lembut..." 

"........" 

"Dan meong kucing itu terdengar sangat lucu sehingga aku menyentuhnya tanpa 
menyadarinya..." 

Saat suaraku memudar ketika aku melihatnya memelototiku dengan wajah memerah, dia 
akhirnya berbicara dengan nada kaku. 

"Aku menggunakan boneka itu untuk eksperimen sihir hitamku." 

"...untuk eksperimen ilmu hitam?" 

"Ya, saya sedang bereksperimen untuk membuat boneka yang dapat bergerak sendiri 
secara otomatis tanpa banyak usaha setelah mereka diatur sebagai bentuk individu mereka 
sendiri." 

"...Oh? Ada juga ilmu hitam semacam itu." 
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"Mana gelap dikonsumsi hanya saat membuat boneka menggunakan sihir hitam untuk 
pertama kalinya, dan biasanya ia bergerak dengan otomatis berinteraksi dengan mana 
gelap di sekitarku... Dengan kata lain, itu adalah bentuk yang bergerak tanpa menggunakan 
mana gelap. " 

"Tunggu, bukankah itu luar biasa?" 

"Tentu saja, saat ini masih dalam tahap percobaan, sehingga sering mengalami malfungsi. 
Awalnya, itu bisa bergerak dengan sendirinya ... tapi sekarang, itu mungkin tidak berfungsi. 
" 

"Saya mengerti." 

Mendengar bahwa boneka kucing itu tidak berfungsi, aku menekan perutnya dengan 
ekspresi cemberut di wajahku. Kania ragu-ragu sejenak dan kemudian membuka mulutnya. 

"...Jika di malam hari ketika mana gelapku menjadi lebih kuat, itu mungkin akan 
diperbaiki." 

"Apakah begitu? Saya senang mendengarnya." 

"Kalau begitu, sampai jumpa nanti malam. Tuan muda." 

Dengan mengatakan itu, Kania berjalan keluar dari asrama. 

'Bukankah dia pergi lebih awal untuk mengurus sesuatu... ada sesuatu yang terjadi?' 

Setelah mengkhawatirkannya sejenak, saya segera berbaring di tempat tidur dan memeluk 
kucing itu dengan tatapan cemberut, dengan asumsi bahwa dia akan sering meninggalkan 
asrama karena dia tidak ingin melihat wajah saya, orang yang tidak bisa dia lihat. 
membantu tetapi membenci. 

"...Itu benar, aku juga harus memberi Kania kekuatan hidup malam ini." 

Ketika saya mengunjungi rumah saya minggu depan, saya harus mengesampingkan semua 
yang lain dan fokus memberikan obat mujarab kepada saudara perempuan Kania terlebih 
dahulu. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Waktu berlalu dan segera malam sudah larut. 

"Ugh..." 

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

Saat aku gemetar, basah oleh keringat dingin, Kania, yang telah mengangkat atasannya 
sendiri untuk memperlihatkan perutnya, bertanya dengan ekspresi kaku di wajahnya. 

"Tidak, belum..." 

"...Apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" 

Alasan Kania melakukan ini adalah karena saat ini, untuk memasukkan kekuatan hidup ke 
dalam dirinya, aku harus meletakkan tanganku di perutnya. 

Saat mentransfer kekuatan hidup, yang paling efisien adalah memasukkannya ke bagian 
vital seseorang seperti jantung atau perut melalui kontak langsung. 

Jadi sekarang setelah kekuatan hidup saya telah sangat terkuras, saya meminta persetujuan 
Kania untuk memaksimalkan efisiensi transfusi dengan meletakkan tangan saya di 
kulitnya. 

Tentu saja, saya tidak bisa menyentuh area yang memalukan seperti dadanya, jadi saya 
meletakkan tangan saya di perutnya, yang relatif tidak terlalu memalukan. 

"........" 

Aku melirik sekilas ke wajah Kania dan memperhatikan bahwa dia tetap kaku dan memiliki 
ekspresi yang agak tidak menyenangkan di wajahnya. Lagi pula, itu wajar baginya untuk 
bergidik dan menggertakkan giginya ketika seseorang yang bahkan tidak ingin dilihatnya 
meletakkan tangan mereka di perutnya. 

"... Tuan Muda, saya pikir Anda bisa berhenti sekarang." 

"Batuk! Batuk! Huh... aku juga berpikir begitu." 

Namun, jika saya tidak melakukan ini, Kania akan mati, jadi saya mengatupkan gigi saya 
dan terus memasukkan kekuatan hidup saya, tetapi setelah satu menit saya mencapai batas 
saya. 

Awalnya, tidak ada masalah bahkan ketika saya perlahan dan lembut memasukkan 
kekuatan hidup saya selama sekitar 5 menit, tetapi sekali lagi saya menyadari betapa 
mengerikan hukuman itu sebenarnya. 

"Ada darah di sudut mulutmu." 
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"Awalnya, ini kadang terjadi saat aku mencoba memulihkan mana gelapmu dengan 
kekuatan Pahlawanku. Hanya seperti ini ketika aku menyembuhkanmu, jadi kamu tidak 
perlu khawatir." 

"...Ya." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"...Kalau begitu, selamat malam, Kania." 

"Selamat malam juga untukmu, Tuan Muda." 

Setelah menyeka darah yang keluar dari mulutku, aku mengucapkan selamat malam pada 
Kania dan pergi tidur. 

'...Itu masih tidak bergerak.' 

Setelah melihat dengan sedih boneka kucing yang telah berada di sisiku untuk sementara 
waktu, aku pergi tidur, berharap tubuhku akan pulih sampai batas tertentu besok pagi. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Batuk! Batuk!" 

Jauh dari pulih, kondisi saya tampaknya semakin memburuk. 

Saya terbangun di tengah tidur, batuk dan merasakan sakit di sekujur tubuh. 

"Ugh..." 

Saya memeriksa jam alarm saya dengan mata linglung dan menemukan bahwa itu masih 
fajar. Namun, melihat betapa sakitnya tubuhku, kurasa aku sudah selesai tidur hari ini. 

"Kitty ... aku mengalami kesulitan ..." 

Dalam situasi yang suram seperti itu, saya mengerang dan berteriak kepada kucing di 
sebelah saya. 

"Apakah itu sistem... atau Dewa Matahari... mereka semua bajingan yang memalukan... 
bukan begitu?" 
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"........" 

"Apakah itu masih tidak berfungsi?" 

Saya dengan hati-hati mengajukan pertanyaan kepada boneka itu, tetapi tidak ada jawaban. 
Jadi saya mengerang saat saya mengangkat boneka itu dan mulai menekan perutnya. 

"Saat kamu diam, tidak ada yang bisa diajak bicara ..." 

"........" 

"Seharusnya aku mengatakan yang sebenarnya pada Kania... Kalau begitu aku bisa 
mengungkapkan kesedihanku... Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Maka gadis 
menyedihkan itu mungkin akan berkubang dalam rasa bersalah..." 

"...Meong." 

"...Kucing?" 

Saat aku terus meratap, sambil menekan perut boneka itu, boneka kucing itu tiba-tiba 
mengeluarkan suara. 

"Apakah kamu sudah diperbaiki?" 

"Meong?" 

Ketika saya bertanya dengan mata terbuka lebar, boneka kucing itu memiringkan 
kepalanya dan mengeong, dan pada saat berikutnya, saya bersorak dengan agresif 
menekan perutnya. 

"Kiiiitty!" 

"Meow... Meow! Meong!" 

"Sekarang jangan rusak!" 

"Meong! Ah...!" 

"...Hah?" 

Lalu, tiba-tiba, aku mendengar erangan samar dari suatu tempat. 

Aku panik dan cepat-cepat memindai ruangan sambil menekan perut kucing dengan erat. 
Namun, tiba-tiba kucing itu menggeram. 

"Oh!" 
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Terkejut, saya menjatuhkan boneka itu, dan kucing yang jatuh di perut saya bergetar dan 
mulai memelototi saya dengan ganas. 

"...Ah, dia awalnya bilang itu bisa bergerak sendiri, kan?" 

Mengingat apa yang dikatakan Kania sebelumnya, dengan hati-hati aku bertanya pada 
kucing itu, yang mulai menggerogotiku. 

"Mungkin kamu bertingkah seperti ini karena aku menyentuh perutmu?" 

Kemudian, boneka itu, yang telah memelototiku dengan galak, mengangguk pelan. 

"...Saya mengerti. Aku minta maaf, aku benar-benar minta maaf." 

Ketika saya meminta maaf karena tidak menyadari bagaimana perasaan boneka kucing jika 
perutnya disentuh, boneka kucing itu menoleh ke samping dan cemberut. 

'...Aku tidak percaya dia berhasil menciptakan tampilan yang begitu canggih dengan hanya 
mengaturnya sebagai bentuk individunya sendiri sekali? Lagipula, ilmu hitam itu luar 
biasa.' 

Aku serius mempertimbangkan untuk mempelajari ilmu hitam dari Kania jika aku bisa 
membebaskan diri beberapa waktu kemudian, tapi segera aku teringat fakta bahwa mana 
gelap dan mana bintang, yang bertentangan satu sama lain, mungkin bisa membahayakan 
hidupku. Jadi saya berhenti memikirkan hal itu dan memanggil kucing itu lagi. 

"...Kitty, maukah kamu tidak membiarkan aku menyentuh perutmu mulai sekarang?" 

Kemudian boneka kucing itu mengangguk dengan kepala menoleh ke samping. Saya kira 
itu merajuk. 

"...Tidak bisakah aku menyentuhnya dengan ringan?" 

"......" 

"Aku akan menggosoknya dengan lembut tanpa menekan terlalu keras... Tolong biarkan 
aku menyentuhnya... Hmm?" 

"...Meong." 

Akhirnya, setelah dipermalukan oleh boneka kucing, saya bisa mendapatkan kembali hak 
untuk menyentuh perutnya lagi. 

Saya merasa sedikit dikalahkan, tetapi saya tidak keberatan dikalahkan berkali-kali oleh 
boneka kucing yang saya syukuri atas kesehatan mental saya. 

"Meong..." 
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"Hehe... Lembut..." 

Aku mengelus perut boneka kucing itu cukup lama, dan sebelum aku menyadarinya, rasa 
sakit itu berhenti ketika kelopak mataku terkulai, dan aku tertidur sambil memeluk kucing 
itu erat-erat dengan senyum cerah di wajahku. 

