
Vol. 1 - Ch 1 
SETP Vol. 1 Bab 1 Bab 1 -- Pangeran Sampah 

Seorang pria yang memegang pedang untuk hidup. Seorang pria yang hidup dengan 
pedang. 

Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkan saya. 

Perasaan mencengkeram pedang selalu ada di tanganku. Setiap kali saya mengangkat 
tangan, saya merasakan dorongan untuk mengayunkan pedang. Keinginan samar-samar 
tumbuh dalam diriku. Sejauh ini, hidup saya telah dikhususkan untuk pedang. 

Namun, dalam hidup ini, saya belum pernah mengayunkan pedang, tidak sekalipun. Alasan 
saya memegang pedang sebelumnya adalah karena tidak melakukannya berarti kematian. 
Itu adalah kehidupan di mana memegang pedang berarti bertahan hidup, dunia di mana 
Anda melahap atau dilahap. 

Saya hampir tidak memiliki kenangan dari masa kecil saya. Meski begitu, di masa lalu saya 
.... 

<<...hahaha...hahahahahaha!!>> 

Aku selalu tertawa. Tidak peduli kapan atau di mana, saya tertawa begitu banyak, seperti 
orang idiot. Aku tertawa, datar, meskipun aku tidak bermaksud demikian. Itu adalah salah 
satu alat yang saya pelajari untuk bertahan hidup. 

Mereka mengatakan kepada saya bahwa mudah untuk mengatakan apa yang saya pikirkan, 
jadi saya harus terus tertawa. Dan saya melakukannya. Setiap kali pisau ada di tangan saya, 
saya tertawa seperti badut. 

Ada satu hal lagi yang selalu dikatakan mentor saya. 

< > 

Selama itu perlu, aku akan menggunakan pedang lagi. Tetapi jika tidak perlu, saya tidak 
perlu melakukannya. 

Lagipula , aku--- 

< > 

Karena saya adalah murid dari seorang mentor yang meninggal setelah mengucapkan kata-
kata ini dengan senyum di bibir mereka. 

Ini hampir pagi. 



Kehidupan yang berbeda dari orang yang menggunakan pedang untuk bertahan hidup, 
yang hidup dengan pedang. Kehidupan yang damai di mana memegang pedang tidak lagi 
menjadi kebutuhan. 

Jika memungkinkan, saya berharap gaya hidup ini berlanjut selamanya. 

Di dunia di mana memegang pedang adalah sumber kehormatan, aku menyimpan emosi 
yang hanya bisa dimengerti oleh mentorku. 

Sesuatu dalam diriku menyuruhku untuk membuka mata. Pada saat yang sama, tubuhku 
sepertinya terguncang oleh sesuatu... 

"....es......ness....Yang Mulia!!" 

"....ya, aku sudah bangun. Saya baru saja bangun, jadi berhenti mengguncang saya. Aku lima 
detik lagi dari muntah. " 

"Terakhir kali kamu mengatakan bahwa kamu membuatku meninggalkan kamar karena 
kamu ingin muntah dengan tenang, tetapi kamu tertidur lagi dan bangun di malam hari! 
Kata-katamu tidak pantas mendapatkan setitik kepercayaan! " 

"Haah... dengarkan baik-baik. Anak-anak yang tidur nyenyak tumbuh lebih banyak. Saya 
berada di tengah percepatan pertumbuhan saya." 

"Yang Mulia sudah berusia empat belas tahun. Anda harus berperilaku lebih seperti 
seorang pangeran--- " 

Pelaku kebangkitan saya, pembantu Ratifah, melanjutkan khotbahnya yang menggelegar, 
tetapi saya berbalik ke arah lain dan menarik selimut ke atas kepala saya. 

Ya, saya memang menyandang gelar pangeran, tapi saya hanyalah pangeran ketiga. Saya 
juga putra seorang selir, jadi saya hanya urutan keempat untuk takhta. Pada dasarnya 
peluang saya menjadi raja kurang dari 0,1%. 

Saya pernah bertanya kepada Ratifah apakah benar-benar perlu baginya untuk berkhotbah 
tentang saya yang bertingkah seperti seorang pangeran, dll, dan dia mengoceh selama 
beberapa jam tentang itu yang tidak penting, jadi saya telah belajar untuk tetap diam. 

"Apakah kamu mendengarkan!? Yang mulia!! Jika Anda tidak bertindak dengan benar--- " 

Aku muak mendengar hal-hal seperti "bertindak dengan benar". Saya telah untuk 
sementara waktu. 

Lagipula itu hanya ancaman. Aku hanya bisa membiarkan mereka berguling dari 
punggungku. 



Jadwal bangun saya hari ini adalah jam 4 sore. Saya harus memiliki sekitar delapan jam lagi 
.... selamat malam. 

" ---Aku akan memanggil kepala pelayan." 

"!?" 

Tubuhku bergidik secara naluriah. Kepala pelayan istana kerajaan ini...Ratifah tahu bahwa 
dia adalah satu-satunya kelemahanku. Inilah yang mereka sebut memukul di bawah ikat 
pinggang. Ini tidak pernah berhasil sekali, tetapi saya harus mengajukan petisi kepada ayah 
untuk mengganti pelayan saya. 

< > 

Saya membayangkan kepala pelayan melamar posisi di tempat Ratifah dan dengan cepat 
membuang pikiran seperti itu. Ratifah memang yang terbaik. Ha ha ha.... 

"Yang Mulia, ini bukan ancaman! Yang Mulia telah memanggil semua saudara Anda hari ini. 
Jika kamu tidak bangun, aku akan benar-benar pergi mendapatkan kepala pelayan!" 

"....itu tidak biasa." 

Masih terbungkus selimut, aku hanya membiarkan kepalaku keluar. 

Saya telah hidup sebagai pangeran selama sekitar 14 tahun, tetapi karena gaya hidup saya 
yang "dekaden", orang-orang memanggil saya "Pangeran Sampah" di belakang saya. Saya 
hanya dipanggil seperti ini tiga kali sepanjang hidup saya, termasuk kali ini. 

"Tampaknya perang di negara tetangga tidak berjalan dengan baik ..." 

"Apa?" 

Aku sangat terkejut lidahku meraba-raba. Rutinitas harian saya terdiri dari empat elemen: 
bermalas-malasan di taman, tidur, makan, mandi lama. Tak perlu dikatakan, saya hampir 
tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di dunia luar. Ini adalah pertama kalinya saya 
mendengar bahwa negara tetangga sedang berperang. 

"....Yang Mulia, Anda tahu maksud saya, ya?" 

"... t-tidak, aku tidak. Betapa merepotkan, saya tidak punya yang samar ... " 

"Siiiiii...." 

Itu adalah desahan yang cukup panjang. Ayolah, bagaimana aku bisa? Saya tidak tertarik, 
mengapa saya harus peduli dengan negara tetangga sih? 



"Yang Mulia, saya yakin Anda setidaknya menyadari fakta bahwa kerajaan tetangga Afillis 
telah memiliki hubungan dekat dengan kerajaan kita sejak zaman kuno." 

"Ah, kerajaan dengan sang putri yang terobsesi untuk memenangkan kakak laki-lakiku, 
kan? Putri babi. Aku tidak sering pergi ke pesta, jadi aku hanya mengingatnya saat aku 
masih kecil." 

Ketika saya selesai berbicara, wajah Ratifah mendekat, dan dia menatap lurus ke mata saya. 

"Jangan pernah! Sapa seorang putri dari kerajaan tetangga dengan istilah seperti "babi 
hutan"!!" 

"O-oke, oke, kalau begitu injak putri sapi itu..." 

"Itu sama!!!" 

"Betulkah....?" 

"Akulah yang ingin menghela nafas di sini ..." 

Bahu Ratifah turun. 

Ayo, apa lagi yang bisa saya katakan? 

Apa itu pedang? Apa yang dihasilkannya? 

Apa lagi yang bisa saya sebut seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang itu, tetapi terus 
maju secara membabi buta? Menyebutnya babi hutan adalah sebuah pujian. 

Mentor saya pasti akan memanggilnya sebagai pembawa kematian, seorang "penuai". Itu 
sama saja dengan apa yang saya pikirkan. Cara berpikir mentor saya dan saya sangat mirip. 
Itu salah satu hal yang saya banggakan. 

"Baiklah kalau begitu, kerajaan tetangga berada dalam situasi yang mengerikan. Tapi 
kenapa mereka menginginkanku? Apa gunanya pangeran dan putri? Saya khususnya." 

"Kau lihat, itu-" 

Seperti seorang ibu yang menjelaskan dengan sabar kepada anaknya yang nakal, Ratifah 
menghela nafas dan mulai berbicara. 

"Kerajaan kita dan kerajaan Afillis--- " 

"Permisi." 

Pintu. 



Dengan perhitungan waktu, sebuah suara menginterupsi Ratifah. Sebuah suara yang aku 
kenal. 

"Ratifah, sisanya terserah kamu." 

Aku melemparkan selimut yang membungkusku ke samping dan bergegas menuju jendela. 
Saya butuh 0,2 detik. Tujuan saya adalah untuk membuka kunci jendela ... tapi sebelum 
saya bisa, pintu itu terbuka penuh. 

"Saya datang untuk menemani Anda, Yang Mulia." 

Seorang wanita mengenakan seragam pelayan yang sama dengan Ratifah. Dia tampak lebih 
muda dari Ratifah yang berusia 24 tahun. 

"Akhirnya kamu menunjukkan dirimu!! Setan tante girang dalam bentuk gadis kecil!!" 

"Itu bukan cara yang tepat untuk menyapa seorang wanita. Izinkan saya untuk 
menambahkan bahwa kunci jendela telah dimodifikasi." 

"Itu tidak akan terbuka!! Kotoran!! Itu dibuka dengan baik sampai kemarin !!!" 

"Masih ada waktu. Saya kira saya harus mendidik Anda sedikit. " 

"Kau membuatku takut!! Hei, Ratifah, tolong!! Anda pelayan saya, bukan !? Saatnya 
Bermanfaat!! Ratifah!!" 

"Aku akan bekerja sama dengan kemampuan terbaikku, kepala pelayan." 

"Ya ampun, sangat dihargai." 

"Itu pengkhianatan tercepat yang pernah saya lihat!" 

Aku hanya tidak bisa menang melawannya. Kepala pelayan, Feli von Yugstine. Dia seorang 
elf, biasa disapa dengan Ms Feli atau kepala pelayan. 

Kami pertama kali bertemu sekitar 8 tahun yang lalu. Karena saya membenci keramaian, 
saya menghindari pergi ke pesta sebanyak mungkin, dan suatu hari seorang pelayan datang 
untuk berbicara dengan saya. Gadis berseragam maid hilang dan berkata dia harus pergi ke 
lokasi pesta, jadi aku tidak punya pilihan selain membawanya ke sana. 

Dia tampak seperti gadis yang murni dan polos pada pandangan pertama: Saya tidak akan 
pernah berpikir bahwa dia benar-benar dikirim oleh orang tua saya untuk membuat saya 
pergi ke pesta. Aku tidak akan pernah melupakan seringainya saat kebohongannya 
terungkap. 



Pada awalnya, saya pikir itu hanya lelucon kecil oleh seorang gadis muda yang lucu dan 
sedikit canggung, jadi saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Namun kenyataannya, dia 
sudah berusia lebih dari 100 tahun. 

Sejak saat itu, aku tidak bisa mempercayai pelayan lagi. 

Sementara saya menikmati ingatan seperti itu, Ratifah menangkap saya. 

Oke, saya akan membuat Anda beralih. Tidak ada sedikitpun kesetiaan di hatimu, kan? 

"Kurasa kita harus mulai dengan memintamu memanggilku sebagai nona Feli?" 

"Ya benar! Nenek!" 

"Hmph." 

Setelah suara tamparan yang tajam, aku terbang ke lantai. 

"Awwwww!!!" 

"Saya terus mendengar hal-hal yang salah akhir-akhir ini. Mari kita lakukan lagi." 

"Kurasa kau akan pikun. Mendengar hal-hal yang salah terjadi pada semua orang tua." 

"........" 

Setelah tamparan ganda yang kuat, saya dikirim terbang lagi. 

"Bwah!?" 

"....Baiklah kalau begitu. Biarkan kami mempersembahkan Anda sebagai korban untuk Yang 
Mulia. " 

"A-apa kamu mengerti apa yang kamu lakukan? Apa yang terjadi jika kamu menggunakan 
kekerasan padaku!?" 

Akan sangat menyakitkan untuk dikorbankan begitu saja, jadi aku akhirnya berbicara 
kembali seperti penjahat kecil yang paling keji. Bagaimanapun, aku masih seorang 
pangeran. Jika seorang pelayan biasa berani memukulku ... 

"Saya telah menerima izin, sebenarnya: saat menemani Yang Mulia, luka ringan akan 
diabaikan. Tolong jangan khawatirkan aku." 

"Sialan orang tua itu..!!" 

"Kamu telah membawa semua ini ke atas dirimu sendiri. Mari kita pergi sekarang." 

"Tunggu!! Tempat tidur!! Bibiku!!!" 



Saya dicengkeram lehernya dan, meskipun saya melawan dengan putus asa, saya tidak bisa 
berbuat banyak melawan kekuatan kasar seorang nenek yang berusia lebih dari 100 tahun. 



Vol. 1 - Ch 2 
SETP Vol. 1 Bab 2 Bab 2 -- Saya Tidak Ingin Pergi 

"Kamu akhirnya datang, Fay." 

"Sebenarnya, ini lebih seperti aku diseret ke sini .." 

Fay Hanse Diestburg. 

Itu memang nama "Pangeran Sampah" yang terkenal itu; pria paruh baya yang berbicara 
adalah ayah saya yang terhormat, raja Philippe Hanse Diestburg. 

"Aku melihatmu bermulut kotor seperti biasanya." 

Ayahku yang terhormat, setelah menghela nafas, terus menatapku (duduk di tanah) dan 
matanya menyipit. Dalang di balik penculikan saya berdiri di samping saya, tidak tergerak. 

"Pendidikan saya kurang. Permintaan maaf saya yang paling sederhana." 

Suara Feli sangat kuat. Mungkin karena dia seorang elf...tapi aku selalu menganggapnya 
sebagai misteri. 

"Tidak, Feli, kamu telah banyak berkontribusi pada kerajaan kami. Itu tidak dimaksudkan 
untuk menghukum Anda. Tidak perlu khawatir." 

"Ya yang Mulia." 

"Peri. Ada satu alasan mengapa saya menelepon Anda. Saya telah berpikir untuk memberi 
Anda tugas. " 

"Sebuah tugas? Dengan segala hormat, Ayah yang Terhormat... Saya tidak dapat 
memikirkan tugas apa pun yang dapat diselesaikan oleh "Pangeran Sampah" ini." 

Menjatuhkan diri seperti ini juga merupakan kebiasaan lama. Karena itu, ayah saya yang 
terhormat tampaknya tidak terlalu peduli dengan apa yang saya katakan. 

"Itu mungkin benar." 

"Kalau begitu--- " 

"Namun, dalam situasi saat ini itu tidak cukup untuk berhenti. Kami tidak bisa melanggar 
perjanjian itu." 

"...perjanjian?" 



"Ya, pakta. Kerajaan Diestburg kami dan kerajaan Afillis telah membentuk aliansi. Sebuah 
pakta yang menyatakan bahwa jika salah satu kerajaan dalam bahaya, kerajaan lain harus 
mengirim seseorang dari keluarga kerajaan untuk membantu." 

" Lalu--- " 

Tidak bisakah saudara-saudaraku pergi? 

Namun, sebelum saya bisa berbicara, ayah memberi isyarat kepada saya untuk tetap diam. 

"Situasi perang saat ini sangat parah. Terlebih lagi, pasukan musuh memiliki "Pahlawan" di 
antara barisan mereka." 

"Seorang pahlawan..." 

Di dunia ini, prajurit yang mencapai perbuatan tertentu dan mencapai kemampuan 
manusia super disebut "Pahlawan". Mereka dikatakan memiliki kekuatan yang setara 
dengan ratusan atau bahkan ribuan. 

Agar tidak menipiskan pertahanan kerajaan Diestburg, dan karena masalah ransum dan 
keuangan juga, hanya sekitar 3000 tentara yang bisa dikirim sebagai bala bantuan kali ini. 

Seluruh pasukan kerajaan berjumlah sekitar 30.000, tetapi bulan ini adalah Oktober, bulan 
sebelum panen. Tidak mungkin memobilisasi terlalu banyak pasukan. 

Terlebih lagi, selama musuh kerajaan Afillis memiliki "Pahlawan" di antara barisan mereka, 
mereka tidak bisa mengambil risiko mengirim pewaris takhta. Itu akan terlalu berisiko. 
Putra kedua, dua tahun lebih tua dari saya, memiliki tubuh yang lemah dan tidak cocok 
untuk perjalanan jauh. Dan panah itu akhirnya menunjuk ke arahku. 

"Tetapi-" 

Aku tidak akan hanya mematuhi seperti anak baik sekalipun. 

"Sejujurnya aku ragu bahwa kerajaan Afillis akan puas dengan bala bantuan yang dipimpin 
oleh "Pangeran Sampah". Apakah adik perempuan saya tidak akan menjadi kandidat yang 
lebih baik?" 

"Pernikahannya sudah diputuskan. Jika dia mati, bisakah kamu mengambil perannya?" 

"......Aku tidak bisa." 

"Itu hanya menyisakanmu. Saya tidak mengirim Anda ke kematian tertentu. " 

Kata-kata ayah benar sekali. Tidak ada satu inci pun ruang bagi saya untuk membuat 
alasan. 



"Tidak perlu resah. Pakta itu hanya menyatakan bahwa kita harus mengirim bala bantuan. 
Tidak perlu bagi Anda untuk pergi ke garis depan dan bertarung. Satu-satunya hal yang 
penting adalah menetapkan fakta bahwa kami telah mengirim bala bantuan." 

"Aku, aku mengerti." 

Bertarung. 

Saat aku mendengar kata itu, aku merasakan sesuatu menaungi hatiku. Aku melihat ke 
tanah untuk menghindari tatapan ayahku dan mulai mengingat masa lalu, ekspresi muram 
di wajahku. 

Kehidupan tragis seorang pendekar pedang. Kenangan membakar sangat dalam di dalam 
diriku. 

Seorang pendekar pedang yang tidak bisa melakukan apa-apa selain mengayunkan pedang 
sepanjang hidupnya. Dia menebang ribuan bahkan puluhan ribu, bermandikan darah 
mereka, akhirnya mencapai puncak ilmu pedang. 

Namun, ketika dia mencapai puncak yang cukup tinggi untuk melihat semuanya, dia 
sendirian. Pemandangan yang dia lihat dari puncak yang dia daki di luar kehendaknya 
diwarnai oleh kesendirian. 

Bahkan setelah kehilangan satu-satunya mentornya, pendekar pedang itu terus 
mengayunkan pedangnya, hanya menemukan kesendirian tanpa akhir. Pendekar pedang 
yang berjuang mati-matian untuk melindungi dirinya sendiri tidak bisa menahan kesepian 
dan akhirnya mengarahkan pedangnya ke dirinya sendiri. 

Karena itu, dia... 

Saya tidak menyukai gagasan mengayunkan pedang. 

"Tenanglah." 

Ayah mungkin menganggap keraguanku sebagai kekhawatiran, karena dia tidak seperti 
biasanya mencoba meyakinkanku. 

"Feli akan berada di sisimu. Dia cukup terampil untuk bertahan melawan ksatria terbaik 
kita. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." 

"Apakah begitu." 

Jawaban saya dingin. Tanpa emosi. Tidak, saya tidak bisa menanamkan emosi apapun. 

Ada banyak pahlawan yang kisahnya diceritakan secara turun-temurun. Namun, tidak 
semua pahlawan dibicarakan dalam cerita seperti itu. Kisah-kisah yang paling dicintai 



adalah yang mengalami pasang surut. Akhir dramatis mereka terukir dalam ingatan orang-
orang. 

Troubadour dan pendongeng lebih suka cerita dengan akhir yang dramatis. Dalam 
kebanyakan legenda, para pahlawan menemui akhir yang tragis. 

Tapi, saya tidak ingin cerita saya diceritakan. Saya tidak membutuhkan kehormatan. 
Kemuliaan dan kemakmuran tidak berarti apa-apa. 

Saya tahu bahwa hidup dalam damai adalah harta yang lebih berharga dari apapun. Jadi 
aku tidak akan menggunakan pedang lagi. 

"SAYA..." 

Saya memilih kata-kata saya secermat mungkin. Sejak aku mendengar kata "perang", 
kenangan yang tak terhapuskan dari hari-hariku sebagai pendekar pedang terus terngiang 
di pikiranku. Namun, saya tidak akan membiarkan mereka mempengaruhi saya. Itu tidak 
lain adalah masa lalu. 

Apa saya sekarang adalah "Pangeran Sampah". Dan itu sudah cukup. Aku hanya perlu terus 
bertingkah seperti itu. Tidak lebih, tidak kurang. 

"Saya hanya akan pergi untuk menjaga penampilan. Jika saya melihat bahwa tidak ada 
kemungkinan untuk menang, saya akan melarikan diri dan tidak akan mengambil senjata 
dan bertarung. Aku bahkan tidak bisa menggunakan senjata. Saya mungkin lari kembali 
untuk menyelamatkan diri. Jika itu dapat diterima, maka saya akan melakukan tugas ini. " 

"....apakah kamu tidak punya ambisi?" 

Ayah berbicara dengan nada kecewa. 

Jika bala bantuan yang Anda pimpin menyelamatkan kerajaan Afillis dari krisis mereka, 
Anda mungkin menjadi pahlawan bagi mereka. Mungkin itu yang dimaksud ayah. 

"Haha." 

Aku tertawa. Menertawakan absurditas yang dilontarkan ayah. 

"Aku adalah 'Pangeran Sampah', ayah. Anda telah mengajari saya tentang hidup sesuai 
dengan nilai seseorang. Gaya hidup yang benar-benar rata-rata dan biasa-biasa saja adalah 
yang saya inginkan." 

Aku berdiri. 

"Kapan keberangkatannya? Besok, lusa, atau lusa, kurasa? Anda bersusah payah meminta 
kepala pelayan membawa saya ke sini, jadi situasinya pasti seburuk itu. Saya tidak penting, 



tetapi tergantung pada berapa banyak tentara yang kami bawa, situasinya bisa terbalik, ya? 
" 

"....jika memungkinkan, aku ingin kamu pergi besok pagi." 

"Dipahami. Saya melihat kami telah mencapai kesimpulan, maka saya akan pergi. " 

Aku meninggalkan Feli dan keluar dari kamar. 

"...maaf karena memaksakan misi ini padamu." 

Setelah saya membuka pintu, seorang pemuda berbicara kepada saya. 

Grerial Hanse Diestburg. Penerus pertama takhta. 

Kakak laki-laki saya, sangat disukai untuk posisi raja masa depan. 

Mengapa dia ada di sini? Mau tak mau saya bertanya-tanya, tetapi kemudian saya ingat apa 
yang dikatakan Ratifah: semua saudara dipanggil hari itu. Saya mungkin yang terakhir 
muncul, karena saya tidak segera mematuhi perintah, sementara saudara-saudara saya 
yang lain mungkin sudah menyelesaikan urusan mereka dengan ayah. 

Setelah mencapai kesimpulan ini saya menjawab saudara saya. 

"Mengapa kamu meminta maaf, saudara?" 

"Awalnya itu akan menjadi tugas bagi saya untuk tampil. Namun, ayah tidak mengizinkan 
saya pergi." 

"Tentu saja ayah tidak mau. Anda sangat diperlukan untuk negara ini, saudara. " 

"Itu bukan berarti kamu bisa dibuang!! Aku tahu bahwa kamu sebenarnya memiliki hati 
yang baik, Fay." 

".... itu pendapat yang cukup tinggi yang kamu miliki tentangku. Tidak perlu memasang 
penampilan, saudara. " 

"Jika kamu benar-benar seorang 'Pangeran Sampah', kamu tidak akan merendahkan dirimu 
seperti itu...jangan mati, Fay. Jika Anda takut, kembalilah. Aku akan melindungimu." 

Di antara kami bersaudara, Grerial dan aku sangat akrab. Dari sudut pandang saya, saya 
hanya mendengarkannya dan terkadang memberikan pendapat saya, tetapi ternyata kakak 
laki-laki saya tidak memiliki banyak orang yang bisa dia percayai. 

Anda satu-satunya yang dengan jujur mengatakan kepada saya apa yang mereka pikirkan, 
terlepas dari posisinya . Saya tidak bisa melupakan senyumnya ketika dia mengatakan ini 
kepada saya. 



"Saudaraku, jangan bilang aku terlihat seperti seorang pejuang yang akan mencapai 
kematian spektakuler di medan perang." 

"....ha ha ha. Betul sekali. Maaf, kurasa aku tidak perlu khawatir." 

"Lagipula, mereka tidak memanggilku "Pangeran Sampah" tanpa alasan." 

"Kamu cukup tangguh, ya." 

"Apa maksudmu?" 

Kata-kata Grerial, diucapkan dengan senyum tipis, membuatku bingung. 

Aku, tangguh? Betapa konyolnya. Apakah ada orang yang lemah dan bodoh seperti saya? 

"Kamu tahu, ketika aku pergi ke pertempuran pertamaku, aku memimpin sekelompok bala 
bantuan. Itu adalah pertempuran yang telah kami menangkan sejak awal. Meski begitu, 
saya tidak bisa berhenti gemetar." 

"Oh, aku mengerti sekarang." 

Aku tersenyum juga. 

Gemetar Brother Grerial dapat dimengerti, respon yang paling tepat dalam situasi seperti 
itu. Memikirkan pergi ke tempat di mana kematian berkuasa tanpa gemetar sama sekali 
tidak wajar. 

"SAYA..." 

Saya menemukan diri saya agak bingung. Saya memikirkan hal terbaik yang bisa saya 
katakan, dan setelah beberapa tikungan dan belokan... 

"Saya pikir itu karena saya bodoh. Aku hanya tidak tahu tempat seperti apa medan perang 
itu. Segera setelah saya mengalaminya, saya mungkin akan mulai gemetaran." 

Aku berbohong pada saudara Greial. Pertempuran dan perang selamanya terbakar dalam 
ingatanku. Tidak mungkin bagi saya untuk gemetar. Saya telah memotong terlalu banyak 
pria. 

"...Saya mengerti. Jika Anda pernah dalam masalah, mintalah saran Feli. Dia membantu saya 
berkali-kali juga. Anda bisa mempercayai kemampuannya. " 

"Itu sangat meyakinkan." 

"Ayah akan mengirim Feli bersamamu karena dia juga tidak ingin kamu mati. Tolong 
jangan berpikir terlalu buruk tentang dia." 

"Berpikir buruk tentang dia? Tentu saja tidak." 



Maksudku, bagaimanapun juga aku... 

"Saya dari semua orang tidak bisa berpikir buruk tentang orang lain." 

Saya tahu betul betapa putus asanya saya, lebih dari siapa pun. 
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"Oke, saya kira ini baik-baik saja." 

Satu hari telah berlalu sejak ayah memberiku tugas. Menggunakan kapal terbang, kami 
menuju timur laut dari Diestburg --- ke kerajaan Afillis. 

Ayah telah mengirimkan surat pemberitahuan pengiriman bala bantuan, tetapi, meskipun 
masih pagi, tentara berkumpul di daerah terpencil di dekat perbatasan ini untuk 
menyambut kami. 

Begitu kapal terbang itu mendarat, sebagian besar tentara mendekat. Saat mereka tahu 
bahwa pemimpin kelompok itu adalah "Pangeran Sampah" ini, kekecewaan mengambil alih 
ekspresi mereka. 

---Jika saja Pangeran Grerial datang. 

---Apakah mereka mengirim Pangeran Sampah karena mereka berharap ini akan menjadi 
pertempuran yang kalah? 

Dan banyak lagi. Meskipun saya berada di sana, gerutuan itu bisa terdengar cukup jelas. 
Saat aku datang membawa bala bantuan, menurut pakta, aku harus melakukan 
pertempuran setidaknya sekali untuk kerajaan Afillis. Itulah yang dibutuhkan penampilan. 

Dengan kata lain, setelah satu pertempuran, "Pangeran Sampah" tidak akan tinggal. Jadi 
menggerutu satu atau dua hal tidak akan menjadi masalah, saya kira. Sedihnya! Tapi aku 
juga tidak punya rencana untuk tinggal lama, jadi aku hanya bisa tertawa. 

"....Yang mulia." 

"Apa? Tidak seperti Anda untuk mengasihani saya. Anda tahu betul bahwa saya terbiasa 
dengan orang-orang yang berbicara di belakang saya. Pada titik ini saya tidak peduli lagi. 
Saya menuai apa yang saya tabur: tidak ada yang bisa saya katakan." 

Saya berbicara dengan Feli, yang berdiri di sebelah saya. Tentu saja, maksud saya semua 
yang saya katakan. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa saya sudah terbiasa dengan 
orang-orang yang berbicara buruk tentang saya sejak lama. Tetapi jika semuanya berakhir 
tanpa masalah khusus, maka saya tidak punya keluhan. 

"Kau juga tahu, bukan? Aku hanya bagasi. Para ksatria dan tentara akan menjadi orang-
orang yang benar-benar bekerja. Daripada 'Pangeran Sampah' yang siap melarikan diri, 
mereka akan mencoba untuk mengadili ksatria kita, untuk membuat mereka tinggal selama 
mungkin. Kepentingan diri sendiri adalah yang terbaik. Jika mereka menunjukkannya 
dengan jelas, aku bahkan tidak bisa membenci mereka." 



"Namun, rasa tidak hormat seperti itu kepada Yang Mulia tidak bisa dibiarkan ..." 

Mereka tahu betul bahwa mereka berurusan dengan "Pangeran Sampah". Saya tidak lain 
hanyalah pengganti, jadi tidak perlu memperlakukan saya dengan benar, dan bahkan jika 
mereka melakukannya juga tidak berarti apa-apa: mereka sangat menyadari segalanya. 

Kalau begitu, tinggalkan aku sendiri. Tampaknya semua orang berpikir dengan cara yang 
sama, jadi saya dibiarkan sendiri. 

"Tidak perlu khawatir. Saya tidak keberatan. Atau lebih tepatnya, aku tidak peduli dengan 
negara ini." 

"???" 

"Ini hanya hubungan satu kali, dan jika yang lebih buruk menjadi yang terburuk, saya 
berencana untuk melarikan diri. Mereka sudah tahu bahwa aku adalah "Pangeran Sampah" 
yang akan membelah diri begitu terjadi sesuatu, untuk menyelamatkan kulitnya yang 
berharga. Kami berdua saling memahami. Jadi tidak perlu memperhatikanku." 

".....mengapa?" 

Feli menunduk, seolah dia sama sekali tidak mengerti pikiranku, lalu membisikkan 
pertanyaan dengan nada sedih. Ekspresinya berubah menjadi meringis. 

"Mengapa Anda tidak mencoba bertarung, Yang Mulia ...? Jika Anda bisa begitu tenang 
dalam kepentingan diri sendiri, tanpa kehilangan diri sendiri, Anda pasti bisa menjadi 
pejuang yang hebat. Di zaman sekarang ini, bahkan bangsawan mengangkat senjata. Yang 
Mulia Grerial sendiri adalah seorang pendekar pedang. Apakah tidak pernah terlintas 
dalam pikiran Anda untuk mengasah keterampilan Anda dan membuat mereka memakan 
kata-kata mereka....!?" 

"Tidak pernah." 

jawabku segera. 

"Pertama-tama, saya tidak melihat kebanggaan atau kehormatan dalam menggunakan 
pedang. Apa yang saya inginkan adalah hari-hari kedamaian yang tidak pernah berakhir. 
Untuk dihormati, dipuji, mencapai perbuatan besar, menjadi pahlawan, menyelamatkan 
kerajaan...Saya tidak memiliki minat sedikit pun untuk mencapai tindakan seperti itu. Jika 
saya hanya bisa menerima disebut "Pangeran Sampah", maka saya bisa menjalani hari-hari 
saya dengan damai. Lalu aku akan melakukan hal itu." 

Sebuah jawaban yang hanya saya dan mentor saya yang akan mengerti. Tujuan akhir yang 
Anda capai setelah memegang pedang adalah lautan mayat yang Anda tebang, gurun 
kesunyian yang tak terbatas. Saya telah mencapainya dan mengetahuinya lebih baik 
daripada siapa pun, jadi saya tidak akan menggunakan pedang lagi. 



Paling tidak, di tempat seperti ini, di mana tidak ada yang benar-benar ingin aku lindungi. 
Tidak mungkin aku akan mengambil pedang di tanganku. Aku bukan pendekar pedang lagi. 

"Pemikiran seperti itu terlalu naif, Yang Mulia...!!!" 

"Naivete cocok untukku. Tetapi jika Anda mengambil pedang, semuanya berakhir. Manusia 
hanya bisa dimakan oleh pedang." 

"...bagaimana apanya?" 

"Cukup apa yang saya katakan. Saat seorang pria mengambil pedang di tangan mereka, 
mereka terjebak dalam ilusi. Sebuah ilusi bahwa mereka telah menjadi kuat. Itu adalah 
langkah pertama menuju kematian. Jika mereka mulai mengayunkan senjata pembunuh 
mereka seolah-olah itu normal, tidak ada jalan untuk kembali. Satu-satunya jalan adalah ke 
depan, di jalan yang tidak ada apa-apanya kecuali kematian. Selama memegang pedang 
dianggap terhormat, dunia ini tidak akan pernah mewujudkan kedamaian." 

Feli menunduk. 

Bukannya aku ingin memenangkan argumen melawan orang yang mengkhawatirkanku. 

"Dalam hal hidup di dunia ini, pendapatmu benar. Tetapi untuk mengakhiri perang, 
pendapat saya benar. Kamu sangat setia pada kerajaan, jadi meskipun orang yang kamu 
layani benar-benar putus asa, kamu akan kesal jika mereka dihina, kan? Saya harap saya 
akan dapat memberi Anda hadiah atas kesetiaan Anda suatu hari nanti. " 

Sejujurnya saya berpikir begitu. 

Dia adalah salah satu pengikut paling setia di rumah Diestburg, setelah melayani mereka 
selama puluhan tahun. Setiap anggota keluarga kerajaan Diestburg ingin menghargai 
kesetiaannya, dalam bentuk atau bentuk apa pun. 

"Kalau begitu, Yang Mulia...tolong ambil pedang di tanganmu. Aku bersumpah aku akan 
menuntunmu menjadi pendekar pedang yang layak menyandang nama Diestburg...!" 

"Maaf, tapi itu tidak bisa kulakukan." 

"Hng..." 

Koreksi. Saya pikir saya ingin menghadiahinya, sebanyak yang saya bisa ... 

"Lihat, kita di sini mengobrol dan dia akhirnya muncul." 