Hari itu, saya bermimpi menyenangkan dikelilingi oleh kucing. 

. 

. 

. 

. 

. 

"... Tuan Muda, hati-hati." 

"...Ya." 

Ketika saya bangun di pagi hari, kondisi mental saya cukup stabil, seolah-olah bermain 
dengan kucing itu bermanfaat karena menyembuhkan pikiran saya. 

Namun, kondisiku masih kurang baik, dan pada akhirnya aku tidak punya pilihan selain 
pergi ke kelas yang didukung oleh Kania. 

"... Heungh." 

Tapi, ada yang aneh. 

Kania terus berkedut dan mengerang setiap kali aku tersandung atau tanganku menyentuh 
perutnya. 

"Kania, ada apa denganmu?" 

"A-Ada kesalahan dalam sinkronisasi, jadi sensitivitasnya..." 

"Hah?" 
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"Oh, tidak... itu karena aku sedang sakit perut." 

"...Ya Tuhan." 

Setelah menatapnya dengan kasihan sejenak, aku menjauh darinya dan membuka mulutku. 
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"Mulai dari sini, aku akan pergi sendiri." 

"Ya?" 

"Aku tidak bisa membiarkanmu memaksakan diri ketika kamu sakit perut." 

"Tetapi..." 

"Sudah kubilang aku akan memperlakukanmu dengan baik mulai sekarang. Saya baik-baik 
saja, jadi silakan dulu. " 

"........" 

Saat aku mengatakan ini, dia tiba-tiba menggigit bibirnya dan mulai memelototiku. 

"...Ada apa, Kania?" 

"Kamu sama sekali tidak terlihat baik-baik saja." 

Mengatakan demikian, dia menunjuk ke kakiku yang gemetar saat aku berjuang untuk 
berdiri diam. 

"...Aku bisa menangani sebanyak ini. Lagipula, aku seorang Pahlawan." 

"Kamu akan baik-baik saja karena kamu seorang Pahlawan?" 

Kemudian Kania membalas dengan tinjunya yang terkepal. 

"Apakah kamu selalu mempertaruhkan hidupmu dengan pikiran bodoh seperti itu?" 

"Ssst, seseorang mungkin mendengarmu." 

"...Aku akan pergi duluan." 

Saat dia mengatakannya dengan suara dingin, dia meningkatkan kecepatan langkahnya dan 
terus maju. 

'...Aku merasa sedikit sedih.' 

Sepertinya aku ditakdirkan untuk dibenci oleh Kania. Tidak masalah apakah dia tahu aku 
jahat palsu atau tidak. 

Namun, saya perlu menguatkan hati saya. Karena mulai sekarang saya akan menghadapi 
quest utama, yang merupakan kunci terpenting untuk membalikkan skenario. 

'...Ngomong-ngomong, apakah ada satu skill yang belum kubeli?' 
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Saya membuka toko keterampilan dan dengan hati-hati memeriksa keterampilan terakhir 
yang tersisa, mengetahui bahwa saya harus sepenuhnya siap sebelumnya karena saya akan 
memulai pencarian utama dengan sungguh-sungguh hari ini. 

[Keterampilan Toko / Dasar Level 1] 

-- Penipuan Kejahatan Palsu Lv1 (250 poin) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan daya bujuk kebohongan. 

'...Ini mutlak diperlukan, kan?' 

Meskipun tipuan dan kemampuan aktingku sangat hebat karena pengalamanku di timeline 
sebelumnya, buff permanen yang meningkatkan daya bujuk kebohongan tidak bisa 
diabaikan. 

Dan karena saya akan berurusan dengan Putri Clana yang licik dan tunangan saya Serena, 
yang dipuji sebagai jenius terbesar di benua itu, keterampilan ini harus dibeli. 

"...Sebenarnya, aku seorang wanita." 

Setelah membeli False Evil's Deception⟧ dengan poin yang cukup untuk membeli Elixir of 
Potential⟧, saya berbohong untuk menguji keefektifan skill. 

"...Aku tidak benar-benar melihat sesuatu yang berbeda." 

Setelah memiringkan kepalaku beberapa saat, aku sampai pada kesimpulan bahwa itu pasti 
karena kebohongan yang terlalu keterlaluan untuk bisa dipercaya, saat aku mencoba 
mencapai ruang kelas sebelum terlambat... 

"...Eh." 

".....!" 

Saya segera menemukan Saintess Perloche berdiri di depan saya dengan mulut terbuka 
lebar saat saya berseru panik. 

"Tunggu, aku tidak akan pergi ke katedral!" 

Saat aku berteriak mendesak, Orang Suci itu tergagap, dan aku bertanya-tanya apakah 
Intuisi Jahat Palsu⟧ akan dipicu dengan sia-sia hari ini... Namun, untuk beberapa alasan, 
jendela peringatan sistem tidak muncul. Apa artinya ini? 

"Yo-Kamu" 

".....?" 

"---Apakah seorang wanita?" 
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".....Apa!?" 

Saya bingung ketika saya mendengar pernyataan bodoh Perloche dan hendak bertanya apa 
yang dia bicarakan, tetapi dia berbalik dan lari dengan ekspresi tercengang di wajahnya. 

Aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak padanya untuk berhenti, apalagi 
mengejarnya, saat aku bergumam dan perlahan berjalan ke kelas. 

"...Apa itu bekerja?" 

Saya tidak tahu apakah efek dari skill itu bagus atau apakah Saintess hanya idiot. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Hari ini, ada satu pengumuman." 

Setelah memasuki ruang kelas, saat aku sedang duduk di kursiku dan sedang berurusan 
dengan para siswa bangsawan, Isolet masuk dan membuat pengumuman. 

"Sebentar lagi akan ada evaluasi kinerja." 

Saat para siswa mulai menggumamkan kata-kata itu, Isolet memukul papan tulis untuk 
membungkam anak-anak dan membuka mulutnya. 

"Baru-baru ini, frekuensi kemunculan monster tak dikenal telah melonjak di seluruh 
Kekaisaran. Oleh karena itu, Keluarga Kekaisaran telah mengeluarkan dekrit untuk 
meningkatkan pentingnya pendidikan tempur di akademi." 

Saat aku mendengarkannya, aku menelan ludahku, menyadari bahwa Raja Iblis akhirnya 
mulai mengerahkan kekuasaan atas Kekaisaran dengan sungguh-sungguh. 

Sementara itu, Isolet memelototi para siswa dan melanjutkan pidatonya. 

"Jadi, evaluasi kinerja yang akan kamu ikuti kali ini adalah perbandingan 1:1 antara para 
siswa." 

Ketika dia selesai, ada keheningan di kelas untuk sesaat. 

"Pastikan ada kesepakatan bersama antara Anda dan pasangan untuk spar Anda. Jika Anda 
tidak dapat menemukan pasangan, saya akan secara sewenang-wenang menugaskannya. " 
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Akhirnya, ketika dia memutuskan metode pemilihan pasangan, siswa itu mulai berbisik 
satu sama lain, ketika aku melihat sekeliling sambil mendengar percakapan antara Irina 
dan temannya Arianne, yang duduk di sebelahku. 

"Irina, ayo berpasangan untuk tanding. Saya akan menggunakan kekuatan saya dalam 
jumlah sedang..." 

"Arianne, sudah kubilang aku tidak ingin belas kasihanmu." 

"Lalu bagaimana jika nilaimu menderita sebagai hasilnya? Kemudian kamu akan 
dikeluarkan ke kelas bawah, dan bahkan beasiswamu akan dicabut..." 

"Yah, sudah kubilang aku tidak membutuhkannya, kan!?" 

"Irina..." 

Setelah percakapan berakhir, ada keheningan canggung antara Irina dan Arianne untuk 
beberapa saat, saat aku diam-diam duduk di sana mengamati mereka dengan termenung. 

'...Bagaimana cara memaksa Irina menjadi sparring partnerku?' 

Untuk memulai quest utama 'Raid on the Commoner's Dormitory' dengan sungguh-
sungguh, aku harus menghadapi Irina Philliard dalam evaluasi kinerja. 

Alasan 'mulai' daripada 'jelas' adalah karena menghadapinya adalah syarat minimum 
untuk menyelesaikan quest. 

Dan di spar itu, aku harus kalah dari Irina, yang memiliki stat kekuatan hanya 3 dan bahkan 
tidak bisa menggunakan sihir dasar dengan baik karena kelelahan mana. 
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aku harus kalah. 

Itu harus mungkin. 

Bagaimanapun, ini adalah permainan kotoran anjing. 
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Chapter 19 
Bab 19 -- Kejahatan Sempurna 

"Tuan Muda, apakah Anda ingin menjadi mitra sparring saya?" 

"Oh, saya pikir saya akan lebih cocok untuk menjadi mitra sparring Tuan Muda?" 

Ketika kelas Isolet selesai dan sudah waktunya istirahat, para siswa bangsawan menempel 
padaku dan memintaku untuk menjadi sparring partner mereka. 

Begitu banyak yang berbondong-bondong ke saya sehingga jika orang lain menyaksikan 
adegan itu, mereka akan berpikir bahwa saya adalah penjahat sejati yang dianiaya karena 
Karma saya yang menumpuk. 

Tentu saja, itu benar sampai batas tertentu, tapi... bukan itu alasannya sekarang. 

"...Aku akan bertindak semampuku dan bertanggung jawab untuk menaikkan skormu!" 

"Saya telah belajar seni bersosialisasi, dan tindakan yang akan saya lakukan bahkan akan 
menipu pengawas. Sebaliknya, Tuan Muda Frey, tolong 'ingat' wajahku." 

Kenyataannya, orang-orang ini tidak mencoba membuat saya menjadi contoh karena 
mereka membenci saya, tetapi mereka mencoba untuk menjilat. 

Selama beberapa hari terakhir, ketika saya berurusan dengan para siswa bangsawan yang 
berkumpul di sekitar saya dengan tepat, mereka menilai tindakan saya sebagai tanda 
bahwa mereka telah memasuki kelompok saya dan membentuk faksi sendiri. 

Dan mungkin mereka memutuskan akan cocok untuk melaksanakan 'memfasilitasi nilai' 
sebagai misi pertama dari faksi Frey. 

Mengingat itu, tampaknya mereka juga berpikir bahwa duelku dengan Isolet terakhir kali, 
ketika aku mengalahkannya, juga merupakan penipuan sihir. 

Memang, alasan mereka tidak bisa sembarangan mengejar Isolet adalah karena status dan 
'kekuatannya', jadi wajar saja jika mereka percaya bahwa aku telah menggunakan bros 
ajaib itu untuk mengalahkannya saat itu. 

Tentu saja, saya hanya menunjukkan keterampilan saya yang sebenarnya saat itu. 

"Saya menghargai gerakan itu, semuanya, tapi saya sudah memikirkan seseorang yang saya 
putuskan untuk berpasangan ..." 

"Tuan Muda Frey, jika Anda tidak keberatan, mengapa Anda tidak berpasangan dengan 
saya?" 
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Omong-omong, ketika saya menolak proposal siswa, tiba-tiba seorang siswa perempuan 
mendekati saya dengan senyum memikat di wajahnya. 

"Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan? Sudah kubilang aku sudah 
memutuskan pasanganku..." 

"...Aku bisa menjadi sparring partnermu malam ini." 

"........." 

Saat aku menutup mulutku mendengar kata-katanya, beberapa siswi mendekatiku dan 
mengedipkan mata padaku. 

Rupanya, orang-orang ini mencoba menunjukkan keramahan mereka lebih dari sekadar 
memfasilitasi nilai saya. 

'... Pelacur Gila.' 

Mungkin gadis-gadis itu melakukan itu karena mereka mendengar desas-desus bahwa aku 
bajingan yang terobsesi dengan wanita. 

Nah, rumor tentang saya tersebar luas di seluruh Kekaisaran bahwa akan aneh untuk tidak 
mengetahuinya. 

Tentu saja, saya tidak mengambil tindakan untuk menekan mereka karena ketenaran 
seperti itu akan membantu saya mengalahkan Raja Iblis. Namun, terkadang ketika saya 
mendengar desas-desus konyol seperti itu, jauh di lubuk hati saya ingin berteriak sekuat 
tenaga bahwa itu tidak benar. 

Adapun rumor apa yang beredar di sekitar ... 

Ada berbagai macam budak seks yang disimpan di ruang bawah tanah Duke Starlight's 
Mansion dengan sedikit makanan yang disediakan. 

Saya telah menjalin hubungan dengan setiap putri dari keluarga bangsawan di bawah 
pangkat Marquis, dan seterusnya. 

Alasan mengapa keluarga Kekaisaran tidak bisa memperlakukan keluarga Starlight secara 
sembrono adalah karena aku memiliki hubungan rahasia dengan para putri, yang akan 
menyebabkan skandal benua jika sebuah kata bocor. 

Karena rumor aneh yang beredar tentang saya, saya sering menemukan diri saya dalam 
situasi di mana saya terlibat dengan wanita yang berbondong-bondong ke saya karena 
rumor ini. 
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Tentu saja, saya tidak memiliki keinginan apa pun untuk menjalin hubungan dengan 
wanita-wanita yang mendekati saya hanya karena mereka melihat saya sebagai cara untuk 
menempa karier mereka. 

"Bagaimana dengan itu? Jika Anda mau, kami bahkan bisa melakukannya sekarang atau 
nanti malam..." 

"Nanti, mari kita lakukan nanti. Aku sedang tidak enak badan sekarang." 

"Ya ampun, maksudmu kau memilihku sebagai pasanganmu?" 

Jadi ketika saya menyatakan penolakan tegas saya dengan cemberut, sebagian besar siswa 
perempuan melarikan diri sendiri. Tapi wanita yang pertama merayuku pada awalnya 
menempel di lenganku dan mulai mengibaskan ekornya. 

"Tidak... aku tidak bermaksud seperti itu..." 

"Terima kasih banyak telah memilih saya sebagai mitra Anda, Tuan Muda berambut perak." 

"... Tuan Muda berambut perak?" 

"Ya, itu adalah julukan yang diberikan kepada Tuan Muda Frey oleh para siswa perempuan 
di akademi setelah mereka melihat rambut perak dan penampilan menakjubkanmu. Oh, 
Anda tidak tahu, Tuan Muda Frey?" 

"........" 

Entah apa yang gadis ini bicarakan sekarang. Julukan yang digunakan siswa akademi ketika 
mereka membicarakanku di belakangku adalah 'bodoh' dan 'Keluarga Cahaya Bintang yang 
Malu'. Bukan julukan keren seperti 'Tuan Muda Berambut Perak', yang menimbulkan rasa 
kagum begitu orang mendengarnya. 

"Pokoknya, tolong jaga aku baik-baik. Nama saya adalah..." 

"...Saya minta maaf, tetapi Tuan Muda memiliki pasangan yang berbeda dalam pikiran." 

"...Ha?" 

Aku mencoba menahan rasa frustrasiku dan menertawakannya, bertanya-tanya bagaimana 
aku bisa keluar dari situasi ini, ketika tiba-tiba Kania menyela pembicaraan kami. 

"... Permisi, tapi kamu siapa?" 

"Saya Kania, kepala pelayan Rumah Tangga Cahaya Bintang dan ajudan Tuan Muda Frey." 

"Ah ... apakah kamu yatim piatu itu?" 

"...Ya." 
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Kania menanggapi dengan gigi terkatup, ketika gadis yang telah mencoba merayuku 
sampai sekarang mengangkat sudut mulutnya seolah mengejeknya. 

"...Ngomong-ngomong, apa maksudmu ketika kamu mengatakan ada pasangan yang 
berbeda?" 

"Tuan Muda telah memutuskan untuk berdebat denganku." 

"Ya ampun, apakah itu benar? Tuan Muda Frey?" 

Ketika Kania menjawab dengan dingin, gadis itu bertanya padaku dengan ekspresi terkejut 
di wajahnya. 

"...Ya." 

"Hmm... aku mengerti jadi itu maksudmu tadi.." 

Ketika saya menjawab dengan tegas, dia menatap kami dengan ekspresi penasaran dan 
segera membuka mulutnya. 

"...Tuan Muda berambut perak dan rakyat jelata berambut hitam, itu kombinasi yang tidak 
terduga, jika aku sendiri yang mengatakannya." 

"Apakah begitu?" 

"Maukah kamu menerima lamaranku jika aku mewarnai rambutku menjadi hitam?" 

"... Itu cukup merepotkan." 

"Saya minta maaf. Saya memiliki kepribadian yang begitu saya memutuskan untuk 
mencapai sesuatu, saya tidak akan pernah menyerah." 

Tidak menyerah pada nada dinginku, dia meraih ujung gaunnya dan menyapaku dengan 
sedikit membungkuk. 

"...Kalau begitu, aku akan mewarnai rambutku nanti dan datang menemuimu." 

"........" 

Dengan kata-kata itu, dia mulai menuju pintu masuk kelas. 

"Kamu, aku akan mengingat wajahmu." 

"...Ya?" 

Saat aku mengatakannya dengan suara rendah, dia dengan lembut berbalik dan berbicara 
dengan senyum berseri-seri. 
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"Ini suatu kehormatan. Namaku..." 

"...Aku sudah tahu namamu, Isabel." 
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"Ummm... Jadi ini semua adalah ujian." 

Dia menanggapi dengan ekspresi pengertian ketika aku dengan acuh memotongnya. 

"Kalau begitu, aku akan segera menemuimu." 

"...Baiklah." 

"Oh, kalau begitu aku tidak akan mewarnai rambutku. Sebenarnya, saya sangat membenci 
warna hitam." 

Karena itu, dia sejenak melirik Kania, lalu segera melontarkan beberapa komentar sinis 
sebelum meninggalkan kelas. 

"...karena warnanya kotor dan vulgar." 

Segera setelah dia pergi, keheningan panjang berlalu antara aku dan Kania, yang tetap 
berada di kelas. 

"Kania, yang terjadi sekarang adalah..." 

"Kamu tidak perlu meminta maaf." 

Aku buru-buru membuka mulutku setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitarku, 
tapi Kania memotongku dengan ekspresi dingin. 

"...Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan." 

"Tapi tetap saja... ugh." 

"...Tuan muda?" 

Aku hendak meminta maaf padanya, tapi aku harus berhenti karena rasa sakit yang tiba-
tiba kurasakan di punggungku. 

"Apa yang salah?" 

"Itu bukan masalah besar. Saya baru saja stres karena wanita itu, dan kepala saya sakit 
untuk sementara waktu. Mungkin aku harus istirahat..." 

"...Begitu, kalau begitu aku akan pergi." 

Hanya Download Novel & Manga Di www.novelbatch.me



"Kemana kamu pergi?" 

"...Aku punya sesuatu yang harus kuurus." 

Dengan kata-kata itu, Kania berjalan keluar dari kelasnya tanpa melihat ke belakang. 

"Ha..." 

Setelah duduk di sana dalam keadaan linglung untuk sementara waktu, aku 
menggelengkan kepalaku tanpa daya dan bergumam. 

"...Sial." 

Karena skenario palsu yang kukatakan pada Kania, dia masih membenciku, meski tidak 
lebih dari sebelumnya. Itu masih jelas dari ekspresi dinginnya dan tatapan apatis yang dia 
berikan padaku. 

Namun demikian, dia masih datang membantu saya di saat saya membutuhkan. 

Sepertinya karena takdirku untuk mengalahkan Raja Iblis, Kania tidak punya pilihan selain 
membantuku, jadi dia memutuskan untuk membantu orang mengerikan yang dia benci. 

Tentu saja, dia tidak punya pilihan selain membantuku karena jika aku tidak mengalahkan 
Raja Iblis, dunia akan binasa... Tetap saja aku bisa melihat bagaimana orang seperti Kania 
sebenarnya, yang memutuskan untuk membantuku meskipun mendengar skenario 
palsuku. , yang mengabaikan rasa sakit yang dideritanya selama ini. 

Namun, sementara aku memberi tahu Kania bahwa aku akan melakukan yang terbaik 
untuk memperlakukannya dengan baik mulai sekarang, aku bahkan tidak bisa menjawab 
ketika wanita itu menghinanya. 

Karena aku takut jika aku melangkah untuknya, wanita cerdas itu akan menyadari fakta 
bahwa aku membela Kania, dan jika dia menemukan sifat asliku, tubuhku yang lemah ini 
akan benar-benar hancur, meskipun aku hanya dihukum. satu kali. 

Dan pada akhirnya, Kania menatapku dengan tatapan dingin dan meninggalkan kelas tanpa 
melihat ke belakang. 