Saya berbicara sambil melihat seorang wanita muda menuju ke arah kami, mengenakan 
baju besi ringan seperti "perawan perang", kostum cantik yang terlihat sangat tidak 
nyaman untuk bergerak. 



"Yang Mulia, putri Mephia Zwai Afillis..." 

Nada suara Feli agak muram, mungkin karena khawatir akan ekspresi kelelahan yang tidak 
disembunyikan dalam ekspresi sang putri. 

"Sudah cukup lama, delapan tahun, kurasa? Pangeran Fay." 

"Padahal, aku lebih suka bersantai di kamarku. Aku datang hanya karena kakakku Grerial 
tidak bisa. Saya tidak akan keberatan bahkan jika Anda mengeluh tentang Grerial tidak 
datang, jadi silakan. " 

"Jika saya mengeluh, apakah Yang Mulia Pangeran Grerial akan datang?" 

"Apakah dia akan melakukannya?" 

"....mendesah. Jangan buat kami membuang waktu. Situasinya sudah kritis. Maaf, tapi aku 
ingin kalian semua bergabung dalam pertempuran sekarang." 

Mephia memalingkan muka dariku, seolah tidak ada lagi waktu untuk dihabiskan dalam 
percakapan. Dia melihat ke arah pasukan yang saya bawa sebagai bala bantuan, totalnya 
3000. Kemudian dia memanggil mereka. 

"Pasukan musuh mendekat dari barat kastil saat kita berbicara. Anda akan berangkat 
sekarang ke arah itu! Dengan demikian, saya akan membuat Anda sementara di bawah 
komando langsung saya. Tidak ada keberatan, ya?" 

Tatapan mengintimidasi ditembakkan ke arahku. Sehingga saya tidak akan menolak 
bahkan jika keselamatan saya tidak akan terjamin lagi. Saya kira inilah yang dia pikirkan, 
tetapi sayangnya untuknya, saya cukup terbiasa menjadi pihak yang menerima niat 
membunuh. Panah itu meleset dari sasaran. 

Saya tidak punya alasan untuk menolak, jadi saya hanya mengangguk setuju. 

"Feli adalah pendamping pribadiku. Aku akan menjaga dia di sisiku. Saya percaya itu baik-
baik saja dengan Anda? " 

"Dia." 

"Terima kasih banyak kalau begitu." 

Saya ingin melindungi diri saya dan Feli, bukan orang lain, cukup banyak. Bahkan dalam 
skenario terburuk, kita harus bisa keluar dari sini bahkan tanpa harus mengangkat senjata. 

Feli adalah salah satu dari sedikit kelemahanku, tapi aku tidak membencinya. Dia adalah 
pengikut penting, seseorang yang tidak meninggalkanku meskipun aku adalah "Pangeran 
Sampah". Jika aku tidak ingin kehilangannya, aku harus menjaganya di sisiku. Jadi saya 
diajari oleh mentor saya. 



Dalam kehidupan saya sebelumnya, tidak hanya tidak ada yang ingin saya lindungi, tetapi 
saya bisa menghitung kenalan saya dengan jari saya, jadi saya tidak pernah bisa 
mempraktikkan kata-kata seperti itu. 

"Tidak harus hanya dia, kami bisa menugaskanmu setidaknya lima penjaga?" 

"Tidak, kepala pelayan.... Hanya Feli yang aku butuhkan." 

"Ya ampun, begitukah?" 

Saya tidak akan pernah memilih untuk memiliki orang-orang di sisi saya yang memiliki isi 
mengejek saya sebagai "Pangeran Sampah" saat kami berkendara di sana, dan saya jarang 
meminta untuk memiliki pendamping atau pelayan dengan saya. Mephia mungkin berpikir 
bahwa aku ingin menjaga Feli bersamaku untuk memastikan keselamatanku sendiri, tapi 
aku memilih untuk tidak mengoreksi asumsinya. 

"Ketakutan" adalah sesuatu yang saya buang sejak lama. Tetapi bahkan jika saya 
mengatakannya, satu-satunya orang yang akan mempercayai saya mungkin adalah mentor 
saya. 

Sementara para ksatria diberi tahu tentang strateginya, aku berbicara dengan Mephia. 

"Bagaimana keadaan pertempuran yang sebenarnya? Tidak ada ambiguitas. Itu tepat untuk 
menjelaskan sebanyak itu kepada orang yang membawakanmu bala bantuan, aku yakin." 

"Situasi saat ini belum terlalu buruk. Tetapi..." 

Mephia berhenti berbicara sejenak. Bahkan aku bisa tahu apa yang ingin dia katakan. 

"Pahlawan, kan?" 

"Ya, itulah masalahnya." 

Satu Pahlawan saja bisa menandingi puluhan ribu prajurit. Dua dari mereka bersama-sama 
dikatakan cukup untuk menjatuhkan seluruh negara. Kehadiran mereka meningkatkan 
moral pasukan mereka, sementara itu menghancurkan musuh. Dengan kata lain, mereka 
adalah manusia super. 

"Saya telah melihat mereka dengan mata kepala sendiri, jadi saya tahu." 

Mephia berbicara seolah-olah dia telah mencapai semacam pencerahan. 

"Kamu tidak bisa menang melawan pahlawan." 

Pernyataannya penuh percaya diri. 

"Sekarang itu mengejutkan saya." 



"Kamu pasti tidak terlihat seperti itu, tapi aku akan bertanya: apa yang mengejutkanmu?" 

"Ya kamu tahu lah. Untuk Yang Mulia Stampede Boar Princess Mephia mengatakan dengan 
sangat percaya diri bahwa dia tidak bisa menang..." 

"Kamu akan mengerti begitu kamu melihatnya. Itu...Itu bukan manusia lagi." 

Aku tidak terlalu tertarik dengan Mephia, sejujurnya. Namun, saya merasa bingung untuk 
mengatakan bahwa dia tidak bisa menang melawan manusia lain. Aku membandingkan 
Mephia dalam ingatanku dengan yang ada di depan mataku dan ada sesuatu yang terasa 
aneh. 

"Betulkah?" 

Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Jadi saya menghentikan percakapan di sana. 

Manusia cenderung berpegang teguh pada harapan, pada keajaiban. Ini kadang-kadang 
mengambil bentuk agama. Banyak yang ingin percaya bahwa keajaiban bisa terjadi. 
Namun, sebagian besar percaya bahwa mukjizat semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat 
mereka sebabkan sendiri. Hanya keberadaan metafisik seperti dewa yang bisa, atau 
begitulah yang mereka simpulkan dengan tegas. 

Namun, di duniaku sebelumnya, sebagian besar bertarung dengan lebih bersemangat 
ketika mereka merasa tidak bisa menandingi lawan mereka. Bahkan jika anggota tubuh 
mereka hancur atau tubuh mereka tertusuk, selama mereka bisa bergerak mereka 
berjuang, mencoba segala yang mereka bisa untuk menjatuhkan lawan mereka. Dengan 
demikian mereka mewujudkan keajaiban. 

Saya juga salah satu dari orang-orang itu. 

Wanita atau pria, gender tidak terlalu penting di medan perang. Hanya mereka yang tidak 
pernah menyerah, tidak peduli situasi putus asa, yang dapat melakukan keajaiban. Saya 
tahu ini dengan baik, jadi saya bertanya-tanya apakah sudah tepat untuk memutuskan 
bahwa kemenangan itu mustahil. 

Tubuhmu masih bisa bergerak, kan? Itu adalah jenis pikiran kasar yang muncul di 
kepalaku. 

"Ngomong-ngomong, Pangeran Fay. Bisakah kamu bertarung? " 

"Apakah kamu pikir aku bisa?" 

"...jangan membuatku membuang waktu dengan pertanyaan yang tidak berguna." 

"Tidak mungkin aku bisa. Atau lebih tepatnya, saya tidak punya niat untuk itu. " 

"Kurasa itu cara lain untuk mengatakannya." 



"Whoa whoa, jika ada orang yang gung-ho dan siap untuk kalah dalam pertempuran yang 
kalah seperti ini, mereka akan menjadi gila atau penuh percaya diri." 

"....Apa yang baru saja Anda katakan?" 

Suasana berubah tegang. Aku tahu dia marah. Saya hanya menjelaskan fakta, namun. Tanpa 
sedikit pun rasa bersalah, saya tidak ragu untuk mengulanginya sendiri. 

"Aku bilang ini adalah pertarungan yang kalah." 

"Kenapa kamu...!!" 

Dia meraih kerahku dengan kuat. Orang-orang di sekitar mengawasi kami, tetapi saya terus 
berbicara dengan normal. 

"Jika komandan kewalahan, maka tidak mungkin kamu akan menang. Saya tahu dari 
seberapa lelah Anda bahwa Anda tidak memiliki keuntungan. Lagipula aku tidak datang ke 
sini untuk bunuh diri denganmu. Maaf, tapi satu pertempuran kecil dan kita keluar." 

"Bahkan jika kita tidak bisa menang, kamu akan meninggalkan negara yang bersekutu 
denganmu!? Bahkan jika pasukan yang kamu bawa belum dikalahkan!? Cukup omong 
kosong!!!" 

Bagaimanapun, saya masih seorang pangeran di negara saya. Bahkan jika saya biasanya 
disebut sebagai "Pangeran Sampah", dia mungkin berpikir bahwa di saat darurat saya akan 
menghormati ikatan dengan kerajaan sekutu kita. Kepribadian yang cukup aneh yang akan 
saya miliki. 

"Jadi...apa yang kamu katakan adalah, kamu ingin aku dikuburkan di kerajaan Afillis?" 

"Aku tidak mengatakan hal seperti itu...!!!" 

"Katakan saja dengan jelas. Tinggalkan pasukan Anda di sini dan pergi. Jika ada pasukanku 
yang anehnya cenderung bertarung sampai mati di negara ini, aku tidak akan 
menghentikan mereka, tapi..." 

Saya kemudian melirik pasukan yang saya bawa, tetapi semua orang dengan jelas 
memalingkan muka dari saya. 

"Kalau begitu, ini dia. Omong-omong, aku akan mengatakan hal yang sama kepada raja 
Afillis." 

"Jangan salahkan aku jika mereka menguncimu." 

"Saya akan menggunakan kata-kata yang tepat, tentu saja. Tetapi jika saya dikurung, 
kekhawatiran akan kemungkinan pengkhianatan pasukan akan muncul. Saya tidak melihat 
kerajaan Afillis memiliki kemewahan untuk itu sekarang." 



"Bagaimana jika kita mengatakan bahwa pengkhianatan apa pun akan berarti kematian 
sang pangeran?" 

"Seperti 'Pangeran Sampah' memiliki nilai apapun! Sayangnya tidak, dia tidak 
melakukannya." 

Pasukan akan segera menuju ke barat, sebagai bala bantuan. Setelah itu, saya akan bertemu 
dengan raja. Keesokan paginya saat fajar, kami akan kembali ke kerajaan Diestburg. 

Biasanya, pasukan bala bantuan akan tetap berada di medan perang selama berbulan-
bulan, tetapi bahkan jika kami hanya tinggal satu hari, kenyataan bahwa kami mengirim 
bala bantuan tidak akan berubah. Pakta itu akan dihormati. 

"Ceritakan lebih banyak tentang situasi saat ini." 

"...kami telah dikepung selama lebih dari satu bulan. Mempertimbangkan persediaan dan 
kelelahan pasukan, kami hanya punya sedikit waktu tersisa. " 

"Kenapa kamu membiarkan situasinya berubah seperti ini?" 

"Karena garis depan tertentu, kami tidak bisa bergerak sama sekali..." 

Saat Mephia berbicara, alisnya berkerut, ekspresinya memburuk. Mudah untuk 
mengatakan bahwa hasil di sini sama sekali tidak positif. Saya, bagaimanapun, melanjutkan 
pertanyaan saya. 

"Apa yang terjadi di sini, sih?" 

"Kami kehilangan sebagian besar pasukan kami karena serangan Pahlawan. Itu adalah 
kekalahan total. Karena itu saya tidak punya waktu untuk istirahat." 

"Saya mengerti. Jika Anda telah memegang benteng selama satu bulan, musuh harus sangat 
kelelahan juga. Berapa banyak pasukan yang mereka miliki?" 

"Sekitar tahun 2000. Mereka kekuatan yang agak besar..." 

Tidak, mereka hanya 2000 tentara yang lelah. Mereka tidak makan atau tidur dengan baik 
selama satu bulan, sehingga mereka pasti lelah baik fisik maupun mental. Di pihak kami, 
bagaimanapun, kami memiliki 3000 pasukan baru dari Diestburg. 

Kita seharusnya tidak kalah, pada akhirnya. Saya mencapai kesimpulan ini dan menuju ke 
arah yang berbeda dari yang Mephia tuju. 

"Putri Mephia, aku akan menyapa raja sekarang." 

"....apa yang ada dalam pikiranmu?" 



"Saya akan meninggalkan pasukan di sini, tentu saja. Mereka akan berada di bawah 
komando Anda untuk saat ini. Sebagai gantinya, aku ingin seseorang membimbing kita ke 
kastil." 

"Apakah kamu begitu khawatir tentang keselamatanmu?" 

"Aku tidak tahu kesalahpahaman apa yang membuatmu berpikir seperti itu, tetapi dalam 
pertempuran yang kemungkinan besar akan kamu menangkan, tidak perlu beban 
sepertiku. Saya juga tidak punya niat untuk bertarung. Pasukan akan berada di bawah 
komando putri Mephia. Meski begitu, apakah kamu membutuhkanku?" 

"Itu..." 

"Aku juga punya tugas untuk dilakukan. Bisakah Anda memberi saya panduan? " 

Mereka adalah bagian dari prajurit yang membicarakanku di belakangku, tapi untuk 
menghormati pangeran Grerial, yang mengkhawatirkanku, beberapa ksatria bergabung 
dengan pasukan juga. Para ksatria adalah pasukan elit: mereka tidak akan pernah gagal 
melawan sekitar 2000 tentara yang kelelahan. 

"....sangat baik." 

"Keputusan yang bijaksana. Tidak ada waktu untuk disia-siakan." 

Jadi saya menuju ke istana raja, dengan Feli dan satu pemandu di belakangnya. 
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"Apakah tidak ada cara lain, Fay, anakku?" 

"Kerajaan Afillismu akan bermasalah jika aku mati. Apakah situasinya begitu buruk 
sehingga Anda ingin saya tetap sama ...? " 

Raja kerajaan Afillis. Leric Zwai Afillis. Karena keadaan tertentu, kami telah bertemu 
beberapa kali sebelumnya, jadi percakapan kami lebih seperti paman dan keponakannya, 
tetapi kami berdua memilih kata-kata untuk menunjukkan rasa hormat satu sama lain. 

"Ini memang buruk. Dalam pertempuran lebih dari satu bulan yang lalu, sebagian besar 
pasukan kita kalah di tangan "Pahlawan", jadi kita membutuhkan pasukan sebanyak 
mungkin ...." 

"Tolong berhenti, Paman Leric. Bukan itu yang harus Anda katakan kepada seorang 
pangeran dari kerajaan lain. Kau akan dipandang rendah..." 

"Bahkan saat itu... bahkan dalam kasus itu, sesuatu harus dilakukan. Itulah betapa putus 
asanya situasi kita..." 

"... kalau begitu, pilihan terbaik adalah aku kembali dan meminta ayah untuk mengatur 
ulang bala bantuan kita, aku---" 

Saya percaya ... jadi saya akan mengatakannya, tetapi paman Leric menghentikan saya. 

"Tidak ada cukup waktu untuk itu." 

"Seorang jenderal dari kerajaan kita akan jauh lebih berguna daripada orang sepertiku." 

"Biasanya, pemikiran itu benar, tapi kali ini aku tidak setuju." 

Paman Leric tertawa terbahak-bahak, lalu menunduk. 

"Pasukan kami di garis depan yang dirusak oleh musuh dikomandoi oleh ahli strategi kami 
yang paling terampil. Seseorang dengan banyak pengalaman. Tapi situasi ini adalah 
hasilnya." 

"......" 

Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk menjawab. Kerajaan Afillis adalah negara 
yang besar dan kuat. Jenderalnya tidak bisa menjadi orang bodoh yang tidak kompeten. 
Paman Leric, bagaimanapun, mengatakan bahwa pasukan yang dipimpin oleh jenderal 
seperti itu tidak berdaya melawan musuh. 



"Fay, Nak, aku... bahkan tidak pernah sekalipun aku menganggapmu sebagai "Pangeran 
Sampah"." 

Saya tahu. 

Aku tahu itu. 

Sir Leric adalah satu-satunya orang yang pernah menunjukkan perhatian kepada saya, di 
luar keluarga dan pengikut. 

"Aku tahu kamu memiliki pikiran yang tajam, Nak. Dan Anda tahu nilai Anda lebih dari 
siapa pun. Apa yang akan terjadi jika Anda mati di kerajaan Afillis? Memang, saya tidak bisa 
menentang raja Diestburg lagi. Meski begitu, aku ingin bertaruh padamu." 

"....bisakah kamu memberiku waktu sekitar lima hari?" 

"Aku dengar kamu akan tinggal hanya untuk satu hari?" 

Paman Leric tertawa meminta maaf. Ya, pada awalnya saya mengatakan saya akan tinggal 
hanya untuk satu hari, seperti yang saya katakan kepada Putri Mephia juga. Tetapi... 

"Ini permintaan darimu, paman Leric...Aku bukan "Pangeran Sampah" yang menolak salah 
satu dari sedikit kenalanku." 

Saya tidak bisa mengabaikan permintaan dari paman Leric. 

Di semua pesta yang saya ikuti, saya melakukan semua yang saya bisa untuk tidak terlibat 
dengan siapa pun. 

Paman Leric adalah satu-satunya yang mau berbicara denganku dalam situasi seperti itu. 
Awalnya aku merasa dia menyebalkan, tapi lama kelamaan dia menjadi orang yang tak 
tergantikan bagiku. Terlepas dari apa yang saya katakan kepada putri Mephia, saya 
menghormati hutang budi saya. Itu salah satu ajaran keluarga kerajaan Diestburg. 

"Aku sangat senang bisa berbicara denganmu saat itu." 

"Kamu satu-satunya orang yang cukup aneh untuk bahagia memiliki hubungan dengan" 
Pangeran Sampah ", paman Leric." 

"Kau terlalu merendahkan dirimu sendiri. Di usiamu, tidak ada salahnya untuk lebih 
percaya diri." 

"Di dunia ini, memiliki kepercayaan diri berarti akhirnya tergelincir dan terbunuh. Jelas 
lebih baik tidak memiliki hal seperti itu. " 

"Cara berpikirmu aneh seperti biasanya, Nak." 



"Lagipula, mereka tidak memanggilku "Pangeran Sampah" tanpa alasan." 

Suasana hati yang berat benar-benar berubah. Tawa memenuhi udara dan suasana menjadi 
terang. Feli juga, yang tahu jenis hubunganku dengan paman Leric, tertawa kecil dan terus 
mendengarkan. 

"Bolehkah aku keluar untuk berjalan-jalan? Untuk perubahan kecepatan." 

"Apakah kamu membutuhkan pendamping?" 

"Tidak, itu hanya jalan-jalan kecil, tidak perlu penjaga. Aku akan kembali sebelum matahari 
terbenam, jadi tolong tenanglah." 

"Memastikan..." 

Paman Leric melanjutkan. 

"... untuk tidak melakukan sesuatu yang gegabah." 

Sebuah peringatan yang hanya akan diberikan oleh seseorang yang mengenal 
kepribadianku dengan baik. Aku menggaruk kepalaku: Aku tidak bisa menang melawan 
paman Leric. 

"Aku akan berhati-hati." 

"Baiklah kalau begitu." 

Paman Leric melihat niat saya menggunakan lima hari yang saya minta untuk memahami 
situasi medan perang lainnya, tetapi tidak mencoba menghentikan saya. 

Pada akhirnya, semua tindakan saya adalah untuk tujuan melestarikan gaya hidup damai 
saya. Untuk melakukan itu, saya akan memilih tindakan terbaik. Jika memungkinkan, 
sesuatu yang bisa berguna untuk paman Leric. Untuk melakukan itu, saya harus melihat 
sesuatu dengan mata kepala sendiri. 

"Feli, aku mau jalan-jalan. Bisakah kau ikut denganku?" 

"Seperti yang Anda inginkan, Yang Mulia." 

Mungkin Feli sudah tahu apa yang ada di pikiranku. Jadi saya menambahkan kata-kata 
berikut. 

"Maaf untuk masalah ini." 

"Ah, aku sudah terbiasa." 

"....itu benar juga." 



Saya telah menyebabkan masalah secara teratur, setelah semua, saya tertawa sendiri. 

"Fiuh." 

Aku menghela nafas. 

"Aku masih hijau, kurasa." 

Tidak perlu bagiku untuk mempertimbangkan keadaan kerajaan Afillis. Tidak perlu bagi 
saya untuk terlibat begitu banyak. Tapi mungkin karena saya tidak pernah memiliki banyak 
orang yang bisa saya sebut kenalan, bahkan di kehidupan masa lalu saya, saya mendapati 
diri saya tidak dapat menolak permohonan mereka dan menghela nafas. 

"Yang Mulia, memiliki karakter yang mulia sangat penting." 

"Dalam situasi yang tepat, tentu saja." 

Untuk menikmati gaya hidup yang damai, menjadi mulia dan lurus adalah persyaratan. 
Namun, di dunia yang diperintah oleh pedang, berubah menjadi iblis pembantaian adalah 
satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Satu-satunya jalan kehidupan adalah jalan 
binatang. 

Saya mempertimbangkan kemungkinan bahwa tidak memegang pedang membiarkan 
pemikiran saya menjadi naif dan menuduh diri saya sendiri. 

"Setelah ini selesai dan selesai, aku harus mengambil liburan panjang. Saya harus 
memastikan saya kembali hidup-hidup, untuk menikmati jam-jam manis tidur nyenyak 
yang menunggu di kamar saya." 

"Motivasi konyol apa ..." 

"Katakan apa yang kamu mau." 

Feli memelototiku seperti dia akan melihat sampah yang dipenuhi serangga, tapi aku tidak 
memedulikannya. Saya terbiasa diperlakukan seperti serangga setiap hari, jadi serangan 
seperti itu tidak berpengaruh. 

"Aku akan pergi sekarang, paman Leric." 

"Saya menantikan balasan positif dari Anda, dari lubuk hati saya." 

Setelah berbicara selama sekitar satu jam dengan paman Leric, saya pergi dengan Feli. 
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"Ini mengerikan." 

Di luar gerbang kastil, aku melihat ke medan perang di mana putri Mephia menderita 
kekalahan total dan berbisik pada diriku sendiri. Kata-kata saya, bagaimanapun, tidak 
termasuk frustrasi, kesedihan, atau belas kasihan. 

Bagi saya, gunungan mayat yang ditinggalkan sebagai jejak konflik bukanlah pemandangan 
baru sama sekali, jadi saya hanya menggambarkan kenyataan yang saya lihat. 

"Tapi Anda tidak tampak sangat terkejut, Yang Mulia" 

"Itu hanya imajinasimu." 

Tidak mengetahui keadaanku sepenuhnya, wajar jika Feli meragukanku. Pangeran malas 
dan malas yang dijuluki "Pangeran Sampah" tidak kehilangan ketenangannya sedikit pun, 
meskipun melihat sisa-sisa hangus dari apa yang mungkin dulunya adalah anggota tubuh 
manusia. Itu cukup aneh, itu sudah pasti. 

"Kematian manusia tersebar di mana-mana. Untuk mendapatkan semua emosional untuk 
setiap mayat orang asing yang Anda lihat akan menghancurkan Anda dalam prosesnya, 
sejelas hari. " 

"....kamu berbicara seperti seorang ksatria." 

Jangan menjadi emosional bahkan jika rekanmu mati. Bahkan jika Anda adalah yang 
terakhir selamat, Anda harus terus membunuh musuh Anda. Itu adalah semangat ksatria. 
Itu adalah salah satu hal pertama yang diajarkan di Akademi Ksatria, sebuah institusi untuk 
melatih para ksatria. 

"Seorang ksatria, ya ..." 

Aku melihat tanganku, warna pinknya yang cantik. Meski begitu, saya melihat mereka 
berlumuran darah ribuan orang. Bahkan jika saya dilahirkan kembali, perbuatan yang saya 
lakukan tidak hilang. Aku bukan sesuatu yang mulia seperti seorang ksatria. Aku baru saja 
membunuh banyak orang demi diriku sendiri, aku hanya... 

"Sayangnya, itu tidak benar." 

Hanya seorang pembunuh. 

"Aku hanya sampah tanpa harapan. Nama 'Trash Prince' sangat cocok untukku." 



"...kau terlalu menyiksa dirimu sendiri, Yang Mulia" 

"Kamu juga akan mengerti, suatu hari nanti." 

Aku tertawa kosong dan melanjutkan jalan berlumuran darah. Beberapa jam telah berlalu 
sejak aku meninggalkan kastil. Saya mulai dari daerah dengan korban lebih sedikit, 
akhirnya mencapai yang paling banyak. 

Dalam perjalanan kami, kami bertemu tentara musuh beberapa kali, tetapi Feli menebas 
mereka dengan mudah, jadi tidak ada hambatan nyata. 

Jumlah total pasukan musuh dikatakan 50.000, dan bahkan ada kemungkinan bahwa itu 
adalah pasukan sekutu. Tujuan mereka adalah sumber daya alam kerajaan Afillis yang 
melimpah. Musuh telah mengerahkan sebagian besar kekuatan mereka dan bahkan 
memainkan kartu as di lengan baju mereka, "Pahlawan". 

Situasi kerajaan Afillis saat ini...telah mengalami kekalahan telak dan kehilangan sebagian 
besar kekuatannya. Saya melihat medan perang berikutnya dan membuat kesimpulan saya. 

"Ini sangat tidak ada harapan." 

Pasukan kerajaan Afillis yang tersisa berjumlah sekitar 20.000, termasuk yang terluka. 
Selain itu, mereka berada di ambang kelelahan. 

Semakin banyak waktu berlalu, semakin situasinya memburuk. Bahkan jika "Pahlawan" 
tidak ada di sana, kemenangan akan menjadi tidak pasti, atau begitulah kesimpulanku. 

"Tidak peduli apa yang mereka lakukan, mereka tidak bisa memenangkan ini." 

"....Saya rasa begitu." 

Ekspresi Feli murung, tapi dia sependapat denganku. 

Setelah meminta selama lima hari, saya tidak mungkin kembali lebih awal, tetapi jika saya 
tetap, saya hanya akan turun bersama dengan kerajaan Afillis. Nasib yang ingin kuhindari. 

"Aku minta maaf untuk paman Leric, tapi ..." 

Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah membantunya melarikan diri dari negara 
itu. Aku baru saja akan mengatakan ini, ketika aku mencium bau darah. Bau yang kental, 
berbeda dari yang mengambang di sekitarnya. 

Waktu tertentu telah berlalu untuk mayat dan genangan darah di sekitar kami, jadi bau 
khas mereka relatif tipis. Apa yang saya cium sekarang, bagaimanapun, adalah bau yang 
kuat dan tajam. Aku merasa jantungku berdetak lebih cepat. 

"Hmm..." 



Ada lebih banyak emosi dalam suaraku sekarang. Saya melihat sebuah gubuk kecil, sebuah 
gubuk darurat yang mungkin dibangun untuk digunakan untuk pertempuran. Seorang 
ksatria berdiri di depan gubuk kecil itu, dengan pedang terhunus, untuk melindunginya. Di 
sekitar ksatria, ada sekitar 40 tentara musuh, ambruk di tanah. 

Perlengkapan ksatria itu memiliki lambang kerajaan Afillis. Mengabaikan Feli, yang dengan 
waspada melihat kesatria dari kejauhan, aku berjalan cepat ke arahnya. 

"Yang mulia!?" 

Feli berteriak untuk membuatku berhenti, tapi aku tetap melanjutkannya. 

"Cukup mencengangkan." 

"....kamu siapa?" 

Menjadi sasaran dengan niat membunuh yang sebenarnya untuk pertama kalinya dalam 
waktu yang lama, saya merasa agak sentimental. 

"Saya dari kerajaan Diestburg, saya kira Anda tahu apa artinya?" 

"....perjanjian." 

"Benar." 

Dalam pertukaran singkat ini, saya menyadari sesuatu. Pada awalnya, saya pikir darah 
pada ksatria itu milik musuh yang dia bunuh, tetapi dia sendiri juga terluka parah. Kata-
katanya terdengar hampir tak bernyawa. 

"Tentara musuh ini?" 

"Pramuka yang rutin datang ke daerah ini. Saya membunuh siapa saja yang menunjukkan 
minat pada tempat ini dan datang untuk membunuh kami." 

"Ada seseorang di gubuk?" 

Ksatria itu pasti bisa melarikan diri ke kastil sendirian. Namun, dia tidak melakukannya: 
mudah untuk membayangkan bahwa itu untuk melindungi seseorang. 

"... sedikit lebih dari 10 tentara yang terluka." 

"Kau melindungi mereka?" 

"Ada dua orang lain yang bersama saya sebelumnya, tetapi mereka mempercayakan gubuk 
itu kepada saya dan meninggal." 

"Saya mengerti." 



Ksatria itu masih berdiri hanya berkat tekadnya untuk melindungi prajurit yang terluka di 
belakangnya. Dia telah menderita luka yang mematikan, tetapi masih terus berjuang. Dia 
tidak pantas mendapatkan apa pun selain pujian. 

"Pria dari Diestburg..." 

"Apakah kamu menginginkan sesuatu dariku?" 

"Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku punya permintaan untukmu." 

Saya dapat mengatakan bahwa dia akan mati. 

Saya juga bisa sedikit banyak mengatakan tentang apa permintaannya. 

"Putri dan raja ..." 

"...." 

Untuk pertama kalinya, jawaban yang melebihi ekspektasiku membuatku membuka mata 
lebar-lebar. 

"Itu mengejutkan. Saya berharap Anda mempercayakan pasukan di gubuk itu kepada saya. 
" 

"Kami para prajurit telah bersumpah setia pada kerajaan Afillis. Mereka semua siap untuk 
mati juga, saya yakin. Saya terus melindungi mereka hanya karena hati nurani saya dan 
membunuh para pengintai untuk menebus kegagalan saya dalam pertempuran terakhir. 
Semua alasan pribadi." 

"Itu loyalitas yang mengesankan." 

Ksatria itu tersenyum mendengar komentarku. Itu mungkin terdengar seperti pujian 
baginya. 

"Jika kamu datang karena perjanjian itu, kamu harus memiliki bala bantuan. Jika demikian, 
saya ingin Anda menahan pasukan Anda di sini selama mungkin. Bahkan jika kita berada 
dalam posisi yang kurang menguntungkan, jika kita bertahan cukup lama musuh akan 
kehabisan sumber daya. Jika kerajaan Afillis memiliki kesempatan untuk menang, ini dia." 

"...itu benar." 

Namun, 

"Tapi aku tidak punya kewajiban untuk mematuhi." 

Bahkan jika saya dituduh tidak berperasaan. Saya mungkin akan meninggalkan negara ini. 



Ksatria, bagaimanapun, mungkin mengharapkan saya untuk menjawab seperti itu, karena 
dia hanya menunjukkan senyum masam. 

"... memang, kamu tidak memiliki kewajiban untuk mendengarkan permintaanku." 

"Jika kamu tahu itu, lalu mengapa kamu bertanya?" 

"Secara sederhana..." 

Ksatria itu berbicara lebih lambat. 

"Untuk setia sampai akhir." 

"Loyalitas, ya ..." 

Perlahan, ksatria itu mengambil pedang di pinggangnya, sarungnya dan semuanya, dan 
berlutut seolah menawarkannya padaku. 

"Hanya ini yang bisa saya tawarkan sekarang... tapi tolong, maukah Anda mendengarkan 
permohonan orang yang sekarat?" 

"....itu mungkin sesuatu yang sangat penting bagimu. Tampaknya membawa lambang 
keluarga kerajaan juga. Pedang adalah nyawa pendekar pedang...kenapa kau 
melepaskannya?" 

"Ini semua itikad baik yang bisa saya tunjukkan sekarang ..." 

"Untuk menawarkan sesuatu yang dianugerahkan kepadamu dengan begitu mudah... 
pertama, angkat kepalamu, ksatria Afillis." 

Saya belum mengangguk sekali. Ekspresi ksatria itu begitu muram, batas tubuhnya 
terlampaui banyak. Wajahnya menunjukkan bahwa dia bisa pingsan kapan saja. 

"Mengapa kamu menggunakan pedangmu?" 

"Untuk melindungi kerajaan. Untuk membuktikan kesetiaan saya kepada keluarga 
kerajaan." 

"Meski begitu, pada akhirnya kamu merendahkan kepalamu menjadi 'sampah' sepertiku." 

"Jika itu bisa mengarah pada harapan samar untuk bertahan hidup bagi Afillis, aku akan 
menundukkan kepalaku sebanyak yang diperlukan. Jika menundukkan kepala saya dapat 
meningkatkan peluang kami untuk bertahan hidup dengan persentase terkecil, saya akan 
membanggakan mereka yang pergi sebelum saya. Aku bisa pergi sambil tertawa. Jika 
kehidupan yang memudar ini dapat menawarkan bahkan kontribusi terkecil untuk 
kelangsungan hidup kerajaan, itu layak untuk terus bertahan sampai sekarang. Saya bisa 
merasakan hidup saya memiliki nilai." 



"......." 

Di sebelahku, Feli menunduk, nyaris tidak menahan diri untuk tidak menangis. Dia baik. 
Jika dia bisa mengungkapkan pikirannya yang jujur, dia mungkin akan memohon padaku 
untuk tinggal selama mungkin. Feli, bagaimanapun, tidak melayani kerajaan Afillis. Apa 
yang harus dia prioritaskan di atas segalanya adalah anggota keluarga kerajaan Diestburg. 
Itulah yang membuatnya tidak bisa berbicara. 

"Haah...." 

Aku melihat ke langit dan menghela nafas. 

Ksatria di depanku terlihat persis seperti orang lain. Seperti salah satu kenalan saya di 
masa lalu. 

Seseorang yang saya berutang hidup saya. 

kan 

< > 

kan 

Mengapa orang-orang ini mencoba menemukan nilai dalam hidup mereka? Saya tidak 
punya apa-apa selain iri pada orang-orang ini, mencoba pergi dengan senyuman. 

".... katakan padaku satu hal terakhir." 

"...ya." 

"Bagaimana saya bisa mati sambil tersenyum?" 

Feli menatapku, terkejut. 

Saya akhirnya menyadari di mana hati saya yang sebenarnya berada. Aku hanya ingin mati 
sambil tersenyum. Aku tidak ingin mati seperti itu lagi. Saya mungkin berpikir bahwa jika 
saya hidup dalam damai, bahkan tanpa menyentuh pedang, saya akan bisa mati dengan 
senyuman. 