'...Itu adalah sesuatu yang selalu saya alami, tetapi hari ini saya merasa sedikit lebih sedih.' 

Setelah dalam semangat rendah untuk sementara waktu, saya diam-diam mengeluarkan 
sebuah amplop dari laci, dan merenungkan namanya yang saya lihat menggunakan skill 
Inspect⟧ saya sebelum dia keluar dari kelas. 

'...Kamu sepertinya percaya bahwa aku tidak akan bisa menyentuhmu, tapi itu kesalahan 
besar.' 
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Sebelumnya, saya bertanya-tanya apa yang membuat gadis itu merasa begitu percaya diri 
dan bertindak sedemikian rupa. Tetapi sekarang saya ingat bahwa dia adalah putri dari 
keluarga Marquis yang mengenal saya dengan cukup baik. 

Jika itu masalahnya, dari apa yang saya ingat, pertunangan Pangeran Pertama, yang 
merupakan yang pertama dalam garis suksesi takhta, dan siswa perempuan yang baru saja 
meninggalkan kelas seharusnya sedang berlangsung. 

Tentu saja, seperti yang Anda lihat dari situasi sebelumnya, dia adalah seorang wanita yang 
berganti pakaian seperti pria, sehingga pertunangan akan segera berantakan. 

'... Sekarang aku ingat wajahnya, giliran dia untuk jatuh ke dalam jurang.' 

Meskipun aku tidak bisa membantu Kania di depannya, aku harus membalasnya karena 
dihina dari belakang layar. 

Tentu saja, akan sangat sulit untuk membalas dendam pada wanita muda itu, yang 
biasanya dipuja sebagai calon Permaisuri, karena dia berasal dari keluarga Marquis yang 
bergengsi dan bahkan bertunangan dengan Pangeran Pertama. 

Namun, saya milik keluarga Starlight. 

Dan, saya sudah mengalami timeline sebelumnya. 

Jadi, meskipun aku tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa seluruh keluarga Marquis akan 
menjadi orang pertama yang berpihak pada Raja Iblis ketika pasukan Raja Iblis 
menyerang... Aku setidaknya bisa mengungkap berbagai ketidakadilan dan korupsi mereka 
yang lain. 

'...Bahkan jika bukan karena situasi ini, mereka adalah nomor satu dalam daftar hitam 
orang-orang yang perlu diasingkan dari Kekaisaran, jadi aku hanya akan mempersingkat 
daftar itu sendiri.' 

Dengan pemikiran itu, saya mulai menulis surat tanpa nama tentang ketidakadilan dan 
korupsi keluarga Marquis. 

Tentu saja, Kekaisaran dan keluarga Kekaisaran telah menjadi sangat busuk, sehingga 
mereka mengabaikan korupsi yang biasa, tetapi orang-orang ini bahkan telah 
menggelapkan anggaran Kekaisaran. Jadi, keluarga Kekaisaran saat ini pasti akan 
menjatuhkan keluarga Marquis. 

"...Baiklah, itu sudah cukup." 

Segera surat ini akan dikirimkan secara anonim kepada ayahku, dan karena dia masih 
memiliki rasa keadilan yang kuat meskipun ingatannya telah dikalibrasi ulang, dia akan 
melapor ke keluarga Kekaisaran saat dia membaca surat itu. 
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Dan itu akan menjadi hukuman yang cocok untuk keluarga yang memimpin penghancuran 
Kekaisaran di timeline sebelumnya dan wanita muda yang menghina Kania. 

'...Kalau begitu, sudah waktunya bagiku untuk berkelahi dengan Irina.' 

Setelah menghilangkan rasa bersalah di hatiku, aku meninggalkan kelas untuk berdebat 
dengan Irina. 

Tampaknya rasa bersalah yang telah saya usahakan dengan sangat keras untuk 
diringankan akan segera menumpuk lagi. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...Hei, kenapa kamu tidak segera menyingkir?" 

"Lalu apakah kamu ingin terluka nanti?" 

"Hei, tinggalkan dia sendiri!!" 

"Ari... anne..." 

Menemukan Irina cukup mudah. 

Karena kelelahan mana, dia menjadi sasaran empuk bagi bangsawan yang tidak puas yang 
tidak bisa sembarangan menyentuh rakyat jelata karena kekuatan dan mana mereka yang 
tinggi. Akibatnya, para bangsawan secara rutin menyerangnya di halaman belakang 
akademi. 

Rakyat jelata mengabaikan situasinya, takut akan merugikan bagi mereka untuk 
menghadapi para bangsawan, dan Isolet tidak dapat membantu karena para bangsawan 
dengan terampil menyembunyikan fakta bahwa mereka menyiksanya. 

Tentu saja, jika Irina meminta bantuan, Isolet pasti akan membantunya, tapi dia tidak 
melakukannya karena dia bangga menjadi Archmage terhebat. 

Oleh karena itu, satu-satunya yang dapat melindunginya dari serangan sihir adalah 
temannya Arianne, yang berspesialisasi dalam sihir pelindung. 

Jadi di mana aku saat dia diganggu? 
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"Oh, Tuan Muda Frey. Anda disini?" 

"...Kau sedikit terlambat hari ini. Rakyat jelata sialan itu telah mengerahkan perisainya." 

"Ha... setiap kali kita mencoba bersenang-senang, wanita jalang itu selalu menghalangi..." 

Secara alami, saya juga menyiksanya, bersama dengan para bangsawan lainnya. Belum lagi, 
akulah yang memimpin mereka. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Pertama, alasan saya melakukan perbuatan yang mengerikan adalah karena hal itu 
mengambil begitu banyak poin jahat palsu. 

Karena Irina membenciku sampai-sampai melontarkan kutukan kematian instan dengan 
imbalan satu tahun kelelahan mana, aku mendapatkan banyak poin setiap kali aku 
menyiksanya, 

Dengan kata lain, dia adalah pemberi poin yang menyaingi Kania. 

Kedua, untuk meminimalkan kerusakan yang dideritanya. 

Mungkin terdengar lucu untuk meminimalkan kerusakan yang diderita oleh subjek yang 
diintimidasi ketika saya memimpin pelecehan, tetapi kenyataan bukanlah lelucon. 

Karena penting untuk memoderasi siswa bangsawan ini dengan benar, yang melihat rakyat 
jelata bahkan lebih tidak penting daripada semut, dan mencegah mereka menggunakan 
mantra sihir yang mematikan atau upaya mereka untuk melakukan sesuatu yang jauh lebih 
buruk pada Kania. 

Jadi, saya sengaja memimpin untuk menyiksanya dengan menusuknya dengan sarung. 

Dengan begitu, para bangsawan tidak akan bisa merapalkan mantra serangan kekerasan 
padanya karena takut aku akan terkena mantra itu juga, dan aku bisa mengulur waktu 
sampai Arianne datang. 

Memang, orang mungkin berpikir bahwa Irina tidak akan diganggu jika aku tidak 
mengambil inisiatif sejak awal. 

Namun, alasan saya mulai mengambil alih bullying adalah karena saya menyaksikan Irina 
berjalan menyusuri lorong, menggigil dan terhuyung-huyung dengan seluruh tubuhnya 
penuh dengan bekas luka dari serangan wanita muda aristokrat. 

Dia sudah diinjak dengan kasar oleh para bangsawan. 
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Jadi saya memutuskan bahwa jika saya tidak memimpin intimidasi dan menurunkan 
intensitasnya, dia mungkin mendapatkan luka fatal dan akan dipaksa keluar dari akademi, 
atau dia mungkin mati saat saya tidak tahu apa-apa tentang segalanya. 

Tentu saja, akan lebih mudah jika aku memerintahkan mereka untuk tidak 
menggertaknya...tapi jika aku melakukannya dan bahkan salah satu bangsawan bodoh ini 
mulai berpikir aku melindungi Irina karena kasihan dan mengetahui sifatku secara 
kebetulan, hukumannya adalah dipaksakan dan itu akan menjadi akhir dari saya. 

Itu sebabnya aku menghabiskan waktuku berdiri di depan Irina, menyiksanya tanpa rasa 
sakit mungkin, sementara pada saat yang sama melindunginya dari semua serangan 
mantra sihir yang diarahkan padanya tanpa ada yang menyadarinya. 

'...Tapi, itu akan berakhir hari ini.' 

Ya, seperti yang saya nyatakan. Aku akan berhenti menggertak Irina mulai hari ini. 

Alasan pertama untuk ini adalah aku tidak lagi memiliki cukup energi untuk terus 
melindunginya dari serangan mantra sihir. 

Hukuman kekuatan hidup lebih menakutkan dari yang saya kira. Jadi mulai sekarang, saya 
akan mencoba untuk berhati-hati mungkin. Dengan kata lain, aku seharusnya tidak 
membuang energiku untuk berpura-pura membuatnya menderita sambil diam-diam 
melindunginya dari serangan. 

Kedua, saya khawatir tentang kekuatan mentalnya. Tidak peduli seberapa tinggi harga diri 
dan kebanggaannya, tidak mungkin dia bisa waras setelah menghadapi intimidasi semacam 
ini sepanjang waktu. 

Jadi, tidak peduli berapa banyak poin yang berpotensi saya peroleh, itu benar untuk segera 
mengakhirinya pada saat saya mendapat ide untuk mengakhiri intimidasinya tanpa 
diketahui sebagai kejahatan palsu. 

Alasan ketiga adalah karena 'ide' yang baru saja saya sebutkan tadi. 

Saya sekarang akan mengambil keuntungan dari situasi ini dan menjadi sparring 
partnernya untuk evaluasi kinerja yang akan datang. 

Tentu saja, ini metode yang cukup kotor, tetapi saya tidak punya pilihan lain. 

Karena jika aku secara membabi buta memintanya untuk menjadi lawanku, dia, yang dalam 
kondisi kelelahan mana, akan berpikir bahwa aku mencoba mempermalukannya dan 
menolaknya. 

Sejujurnya, saya tidak ingin pergi sejauh ini, tapi ... Saya tidak punya pilihan selain memulai 
pencarian utama dan membalikkan skenario untuk menyelamatkan semua orang. 
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Dan tentu saja, 'semua orang' itu juga termasuk Irina, yang menatapku dengan tatapan 
penuh kebencian. 

'...Entah bagaimana, sepertinya kemampuanku untuk merasionalisasikan diri meningkat 
dari hari ke hari.' 

Sebelum memulai pencarian dengan sungguh-sungguh, saya berpikir begitu dan tersenyum 
pahit. 

Tidak peduli betapa mulianya misi saya untuk menyelamatkan dunia, 

Faktanya masih tetap bahwa akulah yang menyiksa Irina. 

Setelah mengalami terlalu banyak tragedi di kehidupanku sebelumnya, 

Saya telah mengembangkan kebiasaan merasionalisasi diri ini sebelum melakukan 
perbuatan jahat. 

Mungkin itu juga, adalah nasib dari Kejahatan Palsu. 

"... Singkirkan perisai itu, Arianne." 

Ketika aku menguatkan hatiku dan berbicara dengan dingin, Arianne, yang memelototi 
para bangsawan dengan perisainya dikerahkan, tersentak, dan segera mulai memelototiku 
dengan mata yang berkobar amarah. 

Untuk mengumpulkan keberanian seperti itu untuk melindungi temannya dariku, yang 
memiliki pengaruh lebih besar di kelas kita daripada Putri. Mudah-mudahan suatu saat 
nanti saya akan mendapatkan kesempatan untuk membuat teman seperti dia. 

"Berhenti melakukan ini. Apa yang sebenarnya dilakukan Irina padamu..." 

"Tapi wanita jalang itu adalah orang rendahan yang bahkan tidak memiliki skill. Tidak 
bisakah kamu melihat itu?" 

"...Apa?" 

"Tidak ada alasan untuk meninggalkan sampah yang tidak berguna di akademi. Itu 
sebabnya kami sendiri yang memilah sampah... bukankah seharusnya kamu merasa lebih 
terhormat?" 

Ketika saya mengatakan kalimat yang akan dikatakan oleh penjahat kelas tiga dengan 
ekspresi kejam, para bangsawan di sekitarnya mulai mengangguk setuju, sementara 
Arianne membuka matanya lebar-lebar dan berseru. 

"Irina adalah siswa yang berkali-kali lebih baik dari kalian semua! Jangan bicara omong 
kosong!" 
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"...Baik, maukah kamu menyingkir atau tidak?" 

"Aku tidak akan pernah bergerak!!!" 

Arianne berteriak dan memperluas perisainya lebih besar dari sebelumnya, yang 
menyebabkan kegemparan dan memaksa beberapa bangsawan jatuh saat mereka 
mendekatinya. 

"...Apakah begitu? Itu memalukan." 

Setelah sejenak menonton adegan itu, aku menatap Arianne dengan ekspresi dingin dan 
berkata. 

"...Maka mau bagaimana lagi. Aku tidak punya pilihan selain menggertak adikmu." 

"...Apa?" 

"Aku melakukan riset latar belakang karena kamu terus menggangguku... Dan, aku 
menemukan bahwa adikmu saat ini bekerja sebagai pelayan di mansion kami..." 

".....!!!" 

Ada getaran di mata Arianne saat dia mendengar kata-kataku, dan ketika aku melihatnya, 
aku mengangkat sudut mulutku dan melanjutkan kata-kataku. 

"Jadi kau tahu... sebentar lagi, tempat kerja kakakmu akan dipindahkan ke ruang bawah 
tanah mansion kita." 

"I-Itu artinya..." 

"Kau tahu apa artinya itu, bukan? Kakakmu cantik... yakinlah, aku akan memanfaatkannya 
dengan baik." 

"Aaa..." 

Ketika saya selesai berbicara, Arianne merosot ke lantai dengan ekspresi kecewa, dan pada 
saat yang sama Irina melompat keluar dari perisainya dan mencengkeram kerah saya. 

"Aa... sampah ini!! Saya lebih suka Anda menggertak saya!! Lebih baik peluk aku!! Atau 
lebih tepatnya pukul aku sampai mati, dasar brengsek!!" 

"... Persahabatan yang mengharukan." 

Aku mengangkat tanganku untuk menahan para bangsawan yang mendekatiku untuk 
menjauhkan Irina dariku, dan kemudian aku berbicara dengan nada apatis. 

"Ngomong-ngomong, aku tidak suka perempuan jalang liar sepertimu... jadi kenapa aku 
ingin memelukmu?" 
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"Bajingan Keparat...!" 

"Tetap saja... keberanian untuk mengutuk putra pertama Duke sangat mengagumkan. Aku 
suka itu." 

Aku mendorong Irina ke bawah, yang mencengkeram kerahku, dan membuka mulutku 
sambil menatapnya saat dia jatuh dengan pantatnya di tanah. 

"Aku punya proposal untukmu kalau begitu." 

"...Usul?" 

"Ya, tawaran murah hati untuk menghargai keberanianmu yang berani, yang menurutku 
istimewa." 

Mendengar kata-kataku, Irina mengatupkan giginya sambil mencengkeram tanah di tanah, 
saat aku terus berbicara sambil menatapnya. 

"Dalam evaluasi kinerja yang akan datang ini, jadilah sparring partner saya." 

"...Apa?" 

"Mari kita bertaruh siapa yang akan menang atau kalah dalam duel." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Irina memiringkan kepalanya dengan alisnya berkerut pada kata 'taruhan', saat aku 
mengajukan tawaran yang tidak pernah bisa dia tolak. 

"Jika kamu memenangkan duel itu... aku akan menyerahkan sebagian mana milikku 
kepadamu." 

Ketika saya selesai berbicara, semua bangsawan di sekitarnya mulai bergumam satu sama 

lain. Memang, itu adalah reaksi alami karena Stellar Mana❱ dianggap sebagai mana level 
tertinggi yang bahkan tidak bisa dibeli dengan uang. 

"Bahkan wanita jalang tanpa bakat sihir dapat menyebabkan keajaiban jika dia memiliki 
mana dari keluarga Starlight yang dihormati. Tentu saja, untuk melakukan itu, kamu harus 
mengalahkanku terlebih dahulu." 

Saat aku melontarkan komentar sarkastik pada Irina, matanya melebar, dan dia bertanya. 

"Bagaimana jika aku kalah?" 

"Tinggalkan akademi dan jadilah budak eksklusifku." 

"... Budak eksklusif?" 
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Ketika dia bertanya dengan cemberut, aku menjawab dengan seringai. 

"Sekarang aku memikirkannya, kupikir aku mungkin memiliki selera untuk secara 
perlahan membawa gadis-gadis sepertimu yang berpura-pura kuat hingga berlutut." 

"... Ugh." 

"Jadi, apa jawabanmu? Apakah Anda akan melakukannya atau tidak? Putuskan dengan 
cepat." 

Saat aku mendesaknya untuk membuat pilihan, Irina bergidik, lalu segera berseru dengan 
keras. 

"Aku akan melakukannya! Aku akan melakukannya!!" 

"...Baik. Kalau begitu, mari kita bersumpah mati. " 

"...Apa!?" 

Sementara Irina terlihat terkejut, aku mengetuk bros hitam yang sebelumnya kuambil dari 
kotak penyimpanan ornamenku saat istirahat dan memakainya di dadaku. 

"Karena orang rendahan sepertimu tidak tahu nilai dari janji... Itulah kenapa aku selalu 
menyiapkan ini." 

Segera setelah aku selesai berbicara, bros itu diaktifkan dan mana gelap mengalir keluar, 
mengikat Kania. 

"Untuk apa... Kenapa kau menatapku seperti itu? Anda juga diam-diam menempatkan 
sumpah seperti itu pada pelayan Anda. " 

Saat para bangsawan di sekitarnya menatap kosong ke arahku, aku mengejek mereka dan 
segera mengalihkan pandanganku ke Irina dan bertanya. 

"Aku akan bertanya lagi, apakah kamu benar-benar akan bertaruh?" 

"... Aduh!" 

Irina, yang menggigit bibirnya begitu keras hingga darah pun keluar, akhirnya menjawab 
dengan suara yang lebih pelan dari sebelumnya. 

"Hei, Irina... Jangan mengambil sumpah itu. Aku akan mengurus masalahmu dan aku akan 
mencari tahu sesuatu tentang kasus kakakku juga..." 

"...Aku akan melakukannya. Persetan, aku akan melakukannya." 

"Tidak! Tidak Irina!!" 
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"Besar." 

Dan pada saat itu, mana gelap menembus ke dalam hati kami. 

"...Bodoh, tidakkah kamu menyadari bahwa jika kamu melanggar janjimu, kamu akan 
mati?" 

"........" 

"Sepertinya kamu tahu betul, kalau begitu... sampai jumpa di hari evaluasi kinerja." 

Meninggalkan kata-kata itu, aku menyelinap keluar dari kerumunan bangsawan, dan 
segera langkah kakiku terhenti sejenak saat aku mengalihkan pandanganku ke para 
bangsawan dan berbicara dengan suara rendah. 

"...Mulai sekarang, jangan sentuh wanita jalang itu. Segera dia akan menjadi budak 
eksklusifku dan melayaniku sebagai seorang wanita... Aku tidak ingin dia terluka." 

Setelah mendengar kata-kata saya, para bangsawan diam-diam mengangguk dan mulai 
diam-diam mengikuti saya menuju pintu keluar halaman belakang. 

"Wa-Waah... Irina... maafkan aku... A-Ini semua karena aku..." 

Saat aku meninggalkan halaman tenggelam dalam pikiranku, meninggalkan Arianne yang 
memeluk Irina sambil menangis dengan sedih, dan Irina, yang diam-diam melotot ke 
arahku saat dia membelai punggung Arianne. 

'...Aku harus mengumpulkan mana sebanyak mungkin sebelum hari duel.' 

Sepertinya aku akan sibuk untuk sementara waktu. 

. 

. 

. 

. 

. 

"...MS. Kania! Nona Kania!!" 

"Apa yang salah?" 

Sementara itu, Kania, yang sedang berjalan menyusuri lorong terpencil pada waktu itu, 
memiringkan kepalanya dan bertanya apa yang terjadi ketika dia melihat Perloche 
bergegas menghampirinya. 
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"Aku telah menemukan informasi rahasia kelas atas tentang Frey...!" 

"...Informasi rahasia kelas atas?" 

Kemudian, dengan ekspresi serius, Perloche berbisik di telinga Kania bahwa dia telah 
menemukan informasi rahasia Frey, saat dia menanyakan informasi apa itu dengan tatapan 
serius. 

"Apa informasi rahasia kelas atas yang kamu bicarakan ini?" 