Melihat ksatria itu, bagaimanapun, saya menyadari bahwa itu mungkin tidak seperti itu. 
Saya merasa terdorong untuk bertanya. 

"Hidup untuk... demi orang lain." 

Ksatria berbicara. 

"Hidup bukan untuk diri sendiri, tetapi demi orang lain, untuk melayani orang lain. Saya 
percaya bahwa itu mengarah pada kematian sambil tersenyum. " 



"...jadi aku harus mendengarkan permintaanmu, kan?" 

"...haha, kamu menangkapku." 

Semua orang yang saya kenal mati dengan senyuman, mati untuk orang lain. Saya tidak 
bisa melupakan ekspresi puas mereka. 

"Aku merubah pikiranku." 

Aku menghadapi ksatria lagi. 

"Sangat baik. Fay Hanse Diestburg akan memenuhi permintaan Anda." 

"...sekarang aku terkejut. Saya pikir Anda adalah seorang bangsawan dari pakaian Anda, 
tetapi untuk berpikir bahwa Anda adalah Yang Mulia sang pangeran ... " 

"Dikenal jauh dan luas sebagai 'Pangeran Sampah'. Jangan berharap banyak, tapi 
banggalah." 

Bangga telah mengguncang, setidaknya sedikit, tekad saya untuk tidak menggunakan 
pedang lagi. Bagaimanapun, Anda telah menyebabkan seorang pembunuh, yang menebang 
ribuan untuk bertahan hidup, mengambil pedang di tangannya lagi. 

"Anda telah memicu antusiasme di 'Pangeran Sampah'. Itu pencapaian besar." 

"...Saya mengerti." 

"Sebutkan dirimu, ksatria yang bangga. Berkat kesetiaan Anda pada kerajaan Afillis, Fay 
Hanse Diestburg dan pasukan yang dipimpinnya akan bertarung dengan segala kekuatan 
mereka." 

"Haha, sekarang aku merasa beruntung." 

"Meskipun kamu akan mati?" 

"Saya bisa membuktikan kesetiaan saya sampai saat terakhir. Tidak ada kebahagiaan yang 
lebih besar." 

Ksatria, yang tetap berdiri tegak sampai sekarang, akhirnya bersandar di gubuk dan 
perlahan meluncur sampai dia duduk di tanah. 

"Logsaria...Logsaria Bornest. Itu namaku." 

"Aku akan mengingat nama itu sampai aku mati. Sekarang istirahatlah...kau telah 
menjalankan tugasmu dengan mengagumkan." 

"... sang putri dan raja... tolong..." 



Ksatria itu perlahan menutup matanya. Ini adalah tempat di mana dia meninggal: tidak ada 
yang bisa mengambilnya darinya. Jadi saya diam-diam mengawasi saat-saat terakhirnya. 
Dan percaya bahwa saya membuat pilihan yang tepat. 

Setelah semua, Anda lihat? 

Logsaria meninggal dengan senyuman. 

"Dia adalah seorang ksatria dengan kesetiaan yang murni dan tak bernoda." 

Saya kemudian mengangkatnya ke atas bahu saya, tanpa peduli bahkan pakaian saya 
berlumuran darah. Karena tidak bugar, saya sedikit kesulitan untuk menggendongnya, 
tetapi saya tidak bisa membiarkan hal itu menghentikan saya. 

"Hai!! Aku tahu kau memperhatikanku!! Keluar dan bawa tentara yang terluka ke kastil!!" 

Segera setelah saya berbicara, sekitar 10 tentara, pasti milik kerajaan Afillis, menuju ke 
arah saya. 

"Yang Mulia, Anda memperhatikan mereka?" 

"Jangan konyol, Feli. Saya pandai mendeteksi kehadiran, itu adalah sesuatu yang saya miliki 
sejak lahir. Tentu saja aku bisa." 

"...Yang mulia. Kata-kata Anda kepada Tuan Logsaria...apakah Anda benar-benar 
bersungguh-sungguh?" 

"Pangeran Sampah" yang malas dan malas. Dia tidak bisa membayangkan bahwa orang 
seperti itu, pada kenyataannya, seseorang seperti itu. Aku serius, namun. 

"Ya saya lakukan. Kali ini aku bahkan berpikir mungkin lebih baik mengambil pedang 
untuk bertarung demi orang lain." 
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"Yang mulia!! Tolong, pikirkan lagi!!" 

Saya diberitahu bahwa Logsaria Bornest akan diistirahatkan dengan benar, jadi saya 
mempercayakan tubuhnya dan kemudian menuju sekali lagi menuju kastil, ketika Feli 
menghentikan saya. 

"Jika kamu berbicara dengan Raja Leric, kamu tidak akan bisa menarik kembali kata-
katamu lagi!! Jika seseorang tidak terlatih dengan baik saat Yang Mulia berdiri di medan 
perang, itu hanya berarti akan ada mayat lain untuk dikubur...!!" 

"....betul sekali." 

"Lalu mengapa..." 

Kekhawatiran Feli memang beralasan. Tidak ada ruang untuk keberatan. Sebelum dia, aku 
bahkan belum pernah menyentuh pedang. Namun, saya memiliki sesuatu yang disebut 
kebanggaan. 

"Dengar, kepala pelayan." 

Karena tidak ada orang lain yang mendengar kita, aku kembali memanggilnya sebagai 
kepala pelayan. 

"Saya tidak akan pernah melanggar janji yang dibuat di ambang kematian. Apa pun yang 
terjadi." 

Itu sama dalam kehidupan masa lalu saya. 

Di ambang kematian. Semua permintaan yang saya dengar dalam keadaan seperti itu 
dilakukan, tidak ada yang dikecualikan. Di dunia yang penuh dengan kematian, neraka yang 
benar-benar hidup, itulah satu-satunya cara berpikir yang mirip manusia. 

"Tapi hanya seseorang dengan kemampuan yang bisa melakukan hal seperti itu...!" 

"Itu juga benar." 

Untuk memenuhi permintaan yang diterima oleh seseorang di ambang kematian hanya 
mungkin dengan kemampuan yang cukup. Dalam pikiran Feli, saya tidak memiliki 
kekuatan seperti itu. Saya tidak menyalahkan dia karena berpikir begitu. Namun, dia salah. 

"Tetapi..." 



Kata-kataku terputus dengan waktu yang aneh. 

Untungnya, kami dekat dengan tembok yang mengelilingi kastil. Mereka yang melarikan 
diri dari api perang terlindung jauh dari sini, jadi tidak ada jiwa di sekitarnya. Seharusnya 
tidak menjadi masalah untuk melakukannya di sini. 

"Aku tidak bisa mengayunkan pedang? Apakah ada orang, di mana saja, yang benar-benar 
mengatakan itu?" 

Mulutku ternganga, pecah oleh tawa. Bibirku melengkung membentuk senyuman 
menyeramkan. 

Perubahan suasana yang tiba-tiba pasti sangat jauh dari Fay Hanse Diestburg yang biasa. 
Feli yang awalnya kaget akhirnya bisa bersuara. 

"Yang Mulia, Anda ..." 

"Tidak ada pertanyaan yang tidak perlu. Tarik pedangmu, Feli. Itu cara paling efektif untuk 
membuktikannya padamu, bukan?" 

Jika mengoreksi kesalahan bawahan adalah tugas atasan, maka saya harus mengoreksi 
anggapan keliru Feli. Pedang hitam pekat muncul di tangan kananku, seolah-olah keluar 
dari udara. 

Teknik garis darah. 

Di dunia tempat saya tinggal selama kehidupan masa lalu saya, tidak ada yang namanya 
sihir: semua kemampuan yang melebihi batas manusia termasuk dalam kategori ini. 

Biasanya, satu orang dapat menggunakan hingga satu teknik garis keturunan. Itu semua 
tergantung pada teknik garis keturunan orang tua seseorang, yang dipadukan untuk 
memberikan teknik unik kepada keturunan mereka. Dalam kehidupan saya saat ini, teknik 
garis keturunan saya diperlakukan sebagai sihir, tetapi bagi saya, "Spada" ini adalah teknik 
garis keturunan saya. 

Skill yang menciptakan pedang dari bayanganku sendiri. Sangat sederhana tetapi juga 
sangat kuat. Itu mendapatkan kekuatan semakin tebal bayanganku, dan kehilangannya 
semakin tipis. Karena itu masih matahari terbenam, itu berada di sisi yang lemah saat ini. 

"Di samping itu" 

Saya berbicara sepenuhnya jujur. 

"Jika aku berniat untuk menggunakan pedang lagi, aku bermaksud menunjukkannya 
padamu sebelum orang lain." 

"Untuk saya...?" 



"Ya, untukmu." 

Feli tampak bingung. 

"Kamu adalah seseorang yang akan menyerahkan hidupnya untuk keluarga kerajaan, 
bukan? Bahkan demi "Pangeran Sampah". Jadi saya ingin menunjukkan kepada Anda 
bahwa saya bukan seseorang yang harus dilindungi oleh pelayan. Aku ingin 
membuktikannya padamu." 

Seseorang yang dengan senang hati akan mati demi keluarga kerajaan, demi aku. Jadi saya 
ingin menghentikan pemikiran seperti itu. 

"Kau tidak akan melindungiku. Aku akan melindungimu." 

"...." 

Mungkin karena sikapku yang tegas, sangat berbeda dari diriku yang biasanya sembrono, 
Feli terlihat berbeda dari biasanya. 

"Jika kamu tidak ingin aku pergi ke medan perang, maka cobalah untuk menghentikanku, di 
sini dan sekarang. Oh, dan sebaiknya kau tidak menahan diri." 

Saya telah menjalani gaya hidup malas yang membuat saya mendapat julukan "Pangeran 
Sampah". Dalam gaya hidup ini, yang paling aneh adalah jam-jam panjang yang saya 
habiskan untuk tidur. Mereka adalah alasan mengapa saya mengatakan kepada Feli untuk 
tidak bersikap mudah pada saya. 

Pada akhirnya, saya terus menyeret kehidupan saya sebelumnya bersama saya. Itu muncul 
dalam mimpi saya: Saya terus mengenang masa lalu saya dalam tidur saya, dalam bentuk 
mimpi jernih. 

Karena mimpi seperti itu mencakup kematian orang-orang yang penting bagiku dan 
kematianku sendiri, biasanya orang akan menganggapnya menyiksa, tetapi aku tidak 
melakukannya. Semangat saya hancur sampai saya tidak mengalaminya sebagai mimpi 
buruk. Mereka tidak mampu menggerakkan hatiku. 

Karena itu, tidak ada yang menawarkan simpati kepada saya, dan saya hanya dianggap 
sebagai orang yang malas. 

Dalam jam tidur yang panjang ini, saya selalu memiliki pedang di tangan. Aku 
memegangnya, mengayunkannya. Seperti mengingat masa laluku. Inilah sebabnya saya 
mengatakan kepada Feli untuk tidak menahan diri. 

Tubuh fisikku tidak ada artinya dibandingkan dengan yang sebelumnya, tapi skillku tetap 
utuh. Jika saya hanya menerima kenyataan bahwa tubuh saya akan terbebani, saya bisa--- 

"Kamu melihat?" 



Aku meyakinkannya dengan nada lembut. 

Dengan keterampilan yang diasah di kehidupan masa laluku, aku langsung mendekatinya 
dan melihat wajahnya yang terkejut dari sangat dekat. 

"Jika kamu menahan diri, semuanya akan selesai dalam sekejap." 

"K-kapan kamu!?" 

Penyusutan Tanah. Salah satu keterampilan yang dikatakan sebagai puncak seni bela diri. 

Feli juga hidup dengan pedang: dia pasti tahu tentang itu dan akan mengerti dengan cepat. 
Namun, kebingungannya tetap ada. Bagaimana "Pangeran Sampah" itu bisa mengetahui 
teknik seperti Ground Shrink? Dia pasti tidak bisa membungkus pikirannya tentang hal itu. 

Feli buru-buru melompat mundur dan membuat jarak di antara kami. Dia mengerti bahwa 
aku bukanlah lawan yang bisa diremehkan. 

Saya kemudian membuat proposal. 

"Kepala pelayan, bagaimana kalau sedikit berjudi?" 

"....jenis apa?" 

"Jika kamu menang, aku akan dengan patuh menghentikan apa yang akan aku lakukan. 
Saya akan mendengarkan apa yang Anda katakan, sebanyak mungkin, selama kita berada 
di Afillis. Tapi jika..." 

Aku menunggu waktu yang tepat, lalu meninggikan suaraku. 

"Jika aku menang, kita akan berlibur panjang, bersama!" 

".... a-apa!?" 

Mengabaikan reaksi bingungnya, aku melanjutkan. 

"Yah, begitulah, ayahku yang terhormat juga bermasalah. Tentang fakta bahwa kepala 
pelayan tidak pernah istirahat. Jika dia tidak melakukannya, akan sulit bagi bawahannya 
untuk mengambil cuti: ini adalah lingkaran setan, kita perlu melakukan sesuatu untuk 
itu...keluhan yang kebetulan aku dengar. Saya baru saja mengingatnya, maka 
pertaruhannya. " 

"E-menguping!? Yang Mulia, Anda benar-benar....!" 

"Ah, tidak salah paham. Bukannya aku ingin menikmati liburan panjang bersamamu. 
Proposal ini berasal dari fakta bahwa aku menemukan cara untuk mencegah pelayan 
tertentu mengganggu waktu liburanku yang berharga!" 



"...ya, tentu saja, aku tahu sebanyak itu. Anda tidak memiliki minat sedikit pun pada wanita 
tua seperti saya. " 

Feli tertawa melihat keputusasaanku. Ekspresinya tampak agak alami. 

Sampai kami tiba di kerajaan Afillis, Feli adalah orang yang paling mengkhawatirkanku, 
yang mungkin membuatku mengatakan sesuatu yang gila. 

"Tapi menurutku kamu cantik?" 

"....Ya?" 

"Ah, tunggu sebentar. Aku mengatakan sesuatu yang aneh, bukan? Aku merasa seperti baru 
saja mengatakan sesuatu yang sangat bodoh..." 

"Selama saya tidak salah dengar, maka ya, Anda mungkin salah." 

"Aaaahhh!!! Aku tidak bermaksud begitu, oke!? Anda baru saja salah dengar!! Saya baru 
saja mengatakan bahwa saya ingin sup alpukat untuk makan malam malam ini!!!!!!" 

Ya, saya benar-benar mengatakan bahwa saya ingin makan sup alpukat untuk makan 
malam. Saya paling positif tidak mengungkapkan bahwa saya melihat nenek elf berusia 
hampir 100 tahun ini dengan penampilan yang lebih dekat ke 20 tahun sebagai seorang 
wanita. 

Nada suaranya juga tidak sesuai dengan usianya, apakah dia benar-benar hampir 100 
tahun...? Tapi semakin aku menatapnya, semakin aku menyadari betapa cantiknya dia... 

"Wah! Itu berbahaya. Aku hampir jatuh ke perangkap musuh..." 

"Yang Mulia, jika boleh, Anda hanya mengoceh sendiri ..." 

"Baiklah kalau begitu, waktu permainan sudah selesai. Saya memiliki tugas untuk 
memenuhi janji yang saya buat untuk Logsaria. Sayangnya, saya tidak bisa kalah. " 

"Itu cara yang agak kasar untuk memotong topik...tapi pengalaman bertahun-tahunku 
dengan pedang tidak dihabiskan dengan sia-sia. Yang Mulia bahkan belum berlatih secara 
teratur, jadi tidak mungkin aku bisa-" 

Kehilangan. 

Sebelum Feli menyelesaikan kalimatnya, aku memotongnya. 

"Satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya menjadi medan perang." 



Hati dan pikiran saya yang gelisah menjadi tenang dan jernih. Bagi saya, itu seperti pesona. 
Mentor saya selalu mengatakannya, jadi saya akhirnya mengembangkan kebiasaan yang 
sama. Namun 'pesona' itu mengubah ekspresi Feli. 

Aura di sekelilingnya dipertajam sampai titik tertentu, perbedaan yang jelas dari 
penampilannya selama menjadi pelayan. Tangannya sudah memegang pedang panjangnya, 
dirinya yang ragu-ragu sebelumnya benar-benar hilang. 

"Aku juga mengandalkanmu dalam hidup ini, ya." 

Aku membelai gagang berwarna gelap dan berbicara. Untuk pedang bayanganku "Spada", 
tentu saja. 

Orang sering mengatakan bahwa benda yang digunakan dengan cinta untuk waktu yang 
lama akan mendapatkan jiwa. Saya pribadi percaya bahwa Spada saya tidak terkecuali. 

"Sebentar lagi, kamu akan bisa mengamuk sebanyak yang kamu mau. Tapi jangan sakiti 
kepala pelayan." 

Tidak ada jawaban, tentu saja. Meski begitu, terkadang saya merasa bahwa "Spada" saya 
memiliki hati nuraninya sendiri. 

"Mari kita lakukan." 

Aku melihat Feli, sudah dalam posisi bertarung, dan mengambilnya juga. Berapa kali saya 
memegang pedang sambil berpikir bahwa saya tidak ingin membunuh lawan saya? 

. 

< > 

< > 

Kenangan dari masa kecil kehidupan saya sebelumnya. Di sebuah kedai lusuh, saya 
kebetulan mengenal seorang pendekar pedang satu tangan. 

<<....jadi mengapa Anda membiarkan mereka memotongnya?>> 

< > 

<<....tidak juga.>> 

< > 

< > 

< > 



< > 

<<....mendesah. Aku tidak tahu anak-anak bisa sebosan ini.>> 

Lantis terus minum dan berbalik ke arahku. Napasnya berbau alkohol, tapi aku sudah 
terbiasa. 

< > 

<<...seseorang yang tidak ingin kamu tuju adalah seseorang yang ingin kamu lindungi?>> 

< > 

< > 

< > 

Lantis menggali lebih dalam delusinya saat dia menenggak lebih banyak alkohol. 
Kemudian, suara tak terduga menyela. 

< > 

< > 

< > 

. 

Meski pada akhirnya aku sendirian. Saya memiliki beberapa momen yang menyenangkan, 
bahkan di dunia itu. 

Aku akhirnya bisa mengerti sedikit arti dari kata-katamu, Lantis. Aku tidak ingin 
menjatuhkan Feli. Tidak peduli berapa banyak sampah saya, saya masih ingin melindungi 
siapa yang peduli dengan saya. 

Anda benar...kami benar-benar haus akan kebaikan. 

"Pastikan kamu menghindari ini." 

Aku belum pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya, karena aku tersenyum 
menantang. 



Vol. 1 - Ch 7 
SETP Vol. 1 Bab 7 Bab 7 -- Kaisar Pedang 

Teknik garis darah "Spada". 

Saya tidak memiliki niat sedikit pun untuk menggunakannya secara maksimal kali ini. 
Sebagian besar serangan saya dikembangkan bersama dengan mentor saya, untuk 
membunuh orang dengan cepat dan efisien. Serangan yang tidak bisa saya gunakan untuk 
melawan Feli. 

Jadi saya berhenti di langkah paling dasar, hanya mewujudkan pedang. Pengguna pedang 
ini, bagaimanapun, adalah pendekar pedang yang disebut "Pedang Iblis" selama hidupnya 
dan dipuji sebagai "Kaisar Pedang" tepat sebelum kematiannya. 

Aku tidak berniat memandang rendah Feli, tapi aku menggunakan pedang sepanjang 
kehidupan masa laluku untuk bertahan hidup. Aku adalah seorang pendekar pedang yang 
berpindah dari satu medan kematian ke medan kematian lainnya. Lengan pedang saya 
diasah untuk bertahan hidup, untuk tidak dibunuh oleh siapa pun. Aku bahkan tidak bisa 
membayangkan dikalahkan. 

"Pastikan kamu menghindari ini." 

Aku mengulangi pada diriku sendiri, untuk menandakan dimulainya pertempuran. Aku 
menatap Feli, seringai lebar tersungging di bibirku. 

Lalu, detik berikutnya... 

Dengan suara keras, tanah bergetar. Cengkeramanku pada bilahnya menguat, pembuluh 
darah di lenganku menjadi lebih jelas, saat aku mendekat dan mengayunkannya. Serangan 
yang sangat cepat, yang berhasil ditangkis Feli berkat peringatanku sebelumnya. 

"Gerakanmu terlalu langsung...!!" 

Dia kemudian mencoba melakukan serangan balik. 

Tebasan diagonal sederhana. Yang digambarkan Feli sebagai "terlalu langsung". Itu 
memang langsung, tapi aku menyuruhnya untuk "menghindar" sebelum aku menyerang. 
Dia seharusnya lebih memikirkan apa yang saya maksud. 

"Agh, gah-!" 

Suara tumpul dari benturan logam. 

"I-itu terlalu berat!!" 



Feli bereaksi. 

Kombinasi berat badan saya dan keterampilan yang telah saya asah sepanjang hidup saya 
diekspresikan dalam satu serangan itu. Bagaimanapun, itu adalah serangan dari pendekar 
pedang terkenal. Feli hanya bisa menahannya selama beberapa detik sebelum pedangnya 
terlepas. Tubuhku terpelintir seolah-olah mengalir dan... 

"Waktunya untuk terbang." 

Tendangan lokomotif mendarat di perutnya. Feli, yang kehilangan keseimbangan, tidak 
bisa bertahan melawannya dan terbang mundur dengan momentum yang baik, 
menimbulkan awan debu di belakangnya. 

Saya tidak menindaklanjuti dengan lebih banyak serangan. Hatiku bergejolak, lapar, 
berteriak keras padaku untuk melanjutkan, menyerang lebih banyak, menggunakan 
pedang lebih banyak. 

"Ini adalah efek samping yang buruk ..." 

Aku sudah menyadarinya. Saya memegang pedang sepanjang kehidupan masa lalu saya, 
dan dalam kehidupan saya saat ini, itu bahkan merusak mimpi saya. Menghunus pedang 
sekali pun pada akhirnya, aku mungkin tidak bisa mengendalikan diriku---saat aku 
memikirkan pemikiran seperti itu, Feli muncul dari puing-puing dan awan debu, dengan 
suara gemerincing. 

"Batuk, mengi ..." 

Dia terbatuk dan mengibaskan pasir saat dia berdiri, lalu mulai berjalan ke arahku. 

"Tidak kusangka kamu menyembunyikan keterampilan seperti itu ..." 

"Itulah mengapa aku selalu mengatakannya, kau tahu? Bahwa aku tidak berniat 
menggunakan pedang." 

"Biarkan singa tidur berbohong, seperti yang mereka katakan ... namun, saya merasa sulit 
untuk menerimanya." 

Feli menerima kekalahan saat pedang terlepas dari genggamannya. Dia tampaknya tidak 
punya niat untuk bertarung lebih jauh. 

"Dengan keterampilan luar biasa seperti itu, tidak ada yang akan memanggilmu "Pangeran 
Sampah"! Dan semua pengaturan pernikahan itu tidak akan ditolak! Apakah Anda harus 
menyembunyikannya sampai merendahkan nilai Anda begitu banyak !? " 

Feli menyaksikan secara langsung bagaimana dan mengapa saya mendapat julukan 
"Pangeran Sampah", tapi ternyata julukan itu menyedihkan. Dia mengatakan kepada saya 



sebelumnya untuk "membuat mereka memakan kata-kata mereka". Kemarahannya 
mungkin beralasan. 

Tapi, saya tidak pernah melakukannya. 

"Aku sudah memberitahumu, bukan? Saya tidak berpikir memegang pedang adalah tanda 
kehormatan. " 

"....ya, memang benar." 

"Aku tidak berniat menggunakan pedang, tapi jika nilaiku diakui melaluinya...sejak saat itu 
dan seterusnya, nilaiku hanya akan diakui melalui pedang. Bagi saya, itu cukup untuk 
menggunakan pedang hanya ketika benar-benar diperlukan. Jika saya menjadikan pedang 
sebagai tujuan hidup saya, maka tidak ada apa pun selain kehancuran yang menunggu." 

"Yang Mulia, seperti apa--- " 

Kata-kata Feli tiba-tiba terhenti. Sepertinya dia menutup mulutnya untuk menahan kata-
kata berikutnya agar tidak keluar dari tenggorokannya. Berkat hubungan kami yang relatif 
lama, saya kurang lebih bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. 

Saya pikir itu adalah bentuk kepedulian. 

Bahkan jika aku dipanggil "Pangeran Sampah" atau diejek sebagai orang lemah yang 
bahkan tidak bisa mengambil pedang, aku tetap menolak untuk melakukannya. Ayah saya 
yang terhormat merencanakan banyak perjodohan, hanya untuk ditolak satu demi satu, 
karena julukan "Pangeran Sampah" semakin menyebar. Meski begitu, saya 
mempertahankan gaya hidup saya yang malas dan tidak beruntung. 

Alasannya persis seperti yang kukatakan pada Feli: begitu aku mengambil pedang, jalan 
menuju kehancuran tak terelakkan. Orang-orang dari siapa saya mencari pengakuan atas 
pedang saya tidak ada lagi. Itulah mengapa saya tidak melihat nilai dalam pedang saya. 

"....Tidak." 

Feli menggelengkan kepalanya sedikit, lalu melanjutkan dengan kata-kata yang berbeda 
dari yang dia mulai. 

"Yang mulia. Apa pun yang terjadi, tolong, jangan mati." 

Kata-kata yang sangat menyukainya. Dia pasti mengerti bahwa dia tidak bisa 
menghentikanku. Jadi dia khawatir. Dia mengungkapkan kekhawatiran dan 
kekhawatirannya sebanyak yang dia bisa. 

"Jika Anda mati, Yang Mulia, saya akan mengikuti Anda. Untuk memberi Anda omelan yang 
tepat. " 



Kata-kata Feli diucapkan tanpa ragu-ragu. Saya memutuskan saya tidak akan membiarkan 
dia mati. Aku ingin melindunginya. Aku tidak tahu apakah itu cinta atau sesuatu yang lain, 
tapi aku tahu aku tidak ingin dia mati. 

"Aku tidak akan mati. Satu-satunya yang bisa membunuhku adalah diriku sendiri atau 
mentorku." 

"Mentormu?" 

"Ya. Mentor saya... keren sampai akhir. Seseorang yang saya kagumi." 

"Apakah begitu." 

Feli tersenyum. Dia tidak tahu siapa yang saya bicarakan, tetapi mungkin merasa tidak 
sopan untuk menggali terlalu banyak tentang hubungan saya dengan mentor saya. 

"Ayo kembali ke kastil sebelum matahari terbenam." 

Itu sekitar satu jam sebelum matahari terbenam. Pada malam hari, "Spada" saya menjadi 
sulit untuk digunakan. 

"Ya, mari." 

Awan gelap menghiasi langit memandang kami, diam-diam. Pertempuran yang 
menentukan mendekat dengan cepat. 
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Bulan masih bersinar ketika aku terbangun di kamar tunggal yang telah ditetapkan Raja 
Leric Afillis untukku, dan melihat ke luar jendela. 

"Saya hidup di zaman yang berbeda, ruang yang berbeda, dengan tubuh yang berbeda, 
tetapi langit tetap sama." 

Saya belum pernah terbangun di malam hari, jadi saya menemukan langit malam sebagai 
pemandangan baru. Aku menertawakan diriku sendiri: sejak aku datang ke kerajaan Afillis, 
aku cukup sering merasa sentimental. 

Segera setelah saya kembali ke kastil bersama Feli, saya meminta untuk berbicara dengan 
paman Leric secara pribadi dan mengumumkan "Syarat untuk kasus di mana pasukan 
kerajaan Diestburg tinggal di kerajaan Afillis". Aku memikirkannya lagi. 

. 

< > 

Saya memang meminta untuk berbicara secara pribadi dengan paman Leric, tetapi karena 
situasi saat ini permintaan saya tidak diterima: sebenarnya, ada tiga penjaga yang hadir 
untuk memastikan keselamatan raja. Ketiganya membuka mata lebar-lebar pada kondisi 
pertamaku. 

Aksesori Putri Mephia adalah apa yang orang sebut sebagai alat sulap. Itu adalah aksesori 
yang cukup mahal, biasanya digunakan oleh anak di bawah umur, yang memberi mereka 
kemampuan fisik yang sama dengan orang dewasa. Bagi mereka, meminjamkan sesuatu 
seperti itu seharusnya tidak menjadi minus besar. Itu adalah alat ajaib, ya, tetapi hanya 
salah satu dari banyak perangkat semacam itu: itu tidak terlalu berharga untuk dirinya 
sendiri. 

Namun, jika permintaan itu datang dari "Pangeran Sampah", semuanya sangat berbeda. 

Apa gunanya orang sepertimu memakainya? 

Aku bisa tahu apa yang mereka pikirkan. 

< > 

Paman Leric dan pengawalnya mungkin mengharapkan kondisi saya menjadi finansial atau 
politik, jadi mereka mengerutkan kening karena keanehan permintaan saya. 



Syarat kedua pada dasarnya tidak boleh masuk ke kamar saya. Itu bukan apa-apa, kata 
mereka, dan menerima dua syarat pertamaku tanpa berpikir dua kali. 

< > 

Jika saya bisa hidup dalam damai, maka saya tidak membutuhkan apa-apa lagi. Jika saya 
bisa melindungi mereka yang penting bagi saya, itu sudah lebih dari cukup. Jadi saya tidak 
akan menggunakan pedang untuk hidup. Tidak lagi. 

Saya yakin dengan keahlian saya dengan pedang: bagaimanapun juga itu adalah buah dari 
ajaran mentor saya. Mentor saya adalah satu-satunya yang bisa saya kalahkan. Saya tidak 
punya niat untuk kalah dari sisa rakyat jelata. 

Saat Paman Leric hendak menundukkan kepalanya kepada saya, untuk menerima kondisi 
saya, saya menghentikannya. 

< > 

Aku tertawa. 

< > 

Di medan perang ini, satu-satunya elemen yang tidak perlu adalah kehadiran "Pahlawan". 
Saya tidak tahu seberapa kuat mereka sebenarnya, tetapi mereka dikatakan mampu 
menghadapi sepuluh ribu tentara yang kuat sendirian. 

"Spada" saya sangat mematikan ketika disaksikan untuk pertama kalinya. Segera setelah 
pertempuran dimulai, seharusnya mudah untuk memotong satu atau dua lengan. Jika itu 
tidak memungkinkan, saya bisa mengulur waktu untuk menguras tenaga mereka. Saya 
memiliki pemikiran seperti itu ketika saya meninggalkan ruang audiensi. 

. 

"Saya percaya bahwa ketika saya meninggal, saya bisa melihat mentor saya dan yang 
lainnya lagi." 

Sejujurnya saya berpikir begitu. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak tahan 
dengan kesendirian dan mengambil hidup saya sendiri untuk pergi menemui mereka yang 
pergi sebelum saya. 

Namun... 

"Namun, inilah hasilnya. Seolah-olah saya dihukum karena mengambil nyawa saya sendiri, 
saya dipaksa untuk berjalan di jalan orang lain." 



Sebuah hidup baru. Jika saya benar-benar harus menjalani yang baru, saya berharap 
mereka setidaknya akan menghapus ingatan yang sebelumnya. Aku bisa bersenang-senang 
hidup, dalam hal ini. Aku bisa saja memegang pedang tanpa terlalu memikirkannya. 

Terlepas dari kenyataan bahwa aku ingat dengan jelas apa yang membawa pedang, di 
sinilah aku, mengangkat senjata lagi. 

Itu sama dalam kehidupan masa lalu saya. 

Mereka semua mengambil dan pergi, meninggalkan sisanya padaku...meskipun mereka 
seharusnya tahu bagaimana perasaan orang-orang yang tersisa. Namun demikian, mereka 
mempercayakan banyak hal kepadaku dan pergi, dengan senyuman juga. 

Pada akhirnya, "Saya senang", kata mereka semua. "Aku bisa pergi tanpa penyesalan". 

"Saya juga ingin mati seperti mentor saya. Saya ingin mati sambil melindungi seseorang, 
dengan kepuasan di dada saya. " 

Itulah intinya. 

Saya berusaha untuk hidup dalam damai, tetapi juga untuk dibebaskan dari kehidupan 
baru ini. Pada akhirnya, aku hanya ingin mati sambil tersenyum. Jika saya memiliki pedang 
di tangan saya, saya akan mulai mencari tempat untuk mati. 

Harapan saya yang lain adalah hidup dalam damai, tetapi jika itu tidak dapat dikabulkan, 
saya ingin mati seperti orang-orang yang saya kagumi. Keinginan saya untuk menemukan 
tujuan sambil melindungi orang lain lebih kuat. 

"Bisakah kamu membunuhku, hai 'Pahlawan'?" 

Saya mengajukan pertanyaan sampai malam, tanpa ada yang menjawab. 
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"Yang mulia!! Yang mulia!! Tolong bangun!!" 

Saat itu masih pagi, tapi aku bisa mendengar langkah kaki yang tergesa-gesa dari sekitar. 
Suara teriakan Feli terdengar melalui pintu. 

Meski begitu, aku tidak keluar dari kamarku, tapi pedang yang dibentuk oleh "Spada"ku 
sudah berada di pinggangku, sama seperti di kehidupanku sebelumnya. Sarung, gagang, 
dan bilah, semuanya berwarna kegelapan. 

"Tidak perlu terlalu terburu-buru padaku." 

Semakin parah keadaan daruratnya, semakin penting untuk bertindak seperti biasa. Aku 
mempertahankan sikap ini saat aku berdiri dan menuju pintu. Begitu aku membukanya, 
pandanganku bertemu dengan Feli. 

"Apakah Anda tidur nyenyak tadi malam?" 

Saya mengajukan pertanyaan ini untuk mencoba menenangkannya. 

"......." 

Tapi tidak ada jawaban yang kembali. Dia hanya menatapku, tercengang. 

"Apakah ada sesuatu di wajahku?" 

"T-tidak, bukan itu ..." 

Feli tidak melihat wajahku, tapi pada pedang yang kubawa, padaku dan pedang itu secara 
keseluruhan. 

"Hanya saja..." 

"Hanya?" 

"Pedang itu terlihat sangat alami untukmu, dan aku..." 

"....apa itu sekarang?" 

Jawaban aneh Feli membuatku bingung, tapi aku memutuskan untuk melanjutkan 
percakapan. 

"Bagaimanapun. Karena kamu berteriak seperti itu, sesuatu terjadi, kan? Kemana aku 
harus pergi?" 



"Raja Afillis ingin berbicara tentang perkembangan selanjutnya." 

"Musuh maju kalau begitu?" 

Aku tersenyum, geli. 

Serangan hari sebelumnya tidak mengarah pada pertempuran pada akhirnya, dan pasukan 
Distoria Mephia dalam kondisi sempurna. 

Kerajaan Afillis, bagaimanapun, jelas melemah dan kelelahan. Mengambil keuntungan 
penuh dari kesempatan seperti itu adalah pilihan yang jelas. Saya berpikir bahwa saya 
mungkin akan melakukan hal yang sama dan tersenyum. Musuh rupanya berbagi sentimen 
saya. 