"Jangan kaget ya... Frey... sebenarnya... sebenarnya---!" 

"...Sebenarnya?" 

"-seorang wanita!!" 

"........." 

Akhirnya Saintess berseru dengan ekspresi gugup, saat Kania menatapnya dengan linglung 
dan segera menjawab dengan ekspresi lega. 

"...Saya mengerti." 

"Ya, kurasa Ms Kania juga tahu tentang itu!!" 

Kania mengangguk pelan ketika dia mengingat sumpahnya untuk tidak pernah terlibat 
dengan makhluk ini setelah menyaksikan tatapan bodohnya dengan kepala dimiringkan 
sampai akhir pertemuan terakhir, meskipun penjelasan Clana selama lima jam bahwa paus 
adalah mamalia dan bukan ikan. 

"Ya... Frey sebenarnya adalah seorang wanita selama ini! Kurasa kita punya salah satu 
darinya... tidak, kelemahannya!" 

Jadi pada akhirnya, Saintess, yang akhirnya menjadi yakin akan fakta bahwa Frey adalah 
seorang wanita, mengepalkan tinjunya dan bersukacita atas pencapaiannya sendiri. Segera 
setelah itu, dia tiba-tiba menatap Kania dan bertanya. 

"Um, omong-omong... apakah kamu tahu di mana rumah sakit itu?" 

"...Kenapa di rumah sakit?" 

"Ah, itu... aku dengar tadi Isabel tiba-tiba pingsan karena sakit perut... aku ingin tahu 
apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu..." 

"Jika itu masalahnya, maka saya pikir Anda tidak perlu pergi." 

"...Hah?" 
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"Seekor kucing yang terus mengibaskan ekornya tanpa perlu... perlu dimarahi agar ekornya 
tetap melengkung." 

".....???" 

Perloche memiringkan kepalanya, tidak mengerti apa yang Kania katakan, sementara Kania 
menambahkan kata-katanya dengan suara rendah. 

"...dan selain itu satu kucing sudah lebih dari cukup." 

Karena itu, Kania dengan lembut membelai kepala Perloche, yang masih memiringkan 
kepalanya, saat mana gelap yang tersisa di tangan Kania sampai kemudian perlahan-lahan 
dimurnikan. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Memang, itu benar-benar kejahatan yang sempurna. 
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Chapter 20 
Bab 20 -- Tangan Kanan 

"...Kalau begitu, sampai jumpa di pertemuan berikutnya." 

"...Ya!" 

Aku mengucapkan selamat tinggal pada Saintess setelah membelai rambutnya untuk 
sementara waktu dan memastikan bahwa tidak ada jejak mana pun yang tersisa di 
tanganku. 

Saintess tersenyum cerah, lalu membungkuk sedikit sebelum menuju ke kelas. 

'...Seperti yang diharapkan, faktor risiko Perloche rendah. Selain sifatnya yang tidak 
terduga, saya dapat yakin.' 

Perloche, yang tidak hanya memiliki hati yang murni tetapi juga pikiran yang murni, akan 
membuang waktunya untuk mengejar petunjuk yang salah, bahkan jika aku tidak 
melakukan apa-apa. 

Pertama-tama, Gereja Dewa Matahari pasti telah mencuci otaknya secara menyeluruh 
dengan mengajarinya secara ketat tentang bahaya penyihir, tetapi melihat dia bertindak 
begitu ramah terhadapku...itu adalah situasi di mana aku harus membantunya menghindari 
hukuman yang keras. 

'...Selain itu, aku harus mewaspadai gadis-gadis lain.' 

Pertama dan terpenting, dalam kasus sang Putri, Solar Mana❱ destruktifnya memang 
bermasalah... tapi pengaruh politiknya juga luar biasa. 

Dia sudah mulai mengumpulkan rombongannya sendiri di belakang layar, dan dia 
memperluas lingkup pengaruhnya dengan cara yang lebih berani dan beragam 
dibandingkan dengan garis waktu sebelumnya... Dalam waktu dekat, struktur kekuatan 
ibukota Kekaisaran akan berubah secara dramatis. 

Jadi, ketika Putri Kekaisaran berkuasa, dia akan segera melancarkan serangan habis-
habisan pada Tuan Muda. 

Jika itu terjadi, bahkan jika keluarga Cahaya Bintang yang telah bertahan dari pengaruh 
Gereja Dewa Matahari, keluarga Cahaya Bulan, dan sampai batas tertentu, keluarga 
Kekaisaran, akan segera mencapai batasnya. 

'Irina saat ini kehabisan mana, jadi dia tidak akan menjadi bahaya untuk saat ini... tapi di 
masa depan dia akan menjadi masalah.' 
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Archmage Irina Philliard masa depan saat ini dalam kondisi kehabisan mana karena suatu 
alasan. Mungkin dia gagal memberikan kutukan yang rumit pada Tuan Muda, dan 
menderita efek samping sebagai akibatnya... Berkat itu, dia tidak akan menjadi bahaya 
untuk saat ini, tetapi dia masih akan menjadi ancaman serius di masa depan. 

'Akhirnya, Nona Serena. Aku... aku tidak tahu bagaimana menghadapinya.' 

Menurut fakta yang saya temukan di ruang bawah sadar, orang yang paling sulit ditipu oleh 
Tuan Muda di kehidupan sebelumnya adalah Lady Serena. 

Memang, orang itu pantas dipuji sebagai jenius terbesar di benua itu sejak dia selama 
beberapa tahun sendirian mencegah Kekaisaran yang layu dari kehancuran di 'garis waktu 
sebelumnya,' dan secara pribadi memimpin tentara yang terluka dan lelah untuk melawan 
pasukan Raja Iblis sampai akhir yang pahit. 

Jadi, ketika dia kembali dari perjalanannya, saya perlu membaca mantra sihir hitam untuk 
memanipulasi pikirannya. 

Jika saya tidak melakukan itu, Tuan Muda akan dalam bahaya. 

"...Fiuh." 

Setelah saya selesai merencanakan, saya mendekati jendela di lorong dan menatap ke luar. 
Saat itu, saya melihat Tuan Muda keluar dari halaman belakang bersama para pengikutnya. 

Saat saya diam-diam menyaksikan Tuan Muda dengan lesu berurusan dengan para 
pengikutnya, yang terus-menerus mencoba untuk menyedotnya, pandangan saya segera 
melayang dalam pemikiran yang mendalam. 

'Seperti yang diharapkan ... ada terlalu banyak lalat mengganggu yang berdengung di 
sekitar Tuan Muda.' 

Berdasarkan pengalaman saya dari timeline sebelumnya, semua orang di sekitar Tuan 
Muda memiliki pemikiran yang berbeda di dalam pikiran mereka. 

Setengah dari orang-orang di sekitar Tuan Muda adalah oportunis yang tidak punya pilihan 
selain membuat hubungan dengan keluarga Starlight yang memiliki kekuatan luar biasa di 
Kekaisaran. 

Dan separuh lainnya adalah wanita bangsawan yang jatuh cinta pada Tuan Muda atau 
mendambakannya setelah melihat penampilannya yang mencolok. 

Meskipun Tuan Muda sendiri tampaknya tidak menyadarinya karena kecenderungannya 
untuk membenci diri sendiri, tetapi status Tuan Muda sebenarnya cukup luar biasa di 
antara para wanita bangsawan muda di akademi. 
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Bahkan jika orang memanggilnya sampah dan bajingan terburuk di Kekaisaran, ada alasan 
mengapa wanita tertarik padanya seperti ngengat pada api. 

Namun, setiap kali seorang wanita mencoba untuk mendekati Tuan Muda, dia salah paham 
bahwa itu karena dia menginginkan status dan otoritasnya. Mungkin begitulah reaksinya di 
masa lalu juga. 

Karena dia adalah seorang pria, yang untuk menyelamatkan orang lain, dengan sengaja 
melakukan perbuatan jahat dan bersedia dibenci, sulit baginya untuk percaya bahwa ada 
orang di luar sana yang melihatnya dari sudut pandang yang baik. 

Tetap saja, Anda tidak pernah tahu apa yang ada di hati mereka. 

Jadi, sebagai kepala pelayan dan ajudan Tuan Muda, saya harus selalu waspada. 

"...?" 

Dengan pikiran seperti itu di kepala saya, saya akan menjauh dari jendela ketika saya 
melihat wajah yang akrab di kejauhan di pintu masuk ke halaman belakang. 

"...Irina?" 

Irina mendukung temannya yang menangis, sambil menatap Tuan Muda dengan mata yang 
memancarkan niat membunuh. Tampaknya Tuan Muda telah melakukan perbuatan jahat 
lainnya. 

'...Tuan, Anda selalu dibenci seperti itu.' 

Tadi pagi, saat aku menopang tubuhnya yang lemah dalam perjalanan ke kelas, aku tidak 
bisa mengatur ekspresi wajahku dengan cukup baik. 

Setiap kali Tuan Muda batuk, terhuyung-huyung atau mengeluh tentang rasa sakit di 
punggungnya... Sangat sulit bagi saya untuk menanggung rasa bersalah. 

'...Akulah yang seharusnya dibenci.' 

Tuan Muda yang pernah memaafkanku karena memiliki mana terkutuk yang dibuat dengan 
mengorbankan nyawa ibunya kini telah memaafkanku sekali lagi karena menggerogoti 
kekuatan hidup dan rentang hidupnya. 

Selain itu, dia bahkan merawatku agar aku tidak menderita rasa bersalah dan berbohong 
untuk menjadikan dirinya orang jahat, semua demi aku... Setiap kali dia menatapku, 
matanya dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. 

Setiap kali itu terjadi, menjadi sangat sulit untuk mengatur ekspresiku. 

Sebagai ajudan Tuan Muda, 
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Saya memutuskan untuk diam-diam mengikuti punggungnya saat dia berjalan di jalan yang 
dia pilih sendiri... 

Namun, terkadang saya merasakan dorongan untuk mengatakan yang sebenarnya 
kepadanya segera. 

Aku sudah tahu segalanya tentangmu. 

Akulah yang seharusnya dibenci 

Tetapi jika saya mengatakan itu, saya tidak lagi memiliki kepercayaan diri untuk berdiri di 
sampingnya. 

Oleh karena itu, meskipun pengecut, saya masih akan terus melayani Tuan Muda sebagai 
ajudannya dan menjaga punggungnya menginjak dua langkah di belakang. 