"... itu persis seperti yang kamu duga. Menurut penjaga, kekuatan 25.000 dibagi menjadi 
dua dan menuju ke sini ... " 

"Itu banyak. Saya kira mereka ingin mengakhiri semuanya sekali dan untuk semua. " 

"Mereka mengirim surat panggilan untuk menyerah, tetapi ada begitu banyak syarat yang 
membuat kerajaan Afillis berjuang untuk menerimanya." 

"Lagipula itu hanya akting. Mereka ingin menggambarkan diri mereka sebagai orang yang 
menghormati kehidupan manusia. Tapi yang sebenarnya mereka inginkan adalah menyapu 
bersih otoritas dan sumber daya Afillis." 

Mentor saya adalah seorang pendekar pedang dan ahli strategi. Setelah menerima 
ajarannya, saya sendiri adalah ahli strategi. Jadi saya kurang lebih mengerti apa yang harus 
dilakukan. 

"Kastil ini memiliki dua gerbang, kan? Yang mana yang 'Pahlawan' tuju? Saya yakin para 
penjaga juga melaporkannya." 

"....tidak, saat ini masih belum diketahui..." 

"Kalau begitu, aku akan mengubah pertanyaannya. Sisi mana yang paling banyak 
tentaranya datang?" 

"....Barat." 

"Kalau begitu aku akan pergi ke barat. Beritahu raja Afillis untuk mempersiapkan 
dukungan belakang. Juga katakan padanya bahwa aku tidak membutuhkan komandan 
untuk menjadi Mephia." 

Seharusnya ada sedikit atau tidak ada kepercayaan pada saya pada saat itu. 



Jumlah pasukan berjumlah 25.000. Bahkan setengah dari mereka akan menjadi empat kali 
lipat pasukan yang saya bawa dari Diestburg. Jika saya menggunakan strategi 
konvensional, peluang kemenangan kami hilang. 

Untuk mengatasi kerugian yang begitu besar, untuk memenangkan perang ini, perlu untuk 
memenangkan kuantitas dengan kualitas. Dengan kata lain, kami harus mempertahankan 
medan perang dengan jumlah pasukan musuh terbanyak. 

Kemudian, seolah-olah menunggu waktu yang tepat, saya mendengar suara yang diwarnai 
ketakutan. 

"Kamu tidak berencana untuk mati, kan? Yang mulia...?" 

"Jangan bodoh." 

Aku tertawa, geli. Memang, dari sudut pandang pihak ketiga, itu mungkin terlihat seperti 
misi bunuh diri. Itu sebabnya saya mengatakan bahwa komandan dukungan belakang tidak 
harus Mephia. Alasan mengapa saya bahkan meminta dukungan belakang adalah karena 
saat ini, ada sedikit atau tidak ada kepercayaan pada saya. 

Jika pasukan Afillian hadir sebagai pendukung belakang, mereka bisa melakukan sesuatu 
jika keadaan berjalan ke selatan. Itu dimaksudkan untuk memberikan ketenangan pikiran 
kepada pihak Afillia dan akan mempengaruhi pertempuran, meskipun tidak banyak. 

"Jika aku berencana untuk mati, aku bahkan tidak akan mengambil pedang. Jika aku ingin 
mati, bagaimanapun juga, aku ingin melakukannya sambil tidur di tempat tidurku." 

"....tolong, katakan saja bahwa kamu tidak akan mati. Atau aku akan takut meninggalkanmu 
sendirian." 

"Hanya kamu dan keluargaku yang sangat khawatir tentang "Pangeran Sampah" yang 
bahkan tidak berguna untuk pernikahan politik, sungguh." 

Feli mengerti dengan cepat bahwa dia tidak bisa menghentikan saya dan menyerah untuk 
mencoba meyakinkan saya. Meski begitu, pengikut setia ini menyuruhku untuk bertahan 
hidup apa pun yang terjadi. 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya selalu dilindungi. Tentu saja, saya juga bertarung 
sendirian, tetapi orang-orang di sekitar saya sangat kuat sehingga saya tidak pernah 
menganggap diri saya kuat. 

Saya menyadarinya hanya ketika semua yang saya cita-citakan telah pergi. Untuk 
menggambarkan tindakan mereka, saya kira kata-kata "Yang kuat memiliki kewajiban 
untuk melindungi yang lemah" akan cocok. 

"Saya akan baik-baik saja. Saya adalah orang dengan seseorang yang harus dilindungi 
sekarang. " 



Di dunia saya sebelumnya, kematian meluap di mana-mana. Karena itu, saya tidak akan 
berjanji atau bersumpah bahwa saya tidak akan mati. Setidaknya, bagaimanapun, saya 
diselamatkan oleh kesetiaan Feli. Dan aku harus membalasnya untuk itu. Tidak peduli 
seberapa tak terduga situasinya mungkin berkembang, saya pasti akan membuatnya tetap 
hidup. 

Jadi... 

"Yakinlah." 

Tidak perlu bagi siapa pun untuk melindungi saya lagi. Aku akan menjadi orang yang 
melindungi orang lain sekarang. Dan ada juga pedang yang telah aku asah untuk bertahan 
hidup di dunia neraka. 

"Bahkan jika saya harus menghadapi ribuan atau puluhan ribu, 'Spada' saya akan menebas 
semuanya." 

"Spada" saya, yang telah menerima dan meneruskan perasaan dan keinginan begitu banyak 
orang, dapat menembus apa pun. Bahkan diriku sendiri. 

"Aku akan memanggil pasukan. Bergabunglah dengan kami setelah Anda menyampaikan 
pesan kepada raja Afillis." 

"Ya, Yang Mulia...!!" 

Feli mungkin tergerak karena akhirnya melihatku bertindak sebagai pangeran yang tepat, 
jadi suaranya lebih hidup dari sebelumnya. 

"Kalau begitu....waktunya untuk memulai." 
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"Apa yang dia rencanakan dengan jumlah kita yang sedikit? Apakah hati pangeran kita 
tergerak oleh putri Mephia atau semacamnya?" 

"Siapa yang bisa mengatakan. Semua orang mengatakan pangeran sampah pangeran 
sampah ini, tapi aku yakin bahkan Yang Mulia tidak akan menyangka dia menjadi sampah 
ini. Menghadapi lebih dari sepuluh ribu musuh hanya dengan beberapa ribu adalah sesuatu 
yang hanya dilakukan oleh orang bodoh. Ms Feli tidak bisa menghentikannya, atau 
mungkin dia menyerah padanya ... dalam hal apapun, lebih baik kita siap untuk yang 
terburuk. 

Pasukan Diestburg yang berkekuatan sekitar 3000 orang mulai bergerak menuju gerbang 
barat. Memimpin mereka tidak lain adalah saya, "Pangeran Sampah" Fay Hanse Diestburg. 
Semangat pasukan rendah, dan mungkin karena mereka sudah mencapai posisi mereka, 
suara ketidakpuasan bisa terdengar di sana-sini. 

"Bahkan jika kita harus mati di sini, alangkah baiknya jika itu bisa membuka mata Yang 
Mulia. Kalau itu yang dipikirkan Bu Feli, mungkin itu bisa menjelaskan kenapa strategi kita 
sembrono ini." 

"....kalau begitu, jika Bu Feli menerima rencana pangeran idiot itu, dia akan...?" 

"Dia akan mati juga, kemungkinan besar. Mereka benar-benar memberinya peran yang 
menyedihkan ... " 

Para prajurit tidak peduli untuk menjaga suara tidak puas mereka tetap tenang, tetapi tidak 
ada yang menghentikan mereka. Begitulah cerobohnya rencananya. 

Aku tidak peduli tentang setiap hal kecil seperti itu sekalipun. Biasanya, strategi yang 
paling masuk akal adalah menggunakan pengetahuan kita tentang letak tanah untuk secara 
bertahap mengurangi pasukan musuh. Namun, kita mungkin kehabisan waktu. Jika tidak 
ada "Pahlawan" di barisan musuh... 

Seorang "Pahlawan", seseorang yang dikatakan mampu menghadapi puluhan ribu tentara 
sendirian. Bahkan jika saya bergegas ke posisi mereka, saya mungkin tidak tepat waktu. 
Lebih dari segalanya, aku harus memastikan janjiku dengan Logsaria Bornest ditepati. 

Dalam hal itu... 

Satu-satunya pilihan yang tersedia adalah bagi saya untuk pergi ke garis depan. 

"Aku akan pergi sendiri. Kalian semua menunggu di sini." 



"Apa.....!" 

Siapa yang paling mengejutkan pesanannya? Bahkan para prajurit yang dengan bebas 
menyatakan keprihatinan mereka sampai beberapa saat yang lalu terdiam. 

"Itu satu-satunya perintahku." 

Lagipula itu tidak penting. Saya tahu apa yang harus saya lakukan. Jadi saya tidak berniat 
terpengaruh oleh perasaan atau pendapat orang lain. 

"Tolong tunggu, Yang Mulia." 

Seorang ksatria berusaha menghentikan saya. 

"Pertempuran ini milik kerajaan Afillis. Bahkan jika Yang Mulia jatuh, pertempuran tidak 
akan berakhir. Sebaliknya, itu hanya akan membuat kerajaan Afillis dan kerajaan 
Diestburg, dipaksa untuk membalas dendam, bahkan lebih dirugikan. Atau mungkin Anda 
berencana untuk beralih sisi dan hanya menyelamatkan diri Anda sendiri? 

"Siapa tahu?" 

Aku terkekeh dan berbalik ke arah yang aku tuju. 

Aku tahu tidak ada gunanya menuruti pertanyaan ksatria itu, jadi aku tidak membuang 
waktu untuk menjawab. 

"Yang harus kalian semua lakukan hanyalah percaya apa yang akan dilihat mata kalian. 
Selain itu, selama Anda adalah prajurit kerajaan Diestburg, perintah anggota keluarga 
kerajaan adalah mutlak. Anda tidak punya hak untuk menghentikan saya. " 

" ---mohon tunggu." 

Suara lain bergema. Yang lebih jelas. 

"Apa sekarang, kepala pelayan." 

Suara yang familier itu milik Feli von Yugstine. 

"Jika Yang Mulia pergi ke garis depan, aku akan menemanimu." 

"Aku menyuruhmu untuk tinggal." 

"Yang Mulia memerintahkan saya untuk melindungi Yang Mulia. Sebagai pengikut 
Diestburg, saya tidak bisa melanggar perintah Yang Mulia." 

"...Apakah begitu." 



Dia benar-benar menangkapku saat itu, pikirku dalam hati. Feli memang keras kepala, tapi 
jika diyakinkan dia menjadi masuk akal. Namun, perintah dari ayah tidak dapat dibatalkan. 

"Aku tidak bisa menjamin kamu akan kembali hidup-hidup." 

Aku berbohong. Sejujurnya, saya ingin menjaga orang-orang yang ingin saya lindungi tetap 
dekat dengan saya. Meskipun begitu, karena aku kurang percaya saat ini, aku harus 
memerintahkan Feli untuk tetap di belakang bersama pasukan yang lain. 

Terlepas dari niat saya, segalanya berubah seperti yang saya harapkan, jadi bibir saya 
sedikit melengkung ke atas. Cukup sedikit sehingga saya hampir tidak menyadarinya. 

"Jika itu terjadi, aku akan menyalahkan nasib burukku." 

"Lakukan sesukamu kalau begitu." 

. 

Saya kemudian memunggungi pasukan dan keluar dari gerbang kastil, dengan hanya Feli di 
belakangnya. Pemandangan di luar adalah gurun, dengan jelas bekas luka perang: pedang 
yang hancur berserakan di mana-mana menceritakan gambaran yang jelas tentang apa 
yang terjadi. 

Ini adalah tempat di mana pasukan Afillis dihancurkan oleh "Pahlawan" jika kuingat. 

"Kepala pelayan, tetap di sini." 

Aku memberi Feli perintah dan berjalan beberapa langkah ke depan. 

Yang saya gunakan adalah bayangan. Saya berkonsentrasi penuh, agar tidak menyeretnya 
masuk. Saat melakukannya, saya menangkap suara para prajurit di belakang kami, 
bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan. 

Apakah dia akan memohon untuk hidupnya? 

Aku yakin dia akan beralih sisi. 

Begitu juga percakapan mereka. Aku terkekeh melihat absurditas yang mereka lontarkan. 

Betapa konyolnya. Berapa kali mentor saya mengebornya di kepala saya? Jika Anda akan 
memohon untuk hidup Anda, potong tenggorokan Anda jutaan kali terlebih dahulu. Tidak 
mungkin aku akan melakukan hal seperti itu. 

Jika aku berpindah pihak, itu setelah menepati janjiku dengan Logsaria Bornest. Saya tidak 
mampu membuang satu-satunya sifat manusia yang saya miliki. 

Aku menghela napas. 



Di kejauhan, saya bisa melihat pasukan yang tak terhitung jumlahnya mendekat. 
Penyerbuan itu mungkin akan mencapai posisiku dalam beberapa menit. Bagus, saya 
berhasil tepat waktu. 

"Saya tidak ingin menunjukkan ini kepada siapa pun selain mentor saya, tapi ..." 

Saat saya berbicara, saya melirik beberapa siluet yang muncul di tepi bidang pandang saya. 
Mereka sedang terburu-buru, gelisah, atau begitulah kelihatannya. Itu adalah putri Mephia, 
memimpin peleton pendukung belakang kecil, datang untuk menuduhku melakukan 
sesuatu yang benar-benar sembrono, tetapi para prajurit menahannya. 

Mephia sepertinya meneriakkan sesuatu, tapi aku tidak memedulikannya. 

"...janji adalah janji. Ini dia." 

Jika memungkinkan... 

Kali ini, saya tidak ingin kehilangan siapa pun. Aku tidak ingin mengalami kesendirian lagi. 
Aku menggambar "Spada" yang ada di pinggangku dan menikamnya ke tanah. Saya 
mencoba untuk menekan perasaan saya sebanyak mungkin, memaksakan mulut saya 
untuk tersenyum, dan mengingat kenangan nostalgia yang jauh. 

. 

<<***, Anda tidak dimaksudkan untuk menjadi pendekar pedang. Tidak jika setiap kali 
Anda memotong, ekspresi Anda begitu sedih. Di dunia ini, bagaimanapun, tidak bisa 
bertarung berarti sekarat seperti kematian seekor anjing pada hari berikutnya. Bukan 
masalah berbakat atau tidak. Jadi kamu harus tertawa. Meski harus memaksakan diri. 
Tempelkan senyum di wajah Anda. Sejuta kali lebih baik dianggap gila daripada dianggap 
lemah. Setidaknya di dunia ini.>> 

. 

Aku terkekeh pada diriku sendiri dan bibirku membentuk senyuman kecil. 

Saya tahu. Aku benar-benar melakukannya. Mentor saya mengatakan itu seribu kali. 

. 

<<***, kamu lemah, jadi setidaknya kamu harus bertindak kuat.>> 

. 

Di dunia sebelumnya, semua orang yang saya kenal mengatakan hal yang sama: Anda 
lemah. Beberapa dari mereka memiliki kemampuan yang kurang lebih sama denganku, tapi 
bahkan mereka menyebutku lemah. Hatiku sangat lemah tanpa harapan. Berapa kali saya 
diberitahu bahwa saya memilih dunia yang salah untuk dilahirkan? 



Paling tidak, Anda harus memalsukan penampilan Anda. Bertindak seperti Anda milik 
dunia ini. Sejak saya diberitahu itu, saya mencoba untuk selalu tersenyum dan tertawa, 
seperti yang dilakukan mentor saya. Saya tidak pernah melupakan ajaran itu. Sekarangpun. 

"Ha ha ha" 

Saya tersenyum, sangat khas dari diri saya, yang tidak pernah saya tunjukkan di dunia ini. 
Sebuah tawa bodoh, tanpa pikiran. Ini sudah menjadi medan perang, meskipun senyum 
menempel di bibirku. Bagi saya, seseorang yang benar-benar kuat adalah seseorang yang 
selalu bisa tertawa. Seseorang yang selalu memiliki kelonggaran, kemewahan untuk 
tertawa. 

Jadi aku juga tertawa. 

Setidaknya dalam bentuk, seperti mentor saya, sejak hari saya mulai berdoa untuk menjadi 
kuat. 

"Hahahaha." 

Aku tidak bisa berhenti tertawa. Saya tidak akan berhenti. Saya tidak menertawakan 
membunuh orang: Saya menertawakan diri saya yang sangat jujur, mengikuti ajaran 
mentor saya dengan setia. 

Tidak ada keraguan tersisa dalam diri saya tentang pembunuhan. Itu sebabnya saya 
berpikir bahwa nama "Pangeran Sampah" sangat cocok untuk saya. 

" Ha--- " 

Waktu untuk mengakhiri ini. 

. 

< > 

. 

Ini adalah kisah heroik sampah yang hidup dengan pedang, berubah menjadi binatang 
buas, dan masih terus mengayunkan pedangnya. 

Saya terus tersenyum, seperti inspirasi saya, mentor saya. Di mata orang lain, aku mungkin 
terlihat seperti orang bodoh. Aku bahkan mungkin terlihat gila. Meski begitu, aku akan 
terus tertawa. 

Saya menggunakan kata-kata yang selalu dikatakan mentor saya, berharap semakin banyak 
yang saya lakukan, semakin saya akan menjadi seperti dia. 

"'Satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya menjadi medan perang.'" 



Saya mengucapkan kata-kata dengan penekanan. 

"Spada" saya, tertusuk ke tanah, bergetar dan bergetar, seolah ingin berayun maju, untuk 
memotong. Di depanku, gerombolan pasukan musuh yang tampaknya tak ada habisnya 
mendekat. Tapi mereka tidak berarti banyak. 

Tidak ada yang akan menghentikan saya dan "Spada" saya. 

"Kamu menemukan lawan yang salah. Ratakan nasibmu dan mati." 

Aku menuangkan lebih banyak kekuatan ke pedangku. 

. 

< > 

. 

Aku mendengar suara nostalgia. 

Ya memang. Aku bisa melakukan itu. 

. 

< > 

< > 

. 

Suaraku dari belakang kemudian menjawab. 

Semakin banyak Anda menggunakan teknik garis keturunan, semakin banyak kekuatan 
yang Anda gunakan, jadi berlebihan berarti kehilangan kesadaran. Itulah kelemahan teknik 
garis keturunan. 

. 

< > 

<<...tapi kemarin aku membunuh semua orang yang menyerangku. Aku tidak terluka sekali 
pun.>> 

< > 

. 

Aku tersenyum sambil mengenang, lalu memberi perintah pada "Spada"ku. 



. 

< > 

. 

Lebih baik dari siapa pun, lebih ketat dari siapa pun, lebih kejam dari siapa pun. Berharap 
perasaan saya entah bagaimana bisa mencapai mentor saya, saya tersenyum. 

Dalam pikiran saya, saya melihat gunung mayat yang saya buat di masa lalu. Aku 
meninggikan suaraku, untuk melakukan hal yang sama sekali lagi. 

" Bunuh--- " 

. 

< > 

. 

"...'Spada -- Gunung Mayat'" 

Detik berikutnya, tentara musuh yang menuju ke sini berhenti di jalur mereka. 

"....apa..?" 

Hati mereka ditusuk dan ditusuk oleh pedang hitam legam yang lahir dari bayangan 
mereka sendiri, mereka meludah dan batuk darah. Armor mereka tertusuk, seolah-olah 
tidak memberikan perlindungan. 

"Apa... yang...?" 

Sebuah pedang menusuk hatimu tiba-tiba. Itu adalah pemandangan yang terlalu tidak 
nyata. Para prajurit runtuh satu demi satu, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. 
Setelah sebagian besar tentara musuh jatuh ke tanah dan pandangan menjadi lebih jelas, 
beberapa orang yang selamat berdiri di sana, terdiam, menatapku. 

. 

< > 

. 

"Ya itu benar. Aku masih belum bisa sejauh itu." 

Namun... 



"Tapi saya tidak mengatakan 'tidak mungkin' lagi. Aku akan hidup, dengan caraku sendiri. 
Meski aku tidak kuat. Walaupun demikian..." 

Aku menatap langit dan berbisik. 

"Jika aku bisa mati tanpa penyesalan, mungkin aku akhirnya bisa bertemu kalian semua 
lagi." 
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"....siapa itu?" 

Seorang pria berseragam militer biru tua mengerutkan kening dan berbicara dengan nada 
bermasalah. Pria itu, seorang komandan yang dikirim dari Beredhia, salah satu negara yang 
berperang melawan Afillis, berbicara sambil melihat ke tempat pembantaian di depannya. 

"Dia bukan dari Afillis...pakaian yang berbeda." 

Kerajaan Afillis benar-benar didorong hingga punggungnya menempel ke dinding. 
Meskipun begitu, apakah mereka akan menghemat kekuatan bertarung semacam ini? 

Tidak. 

Dalam hal ini, itu harus menjadi bala bantuan. 

"Sebuah kerajaan yang memiliki ikatan dengan Afillis..." 

Refleksi diam. 

Sebuah kerajaan yang akan mengirim bala bantuan meskipun mengetahui tentang kerugian 
Afillis... 

Pria itu kemudian mengingat bendera merah berkibar yang terlihat sehari sebelumnya. 
Hanya ada satu negara dengan warna merah di bendera mereka. 

"....Diestburg!" 

Kerajaan Diestburg dan kerajaan Afillis sebenarnya telah membentuk sebuah perjanjian. 
Pria itu pasti berasal dari sana, tetapi masih ada sesuatu yang tidak berbunyi klik. 

"Negara itu seharusnya tidak memiliki "Pahlawan", meskipun ..." 

Hanya seorang "Pahlawan" yang bisa melakukan pembantaian sedemikian rupa sendirian. 
Di era ini, layanan "Pahlawan" diperoleh melalui penghargaan dan perlakuan yang luar 
biasa, mencari bantuan mereka di masa perang: semakin banyak negara membentuk 
hubungan kekuatan seperti itu dengan mereka. 

Kerajaan Diestburg, bagaimanapun, adalah contoh utama dari sebuah negara yang menolak 
untuk mencari jasa "Pahlawan". Tidak perlu benih konflik seperti itu di kerajaan kita, kata 
mereka. Apa yang akan terjadi selanjutnya hanyalah perebutan tanah dan sumber daya 
dengan kekerasan. Karena itu, mereka tidak memandang rendah "Pahlawan", tetapi juga 
tidak akan secara aktif mencoba untuk mendapatkan bantuan mereka. 



"Boleh saya bicara, Count?" 

"Ya ampun, Tuan Rabal. Apa masalahnya?" 

Putra kedua dari keluarga marquis di Beredhia, Rabal Calentia. Meskipun dia tidak dalam 
garis untuk mewarisi gelar marquis, posisinya mengharuskan pria yang dipanggil count 
untuk memanggilnya dengan hormat. 

"Prajurit yang gugur adalah ... sekitar seribu. Itu bukan masalah semata, karena 
kesenjangan antara kekuatan kita masih besar. Bahkan jika kita telah kehilangan seribu 
pasukan, kemenangan kita masih pasti." 

"Lalu apa yang ingin kamu katakan?" 

"Masalahnya adalah, identitas pria yang menyebabkan pembantaian ini..." 

"Tuan Rabal, Anda kenal orang itu?" 

"Hitung, tidak bisakah kamu melihatnya...!? Seragamnya mungkin berlumuran darah, tapi 
itu tidak diragukan lagi... tanda dari keluarga kerajaan Diestburg!!" 

"....apa katamu?" 

Mata Count terbuka lebar karena terkejut. Dia mengira bahwa pakaian pria itu terlihat 
terlalu rapi untuk pakaian seorang prajurit. Darah musuh yang menodai seragamnya 
semakin meningkatkan sosok pria yang tampak mulia itu. Itulah alasan mengapa hitungan 
tidak memperhatikan. 

"Jika demikian, apa? Pria yang berdiri di sana adalah anggota keluarga kerajaan?" 

Memang, jika di keluarga kerajaan Diestburg ada seseorang dengan kemampuan yang 
setara dengan "Pahlawan", tidak perlu mencari layanan darinya. 

Dalam hal ini, tidak perlu mengambil risiko yang tidak berguna juga. "Pahlawan" selalu 
merupakan elemen yang sangat mudah berubah. Kapan mereka akan mengkhianati? 
Berapa lama mereka akan tinggal? Itu semua tergantung pada mereka. 

"Tidak ada penjelasan lain yang mungkin." 

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

Rabal memberikan pilihan untuk dibuat oleh komandan. 

Jika seorang anggota keluarga kerajaan Diestburg memang memperoleh kemampuan 
manusia super yang setara dengan "Pahlawan", dia harus segera ditangani, atau dia akan 
berubah menjadi masalah yang jauh lebih besar. 



Banyak "Pahlawan" yang egois dan aneh. Kebanyakan dari mereka berpikir bahwa mereka 
istimewa, bahwa mereka tidak mungkin kalah dari siapa pun, mereka terlalu bangga. Ada 
pengecualian, tentu saja, tetapi jumlahnya sedikit dan jauh di antaranya. 

Kerajaan Diestburg, bagaimanapun, bisa menggerakkan "Pahlawan" dengan bebas. Dari 
sudut pandang negara lain, sangat penting untuk menghapus elemen yang berpotensi 
berbahaya saat itu juga. 

"...Kurasa hanya ada satu pilihan." 

Mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Seorang "Pahlawan" untuk "Pahlawan". 

Di antara jeritan kesakitan para prajurit, suara tawa yang sangat berbeda terdengar jelas. 

Hanya ada satu cara untuk menghentikan amukan pendekar pedang, seperti yang 
dinyatakan dengan jelas oleh pembantaian di depan mereka. 

. 

"Yang Mulia, Anda ..." 

Nada Feli sedih. Tapi aku terus tertawa, mengayunkan pedangku. Jeritan penderitaan 
bergema di medan perang. "Spada" saya terus memberikan serangan fatal, tanpa 
membiarkan para prajurit yang ketakutan melarikan diri dari medan perang. 

Prajurit yang melarikan diri dari Anda mungkin menjadi ancaman lagi di masa depan. Jadi, 
satu ayunan, satu pembunuhan. Jika mereka menghadapkan Anda dengan senjata, mereka 
harus dibunuh tanpa ragu-ragu. Jangan biarkan siapa pun melarikan diri. Jika Anda tidak 
ingin mati, jadilah iblis. Jika Anda ingin hidup, buang semuanya dan ubah menjadi binatang 
buas sejati. 

Begitulah cara saya dibesarkan. 

Darah menari-nari di udara. Setiap kali saya mengayunkan pedang saya, darah segar baru 
menghiasi kekosongan. 

"... itu bukan pemandangan yang indah, kan? Jika Anda terluka, kembali ke dalam dinding 
kastil. Ya, benar. Tidak ada yang akan lewat di sini. " 

Ketika pasukan yang ditebas oleh "Spada" saya melebihi sekitar seribu ... 

Tidak ada tentara di sekitar saya lagi. Prajurit yang tersisa mundur, menjaga jarak, dan 
membangun formasi baru untuk menjatuhkanku. Jadi saya pikir itu adalah kesempatan 
terakhir saya untuk berbicara di medan perang ini. 

"Bukankah... menyakitkan?" 



Bahkan karena kesopanan, sulit untuk mengatakan bahwa saya adalah orang yang sering 
tertawa. Namun sekarang saya tertawa, keras, terus menerus. Itu adalah pemandangan 
yang aneh. 

Feli tahu berapa kali aku mengatakan aku tidak ingin memegang pedang, dan 
pertanyaannya datang dari itu, kurasa. 

"Aku penasaran." 

Namun, saya tetap mempertahankan sikap menantang saya. Di masa lalu, saya akan 
menjawab bahwa itu menyakitkan, mungkin. Tapi itu masa lalu saya. Bahkan jika aku 
mengatakan sesuatu seperti itu, itu hanya kebohongan belaka. 

Feli tidak akan puas dengan hal seperti itu. 

"Tetapi" 

Saya telah memutuskan untuk tidak pernah memegang pedang lagi. Tindakan yang saya 
lakukan saat ini. Saya memiliki "Spada" di tangan saya, demi melindungi orang lain. 

Saya dilindungi sepanjang waktu, tetapi pada saat itu, saya akhirnya menggunakan pedang 
saya untuk melindungi orang lain. Memikirkannya, rasanya ingin tertawa. Kapan saya 
mulai berpikir bahwa saya adalah orang kuat yang mampu melindungi orang lain? 

Namun, saya tidak menyukai alasan itu sendiri. Sebaliknya, saya harus mengatakan bahwa 
saya cukup menyukainya. Maksud saya... 

"Saya telah mengambil pedang  sekali lagi  untuk melindungi orang lain. Tindakan seperti 
itu adalah kebalikan dari kesendirian." 

Kesendirian... menyakitkan. Ketika saya menderita dalam kesendirian, berapa kali saya 
memikirkan betapa putus asanya saya ingin melihat mentor saya dan yang lainnya? Betapa 
saya ingin berbicara dengan mereka, betapa saya ingin kembali ke masa lalu. 

Pada kenyataannya, semua orang telah pergi. Meski begitu, saya melakukan yang terbaik 
untuk hidup. Saya mencoba untuk hidup, bertahan, dan hancur. 

Jika saya bisa bebas dari rasa sakit itu, saya akan dengan senang hati membunuh. Jadi 
jangan menatapku dengan mata sedih itu. Oke? 

"Tidak ada yang perlu kamu sedihkan sekarang. Saya mengambil pedang dari kehendak 
bebas saya sendiri, saya membunuh dari kehendak bebas saya sendiri juga. 

Jadi dia tidak perlu khawatir, dan belum. Semakin banyak waktu berlalu, semakin Feli 
sepertinya akan menangis. 

. 



< > 

. 

Saya bisa mendengar kata-kata mentor saya. Oh benar...Aku tidak tertawa lagi. 

"....kotoran." 

Mentor saya selalu mengatakan kepada saya bahwa saya terlihat sedih setiap kali saya 
mengayunkan pedang saya. Feli mungkin menyadarinya. 

"Aku tahu itu." 

Feli menangkap kata-kata yang keluar dari mulutku dan melanjutkan, seolah-olah dia 
membenarkan firasatnya selama ini. 

"Itu tawa palsu. Anda sangat buruk dalam hal itu, Yang Mulia. " 

"......" 

Saya menyadari bahwa apa pun yang saya katakan, saya akan menggali kuburan saya 
sendiri, jadi saya tetap diam. 

"Yah, kamu lihat ..." 

Aku mengacak-acak rambutku, berusaha menemukan kata-kata untuk melanjutkan. 

"Aku tidak seperti--- " 

Selemah yang Anda pikirkan. Aku baru saja akan mengatakannya, ketika angin sepoi-sepoi 
menerpa pipiku. Angin yang sangat aneh. 

Menanggapi fenomena yang tidak wajar ini, saya mencengkeram "Spada" saya dengan lebih 
kuat. Kemudian... 

Suara tumpul logam beradu menggema di depan Feli. 

"....bukankah kamu diajari untuk tidak mengganggu orang lain ketika mereka sedang 
berbicara? Wanita." 

"Wow, kamu menangkis itu?" 

Seorang wanita yang berusia sekitar 20 tahun menanggapi dari segi penampilan. 

Armornya ringan, tapi senjatanya adalah pedang lebar. 

Tidak, mungkin armornya ringan karena berat pedangnya. Wanita itu membuat jarak di 
antara kami, menatap kami dengan cermat. 



"Kepala pelayan. Apakah kamu melihat itu?" 

"....permintaan maaf saya. Saya tidak bisa." 

Pertanyaan saya dimaksudkan untuk mengkonfirmasi apakah dia bisa menangkis serangan 
itu atau tidak. Bahkan aku berhasil memblokirnya hanya berkat instingku. Saya tidak 
sepenuhnya fokus, itu benar, tetapi musuh jelas berbahaya. 

"Kembalilah ke dalam kastil kalau begitu." 

Saya menyiratkan bahwa dia hanya akan menghalangi. Ketika saya menguasai penggunaan 
"Spada" saya, tidak ada orang lain yang bersama saya lagi. Jadi saya akan merasa sulit 
untuk bertarung dengan seseorang yang dekat dengan saya. 

"....dipahami." 

"Dan menurutmu aku akan membiarkanmu?" 

Feli dengan cepat berbalik ke arah kastil, tetapi wanita itu menyela dengan nada 
mengancam. 

"Apakah  kamu  pikir aku akan membiarkanmu melakukan apa saja, nona?" 

Saya mengirim kata-kata wanita itu kembali padanya. 

"Aku tidak ingat meminta izin." 

"Kalau begitu kamu bisa mati sekarang." 

Ada jarak yang jauh antara aku dan wanita itu. Terlalu besar untuk pedang mencapainya. 
Tapi meski begitu... 

Tidak ada yang tidak bisa dilakukan "Spada" saya. 

"Spada -- Tebasan" 

Aku mengayunkan pedangku. Tindakan sederhana, tapi saat ayunanku berakhir, pedang 
berbentuk bulan sabit muncul dan bergegas menuju wanita itu, mengukir tanah di 
belakangnya. 

"Sesuatu seperti itu..." 

Tidak bisa menghentikan saya! 

Dengan sikap yang agak angkuh, wanita itu menghindari tebasan dengan mudah. Momen 
yang sama... 

"Apakah kamu bodoh?" 



Aku muncul di tempat yang dia hindari, seolah-olah aku telah melihat masa depan, 
pedangku terangkat tinggi. 

"Apa!?" 

Aku mengabaikan keterkejutan wanita itu dan mengayun ke bawah. Pedang besarnya tidak 
bisa tepat waktu, dan saat kupikir aku akan melihat darah segar menyembur keluar... 

"Hanya bercanda." 

Pedangku mengenai tubuh wanita itu, yang larut menjadi kabut. Kemudian, suara wanita 
yang seharusnya kutebas terdengar dari tempat lain. 

Tidak, bukan itu. Yang benar adalah... 

"... rasanya aku tidak memotong apapun." 

"Tentu saja tidak. Apa yang Anda potong hanyalah ilusi yang saya buat. Tidak mungkin itu 
"terasa" seperti apa pun. 

"Jadi kau adalah "Pahlawan"." 

"Yup, peluangmu untuk menang adalah nol. Jadilah anak yang baik dan mati, oke? Pangeran 
kecil." 

"Ilusi, hmm..." 

Apa kata nostalgia. Saya ingat pernah bertemu dengan pengguna ilusi sebelumnya. 

. 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

Pria berambut gimbal itu melanjutkan, setelah menghela napas menyerah. 

< > 

Dia tampak seperti sedang mengibarkan bendera putih, karena tidak ada cara baginya 
untuk bersaing dengan itu. Di mata saya, mentor saya benar-benar luar biasa, tetapi pria 



dengan rambut gimbal itu juga memiliki ilmu pedang yang jauh melampaui batas akal 
sehat. 

Namun, bahkan dipasangkan dengan serangan ilusinya, mudah bagi mentor saya untuk 
menetralisirnya. Saya merasa seperti saya tidak akan pernah menandingi mentor saya, 
tidak peduli berapa lama saya hidup. 

< > 

. 

Aku tersenyum setelah mengenang dan memejamkan mata. Wanita itu mungkin 
menganggapnya sebagai tanda bahwa aku telah menyerah pada pertarungan: dia masih 
mengambil tindakan pencegahan untuk menyembunyikan tubuh aslinya dengan ilusi, 
tetapi kemudian mengayunkan pedangnya, mengarah ke leherku. 

Sebuah serangan diikuti oleh embusan angin yang bergemuruh. Namun demikian... 

Apa yang berserakan bukanlah darah segar, tetapi hanya percikan. Suara tumpul dari 
benturan logam bergema. 

"...kau...memblokir...?" 

Bentrok pedang dengan wanita itu mengungkapkan posisi tubuh aslinya, tersembunyi oleh 
ilusi... 

"Anda disana." 

Tanpa ragu, aku menurunkan pedangku. Wanita itu buru-buru mundur, jadi kali ini juga 
aku tidak merasa seperti memotong apa pun. 

Karena ilusinya dan gaya membunuhnya saat bermain dengan nyawa lawan, wanita itu 
memiliki nama kedua "Game of Illusions". Nama aslinya adalah Idies Farizard. 

Dia adalah alasan mengapa Afillis dibuat bertekuk lutut, seorang pendekar pedang yang 
mendapatkan gelar "Pahlawan" berkat teknik ilusinya. 

Namun, kedekatannya denganku sama buruknya. Alasannya sederhana: Aku pernah 
bertemu pengguna ilusi yang lebih kuat darinya. Sangat. Jika saya harus menghadapi pria 
berambut gimbal itu, segalanya mungkin akan berbeda, tetapi dibandingkan dengan dia, 
dia jelas lebih rendah. 

"Haha." 

Sekali lagi aku tertawa, untuk menggunakan pedangku. Kemudian, seolah mengejeknya, 
aku berbicara. Mataku masih tertutup. 



"Datanglah padaku, pengguna ilusi. Saya akan menghancurkan kepercayaan diri Anda 
berkeping-keping. " 
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"Jangan berani-beraninya... main-main denganku..!!" 

Aku mencapai batas kemarahanku dan berteriak. Mataku terbuka lebar. Aku tidak bisa 
menerima kenyataan. Realitas luar biasa yang membuat urat nadi di pelipisku menonjol. 

"Mengapa?" 

Itu seharusnya menjadi pekerjaan yang mudah. Saya sangat yakin bahwa ilusi saya tidak 
akan pernah kalah dari siapa pun. Selalu seperti itu, dan harus terus seperti itu. Dan lagi... 

Saya tidak hanya mengendalikan penglihatan, tetapi bahkan suara, melalui ilusi saya. Saya 
menciptakan situasi di mana mata dan telinga lawan tidak bisa berfungsi dengan baik. 
Situasi di mana saya berada pada keuntungan mutlak. Atau setidaknya... begitulah 
seharusnya. 

"Mengapa....!?" 

Jadi kenapa...? 

"Kenapa aku yang terjepit di sini.....!?!?!" 

. 

Idies Farizard, "Pahlawan" yang disebut "Game of Illusions", melolong dan memelototiku. 
Dalam hal luka, aku punya lebih dari dia. Namun, milikku semua dangkal. Pengalaman saya 
selama bertahun-tahun memberi saya kemampuan penghindaran yang luar biasa. 

Ilusi itu menipu penglihatan dan pendengaranku, tapi sensasi fisik tidak bisa dipalsukan. 
Begitu Idies menyerang dan aku merasakan sakit, aku menghindar dengan kecepatan luar 
biasa. Insting pendekar pedangku juga berkontribusi. 

Menggunakan kemampuan ini, aku memamerkan taringku padanya. Lagi pula, bahkan ilusi 
tidak dapat digunakan tanpa risiko selamanya. 

Bahkan pria berambut gimbal, yang bisa bertahan hidup di dunia neraka itu, hanya bisa 
menggunakannya terus menerus paling lama dua jam, seperti yang dia katakan sambil 
tertawa. 

Jika lawan saya berencana untuk terus menggunakan ilusi, saya akan menghiburnya 
selama itu. Saat energinya habis, kepalanya akan terbang juga. 



Wanita itu memperhatikan bahwa saya tidak terburu-buru untuk mengalahkannya dan 
mungkin memahami jalan pikiran saya. Idies mulai menyadari bahwa dia terpojok sedikit 
demi sedikit. 

Karena sikap pasifku, aku harus memilih apakah akan menghindar atau menangkis pedang 
Idies. Setelah melakukannya, aku mengayunkan pedangku ke tempat yang aku perkirakan, 
lalu melakukan serangan balikku. Tentu saja, itu hanya prediksi dan tidak pasti, tetapi 
ketepatan saya tidak bisa diremehkan. 

"Diee!! Menghilang dari pandanganku sudah!!" 

Tidak peduli berapa kali dia mencoba membunuhku, aku terus menghindari ilusinya 
seolah-olah aku bisa melihat menembusnya, jadi Idies mulai merasa takut. 

"Hei sekarang, topengmu terkelupas, nona" 

Tebasan kasar dan liar. Keyakinan awalnya memudar dengan cepat. Aku menjaga 
kerusakan yang ditimbulkannya seminimal mungkin dan tertawa. 

"Hei, kamu kuat, kan? Ayo tertawa!" 

Yang kuat tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Mentor saya selalu tertawa, bahkan 
saat dia meninggal. Kenalan saya yang lain juga sama. Bahkan jika mereka kehilangan 
lengan, mereka masih tertawa. Bahkan dengan lubang di perut mereka, mereka tertawa, 
seperti tidak bisa melakukan apa-apa lagi. 

Karena mereka tahu bahwa membuat lawan berpikir bahwa mereka memiliki sesuatu yang 
tidak diketahui, sesuatu yang tak terduga, adalah kunci kemenangan. Karena mereka tahu 
setidaknya mereka bisa membuat mereka membayar. 

"....apa kau gila atau apa...!?" 

Manusia mengambil 80% dari informasi yang mereka miliki melalui penglihatan. Dalam 
keadaan di mana informasi itu hilang dan suara juga hilang...dimana langkah kaki yang 
mendekat dapat terdengar dari sekeliling dan tidak ada informasi berguna yang bisa 
diperoleh, aku tertawa. 

Aku terkekeh, benar-benar geli. Apa yang akan Anda sebut orang seperti itu, jika tidak gila? 
Saya mengerti mengapa Idies akan mengatakan sesuatu seperti itu. 

. 

Tugas sederhana, untuk membunuh pangeran "Pahlawan" palsu. Atau begitulah dia 
diberitahu. 

Apa yang palsu tentang orang ini...!? Dia lebih kuat dari rata-rata Pahlawanmu...!! 



Ini adalah pertama kalinya dia bertemu seseorang yang, meskipun tidak dapat 
menggunakan penglihatan dan suara, menjaga kerusakan yang mereka derita seminimal 
mungkin dan dia tidak dapat membunuh tidak peduli seberapa keras dia mencoba. 

Idies mengayunkan pedang besarnya lagi, berjanji pada dirinya sendiri bahwa, jika dia bisa 
kembali utuh, dia akan memotong dua pria arogan yang memberinya tugas. 

Kemampuan untuk menggunakan ilusi adalah keuntungan besar, tetapi secara alami juga 
memiliki kekurangan. Itulah alasan mengapa dia menggunakan pedang lebar. Karena ilusi 
menggunakan banyak sumber dayanya, dia tidak bisa menggunakan sihir sama sekali. Jadi 
satu-satunya pilihannya adalah menggunakan pedangnya. 

. 

"Gila, katamu?" 

Saya tidak tahu apa artinya itu baginya, tetapi bagi saya itu hanyalah pujian. Kata itu adalah 
apa yang saya tetapkan sebagai tujuan saya untuk bertahan hidup. 

"Ha ha." 

Namun, perilakuku hanyalah tipuan. Sebuah fasad kebohongan yang saya pasang untuk 
bertahan hidup. Di dunia itu, saya benar-benar normal, sampai akhir. Namun dia 
menggambarkan saya sebagai orang gila. 

Betapa naifnya... itu yang sejujurnya aku pikirkan. 

"Sial, sial, sial, sial!!!" 

"Kamu tiba-tiba sangat putus asa, bisakah aku menganggapnya sebagai tanda bahwa kamu 
tidak akan bisa membuat ilusi lagi segera?" 

Aku memutar bibirku dengan seringai dan memiringkan kepalaku. 

"Jadi itu rencanamu..." 

"Sayangnya bagi Anda, saya agak akrab dengan pengguna ilusi. Dia biasa tertawa dan 
mengatakan bahwa mereka tidak bertahan lama." 

Belum genap 30 menit berlalu. Pria berambut gimbal itu tidak akan menunjukkan bahwa 
ilusinya akan hilang, bahkan setelah dua jam berlalu. 

"....hei, pangeran, kenapa kita tidak membuat kesepakatan?" 

Suara seperti kucing mendengkur, ingin menjilatku. Tetap saja, itu dibengkokkan oleh rasa 
takut yang mencekam. Idies melihat sangkar pedang yang aku buat segera setelah aku 
menyadari bahwa pendengaranku tidak akan membantuku dalam pertempuran. 



Karena saya menyadari bahwa ada kemungkinan dia bisa menghilang tanpa saya sadari, 
saya membuat sangkar pedang di sekitar kami dengan "Spada" saya, untuk mencegahnya 
menyerang Feli atau tentara lainnya. 

Kubah pedang bayangan menyelimuti kami, dengan jelas menunjukkan bahwa tidak ada 
jalan untuk melarikan diri. 

Idies mencoba menyerang sangkar pedang, hanya untuk menderita luka yang agak dalam 
sebagai balasannya, jadi dia tahu dia tidak bisa lari. 

"Kesepakatan?" 

"... ya, kesepakatan. Aku tidak akan menyerangmu lagi. Aku akan meninggalkan peri itu 
sendiri dan aku akan meninggalkan Beredhia juga. Saya bahkan bisa mulai melayani 
Diestburg! Ya, aku akan dengan senang hati melayani pangeran sepertimu!! Jadi-" 

Aku bisa tahu ke mana dia pergi. Jadi saya menyela dia dengan nada kering. 

"Jadi aku harus mengampunimu?..." 

Balasan saya jelas menunjukkan kejengkelan saya. 

"...Aku tidak tahu kesalahpahaman apa yang ada di kepalamu, tapi begitu kamu bersilangan 
pedang, kamu bertarung sampai kamu atau lawanmu mati. Saya tidak berniat membiarkan 
Anda pergi dari awal, tapi mana bukti bahwa Anda tidak berbohong? Hanya ada satu cara 
bagi Anda untuk bertahan hidup. Anda hanya perlu membunuh saya. Sederhana, bukan?" 

"Dasar anak nakal...!!" 

Idies mengatupkan giginya karena marah, mematahkan gigi yang sebenarnya sehat. 

"...sesuai keinginanmu, kalau begitu...aku akan membunuhmu dengan kartu trufku...." 

Suasana berubah. Kata-katanya terdengar seperti gertakan pada awalnya, tetapi perubahan 
auranya membuktikan bahwa itu tidak benar. Dia mungkin membuat tekadnya, atau akan 
mencoba sesuatu yang cukup berisiko. Aku tidak tahu yang mana, tapi ada satu hal yang 
aku tahu. 

"Akhirnya kita seimbang." 

Karena gaya bertarungnya menggunakan ilusi, Idies mungkin selalu bertarung dengan 
risiko kematian yang minimal. Tapi sekarang, dia terpojok. 

Aku menyunggingkan senyum kosong. Ketika saya berhenti ragu-ragu sebelum 
mengayunkan pedang dan membunuh, saya berubah menjadi binatang buas. Saya ingat 
bagaimana rasanya ketika mengayunkan pedang itulah yang membuat saya merasa hidup. 



"Menyesali dan mati!! Menangis dan mati!! Tenggelam sampai mati!!" 

Idies berteriak histeris, seolah kehilangan dirinya sendiri. Meski begitu, bibirnya 
melengkung membentuk seringai jahat, mengingatkan pada seorang penyihir. 

Dia terkekeh. Saya juga melakukannya. Inilah yang dimaksud dengan duel sampai mati. 

"Ingat--- ! " 

Idie melolong. Sesuatu mendekat. Jika itu tidak menimbulkan risiko baginya, dia akan 
menggunakannya sebelum memohon untuk hidupnya. Namun, dia tidak melakukannya. 
Jika memungkinkan -- 

"Ini dia." 

" ---Phantom !" 

Detik berikutnya... 

"........" 

Aku terdiam. Lima indra saya kembali normal. Semua trik dan tipu daya yang disebabkan 
oleh ilusi benar-benar hilang. Tidak ada kesalahan. 

"Spada" saya mulai berderak. Memberitahu saya untuk membuka mata saya, untuk melihat 
ke depan saya. Saya bisa merasakan aroma nostalgia, suasana nostalgia, dan sensasi 
nostalgia. 

"......." 

Aku membuka mataku perlahan. Saat aku melakukannya, pikiran tentang Idies Farizard 
menghilang dari pikiranku. Kejutan yang saya rasakan begitu hebat sehingga saya lupa 
tentang semua yang terjadi sampai beberapa detik yang lalu. 

Aku terlihat linglung pada pemandangan yang mustahil. Saya mencoba mengatakan 
sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. 

Aku benar-benar diam. 

"......sebuah." 

Berbagai emosi meletus dalam diri saya, seperti air melalui bendungan. Saya bukan orang 
yang berbicara dengan banyak emosi, tetapi kali ini kata-kata saya dipenuhi dengan kasih 
sayang, sangat berbeda dengan Fay Hanse Diestburg yang biasanya. 

Mataku tidak bisa menipuku. Rambut putih, begitu umum di dunia itu. Bangga tumbuh 
sampai pinggang dan diikat. 



. 

< 

. 

Kata-kata yang sering saya dengar di penghujung hari. Kata-katanya, penuh dengan 
kebaikan, bergema di kepalaku. 

Aku tidak pernah bisa melupakannya. Orang saya hari ini terbentuk berkat telah bertemu 
dengannya. Dia adalah segalanya bagiku. Orang yang sangat saya cari ada di depan saya. 
Tepat di sampingku. 

Lalu, kata itu keluar dari bibirku. 

"Pria ... untuk ...?" 

Gelar orang yang sangat saya kagumi. 
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< > 

Meskipun penampilannya lembut, dia sangat ketat. Jika saya ditanya orang seperti apa 
mentor saya, saya akan menjawab seperti itu. 

Seperti biasa, mentor saya mengarahkan pedangnya ke arah saya dan menyuruh saya 
untuk datang membunuhnya. 

< > 

<<...ya, ketika Anda sudah tua dan goyah, kan? Tidak mungkin aku bisa membunuhmu 
sekarang!>> Mentor saya selalu mengolok-olok saya. Suatu kali dia memberi tahu saya 
bahwa ketika dia berusia 100 tahun, kami akhirnya bisa bertarung dengan baik. Saat itu 
saya sangat marah sehingga saya tidak berbicara dengannya sepanjang hari. 

Kepribadiannya benar-benar mengerikan. Ekspresi yang dia tunjukkan saat itu, 
bagaimanapun, terlihat sangat bahagia, sangat bersemangat, sehingga saya akhirnya 
memaafkannya, tidak peduli seberapa marahnya saya. Bagaimanapun, saya mungkin dicuci 
otak oleh mentor saya. 

< > 

< > 

< > 

Mentor saya kemudian melihat ke langit. Langit warna timah, tertutup awan. 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

<<...apa?>> 

Saya tidak bisa mengerti apa yang mentor saya maksudkan. 

< > 



< > 

Saya dimarahi karena mengatakan, sekali lagi, bahwa saya tidak bisa melakukan sesuatu. 
Apa salahnya mengatakan Anda tidak bisa melakukan sesuatu yang benar-benar tidak bisa 
Anda lakukan? 

< > 

Mentor saya tertawa, senang, bersemangat. Lalu, kalimat yang selalu dia ucapkan saat kami 
berlatih. 

< > 

. 

"....Fiuh." 

Aku menghela napas, untuk menenangkan diri. Meski begitu, bibirku bergetar. Jantungku 
berdetak lebih cepat, detak jantungku terlalu berisik. "Spada" saya terus berderak. 

"...." 

Saya tahu bahwa mentor saya ingin mati. Terkadang dia mengisyaratkan fakta bahwa 
sesuatu terjadi di masa lalunya, tetapi saya tidak pernah mempelajari detailnya. 

Aku ingin mati, tapi aku tidak bisa. Dia adalah orang yang aneh, memikirkan hal-hal seperti 
ini. 

Alasanku mengayunkan pedang adalah untuk bertahan hidup. Namun, seiring berjalannya 
waktu, itu berubah sedikit demi sedikit. 

"....akhirnya." 

Mentor saya memberikan segalanya untuk saya. Bagaimana saya bisa membayarnya 
kembali? Apa yang saya dapatkan adalah... 

Untuk memberinya kedamaian. Untuk membunuhnya. 

Cinta bengkok macam apa ini? 

Saya bisa tahu sekarang. Saya ingin melihat mentor saya dan semua orang. Saya ingin 
berbicara dengan mereka, bersenang-senang dan melakukan hal-hal bodoh seperti dulu. 

Mentor saya mungkin memiliki orang lain yang juga merasakan hal yang sama. Tetapi pada 
akhirnya, mentor saya meninggal sebelum saya bisa membayarnya kembali. 

"Akhirnya aku bisa menunjukkan padamu..." 



Aku tidak berhenti, meskipun. Untuk hidup. Untuk menunjukkan padanya bahwa aku bisa 
membunuhnya, jika kita bertemu lagi di dunia lain. Aku terus mengayunkan pedangku, 
berharap mendengar mentorku memberitahuku < >. Karena cinta bengkok yang lahir 
dalam diriku di dunia itu. 

Bahkan jika orang di depan saya bukanlah mentor saya. 

Percaya bahwa mentor saya mengawasi saya, dari mana pun dia berada, saya berbicara. 
Saya melihat "Spada" saya dan tertawa. 

"Kali ini aku benar-benar akan membunuhmu." 

Gagang "Spada" saya membuat suara gerinda karena kekuatan cengkeraman saya. 

"...kau tahu, aku memikirkannya." 

Segera setelah saya berbicara, sangkar pedang di sekitar kami menghilang, seolah meleleh 
ke udara. Pada saat yang sama, dari bayanganku, dari bayangan awan di langit, dari semua 
bayangan, pedang hitam naik melayang di udara. 

. 

100, 200, 300, 400, 500 --- 

"......!!" 

Idies terdiam sebelum adegan yang tidak nyata. Saat pedang mulai melayang, dia 
menyadari. Semua pedang itu memiliki wasiat. Mereka bergerak sesuai perintah tuannya. 

Suasana berat benar-benar memenuhi area itu, menghujaninya dengan niat membunuh 
tanpa pandang bulu, terkonsentrasi secara maksimal. Niat membunuh yang cukup untuk 
membuat bulu kuduk berdiri. Jelas bukan sesuatu yang Anda akan pernah menunjuk pada 
orang yang dicintai. 

Karena itu, Idies tampak terguncang. Teknik rahasianya, "Phantom", seharusnya 
menunjukkan target orang yang paling ingin mereka temui, orang yang paling mereka 
sayangi. Idies sering menggunakannya selama misi pembunuhan. 

Kali ini, dia merasa bahwa dia seharusnya tidak menggunakannya. Meski begitu, tidak 
peduli seberapa gila lawannya, dia pikir dia masih memiliki emosi manusia di dalam 
dirinya. Dan inilah hasilnya. 

Pedang, pedang, pedang, sejauh mata memandang. Mulutnya tidak mau bergerak. Namun, 
jika dia tidak mengatakan apa-apa, dia tidak bisa menenangkan diri. Dia tidak bisa menjaga 
ketenangannya. 

"...a...apakah kau...monster...!?" 



. 

"< >" 

Kepalaku rasanya mau pecah. Aku pasti sudah berlebihan. Saat saya santai, saya bahkan 
mungkin pingsan. Meski begitu, saya tidak menghentikan "Spada" saya. 

Bahkan jika alat ajaib yang kupinjam dari Raja Afillis retak di bawah tekanan, aku tidak 
akan berhenti. Itulah yang saya rasakan. 

"Jika satu pedang tidak bisa membunuh, maka dua. Jika dua tidak bisa, maka tiga." 

Saya melihat pedang yang tak terhitung jumlahnya mengambang di sekitar kita. 

"Saya pikir sepuluh ribu pedang bisa membunuh mentor saya. Tetapi..." 

"Spada" yang saya buat dengan mengorbankan beban berat di tubuh saya tidak 
dimaksudkan untuk membunuh mentor saya. Bagi saya, waktu yang dihabiskan dengan 
mentor saya lebih penting dari apapun. Jika ada yang menghalangi, bahkan dengan cara 
terkecil, saya akan menghilangkan hambatan seperti itu tanpa ragu-ragu. 

"Itu tidak akan ada artinya." 

Penyesalanku yang tersisa hanya bisa dibersihkan melalui pedang. 

. 

Pedang yang melayang di langit berputar, pada saat yang sama, membidik para prajurit 
yang melakukan semacam persiapan di belakang. Idies menyadari apa yang akan saya 
lakukan sebelum orang lain. Serta fakta bahwa dia tidak bisa menghentikannya. 

"Bunuh, Spada." 

Segera setelah kata-kataku diucapkan, pedang berwarna kegelapan menghujani dan 
menyerang. Para prajurit mati, satu demi satu, di bawah hujan meteor hitam. Itu adalah 
adegan langsung dari neraka. 

. 

Selusin detik setelah "Spada" saya berhenti menghujani, apa yang menjadi mentor saya 
sampai beberapa detik sebelumnya bergetar. Saya segera mengerti alasannya. Aku 
merasakan suara tumpul dari sesuatu yang runtuh. 

"Ah...ga..." 

Perintah yang saya berikan kepada "Spada" saya adalah untuk melenyapkan semua orang 
yang menghalangi duel saya dengan mentor saya. Dengan kata lain... 



"Jadi seperti itu." 

Aku entah bagaimana merasakannya. Meski begitu, aku tidak bisa melupakan sensasi 
nostalgia itu. Saya akhirnya berharap bahwa itu benar-benar mentor saya. Pada saat itu, 
saya sudah tahu bahwa itu bukan dia yang sebenarnya. 

"Tiga, ya." 

Idies Farizard, pengguna ilusi dan pendekar pedang. Tiga pedang yang menghujani telah 
menikamnya. 

"Cukup sedikit, mengingat seberapa dekat kamu denganku. Kamu beruntung." 

"Spada" saya mungkin ditipu oleh ilusi sampai akhir, percaya bahwa mentornya adalah 
yang asli. 

"Membantu...." 

Idies, merangkak di tanah dan memohon padaku untuk membantunya. Dia kehilangan 
banyak darah: siapa pun akan mengerti bahwa tidak ada harapan baginya. Namun, saya 
mengabaikan permintaannya, dan berbicara. 

"Kamu terlalu percaya diri dengan kemampuanmu." 

Segera setelah Anda menyadari bahwa Anda tidak dapat menandingi saya dalam 
kemampuan bertarung murni, Anda seharusnya berlari. Namun, kemampuan ilusi Anda 
mencegah Anda melakukannya. Jika Anda tidak begitu arogan, hal-hal bisa menyimpulkan 
berbeda. Meskipun tidak ada gunanya memikirkannya sekarang. 

Mungkin karena Idies menunjukkan mentor saya, saya ingat percakapan kami dengan jelas. 

. 

< > 

Saya hanya melihat mentor saya menggunakan teknik garis keturunannya dua kali 
sepanjang hidup saya. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya itu, bagaimanapun, 
adalah sebuah misteri bahkan sampai sekarang. Ketika dia melatih saya atau menghadapi 
"Spada" saya, mentor saya bertarung hanya dengan tubuh dan pedangnya. Dia benar-benar 
kebalikan dari saya, karena saya selalu menggunakan "Spada" saya. 

< > 

Jadi saya tidak menggunakan milik saya. Begitu kata mentor saya. 

< > 



Jadi ***, pastikan kamu membawa pedang yang bukan "Spada" kamu juga. 

< <...ups>> 

< > 

Mentor saya tampak tersesat sejenak, lalu tertawa keras. 

< > 

Bahkan jika mentor saya sombong, pada saat itu saya bahkan tidak bisa mencakarnya. 

< > 

Karena saya sering menggunakan teknik garis keturunan saya, saya tahu betul betapa 
kuatnya itu. Karena mentor saya tidak menggunakan miliknya, saya pikir dia ingin mati. 
Saya merasa bahwa dia akan meninggalkan saya dan takut. 

< <...bahkan>> 

Mentor saya kuat. Sangat kuat. Saya pikir jika dia menggunakan teknik garis keturunannya, 
dia mungkin menjadi sangat tak terkalahkan, tetapi dia tidak sependapat dengan saya. 

< > 

. 

"Kamu terlalu sombong. Itulah penyebab kekalahanmu. Seorang pengguna pedang 
seharusnya tidak memohon untuk hidup mereka!" 

Pendekar adalah kata lain dari pembunuh. Karena itu, kita harus selalu siap dengan nyawa 
kita yang akan diambil. Kita harus menerimanya dengan tenang. 

Apakah ini perbedaan nilai? 

Jika saya harus mati, saya ingin melakukannya dengan cara yang keren. Saya ingin tertawa 
saat saya pergi, seperti yang dilakukan mentor saya. Saya tidak akan pernah berpikir untuk 
melakukan tindakan yang memalukan untuk bertahan hidup. Tidak di masa lalu, tidak 
sekarang. 

Sekarang aku menggunakan pedangku demi orang lain, aku bisa pergi sambil tersenyum. 
Aku entah bagaimana merasakannya. Jadi saya tidak bisa mengerti dia. 

"Pamitan." 

Saya memberinya salam terakhir saya dengan nada monoton dan mengayunkan "Spada" 
saya. 



"Pendekar pedang yang tak punya harga diri." 

Pedang itu membentuk busur melalui tubuhnya. 
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"Izinkan saya untuk ... melaporkan ..." 

Pria itu, mengenakan baju besi ksatria, berlutut dengan satu lutut di tanah dan berbicara 
dengan serius. Namun, suaranya tampak bergetar. Realitas tidak nyata yang dia saksikan 
sangat mengguncang hatinya. Meski begitu, dia harus menjalankan tugasnya. Untuk 
melaporkan hal-hal luar biasa yang dia saksikan. 

"Sisi barat telah dimusnahkan. Kami percaya mereka semua keluar dari komisi...!" 

"....Saya mengerti." 

Pria yang mendengarkan laporan itu sepertinya mengharapkan perkembangan seperti itu. 

Sebuah keajaiban mungkin terjadi. Harapan seperti itu, serta rasa bersalah menyebabkan 
kematian orang-orang dengan umur panjang di depan mereka, memenuhi nada 
jawabannya. Di antara yang "dimusnahkan" kemungkinan adalah "Pangeran Sampah", Fay 
Hanse Diestburg, dan Mephia Zwai Afillis, yang memimpin pasukan yang bertindak sebagai 
pendukung belakangnya. 

Meski begitu, mereka saat ini terlibat dalam perang. Mengetahui bahwa mereka yang 
berdiri di atas orang lain seharusnya tidak menunjukkan kelemahan, pria yang 
mendengarkan laporan itu -Raja Leric Zwai Afillis-hanya sedikit mengernyit. 

Itu adalah bagaimana itu. Bagaimana seharusnya. Belum... 

"Selain pemusnahan sekitar 10.000 musuh pasukan, Pahlawan 'Game of Illusion' Indies 
Farizard telah dilaporkan terbunuh...! Ini adalah kemenangan Afillis...!" 

"....apa...kau...?" 

Raja mengira pendengarannya tiba-tiba menjadi buruk. Kata-kata ksatria, bagaimanapun, 
menyatakan bahwa laporan yang luar biasa itu bukanlah kesalahan. 

"Korban kami nol. 3000 tentara dari kerajaan Diestburg bahkan sekarang dapat menuju ke 
front timur sebagai pendukung." 

"...tunggu. 'Game of Illusion' itu mati?" 

Dengan tambahan pasukan Diestburg sebagai pendukung belakang, pasukan Afillis 
berjumlah sekitar 5000 pasukan. Mereka mungkin cukup beruntung untuk dapat 
mendorong kembali kekuatan lima kali lebih unggul. Itu masih bisa dipercaya. 



Dengan moral musuh yang begitu tinggi karena keuntungan mereka, pembalikan sama 
sekali tidak bisa dipercaya. 

"Korban kita...nol?...kapan aku meminta untuk menerima laporan palsu?" 

Nada bicara Raja Leric, berbeda dari saat dia berbicara dengan Fay atau beberapa orang 
lainnya, tegas dengan otoritas saat dia meragukan kata-kata ksatria. 

"...Yang Mulia, saya juga merasa apa yang saya katakan terdengar tidak masuk akal. Namun, 
ini adalah kebenaran..." 

Knight itu mengeluarkan dokumen yang dia simpan di saku dadanya. Dia diperintahkan 
oleh kaptennya untuk melaporkannya kepada raja. Dia tidak melihat isinya, tentu saja, tapi 
dia bisa membayangkan apa yang tertulis di dalamnya. 

Sang putri biasanya tidak pernah menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Kapten ksatria itu 
memang putri kerajaan Afillis, Mephia Zwai Afillis. Seseorang yang ketat dengan dirinya 
sendiri dan dengan orang lain. 

Terlepas dari posisinya sebagai putri, dia mengambil pedang dan bertarung di garis depan, 
selalu tampil gagah dan menginspirasi di medan perang. Jumlah warga yang mengajukan 
diri menjadi tentara karena kagum padanya tidak sedikit. 

Namun, sebelum seorang "Pahlawan", bahkan sang putri tidak berdaya. Mephia 
menyadarinya dan mengerti. 

Sebagian besar prajurit setia yang dipimpinnya telah gugur dalam pertempuran. Meski 
begitu, dia tidak berhenti berjuang. Dia terus berjuang, bahkan setelah menyadari bahwa 
dia tidak bisa bersaing dengan "Pahlawan". Karena itu, ksatria itu bisa mengetahui apa 
yang dia rasakan saat dia menulis surat untuk raja. 

. 

"... kenapa bukan aku yang berdiri di sana?" 

Mephia berbicara sambil melihat Fay Hanse Diestburg yang kembali, sedikit tidak yakin 
pada kakinya, setelah membunuh Idies Farizard. 

"Yang mulia..." 

Ksatria di sebelahnya berbicara dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

Pria yang dengan cekatan memanipulasi bilah bayangan menakutkan untuk memusnahkan 
musuh. Cukup terampil untuk menangkis serangan musuh bahkan ketika ditipu oleh ilusi 
dan, pada akhirnya, bahkan mampu mengalahkan "Pahlawan". 



Tidak hanya tentara Afillis, tetapi bahkan tentara dari Diestburg benar-benar terkejut; di 
antara mereka, hanya Putri Mephia yang melihat gerakan Fay dengan saksama, seolah 
mengukirnya dalam ingatannya. Melupakan bahwa orang yang menghancurkan 
"Pahlawan" adalah "Pangeran Sampah" itu. 

"Jika saya sekuat pangeran Fay, maka tidak ada yang akan mati, saya yakin." 

"Kamu tidak boleh menuduh dirimu sendiri jadi ..." 

"Tapi aku iri. Aku iri dengan kekuatannya, bertanya-tanya mengapa dia 
menyembunyikannya... ada banyak hal di pikiranku, tapi aku merasa iri lebih dari apapun. 
Maksudku, lihat." 

Mephia sedang melihat ke arah pasukan Diestburg dan Feli von Yugstine di antara mereka. 

"Mereka semua ada di sana. Segar bugar. Itu yang paling aku iri." 

Mengapa Anda menyembunyikan kemampuan Anda yang sebenarnya? 

Mephia ingin menginterogasinya, tetapi melihat bahwa tidak hanya Afillis, tetapi juga 
tentara Diestburg benar-benar terkejut, dia sudah menyerah. 

"Bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" 

Bekerja keras sampai berdarah? Saya sudah melakukannya. Saya mengumpulkan 
pengalaman sebanyak yang saya bisa. Tanganku penuh dengan memar pedang, tidak 
seperti putri. Meski begitu, aku bahkan tidak bisa membuat Pahlawan membayar untuk apa 
yang dia lakukan. 

"Tolong beritahu aku. Pangeran Fay." 

Fay kembali, langkahnya sangat tenang, dan Mephia menanyakan pertanyaan itu padanya. 
Dia bertanya sambil melakukan yang terbaik untuk menyembunyikan rasa frustrasinya 
dan menahan air mata. 

"...siapa tahu." 

Fay bermain bodoh. Apa yang dia temukan setelah mendapatkan kekuatan hanyalah 
kesendirian. Bagi Mephia, yang masih memiliki orang-orang yang peduli padanya, dia tidak 
ingin membicarakannya. Dia mengerti bahwa dia menginginkan kekuasaan untuk 
melindungi orang lain. 

Karena cinta yang berbelit-belit. Untuk bertahan hidup. Untuk Fay, yang mendapatkan 
kekuatannya karena motif seperti itu, Mephia terlalu berkilau untuk dilihat. 

"Sejauh yang saya bisa lihat, pengikut Anda tidak ingin Anda jatuh begitu rendah untuk 
menjadi binatang seperti saya." 



Selama perjalanan dari Diestburg ke Afillis, Fay mendengar dari Feli tentang beberapa 
rumor tentang Mephia. 

Gadis perang Afillis. Itu adalah nama panggilannya. Dia mungkin bertarung dengan cara 
yang mendapatkan kekaguman dari orang lain. Gaya bertarungnya mungkin cantik. Fay 
berpikir bahwa dia mungkin memimpin tentaranya seperti itu. 

Gaya bertarung dan cara berpikir Fay sangat bertolak belakang. Fay Hanse Diestburg 
adalah manusia yang hatinya hancur, seseorang yang membunuh tanpa ragu-ragu. Dia 
yakin bahwa kekuatan yang dicari Mephia adalah sesuatu yang tidak dia miliki. Dia hanya 
sementara hilang. 

"Selain itu, seseorang yang membenci pedang tidak akan membicarakannya. Seperti yang 
sudah saya katakan, saya tidak punya niat untuk menggunakan pedang saya. Bahkan jika 
Anda meminta seseorang seperti saya, Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. " 

" Lalu--- " 

Fay dengan cepat bersiap untuk pergi, dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak memiliki 
hal lain untuk dikatakan, tetapi kata-kata Mephia menghentikannya. 