'...Tapi hanya di jam terakhir, aku akan berdiri di sisinya.' 

Setelah membuat sumpah seperti itu, saya mengesampingkan rasa bersalah yang saya 
rasakan tentang Tuan Muda, dan mulai merenungkan kekhawatiran baru yang tiba-tiba 
muncul di benak saya. 

Ketika saya tertidur setelah menerima kekuatan hidup dari Tuan Muda tadi malam, saya 
memiliki boneka kucing sekali lagi. 

Sejujurnya, itu bukan karena saya ingin... tapi karena saya lupa membubarkan channel yang 
awalnya saya buat sebagai media. 

Omong-omong, saat aku diam-diam memperhatikan Tuan Muda setelah memiliki boneka 
itu.. di tengah malam dia tiba-tiba terbangun dengan mengerang kesakitan. 

Tuan Muda, yang sedang memeriksa jam alarm dengan mata kabur, menghela nafas dan 
mengangkat boneka yang saya miliki. 

Pikiran pertamaku adalah menghindari tangannya yang mendekat...tapi aku tidak bisa 
melakukannya setelah melirik ekspresi putus asanya. 

Karena itu, untuk sementara Tuan Muda mengeluh sambil memelukku sambil terus 
menekan perutku, dan aku yang telah bersumpah untuk tidak membuat suara kucing 
hanya untuk hari ini, tidak punya pilihan selain mengeong ketika tuan dengan agresif mulai 
menekanku. perut. 

Saya harus melakukan ini karena Tuan Muda hampir menangis. 

Tapi hal berikutnya yang saya tahu, Anda Guru mulai menekan perut saya berulang kali ... 
ini menyebabkan masalah besar. 
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"... heungh." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ, untuk pengalaman no_vel_read_ing terbaik 

Sama seperti sekarang, perut saya menjadi sangat sensitif sehingga saya akan merespons 
bahkan angin atau kontak sekecil apa pun. 

Mungkin ketika Tuan Muda menekan perutku saat aku menghuni boneka kucing, beberapa 
mana bintang diresapi seperti bagaimana sedikit mana bintang akan menyatu dengan 
kekuatan hidup, ketika dia akan meletakkan tangannya di perutku dan mentransfer 
hidupnya. paksa di malam hari ... Sekarang, tidak peduli apa yang saya lakukan, kondisi ini 
tidak menjadi lebih baik 

Berkat ini, ketika Tuan Muda dengan lembut menyentuh perut saya sepanjang malam, atau 
ketika saya menopangnya, pakaiannya menyerempet perut saya. Saya merasa agak... 
sensitif... 

'Jika saya tidak berpura-pura menjadi kucing, Tuan Muda akan kecewa ...' 

Sebagai kepala pelayan dan ajudan, menghilangkan stres Tuan Muda adalah salah satu 
kebajikan utama. 

Jika aku bisa membuatnya merasa lebih baik dengan berpura-pura menjadi kucing... Aku 
bisa berpura-pura menjadi kucing seratus atau bahkan seribu kali. 

Tetapi jika kondisi perut saya saat ini terus berlanjut, itu akan cukup sulit. 

Selain itu, sensitivitas tampaknya memburuk. Sampai sebelumnya, entah bagaimana aku 
bisa bertahan dengan menggertakkan gigiku... Sekarang, hanya angin sepoi-sepoi yang 
menyerempetku sudah cukup membuatku kehilangan kekuatan di kakiku. 

'...Saya perlu berkonsultasi dengan Tuan Muda tentang hal ini nanti malam.' 

Setelah mengatur pikiranku seperti itu, aku berjalan dengan langkah yang lebih panjang 
dan menuju ke aula pelatihan. 

Sekarang juga saatnya untuk melatih kekuatan saya dalam persiapan untuk acara yang 
akan datang. 

. 

. 

. 

. 
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"...Frey Raon Starlight, dan Irina Philliard. Benarkah kalian berdua sepakat untuk menjadi 
sparring partner satu sama lain?" 

"Ya." 

"...Ya." 

Saya telah ditangkap oleh Isolet lagi dan dipanggil ke ruang staf. 

Alasannya adalah karena aku baru saja memberitahunya bahwa aku dan Irina akan pergi 
ke sparring partner. 

"Apakah benar-benar tidak ada ancaman atau trik apa pun yang terlibat?" 

"Tentu saja. Menurutmu aku ini pria seperti apa?" 

"...Ya, tidak ada." 

Saat aku menjawab pertanyaannya dengan tenang, Irina dengan tenang menjawab dengan 
tinjunya yang terkepal di bawah meja. 

Saat aku meliriknya, aku berpikir sendiri. 

' ...Saya senang saya menggunakan oat kematian padanya.' 

Tentu saja, karena sifat sombong Irina, kecil kemungkinannya dia akan mengatakan 
kebenaran dengan mulutnya sendiri... tapi selalu ada kemungkinan. 

Itu sebabnya saya menggunakan 'Sumpah Kematian'. 

Semua pihak yang terlibat dalam sumpah kematian tidak dapat mengungkapkan kebenaran 
kepada siapa pun selain mereka yang telah menyaksikannya. 

Dengan kata lain, Irina, yang duduk di sebelahku, tidak akan bisa mengatakan yang 
sebenarnya kepada Isolet, bahkan jika dia mau. 

"Hmm..." 

Isolet, yang menatap kami berdua dengan curiga, menghela nafas dan membuka mulutnya. 

"...Asal tahu saja, jika aku menemukan keanehan sekecil apa pun, aku akan segera 
menghentikan duel itu." 

"Kamu sangat khawatir. Jadi bisakah aku pergi sekarang?" 

"...Tidak, kamu tinggal. Frey." 
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"...Apa?" 

Aku menganggukkan kepalaku dengan panik ketika Isolet tiba-tiba menyuruhku untuk 
tetap di belakang. Sementara itu, Irina, yang duduk di sampingku, bangkit dari tempat 
duduknya dan berbicara kepadaku dengan suara dingin. 

"Kalau begitu... sampai jumpa di hari duel, Lord Frey." 

"...Hmm." 

Karena itu, dia dengan cepat meninggalkan ruang staf. Mungkin jika dia berada di masa 
jayanya, segala sesuatu dalam radius 50 meter akan meleleh sekarang. 

[ Memperoleh Poin Jahat Palsu: 500 poin! (Proposal yang Tak Terbantahkan)] 

Sementara saya tenggelam dalam pikiran saya, sebuah jendela sistem muncul di depan 
mata saya memberi tahu saya tentang poin jahat palsu yang baru saja saya dapatkan. 

Saya tertegun untuk beberapa saat dengan jumlah poin yang saya peroleh, yang lebih dari 
yang saya harapkan, tetapi segera jendela sistem muncul di depan saya lagi. 

Peringatan Toko 

[Toko Keterampilan Dasar Level 2 Tidak Terkunci!] 

[ Akumulasi poin: 1200pts] 

'...Oh.' 

Sepertinya saya telah membuka toko keterampilan baru sambil mengumpulkan poin jahat 
palsu. 

Saat aku hendak membuka toko, karena penasaran, aku menemukan Isolet masih 
memelototiku duduk di depanku saat dia perlahan membuka mulutnya. Saya memutuskan 
untuk memeriksa toko nanti dan mulai mendengarkan kata-kata Isolet. 

"...Frey, apa kamu baik-baik saja?" 

"Apa?" 

"Terakhir kali ... di rumah lelang ... kejadian itu ..." 

Ternyata, setelah Irina pergi, Isolet hanya menahanku karena dia mengkhawatirkan 
kesejahteraanku. 

Isolet dengan jelas mengatakan kepada saya tempo hari bahwa dia tidak akan 
memperlakukan saya secara pribadi sebagai kenalan lagi. Tapi di sini dia berbicara padaku 
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dengan santai tanpa menyadarinya. Aku menatapnya sebentar dan kemudian segera 
membuka mulutku. 

"Oh, di gang belakang?" 

"... Frey!" 

Saat aku berbicara tentang gang belakang dengan tenang, Isolet meneriakiku, yang 
menyebabkan beberapa guru di sekitarnya tersentak dan melirik ke arah kami. 

"Jangan khawatir, aku tidak akan memberi tahu siapa pun tentang tanggal yang kita miliki 
saat itu ..." 

"...Jangan paksa aku untuk menghunus pedangku di ruang staf, Frey." 

"...Maaf." 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

Isolet kembali ke keadaan dingin kaku, ketika saya menusuk kondisi penyakit kronisnya, 
maka saya mulai berbicara dengan tenang. 

"Saat itu, aura aneh menyelimuti rumah lelang, jadi aku melarikan diri dari rumah lelang 
sambil memancarkan mana bintang." 

"...Apakah begitu?" 

"Hmm, apakah kamu marah karena aku meninggalkanmu? Anda harus tahu betul seberapa 
besar saya bisa menjadi bajingan egois, bukan? Dan bahkan jika aku memiliki mana 
bintang, itu seukuran semut... aku tidak mampu melindungimu, Profesor." 

"...Benar." 

"Dan pertama-tama, Profesor telah melampaui level pendekar pedang belaka... Bukankah 
seharusnya kamu bisa menahan aura itu sendiri sampai batas tertentu? Jadi jangan terlalu 
marah padaku?" 

Untuk dibenci oleh Isolet, aku berbicara dengan nada sedingin mungkin, dan kemudian 
menggunakan skill Mind Reading⟧ku berharap keadaan emosinya mungkin telah berubah... 
Namun, sesaat kemudian aku tidak punya pilihan selain menghela nafas. . 

[ Emosi Isolet Arham Bywalker saat ini: 
Kekecewaan/Kekhawatiran/Keraguan/Penyesalan/Kasihan] 

'Penghinaan dan kemarahan hilang... tapi kekhawatiran itu masih ada. Jika dia tetap seperti 
ini, dia akan berada dalam masalah...' 
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Aku bertanya-tanya apa yang bisa kukatakan untuk membuatnya membenciku, karena jika 
situasi ini terus berlanjut, nyawa Isolet akan dalam bahaya. Tetapi segera saya membuka 
mata lebar-lebar ketika saya menemukan satu emosi tertentu menonjol di antara yang lain. 

'...Ragu?' 

Menurut skill Mind Reading⟧ku, Isolet saat ini 'meragukan'ku. Aku bahkan tidak yakin apa 
artinya itu. 

"...Profesor." 

"Apa itu?" 