"Lalu, mengapa kamu menggunakan pedang?" 

"...." 

Mengapa saya menggunakannya? Itu pertanyaan yang bagus. Saya berencana untuk 
menjalani kehidupan kemalasan. Mengapa saya akhirnya memegang pedang lagi? 

Dan... 

Mengapa saya akhirnya membunuh lagi? 

Dan... 

Kenapa aku mengayunkan pedangku lagi, sebelum aku menyadarinya? 

. 

< > 

. 

Saat itu, saat itu. 

Kata-kata yang dipertukarkan dengan ksatria itu kembali ke pikiran. 

. 



< > 

. 

Tapi untuk hidup demi orang lain. Angkat pedang untuk melindungi. Itulah yang saya 
rasakan saya diberitahu. 

"...karena aku terpesona, kurasa." 

Alasan mengapa Fay mengambil pedang dalam hidup ini. Itu hanya karena ksatria Logsaria 
Bornest membuatnya terpesona. Bertemu dengan ksatria memicu sesuatu dalam diri Fay. 
Itu adalah kebenaran yang tak terbantahkan. 

"Saya lemah terhadap kata-kata orang yang mati sambil terlihat bahagia, dengan senyum di 
wajah mereka." 

Mereka semua seperti itu. Di sekitar Fay, tidak ada yang mati dengan penyesalan. Ketika 
dia melihat seseorang yang sekarat dengan senyum di wajah mereka, dia mengingat wajah 
orang-orang yang penting baginya. 

"Singkatnya, itu karena kekaguman." 

Aku ingin mati sambil tersenyum. Tapi aku tidak ingin menggunakan pedang. Karena aku 
tahu apa yang menunggu di akhir. Apa kontradiksi. Tapi saya rasa ini juga seperti saya... 

"... Kedengarannya sangat rumit." 

"Butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menemukan jawaban juga. Jika Anda 
menemukannya segera, saya akan terlihat seperti orang bodoh. " 

Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tertawa. Aku tersenyum secara alami. Saya 
pikir hari seperti itu juga tidak buruk. 

"Seorang ksatria membuatku berjanji untuk melindungi ayahmu dan kamu, apa pun yang 
terjadi. Aku akan berada dalam perawatanmu sampai akhir perang." 

Rasa sakit menyentak melalui kepalaku. Efek dari penggunaan teknik garis keturunanku 
yang berlebihan tidak akan hilang begitu cepat. Aku tidak menunjukkannya, 
bagaimanapun, dan berpaling dari Mephia. 

"Tunggu." 

" Apa--- " 

-- apa yang kamu inginkan sekarang? Adalah apa yang ingin saya katakan, tetapi kata-kata 
saya berhenti. Saat aku berbalik, aku melihat Mephia membungkuk padaku. 



"Saya ingin meminta maaf atas nama tentara saya karena memperlakukan Anda dengan 
tidak hormat. Permintaan maaf saya yang paling sederhana." 

Kesopanan menghasilkan kesopanan. Apapun prosesnya, apapun alasannya. Fakta bahwa 
Fay menyelamatkan Mephia dan Afillis adalah kebenaran. Mephia berpikir bahwa dia perlu 
meminta maaf karena menyebut orang yang mempertaruhkan nyawanya untuk mereka 
sebagai "Pangeran Sampah". Jadi dia membungkuk padanya. 

Meskipun posisinya sebagai putri, dia melakukannya tanpa ragu-ragu. 

"Dan juga..." 

Para pengikut Mephia terkejut pada awalnya, kemudian terguncang oleh tindakannya, 
tetapi dia tidak berhenti. 

"...Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami! Atas nama kerajaanku, aku berterima 
kasih padamu...!!" 

Mephia mungkin ketakutan. Takut akan kemungkinan menyebabkan kematian lebih 
banyak tentara, lebih banyak pengikut, bahkan jika mereka hanya pendukung belakang. 
Bagi Fay, itu hanya efek samping dari permintaan yang dia terima, dari janji yang dia buat, 
tetapi untuknya itu berbeda. 

--- memang, ini tidak buruk sama sekali. 

Dia jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada siapa pun. Itu membuat kata-kata 
Mephia terasa lebih segar. Bagi Fay, itu terasa seperti langkah awal dari tujuan barunya. 

Tidak berarti. 

Fay yang biasa akan mengatakan sesuatu seperti itu. Mephia, bagaimanapun, tidak 
menunggu kata-kata seperti itu. Apa yang mungkin dia harapkan untuk didengar adalah ... 

"Sama-sama." 

Sesuatu seperti ini. 

Itu adalah pertama kalinya aku menerima ucapan terima kasih karena menggunakan 
pedang. Sebuah sensasi baru. Anehnya terasa menyenangkan. 

Ya, itu benar sekali...hari seperti itu tidak buruk sama sekali. Saya mendapati diri saya 
memikirkan pemikiran seperti itu. 



Vol. 1 - Ch 15 
SETP Vol. 1 Bab 15 Bab 15 -- "Pahlawan" 

"Pahlawan, ya ..." 

Surat yang diberikan kepada Raja Leric oleh ksatria yang bertindak sebagai utusan. Itu 
ditulis oleh Mephia Zwai Afillis, tanpa keraguan. Namun, itu hanya berisi satu baris. 

. 

< > 

. 

Sudah cukup bagi Leric untuk memahami segalanya. Jika dia adalah seorang pahlawan, 
seorang manusia super, maka semuanya cocok. 

Hanya "Pahlawan" yang bisa membunuh "Pahlawan" lainnya. 

"Fay itu...bukankah kamu licik, Nak..." 

Seandainya Leric tiba-tiba diberitahu bahwa seseorang selain Fay sebenarnya adalah 
"Pahlawan", dia mungkin tidak akan mempercayainya. Itu bisa dikatakan dengan percaya 
diri. Dari sudut pandang Leric, Fay adalah eksistensi yang diselimuti misteri. 

Leric telah bertemu Fay beberapa kali selama acara resmi. Fay akan tersenyum sedikit 
ketika dia berbicara dengan kakak laki-lakinya, Grerial Hanse Diestburg, tetapi tanpa 
ekspresi di lain waktu. Atau lebih tepatnya, sepertinya pikirannya berada di tempat lain 
sama sekali. 

Leric tidak tahu di mana itu. Namun, melalui percakapannya dengan Fay, yang bisa dia 
pelajari hanyalah bahwa Fay membenci pedang, cara berpikir yang sangat berbeda dengan 
orang lain di dunia itu. 

. 

< > 

. 

Kata-kata yang dia katakan saat itu mungkin terkait dengan cara berpikir itu. 

"Begitu banyak tentang kemegahan." 

. 



< > 

. 

Sekarang, Leric bisa mengerti alasan mengapa Fay menambahkan kondisi seperti itu. 

"Apa pun yang membuatmu berpikir sedemikian rupa...?" 

Jika Fay menyadari kemampuannya yang sebenarnya, dia tidak akan berbicara seperti itu. 
Fay mungkin tidak berpikir serius untuk bertahan hidup. Jika dia mati, maka dia mati. Itu 
saja. 

Itu adalah garis pemikirannya. 

"Apa yang membuatmu begitu terpikat, anakku?" 

Dia mungkin memutuskan bahwa dialah yang akan menghadapi "Pahlawan". Dia mungkin 
memutuskan untuk berdiri di garis depan. Meskipun menyatakan kebenciannya pada 
pedang berkali-kali. 

Meskipun memiliki kekuatan bertarung yang cukup untuk mengalahkan "Pahlawan", Fay 
menghindari pertempuran seperti wabah. Pasti ada alasannya. Bahkan jika Fay ditanyai 
tentang hal itu, dia hanya akan mengatakan bahwa dia membenci pedang. Karena dia tidak 
pernah mencoba membuat orang lain mengerti itu. Dia tidak ingin. 

"Apa yang bisa--- " 

Apa yang bisa menyelamatkanmu? 

Kata-kata lemah Leric bergema di sekitarnya. 

"Aku ingin membantumu, jika aku bisa..." 

Raja Leric memiliki hutang untuk dilunasi, tetapi lebih dari itu, dia menyukai bocah itu 
sebagai pribadi. Leric menyukai Fay karena kurangnya motif tersembunyi. Karena itu, dia 
ingin menyelamatkannya. 

Namun, Leric mengerti bahwa itu tidak mungkin baginya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi 
dia merasa tidak bisa. 

. 

Yang dicari Fay adalah pemandangan dari ingatannya. Dia berpikir bahwa, jika dia lebih 
lemah, dia akan gagal untuk bertahan hidup dan mungkin akan mati dengan senyum di 
wajahnya, seperti yang lainnya. 



Tapi Fay memiliki keberuntungan di pihaknya. Dilindungi oleh mentornya dan orang lain 
yang berhubungan baik dengannya, dia tumbuh kuat berkat mereka dan bisa bertahan 
sampai akhir. Dia akhirnya bertahan. Dia gagal mati. Yang dia yakini adalah sebuah 
kesalahan. 

Jika saya tidak kuat, saya bisa pergi ke tempat mentor saya dan yang lainnya , pikirnya. 

Jika saja pedang tidak ada, hal-hal tidak akan menjadi seperti ini , pikirnya. 

Tapi dia juga ingin menjadi lebih kuat untuk membunuh mentornya. 

Fay menyadari kontradiksi dalam cara berpikirnya, tetapi, meskipun demikian, dia 
membenci pedang. 

Pedang yang membawanya ke kesendirian. 

Dia menghindari segala sesuatu tentang pedang. Cara berpikir yang tak seorang pun akan 
mengerti, dan tak seorang pun punya cara untuk memahaminya. 

. 

Leric, yang tidak tahu apa-apa tentang pengalaman Fey, menyadari bahwa dia bahkan tidak 
akan pernah mengerti setengah dari pemikiran Fay. 

"...Saya tidak punya bukti nyata, tapi suatu hari Fay akan diselamatkan. Aku hanya 
merasakannya." 

Jadi... 

"Jadi tolong, jangan mati, anakku." 

Leric menginginkannya bukan sebagai raja, tetapi sebagai teman. 

"Jika Anda terus hidup, Anda pasti dapat menemukan semua jenis kebahagiaan." 

Benar? Fay, anakku... 

Di sebuah ruangan istana kerajaan, seorang raja menghadap ke jendela yang terbuka lebar 
dan membiarkan kata-katanya terbawa angin, berharap mereka akan mencapai tujuan 
mereka. 



Vol. 1 - Ch 16 
SETP Vol. 1 Bab 16 Bab 16 -- Malam Terakhir 

Tidak butuh banyak waktu untuk perang antara aliansi yang dipimpin Beredhia dan 
kerajaan Afillis untuk mencapai kesimpulannya. Sederhananya, itu karena aku membunuh 
terlalu banyak. 

Di antara tentara yang tewas karena "Spada" saya, ada bangsawan yang bertanggung jawab 
atas komando dan perwira yang sangat terlibat dengan organisasi pasukan. 

Selain itu, hilangnya sejumlah besar pasukan dan "Pahlawan", yang merupakan inti dari 
strategi mereka, menandai kekalahan mereka: tentara aliansi hancur seperti kertas 
sesudahnya. 

Namun, bagi musuh, masalah terbesar adalah mayat para bangsawan yang dibunuh oleh 
"Spada"-ku. 

Setelah pertempuran saya berakhir, pasukan bala bantuan Diestburg dan setengah dari 
pasukan yang dipimpin Mephia menuju ke front lain. Beberapa pasukan Afillis, 
bagaimanapun, tetap tinggal untuk memeriksa mayat-mayat itu. 

. 

Mephia tahu bahwa beberapa bangsawan kuat secara pribadi berpartisipasi dalam 
kampanye perang aliansi kali ini. Bangsawan seperti itu bisa menjadi alat yang berguna 
untuk negosiasi, bahkan sebagai mayat. 

Pihak aliansi pasti ingin memberi mereka penguburan yang layak dan pasti tidak akan 
menyukai kenyataan bahwa tubuh mereka ada di tangan kita. 

Kerugian aliansi sangat besar, dan mereka juga kehilangan "Pahlawan" mereka. Dengan 
demikian mereka memutuskan bahwa mereka tidak dapat melanjutkan perang dan 
perjanjian gencatan senjata ditandatangani. 

Kerajaan Afillis, tentu saja, menuntut kompensasi astronomis, berdasarkan fakta bahwa 
tanah mereka rusak dan mereka tidak bisa mengharapkan panen yang layak untuk tahun 
berikutnya. Negosiasi mengenai tubuh para bangsawan juga terlibat, di mana Mephia 
melakukan bagiannya dengan mengagumkan. 

Secara keseluruhan, negosiasi akhir memakan waktu sekitar tiga minggu. Saya akhirnya 
tinggal di sana lebih lama dari yang saya duga, tetapi berperang biasanya merupakan 
proses yang panjang. Karena itu, saya siap untuk perkembangan seperti itu, tetapi saya 
akhirnya berpikir bahwa pembicaraan damai secara keseluruhan membutuhkan waktu 
lebih sedikit dari yang diharapkan. 



. 

"Sangat melelahkan untuk melakukan hal-hal yang tidak biasa Anda lakukan ..." 

Di luar hampir gelap gulita. Aku menghabiskan malam sendirian, berbaring di taman di 
dalam kastil. 

Bulan yang indah tergantung di langit. 

Cahaya bulan menyinari bunga berwarna-warni di taman. Dunia tanpa kebisingan. 

Sekarang setelah perang berakhir, tidak ada alasan bagiku untuk tinggal di kerajaan Afillis. 
Kami bersiap untuk pergi keesokan paginya: karena ini adalah malam terakhir, perjamuan 
mewah telah disiapkan di kastil, dan para prajurit menikmatinya dengan gembira. Feli, 
sambil tertawa kecut melihat kejenakaan para prajurit, juga menikmatinya. 

Aku, bagaimanapun...Aku tidak terlalu tertarik dengan suasana seperti itu. 

"Sendirian bahkan tanpa pengawal, pangeran Fay? Saya tidak bisa mengatakan saya 
menghargai itu." 

"Aku bisa mengatakan hal yang sama padamu." 

Langkah kaki mendekat. Mengenali suara itu, aku menoleh ke belakang dan tertawa. 

"Saya baik-baik saja. Lagipula aku kuat." 

"...Saya mengerti." 

"...atau begitulah yang kupikirkan, tapi dunia ini benar-benar luas." 

Mephia mendekatiku dengan tenang dan duduk di sebelahku. Saya merasa dia telah 
kembali sedikit ke dirinya yang dulu percaya diri dan lurus ke depan. Jika saya harus 
memilih, saya akan mengatakan bahwa saya menyukai sisi terbaiknya. 

"Ya itu benar. Dunia itu luas. Ada banyak orang yang bahkan aku tidak bisa 
menandinginya." 

Mata Mephia terbuka lebar. 

"... 'Pahlawan' lainnya, maksudmu?" 

"Tidak, hanya pendekar pedang biasa." 

Pendekar pedang yang mati tanpa mengklaim ketenaran. Bagaimanapun, orang mati tidak 
bisa dilampaui. 



Aku bisa menang melawan mereka sekarang...bahkan jika kupikir begitu, mereka memiliki 
sesuatu yang membuatku tidak percaya diri sepenuhnya. 

"Apakah mereka begitu kuat?" 

tanya Mephia. 

"Ya, luar biasa begitu. Luar biasa kuat, keren, dan baik hati. Saya berharap saya bisa melihat 
dan berbicara dengan mereka sekali lagi. Saya berharap saya bisa menunjukkan kepada 
mereka pedang saya. " 

Kata-kataku menjadi lebih panas. Sesuatu yang mirip dengan gairah memenuhi saya. 

"Jadi, demi melihat mereka lagi, kamu seharusnya tidak membahayakan dirimu sendiri, 
kan?" 

"Jika kamu mati, maka tidak ada yang tersisa. Jadi kamu tidak boleh berjalan sendiri.", kata 
Mephia. 

"Hei, putri Mephia. Anda mendengar tentang kondisi yang saya katakan kepada paman 
Leric, ya? " 

"...ya tentu saja." 

"Syarat kedua adalah tidak ada yang masuk ke kamarku, tapi aku tidak melakukan sesuatu 
yang berbahaya di sana, kau tahu." 

"Lalu kenapa kamu mengatakan itu?" 

Itu adalah kebiasaan yang tertanam dalam jiwa saya, sesuatu yang tidak dapat saya buang 
jika saya mencobanya. Ketika saya memiliki pedang di tangan saya, kewaspadaan saya 
tumbuh ke tingkat yang luar biasa. Jika ada yang terlalu dekat, saya menebangnya, hampir 
tanpa sadar. Bahkan saat aku tidur. 

Aku tidak bisa mati, karena aku juga harus menepati janjiku dengan Logsaria Bornest. Jadi 
saya menyimpan pedang saya di sisi saya bahkan ketika saya tidur. Itulah alasan mengapa 
saya mengatakan saya tidak bisa menjamin siapa pun yang memasuki kamar saya akan 
kembali hidup-hidup. 

"Saya memiliki kebiasaan terlalu waspada, dan itu adalah sesuatu yang tidak bisa saya 
hilangkan begitu saja. Itu sebabnya saya juga tidak membutuhkan pendamping. " 

"Meski begitu--- " 

Kamu tidak pernah tahu apa yang mungkin terjadi. 

Mephia hendak mengatakan ini, ketika aku terkekeh. 



"Bahkan jika kesombongan itu adalah penyebab kematianku..." 

. 

< > 

. 

Kata-kata yang sama yang dikatakan mentor saya. 

"Saya mungkin akan tertawa ketika saya mati, berpikir bahwa saya tidak cukup kuat." 

Saya merasa seperti sedang menelusuri jalan hidup mentor saya. Tapi itu bagus untukku. 
Tidak, itu yang saya inginkan. 

"Oke, cukup tentang saya. Bukankah kamu harus kembali ke pesta, putri Mephia?" 

"...Aku tidak perlu buru-buru kembali atau apapun. Anda tidak perlu khawatir tentang itu. " 

"Saya mengerti." 

Saya tidak perlu bertanya untuk memahami bahwa Mephia tidak puas dengan jawaban 
saya. 

"Hei, Pangeran Fay." 

"Hm?" 

Ini adalah kesempatan terakhir. Keesokan harinya, saya dan sisa pasukan Diestburg akan 
meninggalkan Afillis. Mephia mungkin ingin mengetahui rahasia kekuatanku 
bagaimanapun caranya. 

"...apakah kamu tidak menyukai pesta?" 

Ada sedikit jeda yang tidak wajar, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Aku tidak membenci mereka, tapi aku juga tidak menyukainya. Aku hanya tidak baik 
dengan mereka. Aku sudah lama sendirian, jadi aku merasa lebih santai saat sendirian." 

"...apa aku mengganggumu?" 

Saya hanya mengatakan apa yang saya pikirkan. Aku tidak bermaksud mengirim Mephia 
pergi. 

"Aku tidak peduli, sungguh. Anda datang karena Anda ingin mengatakan sesuatu, kan? 
Malam masih panjang. Aku akan mendengarkan." 



Saya tidak memberi tahu siapa pun bahwa saya akan pergi ke taman. Sejak dia datang ke 
sini, Mephia mungkin mencariku. Berdasarkan kata-katanya, kemungkinan bahwa kita 
bertemu secara kebetulan dapat dibuang dengan aman. 

"Ya, malam ini benar-benar panjang." 

Bagian dalam kastil masih terang. Kami dijadwalkan untuk pergi di pagi hari, tetapi menilai 
dari keadaan perayaan saat ini, banyak yang pasti akan mabuk dan akan menderita mabuk 
pada hari berikutnya. Namun, itu adalah pemandangan yang hanya mungkin terjadi di 
masa damai. Aku bisa tersenyum saat melihatnya karena perang berakhir. 

"Awalnya, aku bertanya-tanya mengapa mereka mengirimmu sebagai pemimpin bala 
bantuan...tapi sekarang, aku bisa bilang aku senang mereka melakukannya." 

"Tapi itu bukan sesuatu untuk dikatakan di depan orang yang bersangkutan, kan?" 

Dia mengatakannya dengan terus terang dan jujur, jadi saya bisa tertawa sebagai 
tanggapan. Saya tidak menyukai julukan "Pangeran Sampah" saya. Jadi bahkan jika saya 
dipanggil seperti itu, saya tidak merasa buruk dengan cara apa pun. 

"Ya itu betul. Tidak pantas berbicara seperti ini kepada seseorang yang memiliki hutang 
budi. Tapi ini yang kamu inginkan, kan?" 

"Ya kau benar. Saya adalah 'Pangeran Sampah', terus menerus. Jika Anda merasa berterima 
kasih kepada saya, maka perlakukan saya sebagai 'Pangeran Sampah'." 

Perilaku seperti ini dari Mephia adalah sesuatu yang saya harapkan juga. Dalam hal posisi, 
saya adalah pangeran ketiga Diestburg. Hak saya atas takhta hampir tidak ada, tentu saja. 

Jika diketahui bahwa seseorang sepertiku memiliki kemampuan bertarung yang setara 
dengan "Pahlawan"...mungkin ada negara yang mengubah pendapat mereka dan mulai 
merencanakan untuk membuatku menikahi salah satu putri bangsawan mereka. 

Jika itu terjadi, nilai saya akan menjadi "Pedang" saya. Satu-satunya caraku untuk hidup 
adalah dengan menggunakan pedang. Aku tidak ingin hal seperti itu terjadi. 

Salah satu alasan mengapa saya terpesona oleh kata-kata ksatria Logsaria Bornest adalah 
bahwa kata-katanya diucapkan sebagai manusia. Dia tidak pernah mengatakan bahwa 
kesetiaannya adalah untuk kerajaan: itu selalu ditujukan pada keluarga kerajaan, tuannya, 
manusia lainnya. 

Saya juga tidak berniat mengayunkan pedang saya untuk negara mana pun. 

Jadi saya memilih opsi untuk terus menjadi "Pangeran Sampah". 



"Kamu benar-benar aneh. Nikah yang dilamar, apapun kata orang lain, abaikan saja semua 
itu. Aku tidak tahan, jujur. Orang-orang yang lebih rendah darimu, yang tidak tahu apa-apa 
tentangmu, percaya rumor dan menyebutmu 'sampah', kan?" 

"Meskipun, aku adalah sampah di dalam. Itu sebabnya saya tidak terlalu peduli." 

"Selain itu--- " 

Mephia terus berbicara. Tidak ada seorang pun di sana kecuali kami, jadi kata-katanya 
terus berlanjut. 

"Kau benar-benar baik, bukan? Dan juga sangat serius. Apakah Anda tahu berapa kali Anda 
membuat saya menyadari betapa bodohnya saya karena berpikir Anda sampah? 

Aku mengurus pemakaman Logsaria Bornest. Lagipula aku sudah terbiasa menangani 
mayat. Saya mendirikan kuburannya di bawah pemandangan yang indah. 

Dia memiliki keluarga, dan terlepas dari kenyataan bahwa aku telah memerintahkan agar 
keterlibatanku dirahasiakan, ternyata, ada seorang ksatria yang suka mengobrol di suatu 
tempat; keluarganya mendatangi saya dan berterima kasih kepada saya karena telah 
menghapus penyesalannya. 

Aku tahu betul bagaimana rasanya kehilangan seseorang. Jadi saya hanya mengatakan 
kepada mereka bahwa dia adalah seorang ksatria yang bangga. 

Dalam tiga minggu ini, para prajurit yang menyaksikan pertempuran hari itu sering datang 
untuk berbicara dengan saya, jadi kami akhirnya berhubungan baik. Saya jarang berbicara 
dengan mereka atas inisiatif saya sendiri, tetapi jika mereka mendekati saya, saya selalu 
menjawab. Itu mungkin alasan kami menjadi lebih dekat dari yang saya inginkan. 

Itu saja. 

Selain menghasilkan adegan pembantaian itu, hanya itu yang saya lakukan. Karena saya 
datang sebagai perwakilan Diestburg, bagaimanapun, saya berpikir bahwa jika saya tidak 
bertindak cukup seperti pangeran, saya dapat menyebabkan masalah bagi saudara laki-laki 
saya Grerial, jadi saya memperhatikan perilaku saya. 

Mephia, bagaimanapun, menyebut itu "kebaikan". 

"Aku tidak tahan bahwa seseorang sepertimu, pangeran Fay, dipandang rendah sebagai 
'Pangeran Sampah'." 

"....kau melebih-lebihkanku." 

"Alasan kenapa kamu bilang untuk tidak memuji prestasimu adalah untuk tidak 
mengundang campur tangan dari negara lain, kan? Itu akan menargetkan ayahmu dan raja 



berikutnya, pangeran Grerial, kan? Tindakanmu juga didasarkan pada pertimbangan 
seperti itu, dan itulah yang membuatmu menjadi orang yang baik." 

"Sudah kubilang, kau memberiku terlalu banyak pujian." 

Mephia menyeringai, menyiratkan bahwa dia tidak berpikir itu masalahnya. 

"Hei, Pangeran Fay. Apa kau ingat janjinya?" 

"Aku hanya ingat janji dengan paman Leric." 

Aku yakin aku tidak membuat sesuatu yang mirip dengan janji padanya. Janji yang dia 
maksud memang yang saya buat untuk paman Leric. 

"Ya, janji itu. Setiap campur tangan politik yang melibatkan Fay Hanse Diestburg dilarang, 
dan pada saat yang sama setelah perang usai dia harus diperlakukan sama seperti ketika 
dia pertama kali tiba dengan bala bantuan." 

Dengan kata lain, sebagai "Pangeran Sampah": ini adalah kondisi yang diterima paman 
Leric. Tidak ada yang berhak melanggarnya, termasuk Mephia. Dan lagi... 

"Dengan kata lain, pada saat ini saya dapat mendekati Anda bukan sebagai 'Pangeran 
Sampah', tetapi sebagai Fay Hanse Diestburg, apakah saya benar?" 

"...apa yang Anda maksudkan?" 

Aku tidak bisa mengerti apa yang dia maksud. Apa yang akan berubah? 

Aku masih bingung ketika Mephia berdiri. Dia menatapku dengan senyum kecil dan 
ekspresi percaya diri di wajahnya. 

Dengan tangan di pedang yang dia bawa untuk membela diri, Mephia berbicara. 

"Aku datang untuk mengundangmu berdansa." 

Dia tampak sangat senang, seperti dia menunggu saat itu selamanya. 

"Tarian yang lebih cocok untuk kita." 

Mephia memastikan bahwa "Spada"-ku tergantung di pinggangku, lalu menghunus 
pedangnya. Pedangnya bersinar di bawah sinar bulan dengan kilau perak. 

"Haruskah kita berbicara melalui pedang kita, setidaknya pada malam terakhir ini? Anda 
akan menerima, ya? Yang Mulia, pangeran Fay Hanse Diestburg?" 
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SETP Vol. 1 Bab 17 Bab 17 -- Meraih Cita-cita 

"...Yang Mulia, berapa lama Anda berencana untuk tidur... Ini sudah jam 4 sore..." 

Ratifah, pelayan dan pelayan pribadiku, menghela nafas. 

Sekitar satu minggu telah berlalu sejak saya kembali ke Diestburg. Surat ucapan terima 
kasih yang ditulis paman Leric kepada ayah saya sang raja, meskipun tidak mengandung 
kebenaran sama sekali, menyebutkan bahwa saya tampaknya telah menyelesaikan segala 
macam eksploitasi, jadi kehidupan malas saya sekarang disetujui oleh ayah. 

"Beberapa orang penting pernah berkata bahwa menjalani hidupmu terikat oleh akal sehat 
hanya akan menyebabkan penyesalan. Jadi aku akan tidur sampai jam 6." 

"Kau baru saja mengarangnya, bukan?" 

"Tidak, yah, bagaimanapun juga, aku juga orang penting." 

"S-sangat sampah ..." 

Berbaring di tempat tidur, saya terus berbicara dengan punggung menghadap ke arahnya. 
Saya tidak punya niat untuk bangun, tetapi begitu indra saya terjaga, butuh waktu untuk 
tertidur lagi. Jadi saya memilih untuk menghibur percakapannya untuk sementara waktu. 

"Ah, tolong dengarkan ini, Yang Mulia." 

"Ada apa ini tiba-tiba?" 

Ratifah melanjutkan, semua bersemangat, menyebutkan dia mendengar sesuatu yang 
sangat menarik dan semacamnya. Saya menahan keinginan untuk mengatakan kepadanya 
untuk langsung ke pokok permasalahan dan mendengarkan dengan tenang. 

"Pembantu kepala kami, Bu Feli, mengambil cuti...!! Ini bukan keajaiban...!" 

"Oh itu. Ya, ketika kami pergi ke Afillis, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak 
mengambil cuti, saya akan tidur di rumahnya, jadi dia akhirnya menyerah. 

"W-wow...jadi memang benar bahwa Anda meyakinkannya, Yang Mulia..." 

Saya mencoba menyiapkan asuransi untuk apa pun yang melibatkan saya. Itu sama untuk 
waktu istirahat Feli: jika ada yang bertanya, saya punya alasan yang tidak masuk akal yang 
siap mereka terima. 



"Terkejut, bukan? Anda harus sujud dan menawarkan terima kasih kepada keterampilan 
tuanmu. " 

"... a-alasan di baliknya sangat tidak berguna sampai-sampai kupikir pada akhirnya akan 
menjadi nol..." 

"... hanya imajinasimu." 

Seperti yang diharapkan dari Ratifah. Dia membawaku ke tempat yang menyakitkan. Dia 
benar-benar tidak menahan diri ya ... 

"Oh, jadi mungkin rumor kedua juga benar?" 

"Lagi pula, berapa banyak rumor yang ada tentangku ..." 

Sakit di pantat, tidak kurang. Apa yang lucu dalam bergosip tentang seorang pangeran yang 
hanya tidur sepanjang hari... 

"Yah, sebenarnya..." 

Apakah kamu ingin tahu? Apakah Anda benar-benar ingin tahu? Begitu bisik Ratifah di 
telingaku. Bahkan tanpa memandangnya, aku bisa dengan jelas membayangkan wajahnya 
yang menyeringai bodoh. 

Aku tetap diam, bertekad untuk tidak memberikan reaksi yang sangat dia inginkan. 

"Ah, tolong tunggu!! Jangan tidur!! Aku akan bicara!! Aku akan bicara sekarang!!" 

"...kau seharusnya melakukan itu sejak awal." 

Saya sudah kesal dengan kenyataan bahwa pintu kamar saya, yang sebelumnya tertutup 
rapat, terbuka dengan mudah dan sering sejak saya kembali dari Afillis. 

"Kamu melihat!" 

Bahkan lebih lambat dari sebelumnya, Raitifah mulai mengungkap "sendok" -nya. 

"Rumor mengatakan bahwa Yang Mulia sekuat 'Pahlawan' dan benar-benar 
mengalahkannya dalam perang!!" 

"Aku merasa bodoh karena mendengarkan sekarang ..." 

Nada bicaraku menyiratkan betapa bodohnya dia bahkan untuk membicarakannya. 
Berpikir bahwa percakapan itu tidak akan berakhir dalam waktu dekat, aku dengan enggan 
bergeser ke posisi duduk. 

"Jika seorang pangeran malas sepertiku bisa menjadi 'Pahlawan', maka dunia ini akan 
penuh dengan mereka." 



"Gw!" 

"Seorang pria yang bahkan tidak menyentuh pedang atau melatih, seorang 'Pahlawan'? 
Bagaimana aku bisa mengalahkannya?" 

"Eh, itu, itu... dengan kekuatan psikis!!" 

"Lalu saat makan malam nanti aku akan mengatakan bahwa Ratifah mengklaim aku 
memiliki kekuatan batin dan aku akan mencoba membengkokkan beberapa sendok." 

Ayah sangat ketat tentang tata krama. Itu adalah sesuatu yang diketahui oleh siapa pun 
yang terhubung dengan keluarga kerajaan. 

"T-tolong tunggu!!! Yang Mulia, tentu saja Anda tidak akan mengirim saya ke kematian 
saya!?! " 

"Apakah kamu pikir aku lupa tentang hari kamu memihak kepala pelayan melawanku ?!" 

Hari itu Ratifah memihak Feli, kepala pelayan, meskipun aku adalah tuannya, dan bahkan 
secara fisik menahanku. Aku sedang menunggu kesempatan untuk memberinya imbalan. 
Dan kesempatan itu akhirnya tiba. Feli, pengganggu tidur, sedang pergi, jadi sekarang 
hanya ada Ratifah. 

Oke, saatnya kamu mati. 

Saat saya membuat keputusan, dengan waktu yang tepat, pintu terbuka. 

"Aku masuk." 

Jumlah orang yang bisa masuk ke kamar saya terbatas. Ada beberapa orang lagi yang 
mencoba mendekatiku setelah peristiwa Afillis, tapi aku tidak memperhatikan mereka. Aku 
bilang aku tidak akan dari awal juga. 

Selain saya, sebelumnya hanya empat orang yang biasa memasuki kamar saya. 

Pembantuku, Ratifah. Kepala pelayan, Feli. Kemudian ayahku dan... 

"Bagaimana kabarmu, Fay?" 

Kakakku Greial. 

"Maaf mengganggu permainanmu, tapi ayah menelepon. Kepala pelayan sedang mengambil 
cuti, jadi aku menggantikannya." 

Melihat ekspresi bingungku pada kemunculannya yang tiba-tiba, Grerial menyeringai. Dia 
adalah pangeran berikutnya dalam pewaris takhta, jadi dia tidak perlu mengambil tugas 
sebagai pelayan: Aku akan meminta maaf, tapi Grerial menghentikanku. 



"Jangan memasang wajah itu. Saya meminta ayah untuk mengirim saya untuk menjemput 
Anda. 

"....dipahami." 

"Kau tidak akan diinterogasi atau apa. Ayah mengkhawatirkanmu, dengan caranya sendiri. 
Mengirimmu ke Afillis membawa hasil yang baik pada akhirnya. Dan saya tidak berbicara 
tentang perang, saya sedang berbicara tentang Anda." 

Yang berarti... 

"Tapi aku tidak seharusnya begitu mudah dibaca ..." 

Sesuatu berubah dalam tubuh atau pikiran saya. Saya menyadari bahwa Greial telah 
merasakannya. 

Saya tidak menyesal memegang pedang. Saya juga tidak menyesal mengayunkannya. 
Namun, jika saya ditanya apakah saya akan melakukannya lagi, saya tidak akan dapat 
langsung menjawabnya. Peristiwa di Afillis, bagaimanapun, memiliki efek tertentu pada 
saya. 

"Jadi, aku akan meminjam Fay sebentar." 

Grerial berbicara kepada Ratifah dan membawaku keluar dari ruangan. 

. 

"Bagaimana Afilis? Apakah Anda membuat beberapa teman baru? " 

Saat kami berjalan menyusuri koridor yang sepi, Grerial menatapku dengan senyum 
hangat. 

"Teman, hmm." 

Saya membayangkan paman Leric dalam pikiran saya. 

"Ini sedikit lebih terang dari sebelumnya. Suasanamu, maksudku. Seperti Anda mengatasi 
sesuatu ... itulah perasaan yang saya dapatkan. " 

Kemudian, saya mengingat wajah ksatria yang memicu perubahan seperti itu. Ksatria aneh 
yang tertawa sampai akhir dan meninggal mengatakan bahwa dia beruntung. 

"Jadi saya pikir mungkin Anda mengandalkan seseorang. Bahwa Anda membuat teman. 
Bagi saya, Anda menemukan seseorang yang dapat membuka hati Anda, di luar keluarga." 

Terakhir, aku memikirkan Mephia. 

"Saya tidak yakin apakah saya bisa mengatakan itu adalah teman ..." 



"Itu kemajuan yang cukup." 

Grerial mengusap kepalaku dengan kuat, dengan senyum berseri-seri, untuk merayakan 
pertumbuhanku. 

"Semuanya baik-baik saja, tetapi katakan sesuatu kepada ayah juga." 

Ekspresi tegas ayahku yang biasa muncul di benakku. 

"Aku yakin dia akan bahagia." 

. 

Saat aku bersilangan pedang dengan Mephia malam itu. 

Saya ingin melindungi semua orang. Pedangnya yang jujur dan langsung berbicara tentang 
cita-cita seperti itu, sangat mirip dengannya. 

Itu adalah pedang tanpa ruang untuk "kejahatan" apa pun. 

Namun, keinginan untuk melindungi semua orang hanyalah sebuah cita-cita; ideal yang 
sudah rusak. Lebih dari siapa pun, saya tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. 

Bagi saya, dia bersinar terlalu terang. Saya pikir kami tidak bisa saling memahami. 
Namun...Aku tidak bisa menyangkal cita-cita Mephia. 

Saya ingin melindungi semua orang. 

Saya telah membuang emosi seperti itu, siapa yang tahu kapan, tetapi saya juga pernah 
memilikinya. 

Mulai sekarang, Mephia juga mungkin akan terluka lagi dan lagi setiap kali dia gagal 
melindungi seseorang. Jika Anda berbicara tentang cita-cita, maka capailah: sehingga 
orang-orang di sekitarnya akan terpesona oleh secercah harapan. 

Pada akhirnya, dia akan menyadari bahwa ketika dia seharusnya melindungi orang lain, dia 
melindungi dirinya sendiri, dan akan menangis dan menangis setelah menyadari bahwa dia 
tidak benar-benar melindungi siapa pun. 

Saya merasa seperti sedang melihat masa lalu saya dan menjadi jengkel. 

Aku ingin membunuhnya di tempat. 

Meski begitu, saat ini saya adalah Fay Hanse Diestburg. Aku tidak bercinta lagi. Aku bisa 
menghentikan diriku sendiri. 



Karena Fay Hanse Diestburg menginginkan kehidupan tanpa penyesalan. Ingin mati 
dengan senyuman. Saya mengulurkan tangan, seperti yang dilakukan mentor saya kepada 
saya. 

Saya ragu ada yang bisa saya lakukan. Tapi aku mungkin bisa membantu. Jadi saya 
mengulurkan tangan. 

. 

< > 

Perdebatan sederhana dengan pedang. Karena perbedaan kekuatan di antara kami, itu 
tidak bertahan lama. 

< > 

Itu tidak berhasil untukku, tapi putri Mephia, mungkin... 

Dengan pikiran seperti itu di hati saya, saya berbicara. 

< > 

Jadi -- 

< > 
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SETP Vol. 1 Bab 18 Bab 18 -- Itu adalah Keputusasaan Lebih dari seminggu telah berlalu 
setelah kekacauan terakhir di kerajaan Afillis. Diriku yang malas semakin menyadari 
betapa berharganya kedamaian. Dalam gaya hidup saya yang biasa, setiap kali saya tidur, 
saya memiliki mimpi yang sangat nostalgia. 

Sangat bernostalgia sehingga saya merasa sedikit kesepian setiap kali saya bangun. 

Saya biasanya bangun di sore hari. Segera setelah saya melakukannya, Ratifah akan datang 
untuk memberi tahu saya bahwa makan malam sudah siap, dan saya akan makan bersama 
dengan keluarga saya. 

Tempat dudukku berada di sebelah kakak laki-lakiku, Grerial. Saya tidak berhubungan baik 
dengan saudara saya yang lain, atau lebih tepatnya, saya bahkan tidak pernah berbicara 
dengan mereka, jadi berkat kebaikan Grerial, posisi tempat duduk saya berubah. Sebagai 
gantinya, untuk berbicara, saya mengurus potongan makanan laut yang dibenci Grerial 
sesekali, berhati-hati untuk tidak membiarkan ayah memperhatikan. 

Setelah makan malam, saya rutin mandi. Setelah itu, ke taman. Setiap kali bintang-bintang 
terlihat, saya selalu berbaring di taman untuk melihat ke langit dan kemudian tidur sekitar 
pukul sebelas. Terkadang ada perbedaan kecil, tetapi itulah rutinitas harian saya. 

Ah, keajaiban kehidupan kemalasan. Betapa aku berharap bisa hidup seperti ini sepanjang 
hidupku. Siapa yang peduli dengan pedang? Itulah bagaimana saya ingin hidup. 
Mungkin...tidak, pasti, aku pasti akan tersenyum saat aku mati jika aku hidup seperti ini. 

Ya, tidak ada penyesalan. Jadi, untuk satu hari lagi...tidak, satu minggu lagi! Tidak tidak, satu 
bulan lagi!! Tunggu, tidak, satu tahun lagi...atau jika mungkin, 10 tahun lagi... 

"...kau akhirnya di sini, Fay." 

Sambil memikirkan hal-hal seperti itu dan menyeret kakiku, aku tiba di hadapan raja. 
Tepatnya, aku diseret oleh kepala pelayan, Feli von Yugstine. 

Setelah liburan singkat, dia kembali lebih hidup dari sebelumnya. Dia berencana 
menggunakan keaktifannya untuk mereformasi saya, jadi saya mulai menyesal pernah 
menyarankan dia mengambil cuti. 

Semuanya terjadi beberapa menit sebelumnya. 

. 

< > 

Aku punya firasat buruk tentang itu. Aku merasa sesuatu akan segera terjadi. Jadi saya...! 



Aku melemparkan selimutku untuk membutakan Feli --- pembawa pesan --- dan melompat 
ke jendela. 

< > 

Saya selalu belajar dari kesalahan saya. Saya tidak akan pernah melakukan hal yang sama 
dua kali. Saya pribadi memodifikasi kunci jendela: terakhir kali diubah untuk mencegah 
saya melarikan diri, dan saya menyukainya. 

Jadi saya punya ide berani untuk menghapus kunci sama sekali. 

Selain itu, Ratifah si pengkhianat --- yang membuat saya tunduk terakhir kali --- tidak hadir. 
Saya yakin bahwa kemenangan ada di tangan saya. 

Setelah melarikan diri, aku akan pergi ke taman untuk melanjutkan tidurku... 

Atau begitulah yang saya pikirkan. 

< > 

Saya mencoba membuka jendela, hanya untuk membuat suara gemeretak keras. Rasanya 
seperti seseorang menahannya dari sisi lain, jadi saya melihat ke atas. 

<<.........>> 

<<..........>> 

Mata kami bertemu. Milikku dan seorang pelayan berambut cokelat. Lebih tepatnya, mata 
Ratifah. 

<<...apa yang kamu lakukan disana?>> 

Mau tak mau aku merasakan niat membunuh terhadap pelayan yang mati-matian menutup 
jendela. 

< > 

Anda pasti akan membayar suatu hari nanti. Jadi aku bersumpah dalam hati. 

< > 

Bahkan saat Feli dengan kuat mencengkeramku... 

< > 

Anda akan membayar untuk ini...membayar untuk ini...membayar..membayar...membayar... 

Aku terus menggumamkan kutukan dalam hati. 



. 

Dan begitulah saya diseret ke ruang audiensi raja. 

"Saya percaya bahwa jika manusia lupa untuk berjuang, mereka ditakdirkan untuk 
kehancuran." 

"Mengapa gairah seperti itu diarahkan padaku ...?" 

Ayahku menutupi wajahnya dengan tangannya, jengkel. 

"...Grial, jelaskan." 

Ayah mungkin menyadari bahwa apa pun yang dia katakan, tidak akan berpengaruh 
banyak, jadi dia mendorong Grerial untuk berbicara. Grerial, yang menikmati melihatku 
diseret dengan senyuman, mulai berbicara. 

"Kamu mungkin tahu bahwa tunanganku adalah putri Rinchelle, kerajaan air." 

"Ya, tentu saja." 

Saya tahu sedikit tentang saudara-saudara saya yang lain, tetapi saya mengetahui banyak 
hal tentang Grerial. 

"Pangeran ketiga negara itu akan merayakan ulang tahunnya bulan depan." 

Saya mulai mendapatkan petunjuk tentang apa yang akan mereka katakan. 

"Kamu telah menerima komunikasi dari party dan kamu harus berpartisipasi, ya?" 

"Tepat. Lagipula, aku tidak bisa tidak menghormati keluarga tunanganku. Partisipasi saya 
diatur dalam batu, tapi ... " 

Grerial menatapku dengan penuh arti. 

........ 

"Kamu tidak bermaksud aku menggantikanmu, kakak...?" 

"Apakah menurutmu aku akan melakukannya?" 

Grerial menunjukkan seringai mengerikan. 

"...kau memintaku untuk menemanimu." 

"Seharusnya kau mengatakan itu sejak awal." 

"Kenapa aku?" 



"Katakanlah itu kasih sayang seorang saudara. Saya menyarankan ini kepada ayah, 
mengatakan bahwa itu mungkin memberikan stimulus yang baik untuk Anda. Dan Ayah 
dengan ramah menyetujuinya." 

Itu adalah cara yang buruk untuk mengatakannya. Saya tidak punya cara untuk melarikan 
diri. Itu membuat saya kehilangan semua niat saya untuk menolak juga. Seandainya dia 
mengatakannya dengan lebih ambigu, dengan kata-kata seperti pengawalan atau 
sejenisnya, saya dapat memiliki ruang gerak, tetapi tidak ada jika dia memintanya seperti 
itu. 

"...jika aku menemanimu, pengawalan yang lebih besar akan diperlukan." 

"Saya sudah mendapat izin dari Feli soal itu. Dia akan menemani kami sebagai 
pendampingmu." 

"....Saya mengerti." 

Lengkap, kekalahan total. Semua gerakan saya disegel. 

"Kami akan berangkat paling lambat satu minggu. Saya memiliki segala macam urusan 
yang harus diurus di Rinchelle, jadi perkirakan tinggal sekitar dua minggu. 

"Dipahami." 

Saya pikir percakapan sudah selesai dan berdiri, untuk kembali ke kamar saya. 

"Hei, Fay." 

Grerial memanggil namaku, menyiratkan bahwa dia masih memiliki sesuatu untuk 
dikatakan. Aku menoleh ke belakang dan menemukan senyumnya yang biasa. 

"Kami tidak akan benar-benar sendiri, tapi ini pertama kalinya kami pergi bersama. Dan ini 
adalah perjalanan pertama saya dalam beberapa saat. Saya sangat menantikannya." 

Juga karena bisnis "Pangeran Sampah", sampai sekarang aku selalu menolak semua 
undangan, bahkan Grerial, jadi dia berhenti mencoba mengundangku. 

Ya, sampai sekarang. Saya tidak tahu apakah ada alasan lain, tetapi setiap kali saya 
berbicara dengannya, saya memikirkan satu hal. 

"Kalau begitu, ketika kamu punya waktu, tolong beri tahu aku. Ayo lakukan sesuatu 
bersama di sana." 

"Ya kau benar." 

Saya memutuskan bahwa saya menyukai Grerial Hanse Diestburg sebagai pribadi. Dan aku 
membuka hatiku untuknya. 
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Selusin menit setelah percakapan dengan ayah dan Grerial, saya menggunakan jalan 
rahasia keluar dari kastil ke kota. Tentu saja tidak ada pendamping dengan saya. 

Saya juga mengganti pakaian saya sehingga saya tidak terlihat seperti seorang pangeran, 
tetapi seorang putra dari keluarga kaya. Karena saya biasanya bersembunyi di dalam, 
hanya beberapa orang yang tahu wajah saya, jadi bahkan jika saya pergi ke kota, tidak ada 
yang akan mengenali saya. 

"Apakah toko bunga ada?" 

Saya tiba di sebuah rumah kecil yang terpencil. Papan di luar menunjukkan gambar bunga, 
jadi terlihat seperti toko bunga lainnya, tetapi tidak menunjukkan tanda-tanda 
keberhasilan. 

Di dunia ini, bunga adalah barang mewah. Mereka digunakan oleh bangsawan sebagai 
hadiah, jadi hanya sedikit orang yang membelinya secara normal. 

"Ya ampun, pangeran Fay. Untuk apa saya berhutang kehormatan ini?" 

Pintu geser berderak terbuka dan seorang pria berusia tiga puluhan muncul. Namanya 
Warrick dan dia adalah salah satu dari sedikit kenalan saya. Dia punya nama, tentu saja, 
tapi aku hanya memanggilnya penjual bunga. 

"Saya datang untuk membeli bunga dan mengobrol sebentar. Bolehkah saya masuk?" 

"Mengobrol sebentar? Sekarang itu jarang. Pelanggan langka saat ini, jadi saya akan dengan 
senang hati mematuhinya. Apakah teh hitam baik-baik saja?" 

"Tidak, itu hanya akan memakan waktu sebentar, jadi tidak perlu." 

Papan yang tergantung di pintu beralih dari "Terbuka" menjadi "Tertutup". 

"Silakan masuk. Mari kita bicara di belakang." 

"Terima kasih." 

Saya berjalan di dalam toko saat Warrick mengundang saya. 

Karena saya pribadi menyukai bunga, saya terkadang mengunjungi tokonya. Di Diestburg, 
hanya ada tiga toko bunga. Warrick's adalah satu-satunya di distrik yang dekat dengan 
kastil, jadi saya menyebutnya "Toko Bunga". 



"Nah, jenis bunga apa yang kamu butuhkan kali ini?" 

"Sama seperti biasanya, tujuh bunga lili laba-laba merah. Dan pastikan Anda tidak 
menambahkan satu pun sebagai bonus. " 

"Kau selalu meminta itu, Pangeran Fay. Apakah ada arti khusus?" 

Penjual bunga menatapku dengan senyum masam dan menanyakan pertanyaan yang sama 
lagi. Dia sering mengatakan kepada saya bahwa saya adalah satu-satunya orang yang cukup 
aneh untuk membeli apa yang disebut "Bunga Orang Mati" begitu sering. Meskipun dia 
mengatakan itu, dia selalu memastikan bahwa dia memiliki stok karena mereka memiliki 
pembeli tetap. 

"Mereka bisa berarti [Kerinduan untuk bertemu lagi] dalam bahasa bunga. Dan Anda selalu 
meminta tujuh dari mereka. Apakah ada tujuh orang yang ingin Anda temui lagi, Pangeran 
Fay?" 

"Penjual bunga." 

Saya menghentikan teori eskalasi toko bunga dengan satu kata. 

"Anda penjualnya, saya pembelinya. Itu saja. Anda tidak ingin membuat sarang lebah, 
bukan?" 

"Permintaan maaf saya yang paling rendah." 

"Cukup. Siapkan bunganya saat aku kembali. Tentang obrolan..." 

Saya mengunjungi toko bunga ini dengan frekuensi tetap, sebulan sekali. Namun kali ini, 
saya datang sedikit lebih awal dari biasanya. Intuisi penjual bunga mengatakan kepadanya 
bahwa saya harus memiliki alasan khusus untuk itu. 

"Jika saya ingat dengan benar, Anda mengatakan Anda dulu memiliki toko Anda di kerajaan 
Rinchelle sebelumnya." 

"Ya itu betul. Sebelum datang ke sini ke kerajaan Diestburg, saya ada di sana sampai sekitar 
lima tahun yang lalu." 

Saya mulai datang ke toko bunga ini lima tahun yang lalu juga. Saya ingat bahwa penjual 
bunga memberi tahu saya bahwa dia baru saja membuka toko. 

"Aku ingin tahu sesuatu tentang Rinchelle." 

"....Hmm." 

Si penjual bunga berpikir dalam hati untuk beberapa saat. Fakta bahwa kakakku Grerial 
bertunangan dengan putri kerajaan Rinchelle sudah sangat terkenal. Meski begitu, saya 



bertanya kepada penjual bunga, bukan saudara saya, tentang Rinchelle. Dia mungkin 
berpikir saya harus punya alasan untuk melakukannya. 

"Aku akan dengan senang hati membantumu semampuku." 

"Saya bersyukur." 

Dia dengan senang hati menerima. Saya tidak punya alasan yang tepat, jadi saya akan 
kesulitan menjelaskannya. Toko bunga, yang umumnya tidak terlalu tertarik pada apa pun 
selain bunga, sangat berguna di saat-saat seperti ini. 

"Negara macam apa itu? Saya akan segera pergi ke sana, jadi saya ingin tahu sebelumnya. " 

Aku tidak berbohong. Aku hanya khawatir. Sama seperti Grerial yang tertawa ketika dia 
mengatakan dia bukan saudaraku selama 14 tahun tanpa alasan, aku juga bukan adik laki-
lakinya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak biasa di atmosfernya. Sedikit saja. 

"Ini adalah negara yang kaya akan sumber daya, itu sudah pasti. Mereka cenderung 
menyukai permata seperti mutiara daripada bunga, jadi itu bukan tempat yang baik untuk 
toko bunga." 

"Saya mengerti." 

Sampai saat ini, kami benar-benar tidak memiliki apa-apa selain mengobrol. Poin utama 
akan datang berikutnya. 

Alasan kenapa aku pergi jauh-jauh untuk menemui toko bunga, yang menjual bunga yang 
digunakan bangsawan dalam perayaan mereka...bisa dikatakan bahwa penjual bunga 
adalah satu-satunya orang yang benar-benar bisa kuandalkan, tapi aku punya alasan lain 
yang lebih tepat. 

Alasan saya yang sebenarnya adalah, karena terlibat secara mendalam dengan dunia 
bangsawan, penjual bunga mungkin mengetahui sesuatu tentang cara kerja masyarakat 
bangsawan Rinchelle. 

"Lalu bagaimana dengan hubungan keluarga?" 

Yang saya maksud dengan "keluarga" di sini adalah keluarga kerajaan. Terutama hubungan 
antara pangeran dan putri mereka. 

".....tolong tunggu sebentar." 

Penjual bunga kemudian berdiri, membuka laci terdekat dan mengeluarkan selembar 
kertas dan kuas. 

"Lagipula, yang saya tahu adalah dari lima tahun yang lalu. Mungkin ada beberapa 
perbedaan, jadi harap diingat." 



"Saya tahu." 

"Kalau begitu tidak apa-apa." 

Toko bunga meletakkan kertas itu di depanku dan kuasnya mulai mengalir di atasnya. 

Pangeran pertama, pangeran kedua, pangeran ketiga. 

Putri pertama, putri kedua. 

"Pertama-tama, pangeran pertama memang yang pertama mewarisi takhta, tetapi karena 
kesehatannya yang lemah, dapat dikatakan bahwa dia adalah yang pertama dalam nama 
saja." 

Nama pangeran pertama ditandai dengan salib. 

"Ketika dia masih muda, mereka mengatakan dia hanya sedikit lemah, tetapi lima tahun 
yang lalu saya mendengar bahwa dia lemah sampai-sampai dia tidak dapat memenuhi 
tugas pemerintahannya." 

Berikutnya adalah pangeran kedua. 

"Pangeran kedua memiliki tunangan, putri pertama Duke Wellington, jika saya ingat. 
Rumah Wellington telah menghasilkan kapten ksatria kerajaan Rinchelle selama beberapa 
generasi. Saya mendengar bahwa raja tidak dapat mengabaikan posisi mereka, jadi dia 
memutuskan putri mereka sebagai tunangan untuk pangeran kedua. 

Nama "House Wellington" ditambahkan ke selembar kertas. Di bawahnya, penjual bunga 
menulis "Ksatria Kerajaan". 

"Pangeran ketiga juga memiliki tunangan, putri pertama dari marquis Learess. Rumah ini 
bertanggung jawab atas batalion pengguna sihir yang didirikan beberapa lusin tahun yang 
lalu, yang disebut Spellcaster Squad." 

Di sebelah pangeran ketiga, penjual bunga menulis nama rumah Learess dan Pasukan 
Penyihir. 

"Para ksatria kerajaan, yang sangat menghormati prinsip-prinsip ksatria, dan pasukan 
perapal mantra memiliki afinitas yang buruk, jadi raja mencoba menikahi putri rumah 
mereka dengan pangeran selain yang pertama untuk menyingkirkan permusuhan. 
Namun..." 

"Faktor yang tak terduga adalah kesehatan pangeran pertama yang buruk, kurasa?" 

"Memang. Jika 'sesuatu' terjadi akan ada keributan besar di rumah kerajaan, jadi lima tahun 
yang lalu ada banyak bangsawan yang sangat cemas tentang masalah ini. " 



Grerial bertunangan dengan putri pertama Rinchelle lebih dari lima tahun yang lalu. 

"Strategi itu akhirnya memiliki efek sebaliknya." 

"Kamu bisa mengatakan itu." 

Tangan penulis bunga itu kemudian berhenti. 

"Apakah ada sesuatu tentang para putri?" 

"Putri pertama bertunangan dengan Yang Mulia Pangeran Grerial, kakak laki-laki Pangeran 
Fay. Aku tidak tahu apa-apa selain itu. Namun, putri kedua bisa dikatakan sangat mirip 
denganmu..." 

"Dia selalu bersembunyi di kamarnya, jadi tidak ada informasi tentang dia?" 

"Tepat." 

Penjual bunga kemudian melipat kertas itu menjadi empat dan mulai merobeknya. 

"Hari ini saya hanya menjual bunga kepada Anda, seperti biasa. Kemudian kami mengobrol 
sedikit. Percakapan santai yang tidak terlalu penting. Apakah saya benar?" 

"...ya, kamu. Tidak ada kesalahan tentang itu." 

"Terima kasih banyak." 

Penjual bunga itu berdiri lagi, kali ini menyiapkan bunga untuk diberikan kepadaku. 

Aku mendengar suara guntingnya memotong bunga lili laba-laba merah untuk dipasang di 
kamarku. 

"Yang mulia." 

Penjual bunga kemudian memanggil saya. 

"Apakah Anda tahu alasan mengapa saya mengungkapkan informasi seperti itu kepada 
Anda, Yang Mulia?" 

Keadaan pribadi dari rumah kerajaan pasti agak terlalu rumit untuk dianggap sebagai 
"percakapan biasa". 

Alasannya bukan hanya karena kami adalah kenalan. 

"Karena tidak ada orang jahat di antara mereka yang menghargai bunga. Itu saja. Jika saya 
harus menambahkan sesuatu, Anda juga pelanggan setia pertama toko ini, Pangeran Fay. 
Saya kira memberi Anda sedikit perlakuan khusus tidak ada salahnya. " 



"......" 

"Saat ini, Rinchelle mungkin agak berbahaya." 

Jika apa yang dikatakan penjual bunga itu benar, Anda harus waspada. 

Secara pribadi, saya ingin memastikan Grerial tidak akan mati. 

Tanpa sadar, tanganku meraih pinggangku. 

"Posisi seorang pangeran dapat memicu konflik atau masalah yang tidak diinginkan." 

Gunting toko bunga dipotong dengan sekejap. 

"Tolong sangat berhati-hati. Saya juga tidak suka kehilangan salah satu pelanggan terbaik 
saya." 

Penjual bunga itu kemudian memberiku buket bunga lili laba-laba merah yang aku pesan. 

"Aku akan mengingatnya. Bagaimanapun juga, datang ke sini adalah pilihan yang tepat. 
Terima kasih, penjual bunga." 

Harga bunga lili laba-laba merah adalah lima koin perak, tetapi sebagai tanda terima kasih 
saya meletakkan tiga koin emas. 

Satu koin emas sudah lebih dari cukup untuk menopang keluarga beranggotakan lima 
orang selama satu bulan. Dan saya meletakkan tiga dari mereka. 

Koin-koin itu berasal dari uang saku yang diberikan ayah saya, tetapi itu adalah 
pembayaran yang relatif berlebihan untuk bunga. 

"....itu adalah cerita dari lima tahun yang lalu, aku sudah memberitahumu." 

Toko bunga menyiratkan bahwa itu tidak mungkin bernilai tiga koin emas. 

Karena itu adalah informasi yang diketahui banyak orang pada saat itu, penjual bunga 
bermaksud mengatakan bahwa dia tidak dapat menerimanya, tetapi--- "Ini masalah 
perasaan. Tolong terima mereka, penjual bunga." 

"....tolong datang lagi, Yang Mulia." 

"Ya saya akan. Pastikan Anda sudah menyiapkan bunga lili laba-laba merah." 

"Ya, tentu saja." 

Aku membuka pintu geser. 

"Saya akan menantikan kunjungan Anda berikutnya." 



Anehnya, makna bunga lili laba-laba merah masih terngiang di telinga saya. 
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Tepat satu minggu telah berlalu sejak saat itu. 

Kami berangkat dari Diestburg dan, setelah tiga hari perjalanan, kami mencapai kerajaan 
air, Rinchelle. 

Grerial tertawa, mengatakan bahwa kami tiba lebih awal dari yang diperkirakan, lalu 
memberitahuku bahwa audiensi dengan Raja Rinchelle dijadwalkan tiga hari kemudian, 
jadi kami bisa bertindak secara independen sampai saat itu. Membawa kita ke masa 
sekarang. 

"....apa itu benar-benar baik-baik saja, Yang Mulia?" 

"Jangan panggil aku seperti itu di sini, kamu akan membuat kami menonjol." 

Sambil memotong porsi makanan yang disajikan kepada kami dengan garpu dan pisau, aku 
setengah memelototi Feli. 

Itu persis waktu makan siang. Setelah Grerial meninggalkan kami, pesanan bisnis pertama 
saya adalah pergi ke restoran terdekat. Saya perhatikan Feli melihat ke pinggang saya, di 
mana "Spada" saya tergantung. 

"Kalau begitu, aku harus mengatakan Tuan Fay." 

"Lebih baik dari 'Yang Mulia', kurasa. Baiklah kalau begitu." 

Saya mengunyah daging yang saya potong dadu kecil, menelannya, lalu berbicara. 

"Apa maksudmu dengan 'apakah itu baik-baik saja'?" 

"Tentang pedangmu. Anda menyembunyikannya begitu banyak sebelumnya, jadi mengapa-
-- " 

"Bagaimanapun!!" 

Dengan keras aku menyela pertanyaan bingung Feli. 

"Situasi ini terlalu aneh, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya." 

Ada terlalu banyak hal yang menempel pada saya. 

"Kami baru saja diundang ke pesta, tapi kami akan memiliki ksatria untuk mengawal kami? 
Dan 100 dari mereka juga?" 



Biasanya paling banyak 30. 

Rinchelle memiliki hubungan baik dengan Diestburg, putri pertamanya akan menikah 
dengan pangeran berikutnya untuk tahta dan menjadi putri mahkota; mengingat mereka 
baru saja menuju ke negara berikutnya, pengawalan besar seperti itu tidak lain adalah 
penghinaan. 

Namun, saya tahu bahwa karena kami tidak punya pilihan selain pergi, ini tidak dapat 
dihindari. Grerial mengatakan bahwa alasan saya hadir juga; bahkan jika itu adalah alasan 
sebenarnya, namun, pengawalan kami masih terlalu besar. 

"Saya berasumsi bahwa saudara Grerial dan yang lainnya memandang Rinchelle saat ini 
sebagai berbahaya sejak awal. Aku gagal melihat mengapa dia memintaku untuk 
menemaninya ke tempat yang berbahaya seperti itu. " 

"...." 

"Ini membawa saya pada kesimpulan bahwa seseorang sengaja menyeret saya ke sini. 
Siapa yang akan menjadi pelakunya, kepala pelayan?" 

"......" 

Sekali lagi saya membawa daging potong dadu ke mulut saya. 

Keheningan mengikuti. 

Keheningan yang dengan jelas mengungkapkan jawaban atas pertanyaanku. 

"Aku tidak menuduhmu. Aku tahu betul betapa setianya kamu. Anda mungkin melihat saya 
sebagai seseorang yang mampu mengalahkan Pahlawan. Jadi kamu membawaku ke sini 
untuk melindungi Grerial." 

Demi kerajaan, dia tidak akan peduli apa yang terjadi pada nama dan kehormatannya dan 
tidak akan pernah ragu untuk menggunakan metode yang paling kotor sekalipun. Orang 
seperti itulah Feli von Yugstine. 

"Grerial mungkin mengatakan bahwa, jika keadaannya berbeda, dia akan senang 
membawaku, kan? Dan kepala pelayan berpikir itu adalah kesempatan yang sempurna dan 
meyakinkannya untuk membawaku ke sini." 

"...kau tidak mencurigaiku? Aku bisa saja memberitahunya tentang apa yang terjadi di 
Afillis." 

"Tidak. Saya tidak berpikir bahwa Anda akan melanggar janji yang Anda buat sendiri, 
setidaknya. Jika ayah saya menginterogasi Anda tentang hal itu, saya kira semuanya akan 
berbeda. " 



Aku tertawa, berpikir bahwa hal seperti itu tidak mungkin. 

Ayah saya selalu memiliki ekspresi tegas di wajahnya, tetapi dia adalah seorang pasifis di 
hati. Aku tidak percaya dia akan menginterogasi seorang pengikut setia seperti Feli. 

Sebaliknya, dia mungkin akan menafsirkan kebisuan Feli sebagai arti bahwa ada alasan 
bagus untuk tidak berbicara. 

"........." 

Lebih banyak keheningan. 

Aku melanjutkan makan, menunggu Feli menemukan waktu yang tepat untuk 
mengungkapkan apa yang sulit dia ungkapkan. 

"....ya itu betul. Ada beberapa perbedaan, tetapi sebagian besar seperti yang Anda katakan, 
Tuan Fay. " 

Beberapa waktu lalu, Feli mengatakan bahwa dia menganggap saya sebagai seseorang yang 
tidak kehilangan dirinya dalam mempertahankan diri dan bisa tetap tenang. 

Dia mungkin tahu bahwa rencananya akan ditemukan cepat atau lambat. 

Dia tahu itu, tapi tetap menyeretku keluar, menggunakan kekuatan Grerial sebagai 
medium. 

"Saya siap untuk dipukul atas apa yang saya lakukan, tentu saja. Saat aku membuat pilihan 
ini sambil mengetahui tentang tekadmu, Tuan Fay." 

Tekad untuk tidak pernah memegang pedang, yang tidak saya hancurkan selama 14 tahun. 

Apa artinya bagi saya untuk memecahkannya? 

Feli, yang selalu berdiri di dekatku, seharusnya tahu. 

Namun, dia telah membuat kesalahpahaman. 

"Aku bilang aku tidak menuduhmu. Alasan kenapa aku tidak menggunakan pedangku 
hanyalah egoisme, pada akhirnya." 

Saya memang mengatakan bahwa saya tidak ingin menggunakan pedang. 

Tidak ada kebohongan dalam hal itu. 

Namun, dalam perbandingan antara seseorang yang penting dan ego saya, saya tidak akan 
pernah memprioritaskan yang terakhir. 



"Jika perasaan pribadi saya menghalangi dan saya kehilangan seseorang yang penting, saya 
berharap saya bisa mati  lagi . Memegang pedang untuk melindungi orang lain bukanlah 
sesuatu yang dibenci." 

Bahkan jika itu mengarah pada hasil yang sama. 

Bahkan jika memegang pedang membawaku lebih dekat ke masa laluku. 

Bahkan jika itu membawa saya ke kehancuran lagi. 

Saya tidak ingin kehilangan siapa pun atau merasakan kesendirian lagi. 

Aku tertawa untuk menyembunyikan jeritan kesakitan di hatiku. 

"Selain itu, jika Grerial menjadi raja berikutnya, aku akan dapat mendedikasikan diriku 
secara eksklusif untuk kehidupan bermalas-malasan. Kakak adalah orang yang sangat 
penting. Aku tidak sanggup kehilangan dia." 

"Oh, kau sangat..." 

"'Pangeran Sampah' yang selalu terkenal. Hanya itu aku, tidak lebih, tidak kurang." 

Jadi jangan coba-coba mempercantikku, aku menyiratkan. 

"Dosa mengganggu liburan saya adalah dosa besar." 

Janji yang dibuat oleh ayah mengatakan bahwa karena prestasi saya di Afillis sangat 
dihargai, liburan saya akan berlanjut sedikit lebih lama. 

Tentu saja, itu hanya janji vokal dan tidak ada yang mutlak di dalamnya. Aku juga tidak 
yakin seberapa baik ayah mengingatnya. 

Meski begitu, mengganggu liburan malasku yang damai adalah dosa besar. 

" Jadi--- " 

Saya berhenti makan dan berbicara. 

"Kamu tidak diizinkan mati." 

Aku berbicara sambil menatap lurus ke mata Feli. 

"Selama aku bisa menggunakan pedangku, aku akan melindungi saudara Grerial dan kamu 
juga, kepala pelayan. Jadi Anda tidak diizinkan untuk membuat diri Anda terbunuh. " 

"......" 

Feli menatapku, sangat terkejut di matanya. 



"....apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan?" 

"Tidak, tapi...kau pasti telah berubah." 

"Ya?" 

"Ya, Tuan Fay, Anda melakukannya." 

Itulah tipe orang yang selalu saya miliki. 

Saya tidak berpikir ada yang berubah dalam diri saya. 

"Anda mungkin akan mencari cara untuk membawa orang-orang penting bagi Anda 
kembali ke negara ini sebelumnya, mungkin." 

Anda akan melarikan diri, menggunakan gelar terkenal "Pangeran Sampah". 

Feli bermaksud bahwa aku tidak akan pernah mempertimbangkan pilihan untuk 
mengangkat pedang. 

"....hm." 

Sekarang saya ingat, saya memang memikirkan hal-hal seperti itu saat berada di Afillis. 
Bahwa aku bisa kabur dengan Feli. 

"Saya pikir Lord Fay saat ini agak baik." 

Feli tersenyum senang. 

Sama seperti dia tersenyum pada Grerial. 

"Saya menemukan orang yang bisa bertarung demi orang lain sangat keren." 

"Bwahaha!" 

Itu membuatnya terdengar seperti dia--- 

Aku tidak bisa mendengarkan lagi dan tertawa. 

"Beri aku istirahat." 

Aku meletakkan pisau dan garpu di piring dengan suara gemerincing. 

"Jangan membuatku mengatakannya berkali-kali. Saya adalah 'Pangeran Sampah', tidak 
lebih, tidak kurang. 