"Yah, apakah ada sesuatu yang ingin kamu tanyakan padaku?" 

Pada akhirnya, setelah merenung sebentar, saya memutuskan untuk bertanya padanya. 

"...Ya, aku ingin menanyakan satu hal padamu." 

Isolet ragu-ragu sejenak, tetapi kemudian segera memelototiku dan bertanya. 

"Apa hubunganmu dengan Kania?" 

"..Apa?" 

Aku tersentak dan bertanya apa maksudnya dengan ekspresi absurd di wajahku. 

"...Apa yang kamu maksud dengan hubungan?" 

"Secara harfiah apa artinya. Ingat hubungan yang tidak sehat dilarang di akademi. " 

"...Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Anda akan terkejut jika Anda tahu apa 
yang terjadi di balik layar akademi." 

Ketika aku menjawab tanpa malu-malu, Isolet memelototiku dengan ekspresi dingin di 
wajahnya dan berkata. 

"Frey, aku sedang tidak ingin bercanda. Aku mampir ke asrama tadi pagi, dan saat aku 
melewati lorong... aku melihat Kania memegangi perutnya saat dia keluar dari asrama 
bersamamu." 

"...Apakah begitu?" 

"Tentu saja, saat Anda terganggu dan mencari di tempat lain." 

Karena itu, Isolet berhenti sejenak, lalu segera membuka mulutnya dengan rona merah di 
wajahnya. 
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"K-Ketika seorang pria dan seorang wanita keluar dari ruangan yang sama... dan wanita itu 
memegang perut bagian bawah... Satu-satunya kemungkinan yang bisa kupikirkan... 
adalah..." 

"......." 

"...Apakah aku salah?" 

Saat aku menatap Isolet dengan tatapan bingung, ketika dia dengan malu-malu 
menanyakan pertanyaan itu dan mengalihkan pandangannya ke samping. 

"...Apakah kamu pernah mempertimbangkan kemungkinan Kania sakit perut?" 

"Itu... tapi kemudian reaksinya di kafe... seperti yang diharapkan..." 

"...Profesor, apakah Anda mengalami masalah dengan keinginan Anda?" 

Aku semakin kesal mendengarkan delusi bodohnya lagi, jadi aku sedikit meninggikan 
suaraku dan bertanya dengan kesal, Isolet menutup mulutnya sejenak dan bergumam 
malu-malu. 

"Pokoknya, hubungan yang tidak sehat dilarang. Lain kali hal seperti itu terjadi di depan 
mataku..." 

"... Aku akan pergi kalau begitu." 

"...Ya, selamat tinggal." 

Menilai bahwa diskusi lebih lanjut hanya akan membuang-buang waktu, aku bangkit dari 
tempat dudukku dengan sedikit sakit kepala. 

"... Frey." 

"Ada apa lagi?" 

Namun, saat aku hendak keluar dari ruang staf, Isolet tiba-tiba memanggilku dengan suara 
rendah. Saat aku perlahan berbalik menghadapnya, bertanya-tanya apa lagi yang akan dia 
katakan, aku menemukan Isolet menatapku dengan ekspresi serius di wajahnya. 

"...Tujuan pedang bukan untuk membunuh orang, itu dimaksudkan untuk melindungi 
mereka." 

Akhirnya, dia membelai pedang di sampingnya dan mengucapkan kata-kata yang cukup 
familiar bagiku. 

Saya berhenti sejenak dan membiarkan kata-kata itu meresap, karena itu adalah cita-cita 
yang saya gunakan untuk pedang saya. Tapi sesaat kemudian aku membalas. 
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"Terus?" 

"... Jangan perlakukan dia terlalu keras di duel yang akan datang." 

"Yah, kamu tidak perlu khawatir. Lagipula ini duel antara dua pecundang." 

Setelah memberinya jawaban samar dengan seringai, aku berjalan keluar dari ruang staf 
dan bergumam dalam hati. 

'...Kakak masih ingat kata-kata itu.' 

Merasa agak lebih baik, aku berjalan menyusuri lorong bersenandung pada diriku sendiri, 
tetapi ketika aku mengingat apa yang telah kulakukan pada Irina, aku mulai merasa 
tertekan lagi saat aku berjalan dengan susah payah kembali ke kelas. 

Mungkin aku harus pergi minum hari ini. 

. 

. 

. 

. 

. 

"Hmm..." 

Sementara itu, Isolet, yang telah dengan hati-hati memeriksa ekspresi Frey, bergumam 
sambil duduk di ruang staf dengan tangan di dagunya. 

Kunjungi .ᴄᴏᴍ untuk pengalaman pengguna yang lebih baik 

"... Apakah itu ilusi?" 

Nyawa Frey terancam lebih dari yang dia duga. 

. 

. 

. 

. 

. 
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"Aduh, kepalaku..." 

Saya merasa gelisah, jadi setelah kelas dan beberapa minuman dengan beberapa siswa 
bangsawan, saya kembali ke asrama yang sepi dan melemparkan diri ke tempat tidur. 

"...Apakah aku minum terlalu banyak?" 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya sering minum untuk menghilangkan stres karena 
melakukan perbuatan jahat, dan karena saya merasa sedikit tertekan hari ini, saya 
memutuskan untuk menenggelamkan kesedihan saya dalam minuman keras seperti dulu. 

Berkat ini, tubuhku terasa lelah selain terluka parah dan vitalitas serta umurku berkurang 
secara besar-besaran. 

Namun, karena kekuatan mentalku yang tinggi, mau tak mau aku merasa sedikit lebih baik 
setiap kali aku minum sepuasnya. 

Saya dikenal dunia sebagai seorang ringan yang mabuk setelah minum setengah botol. 

"... Mari kita periksa keterampilan yang baru diperoleh, ya?" 

Meraih kepalaku yang berdenyut dan sakit, aku membuka jendela toko keterampilan yang 
baru dibuka, dan sebuah jendela besar muncul di depanku. 

[Keterampilan Toko / Dasar Level 2] 

-- Pemulihan Kekuatan Hidup (1000pts) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan tingkat pemulihan kekuatan hidup. 

(Jumlah total tidak bertambah) 

-- Penipuan Kejahatan Palsu Lv2 (700 poin) 

Deskripsi: Secara permanen sedikit meningkatkan daya bujuk kebohongan. 

-- Periksa Lv3 (1000pts) 

Deskripsi: Keterampilan Inspeksi secara numerik menampilkan tingkat seberapa baik atau 
jahat seseorang sebenarnya. 

(-100~100) 

"...Aku pasti perlu membeli skill pertama." 

Karena aku sudah dalam keadaan seperti itu setelah hanya terkena penalti sekali, kupikir 
aku harus membeli skill pertama sesegera mungkin. 
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Tentu saja, itu tidak akan menambah kekuatan hidupku atau umurku yang telah habis... 
tapi itu masih akan sangat membantu untuk memulihkan kekuatan hidupku lebih cepat, 
karena ketika aku memasukkan kekuatan hidup ke dalam Kania di malam hari, tubuhku 
tetap lesu selama beberapa waktu. sisa hari itu. 

'...Skill lainnya juga bagus untuk dimiliki.' 

Setelah melihat sekilas skill kedua dan ketiga dan menilai mereka berguna di hatiku, aku 
mencoba memejamkan mata untuk beristirahat sebelum Kania tiba... 

Melihat 

[Ada perubahan penting!] 

"...Hah?" 

Segera setelah jendela notifikasi muncul, aku mengulurkan tanganku dengan ekspresi 
bingung. 

Quest Utama: Rute Tersembunyi! 

Metode Pencapaian: Dalam skenario Evaluasi Kinerja❱, buatlah taruhan dengan Irina dan 
paksa dia untuk mengambil 'Sumpah Kematian' sambil mempertahankan kesukaan yang 
lebih rendah dengannya. 

Konten Quest: Menangkan duel melawan Irina! 

"...Oh, ini." 

Dan saat saya membaca konten yang ditampilkan di prompt, saya segera kehilangan minat 
dan menghapusnya tanpa melirik hadiahnya. 

Nenek moyang saya, yang sudah menguasai permainan, menyebutkan pencarian 
tersembunyi khusus ini dalam buku kenabian. 

Dan menurut kitab kenabian, pencarian tersembunyi ini tidak boleh diterima. Hadiahnya 
besar, tapi jika aku menerima quest ini, kemungkinan Irina menemukan sifat asliku sebagai 
False Evil akan meroket. 

Ini seratus kali lebih baik menjadi pemasok mana daripada membongkar penyamaranku. 
Karena jika saya dihukum sekali lagi, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi. 

-- Tuduh 

Berpikir seperti itu... Aku hendak memejamkan mata kali ini, tapi pintu asrama dibanting 
terbuka. Sepertinya Kania telah kembali. 
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'...Ha, mau bagaimana lagi.' 

Karena sekarang saya memiliki keterampilan untuk meningkatkan tingkat pemulihan 
kekuatan hidup saya, saya akan beristirahat sebentar sampai tubuh saya pulih ... tetapi 
melihat Kania kembali; Saya akan bangun dari tempat tidur untuk berbagi kekuatan hidup 
saya. 

"Y-Tuan Muda ..." 

"...Kania?" 

Untuk beberapa alasan, saya menemukan Kania memegangi perutnya dan terengah-engah 
saat saya buru-buru bergegas ke sisinya. 

"...Kania ada apa tiba-tiba?" 

"M-Perutku... bintang mana... efek sampingnya..." 

"...Apa?" 

"Ha...! Jangan sentuh aku...!" 

Karena dia mengeluh tentang sakit perut yang parah, aku meletakkan tanganku di 
perutnya, tapi Kania dengan keras mendorongnya. 

"A-Maaf... Tapi... aku tidak tahan lagi... A-Jika kamu tidak melakukan apa-apa... perutku... 
Ugh...!" 

"... Kania? Kania!!" 

Setelah berjuang untuk melanjutkan kata-katanya dengan suara gemetar, dia segera 
meraih saya dan menggigil. 

"Tidak lagi... ini tak tertahankan... Aku tahu ini permintaan yang tidak tahu malu, tapi... 
tolong bantu aku sebelum terlambat..." 

"...Ha." 

Saat aku diam-diam memperhatikan Kania, yang mulai menatapku dengan mata berkaca-
kaca, akhirnya aku menghela nafas dan membawanya ke tempat tidur. 

Aku khawatir malam ini mungkin agak lama. 
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