Saya menyebut diri saya sampah lebih dari orang lain, dan saya punya alasan untuk 
melakukannya. 



Itu seperti sugesti diri. 

"Di samping itu..." 

Ketika saya memegang pedang, emosi saya selalu muncul. 

Jadi saya tertawa, untuk menyembunyikannya. 

"Saat aku menggunakan pedang, tidak diperlakukan seperti 'sampah' sebenarnya adalah 
masalah bagiku." 

Menjadi iblis. 

Tenggelam di antara binatang buas. 

Mentor yang membesarkan saya sering mengatakan ini. 

Semakin Anda berpikir bahwa Anda adalah orang baik, pedang Anda akan semakin tumpul. 
Jadi menganggap dirimu sebagai binatang itu tepat, katanya. 

Dan itu adalah kebenarannya. 

Hati nurani yang baik menumpulkan pisau. 

Jadi setiap kali saya memegang pedang, tidak diperlakukan seperti "sampah" sebenarnya 
adalah masalah. 

"Tidak ada yang kurang layak dari saya disebut 'keren', jujur." 

Saya hanya seorang "pangeran sampah". 

Karena saya menggunakan pedang untuk membunuh, saya menjadi satu dengan binatang 
buas. 

Di dunia yang saya tinggali di kehidupan saya sebelumnya, tidak ada yang berpegang teguh 
pada keberadaan metafisik atau bahkan mempercayainya. 

Tubuh mereka sendiri adalah satu-satunya hal yang bisa mereka andalkan. 

Jadi kata-kata yang ditujukan kepada seseorang yang membutuhkan keselamatan sama 
sekali tidak cocok untukku. 

Di suatu tempat di hati saya, saya berusaha untuk diselamatkan. 

Saya sadar akan hal itu. Meski begitu, saya mungkin akan mengatakan bahwa saya tidak 
mencari hal seperti itu. 

"Luangkan waktumu dan makanlah. Aku keluar dulu." 



Saya mengambil beberapa koin perak dari saku saya, meletakkannya di atas meja dan 
berdiri. 

Saya mengetuk "Spada" saya, menandakan bahwa saya tidak membutuhkan pengawalan, 
dan berjalan pergi. 

. 

".....haah." 

Setelah meninggalkan restoran, saya memastikan Feli tidak ikut dengan saya dan 
bergumam. 

"Jangan gunakan kata-kata seperti itu padaku, sialan." 

Saya tahu alasan mengapa mentor saya dan yang lainnya menyebut saya lemah. 

Saya tidak bisa menangani kata-kata baik. 

Mephia juga mengatakannya. 

Dia mengatakan bahwa saya adalah orang yang baik. 

Saya sangat berharap mereka akan berhenti. 

"Pedangku akan menjadi tumpul ..." 

Aku melihat ke langit, abu-abu kusam, seolah-olah mencerminkan hatiku. 

"Mengapa mereka pergi dan mempercantik orang sesuka mereka ..." 

Aku memejamkan mata dan pertama-tama membayangkan mengayunkan pedang. 

Saya membayangkan diri saya menempelkan senyum di bibir saya, seperti yang diajarkan 
mentor saya, ketika saya membunuh orang. 

Aku sedang melihat masa laluku. 

Pada sesuatu yang mungkin saya alami lagi. 

Pada sesuatu yang saya sengaja menuju lagi. 

"Saya seorang 'Pangeran Sampah' terus menerus. Itu tidak akan pernah berubah." 

--- bukankah begitu? 

Saya mengajukan pertanyaan sambil memegang "Spada" di pinggang saya. 



Tidak ada respon. 
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Beberapa menit kemudian, Feli keluar dari restoran. 

Dia sepertinya tidak terburu-buru. 

Dia mungkin menyadari aku butuh waktu sendiri; Saya tidak bisa mengatakan dengan 
pasti, tetapi dia tahu bahwa saya bukan tipe orang yang menahan diri dengan kata-kata 
saya. 

Dia mendekatiku, koin berdenting di telapak tangannya --- mungkin berubah --- saat dia 
menatapku dengan tatapan kosong. 

"Yang Mulia, Anda meletakkan terlalu banyak untuk biaya makan." 

Dia kemudian meraih tanganku dan memasukkan kembalian ke dalamnya. 

Karena kami berada di luar restoran, dia kembali ke caranya yang biasa memanggilku. 

"Kamu tidak perlu mengembalikan uang itu." 

"Pengikut apa yang akan mengantongi uang kembalian tuan mereka?" 

"....hm." 

Itu benar, aku tidak menyuruhnya untuk menyimpannya, jadi mengembalikannya adalah 
hal yang normal dalam situasi ini. 

Saya pikir dia benar-benar serius dan mengintip perubahannya. 

Saya meninggalkan empat koin perak, dan sekarang di tangan saya ada tiga koin perak dan 
beberapa koin tembaga. 

"Kepala pelayan, kamu membayar sebagian makananmu dari sakumu sendiri, bukan?" 

"Bagaimana dengan itu?" 

"Aku hanya ingin tahu seberapa serius kamu." 

Saya memasukkan koin ke dalam kantong yang saya simpan di saku celana saya. 

"Jika Yang Mulia bermaksud menawariku makanan untuk memperdalam hubungan kita, 
aku akan menganggapnya sebagai pria yang menyediakan kebutuhan untuk seorang 
wanita dan dengan senang hati akan menerimanya." 



"Bwahaha!" 

Aku tidak bisa menahan tawaku. 

Feli berbicara, tahu betul bahwa itu tidak mungkin terjadi dan saya pasti akan 
menyangkalnya. 

"Sayangnya, saya tidak jatuh cinta dengan wanita yang kuat. Jika Anda dapat menerima 
kami memperdalam hubungan kami sebagai tuan dan pelayan, biarkan saya membayar 
keduanya lain kali. 

Lagipula aku tidak punya niat untuk jatuh cinta dengan siapa pun sejak awal. 

Berdiri di tempat kami akan menghalangi orang yang lewat, jadi saya memutuskan untuk 
mulai berjalan ke arah yang acak. 

Kata "kuat" berarti banyak hal. 

Kekuatan mental, kekuatan otot, apa saja. Jika itu cukup, hal yang sama bisa dikatakan 
tentang siapa pun. 

Orang-orang itu akan sering berpikir bahwa mereka harus melindungi orang lain sebelum 
hal lain. Itu mungkin alasan mengapa kebanyakan dari mereka bergegas menuju kematian 
mereka, tanpa memikirkan orang-orang yang mereka tinggalkan. 

Itulah alasan mengapa saya tidak suka orang kuat. 

Aku tidak suka wanita yang kuat. 

"Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi?" 

"Biasanya, itu pertanyaan yang harus ditanyakan seorang bawahan kepada tuannya, bukan 
sebaliknya." 

"Karena aku tidak banyak keluar kamar, aku tidak bisa memikirkan cara untuk 
menghabiskan waktu, kecuali tidur." 

Bahkan Feli mendapati dirinya tertawa getir mendengar kata-kataku. 

Saya akan meninggalkan kamar saya kadang-kadang untuk mengunjungi toko bunga, tetapi 
hanya itu. 

Meminta pendapatnya adalah hasil yang wajar. 

"Baiklah kalau begitu..." 

Setelah berpikir sebentar, Feli menyebutkan tempat yang sangat khas untuk kerajaan air 
Rinchelle. 



"Bagaimana dengan laut?" 

"Laut, ya." 

"Itu sangat indah. Tidak kurang dari taman." 

"...Hmm. Ayo pergi kalau begitu." 

Diestburg adalah negara yang terkurung daratan, jadi saya tidak memiliki kontak dengan 
laut. 

Ikan dan makanan laut dipasok oleh pedagang, tetapi saya belum pernah melihat laut 
dengan mata kepala sendiri. 

"Aku akan pergi menanyakan arah kalau begitu. Tolong tunggu sebentar." 

Feli kemudian kabur. Saya melihatnya pergi dan ---diingatkan pada seorang teman lama. 

Percakapan tadi mungkin memicunya. 

Seorang gadis yang menyukai lelucon dan tidak berusaha menyembunyikan kasih 
sayangnya. 

---Sangat lemah, namun baik kepada siapa pun, jadi semua orang merasakan dorongan 
untuk melindungimu. 

Begitulah dia bilang aku. Dia adalah wanita yang kuat. 

Seorang wanita kuat yang, meskipun saya tidak pernah meminta bantuannya, pergi dan 
mati untuk melindungi saya. 

Itu sebabnya saya tidak suka wanita yang kuat. 

. 

< > 

. 

Kata-kata terakhirnya, yang dia ucapkan sambil tertawa, terngiang di telingaku. 

Aku tidak bisa melupakan mereka, bahkan sekarang. 

Tiara. 

Aku juga mengingat namanya dengan sangat jelas. 

"... kalian tidak mirip sama sekali." 



Mengapa saya melihat Tiara di Feli? 

Aku juga tidak tahu. 

Kepribadian mereka benar-benar berbeda dan Tiara jauh lebih kuat. 

Meski begitu, melihat Feli mengingatkanku pada Tiara. 

Mungkin itu berarti Feli merasa dia terkena risiko yang sama dengan yang dimiliki Tiara. 
Itulah satu-satunya hal yang bisa saya pikirkan. 

"Saya harus berhati hati..." 

Saya tidak akan membiarkan siapa pun mati di depan saya lagi. 

. 

"Ada orang lain yang tiba di sini sebelum kita." 

Kami berjalan kurang dari satu jam. 

Beberapa kilometer dari restoran, ada tempat yang menghadap ke laut. 

Ada mercusuar putih dan semacam tanggul. 

Seorang pria sedang duduk di atasnya, memancing. 

Aku ingat pernah melihat pakaiannya di suatu tempat sebelumnya. 

"Bagaimana hasil tangkapan hari ini?" 

"Seburuk apa pun mereka datang, r --- Y-Yang Mulia !?" 

Pria itu menjawab saya, tetapi keterkejutannya mengambil alih setengah jalan. 

Dia mengenakan seragam ksatria kerajaan Diestburg. 

"Bukankah kamu harus mengawal saudaraku?" 

Sebelum Feli bisa mulai meneriaki pria itu, aku menanyakan pertanyaan itu padanya 
sambil tertawa kecil. 

Ksatria itu mungkin menyadari bahwa pelayan yang tampak marah itu mendekat dan 
terlihat agak canggung, tapi dia meletakkan pancingnya dan mulai berbicara. 

"Kapten dan 30 ksatria menjaga Pangeran Grerial, sementara sisanya tersebar di seluruh 
kota untuk berpatroli, atau yah, menurutku, berjalan-jalan, atau lebih baik lagi kita bebas..." 



"Jadi kamu sedang memancing." 

Suara itu akhirnya terdengar. 

Nada suaranya agak menuduh. 

Itu suara Feli, tentu saja. 

"A-Aku sedang berpatroli di laut..." 

"Aku harap kamu bisa menangkap beberapa individu berbahaya kalau begitu." 

"U-ugh..." 

Feli terdengar sangat marah. 

Namun, kami menghabiskan waktu dengan cara santai yang sama. 

Jika ksatria itu dipercaya untuk mengawal saudaraku, tetapi melewatkan tugasnya untuk 
memancing, aku tidak akan membiarkan dia pergi tanpa hukuman, tetapi karena bukan itu 
masalahnya, membiarkannya pergi tidak akan menjadi masalah. 

Aku duduk di sebelah ksatria. 

"....hm?" 

Ksatria itu pasti ingin mengubah topik, untuk menghindari khotbah Feli yang masuk. Itu 
pasti membuatnya jauh lebih peka dari biasanya. 

"Yang Mulia, sejak kapan Anda membawa pedang?" 

"Kenapa kamu..." 

Apakah Anda tidak memiliki sedikit pun kelezatan dalam diri Anda? 

Feli mungkin bermaksud untuk memarahi ksatria itu, tetapi sangat sedikit yang menyadari 
keadaanku. Bagi sebagian besar, "Pangeran Sampah" hanyalah seorang pangeran yang 
jorok yang bahkan tidak akan pernah memegang pedang. Hanya itu yang mereka pikirkan 
tentangku. 

"Kamu juga punya tempat duduk, Feli. Anginnya terasa sangat enak." 

Aku memberi isyarat padanya, dan dia duduk. Akhirnya ksatria, Feli, dan saya duduk di 
tanggul berturut-turut. 

Aku berhasil menghentikan amarahnya, setidaknya untuk saat ini. 



Saya pikir alasan mengapa saya menutupinya mungkin karena saya merasakan semacam 
kekerabatan dalam pekerjaannya yang membolos. 

"Kamu bertanya kapan aku mulai membawa pedang, kan? Sejak kami tiba di Rinchelle. Feli 
terus mengomel saya bahwa itu berbahaya, jadi saya harus melakukannya. Itu semua 
penampilan, tapi aku yang membawanya." 

Orang-orang bersenjata pedang dan orang-orang tidak bersenjata. Siapa pun akan 
mengatakan bahwa kategori yang terakhir akan lebih mungkin diserang. Saya mengarang 
alasan di tempat, tetapi kedengarannya masuk akal. 

"Haha, itu kaya. Saya juga berpikir bahwa kota ini mencurigakan. Tidak ada salahnya 
membawa pedang, bahkan jika itu hanya penampilan." 

Ksatria itu meraih pancing dan melemparkannya lagi. 

Feli tampak kesal karena dia berani terus memancing, tapi aku tidak merasa terhina sama 
sekali dan membiarkannya melakukannya. 

"Apa pendapat Anda tentang kota itu, Yang Mulia?" 

Ksatria itu melirikku sambil perlahan menekuk pancing. 

"Hm, baiklah..." 

Saya baru saja makan di restoran dan berjalan-jalan sebentar. 

Meski begitu, aku memperhatikan sesuatu. 

"Ini tidak benar-benar kurang dalam keaktifan, tapi saya tidak bisa mengatakan bahwa 
saya merasakan banyak hal. Itu juga tidak mati. " 

"Tenang sebelum badai. Apa kau tidak merasakan hal seperti itu?" 

Ksatria itu menjawab dengan seringai, seolah jawabanku adalah sesuatu yang dia 
harapkan. 

"Apakah kamu mengatakan bahwa sesuatu akan terjadi?" 

"Tentu saja tidak. Saya tidak pernah bisa mengatakan sesuatu yang begitu tidak 
menyenangkan kepada Yang Mulia. " 

Namun... ksatria itu melanjutkan. 

"Mewaspadai potensi risiko itu penting. Yang Mulia, yang tidak pernah memegang pedang, 
sekarang membawa pedang. Ketika bawahan seperti saya melihatnya, mereka akan 
terkejut dengan perubahan itu dan menjadi lebih fokus." 



Aku menoleh ke samping dan melihat Feli juga mengangguk. 

Ksatria ini punya cara dengan kata-kata, pikirku. 

"Tolong tetap waspada, Yang Mulia. Jangan pernah lupa bahwa kita tidak berada di 
Diestburg sekarang." 

"Anggap peringatanmu diterima." 

"Jika saya berguna bagi Yang Mulia, maka memancing di sini tidak sia-sia." 

Rupanya, tidak ada ikan yang ditangkap: kail muncul dari laut, kosong. 

"Kalau begitu, bagaimana?" 

Ksatria itu mengambil pedang yang dia letakkan di sampingnya dengan tangannya yang 
bebas. 

"Sedikit latihan pedang. Saya mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi saya sebenarnya 
adalah seorang komandan peleton. " 

Kata-kata ksatria itu membuat ekspresi Feli tegang. 

Ksatria itu mungkin berpikir bahwa alasannya adalah niatnya untuk memberikan pelatihan 
pedang kepadaku, yang bersumpah untuk tidak pernah memegang pedang, tetapi alasan 
sebenarnya berbeda. 

"...Aku akan dengan senang hati memberi Yang Mulia pelatihan pedang apa pun." 

"Itu benar, aku pasti lebih suka memiliki wanita sebagai pasangan daripada pria kekar, 
bahkan jika dia sedikit lebih tua." 

"....Yang mulia." 

Aku merasakan tatapan tajam menusukku dari kanan. 

Itu benar-benar terasa cukup tajam untuk membunuh seseorang. 

"Yah, sepertinya kalian berdua sangat cocok." 

Ksatria itu dengan cepat mengambil kesempatan Feli memelototiku dan berdiri. Dia sudah 
menyingkirkan pancingnya dan melengkapi pedangnya di pinggangnya. 

"Aku tidak suka mengganggumu lagi, jadi aku akan pergi sekarang." 

"Ah! Kamu menunggu!" 

Ksatria itu bergegas pergi seolah hidupnya bergantung padanya. 



Lagipula dia bolos kerja. 

Dia begitu terbuka tentang hal itu sehingga saya tidak bisa menahan tawa. 

"Ayo, tidak apa-apa." 

Aku menghentikan Feli dari mengejarnya dan berbaring di tanggul. 

Langit mendung sedikit cerah, memperlihatkan bercak-bercak biru di sana-sini. 

"Aku agak lelah berjalan. Mari kita istirahat di sini." 

Lagipula Feli adalah pendampingku. Bahkan jika aku sebenarnya lebih kuat darinya, dia 
tidak akan pernah meninggalkan tugasnya untuk mengejar ksatria. 

Dia akhirnya berhenti berjalan. 

"Meskipun, saya harap saya tidak perlu menggunakan pedang saya." 

Aku berbicara sambil merasakan kehadiran "Spada" di pinggangku. 

Menjadi, di satu sisi, menjadi bagian dari diri saya, selalu terasa seperti kehadiran yang 
kuat bagi saya. 

"Ya itu betul." 

Feli menjawab dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

"Saya sangat berharap ... waktu itu tidak akan datang." 

Dia berbisik pelan, suara yang dicat dengan melankolis. 
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Tiga hari telah berlalu. 

Grerial dan aku dibawa ke aula besar. 

Dekorasi yang indah mengekspresikan keagungan aula. 

Namun, saat memasuki ruangan, saya langsung merasa ada yang tidak beres. 

Saya menyadarinya sebelum orang lain. 

Dan alasannya adalah... 

"Saya harap Anda akan menemukan masa tinggal Anda di Rinchelle senyaman Anda berada 
di Diestburg. Anda memiliki rasa terima kasih saya karena datang jauh-jauh ke kerajaan 
kami. " 

Alasannya adalah karena duduk di atas takhta adalah seorang pemuda yang seumuran 
dengan Grerial. 

"Anda lihat, banyak anggota keluarga kami menderita kesehatan yang buruk. Jadi saya 
satu-satunya yang hadir untuk menyambut Anda, tetapi tolong jangan berpikir ada arti lain 
darinya. Saya harap Anda akan memaafkan kami." 

Rambut pemuda itu berwarna merah cerah, seperti api. 

Senyumnya yang tak kenal takut nyaris tidak menyembunyikan api ambisi yang kurasakan 
membara di dalam dirinya. 

"Ketika orang-orang miskin kami yang terbaring di tempat tidur akan mendengar bahwa 
tamu kami dari Diestburg telah tiba, mereka pasti akan sangat gembira." 

Pemuda itu tertawa kecil, lalu melihat ke arah Grerial. 

"Aku pernah bertemu Grerial sebelumnya, tapi kamu adalah adiknya, ya?" 

"Nama saya Fay Hanse Diestburg." 

"Fay...jadi kamu adalah adik bungsu. Desas-desus tentang Anda mencapai Rinchelle kami. 
Beberapa dari mereka membuat saya berharap memiliki kesempatan untuk berbicara 
dengan Anda secara langsung." 

Rumor tentang saya... sampai sekarang, hanya ada satu jenis. 



Namun, pemuda itu tampaknya tertarik pada jenis rumor lain. 

Desas-desus tentang perang yang baru saja berakhir. 

"Pria pemberani yang memimpin Afillis menuju kemenangan? Atau 'Pangeran Sampah' 
yang terpikat pada kehidupan kemalasan. Aku ingin tahu yang mana yang benar?" 

Pemuda itu menatapku seolah-olah untuk mengukur nilaiku. 

Tekanan yang sedikit saya alami. 

Meski begitu, jawabanku sudah diputuskan. 

"Aku benar-benar bertanya-tanya." 

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

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

Keheningan tidak berlangsung lama karena pemuda itu menyerah. 

"Tidak ada perubahan dalam ekspresinya. Adik laki-lakimu adalah sesuatu yang lain. " 

"Jangan begitu saja mengujinya secara tiba-tiba seperti itu, Welles." 

Welles May Rinchelle. 

Kedua dalam garis takhta kerajaan Rinchelle. 

Itulah identitas pemuda itu. 

"Maaf, maaf, itu kebiasaan burukku, tolong lupakan saja. Izinkan saya memperkenalkan diri 
dengan benar. Saya Welles May Rinchelle. Senang bertemu denganmu." 

Welles sekarang menunjukkan senyum hangat padaku. 

Ekspresinya sangat bervariasi, pikirku. 

"Tolong jangan khawatir, saya tidak keberatan sama sekali." 

"Saya mengerti. Itu bagus kalau begitu." 

Aku melihat sekeliling. 

Saat ini tidak ada penjaga di aula. 

Welles telah meminta kami bertiga untuk berbicara secara pribadi. 



Para ksatria yang menemani kami menentangnya, tentu saja, tetapi Grerial mengatakan itu 
tidak akan menjadi masalah dan Feli juga setuju, jadi itu akhirnya menjadi mungkin. 

Feli mungkin mengizinkannya karena kehadiranku. 

"Ngomong-ngomong, kau berani setuju untuk datang, Grerial." 

"....bagaimana apanya?" 

"Ayah telah dikurung di tempat tidurnya sejak tahun lalu. Dokter mengatakan bahwa dia 
tidak punya banyak waktu lagi. Bahkan jika itu demi Maevia, tidak ada yang akan 
menyalahkanmu karena memutuskan untuk tidak datang." 

Maevia May Rinchelle. 

Itu adalah nama tunangan Grerial. 

Karena keadaan, kata-kata Welles menunjukkan bahwa masalah pewarisan takhta sedang 
membayangi. 

"...bagaimana dengan kondisi kakakmu?" 

"Tidak bagus sama sekali. Dia muntah darah lagi kemarin. Dokter tidak mau berbicara, 
tetapi kami menganggapnya berarti dia juga tidak lama lagi di dunia ini." 

"Maevia ada di sisinya kalau begitu?" 

"Ya, dia bilang aku tidak perlu pergi. Maafkan dia karena tidak berada di sini untuk 
menyambutmu." 

Grerial dan Welles mungkin sudah saling kenal lama, karena mereka berdua berbicara 
terus terang satu sama lain. 

"Kamu akan mewarisi takhta?" 

"Itulah rencananya...setidaknya untuk saat ini. Tapi aku ingin kau tenang. Semua informasi 
tentang urusan internal Rinchelle yang bocor ke luar negeri adalah palsu. Masalah warisan 
telah diselesaikan. Memang benar bahwa sampai beberapa tahun yang lalu saya siap untuk 
kemungkinan konflik berdarah, tetapi sekarang kami hanya mencoba untuk mengusir 
orang-orang bodoh yang mencoba mengubah konflik menjadi keuntungan bagi mereka." 

"......." 

Greial berubah diam. 

Apa alasan untuk "menghisap mereka"? Pilihan yang tersedia terbatas. 

"Kau bertanya-tanya apa yang aku pikirkan, kan?" 



Welles tersenyum. 

"Tidak apa-apa, kamu akan segera tahu. Hei, Grerial." 

Welles memanggil nama kakakku. 

"Aku...Rinchelle berencana untuk segera memulai perang." 

Welles tidak mengatakan menentang siapa. 

Namun, sudah cukup jelas bahwa itu bukan Diestburg. 

"Apakah kamu gila, Pangeran Welles?" 

Saya akhirnya menyela. 

Bagi saya, seseorang yang membenci memegang pedang lebih dari apa pun, itu tak terduga 
mengapa ada orang yang ingin memulai perang. 

"Saya tidak. Itu adalah sesuatu yang saya putuskan untuk dilakukan bertahun-tahun yang 
lalu. Anda tahu apa yang saya maksud, bukan Grerial?" 

"Kamu....kamu masih membawa itu......?" 

Ekspresi Greial berubah. 

Saya memiliki terlalu sedikit informasi dan tidak dapat mengikuti percakapan. 

"Hanya karena gelar pangeranku, tindakanku selalu dibatasi. Seperti burung dalam 
sangkar." 

Nada bicara Welles lebih keras dengan emosi. Tatapan cemberutnya menusuk Grerial. 

Melihatnya, saya bisa lebih atau kurang tahu alasan macam apa yang dia miliki. 

"Bahkan jika orang yang melahirkan saya terbunuh, saya selalu disuruh diam, karena saya 
adalah pangeran, karena itu bukan hanya masalah saya." 

Jadi Anda akan memulai perang setelah Anda menjadi raja? Anda akhirnya akan memulai 
balas dendam yang selalu Anda tolak? 

Saya fokus pada setiap kata dan gerak tubuh Welles. 

"Gerial." 

Welles memanggil nama Grerial, yang memiliki tatapan tegas seperti mataku di matanya. 



"Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Meski begitu, ini adalah keinginan terdalam saya. 
Aku mengakuinya padamu karena aku percaya padamu. Jangan menghalangi jalanku, 
kumohon." 

"....Aku hanya datang ke sini karena aku diundang ke pesta ulang tahun adikmu." 

Kata-kata Greial berlanjut. 

"Apa yang akan membawa Anda ke balas dendam? Apa yang bisa Anda capai? Seorang raja 
tidak membebani atau membunuh rakyatnya sendiri. Itulah yang saya pikirkan." 

Kebencian tidak menghasilkan apa-apa. 

Mencapai balas dendam tidak akan membawa hasil apa pun. 

"...ya itu betul. Apa yang Anda katakan itu benar. Meski begitu, aku tidak akan berubah 
pikiran." 

"... ini tidak ada gunanya. Aku akan berpura-pura tidak mendengar apa-apa." 

Marah, Grerial meninggalkan ruangan. 

Pintu dibanting menutup di belakangnya. 

"... pria itu terlalu baik." 

Betapa bodohnya melibatkan negara Anda dalam perang karena balas dendam pribadi? 

Grerial mengetahuinya dengan baik, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
kehilangan ketenangannya. 

Welles memandangnya dan memanggilnya "baik". 

"Pangeran Welles." 

"....Apa?" 

Welles menatap Grerial bolt dan kemudian menatap ke angkasa, saat aku memanggil 
namanya. 

"Apakah kamu benar-benar ingin membalas dendam?" 

Saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa itu tidak persis seperti itu. 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya melihat banyak orang dirasuki oleh nafsu untuk 
membalas dendam. 

Itu sebabnya saya bisa mengatakan itu. 



Di mataku, Welles tampak seperti dia sudah berdamai dengan masa lalu. 

Dan juga... 

"Kata-katamu kepada saudaraku ... bagiku, itu terdengar seperti kamu memintanya untuk 
menghentikanmu." 

"........" 

Mata Welles terbuka lebar, karena terkejut. 

"....ternyata adik laki-laki Grerial pasti sedikit tersentuh di kepalanya." 

Welles terbebani oleh sesuatu. Aku tidak tahu apa itu, aku juga tidak mau. 

Bahkan jika saya tahu, saya tidak punya tugas atau alasan untuk mengulurkan tangan 
kepadanya. 

Satu-satunya hal yang bisa kuperingatkan padanya adalah--- "Saya pikir selama Anda 
masih memiliki orang yang dapat Anda andalkan, Anda harus melakukan hal itu." 

Akan berbeda jika semua orang pergi. 

Grerial yang baik hati pasti akan setuju untuk mendengarkan, jika Welles memintanya. 

Percakapan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa ada ikatan yang dalam di antara 
mereka. 

"Apapun yang terjadi, kamu tetap akan menyesal." 

Saat itu, jika aku tidak menggunakan pedang... 

Saat itu, jika saya melakukan itu sebagai gantinya ... 

Saat itu, jika saya perhatikan ... 

Waktu itu... 

Hidupku dipenuhi dengan penyesalan. 

"Jadi, kamu harus memilih jalan yang akan membawa penyesalan yang tidak akan kamu 
sesali." 

Jadi andalkan seseorang yang bisa Anda percayai, kataku. 

Aku menuju pintu, mengikuti Grerial. 

"Jika kamu tidak..." 



Perlahan-lahan aku mendorong pintu hingga terbuka, lalu berbisik pelan hingga Welles 
tidak mendengarnya. 

"Kamu akan berakhir sepertiku, dengan penyesalan bahkan setelah mati..." 
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Right after leaving the hall. 

I found Grerial, leaning against a wall, muttering curses under his breath. 

In the guest waiting room a bit further ahead, Feli and the knights were waiting, but he 
probably waited here for me to come out. 

"Sorry for the wait." 

"Did Welles say anything?" 

Grerial stormed out of the room in a rage, but he was still worried about him. 

Just like Welles, I too had concluded that Grerial was really kind. 

"No, nothing in particular." 

We didn't talk about Grerial. 

However--- 

"I wonder why he told us about the war he plans to wage, though?" 

"...probably for his just cause." 

"His just cause?" 

Grerial nodded. 

"When starting a war, having "just cause" is the most important element. If a king wages 
war just to expand his kingdom's territories, the neighboring countries will naturally 
oppose it. Any country that wages war without a proper reason is destined to be ganged up 
on and beaten to the brink of destruction. From the other countries' standpoint, if they 
don't take such actions their own futures will be in danger." 

Grerial continued. 

"Rinchelle and Diestburg share a border. He wanted to tell me, in person, that in case they 
wage war they have a just cause to do so, I think." 

"....I see." 

Grerial added that if they were attacked from the back they would crumble easily, after all. 



I was used to fighting, but was much less proficient in political matters. 

If I could hear a detailed explanation like this I would be able to understand, but perceiving 
the hidden meanings behind words was beyond me. 

"But" 

Help me. 

I pictured Welles' face in my mind. To me it looked like he was desperately asking for help. 

"I wonder if that's all he wanted to say." 

"Who knows..." 

Grerial probably calmed down, as his expression was no longer tense and had returned to 
his usual gentle one. 

"Even if there was something else, like you say, there isn't anything I can do for Welles...*for 
now*." 

"You're friends, aren't you? You and Prince Welles." 

"Precisely because we are friends. If Welles asked for my help, as a friend I would help him. 
But if that's not the case, I have no intention of getting involved. That is my stance as prince 
and my belief as Grerial Hanse Diestberg." 

Grerial then continued. 

"This can be said about you too, Fay." 

"About me too...?" 

"I'm talking about what happened in Afillis." 

Grerial spoke with a smile, as if appeasing an unruly little brother. 

What happened in Afillis...only one thing came to my mind. 

"I don't think you know, but a lot of things happened." 

"Are you talking about the rumors?" 

The rumors Ratifah mentioned to me. I thought Grerial was talking about them, but --- "The 
reinforcements we sent to Afillis were not large by any means. Do you know why?" 

"Because the chances of victory were slim?" 



I replied without hesitation. 

After actually going to Afillis and witnessing the difference in forces, I could tell. 

"Correct. Of course, we didn't mean to look down on Afillis. The reinforcements' primary 
objective was to show that we respected the pact, but..." 

Grerial's lips formed a wry smile. 

At the beginning, I planned to escape too. 

But for some reason, I ended up wielding my sword. 

Things happened, and I ended up cutting down a "Hero" too. 

I also interacted with Afillis' knights and soldiers. 

"For whatever reason, you ended up becoming the cornerstone of Afillis' victory. King 
Afillis' letter only hints at who did what, so I don't know anything in detail. Just that your 
presence was rather big." 

"......." 

I kept quiet, simply listening. 

"On top of that, there were quite a few seasoned knights among the ranks of those 
reinforcements. Because many thought that Afillis was going to be their last battlefield, 
many older soldiers applied to go, rather than risking young lives." 

Thinking about it, I did recall seeing many veterans among our troops. 

The soldiers and knights that spoke to me were all young, however, so it didn't register at 
the time. 

"Those veterans have served Diestburg since the previous king. Many of them are stubborn 
and set in their ways." 

But despite all that... 

Grerial continues in a somewhat excited tone. 

"They said that they want to serve you, or asked if it was possible to assign their children to 
be your personal guards. They didn't tell me the reason, though." 

"is that so..." 

"Wait, I'm not finished! Some even asked if their nieces could become your fiancee. They all 
said that it was because Diestburg can't afford to lose you." 



Grerial flashed a devilish grin. 

He probably managed to guess what happened. Even so, as I myself ordered everyone to 
keep silent, I wasn't going to be the one to talk. 

"What are the vassals expecting of a 'Trash Prince'...?" 

I sighed loudly, on purpose. 

"I thought that you changed a little, but that side of you is still rooted deep, huh. Stop 
putting yourself down, Fay." 

Grerial and I started walking down the corridor, side by side. 

I peeked at his expression and saw a happy smile. 

"No matter what the reason was, I'm happy. Because they evaluated your worth correctly. 
The little brother I'm so proud of is praised by the vassals. How could I not be happy?" 

Grerial followed with a clarification. 

"But one day, please tell me what actually happened. I'll wait as long as it takes, so when 
your emotions have settled down please talk to me about it." 

I felt a sharp pain in my chest. 

I knew that Grerial was talking with utter honesty, without any hidden motive, so I found it 
painful to hear. I felt apologetic. 

"Please, don't look so sad. You have a proper reason for keeping quiet, right? So I will 
respect it." 

"You're as kind as always, brother." 

"If you think so, then don't hide things from me. You and Welles too. I feel like I'm not 
trusted, and that makes me sad." 

"I'm sorry." 

Grerial laughed, saying I'm a really hopeless guy, then looked at the door we came out of. 

"He's so stubborn too. Why does he act like that, I wonder." 

"Maybe it's because he's a man?" 

"Haha, what's that supposed to mean?" 

Grerial laughed, saying he had no idea what I was saying. 



I did not understand it very well either. 

Those words weren't mine, after all. 

. 

< 

. 

The one-armed man rambling about such incomprehensible theories was called Lantis. 

. 

< > 

. 

"Men have to defend their pride. They can't show weakness. Or at least that's what they 
think." 

I retraced Lantis' words. 

. 

< > 

Drinking as usual, Lantis continued talking to the young me. 

< > 

Lantis then placed a hand on his missing arm. 

Even now, I couldn't fully understand it. 

I couldn't understand why missing an arm would be a sign of pride. 

Even so, I could tell he was saying something important. 

< > 

. 

"But you can't defend your pride forever. When that time comes, you just need to extend a 
hand." 

"This isn't like you, Fay. Who said that?" 



"One of my few acquaintances." 

Grerial then looked at me with surprise. 

"It really is as your acquaintance said." 

He then returned to his usual smile. 

"Welles and you too...I guess I will take my time and wait." 

With a satisfied expression, Grerial headed towards the room where Feli and the others 
were waiting. 

"I have some research to do tomorrow. What about you, Fay? Are you interested in the 
library?" 

Grerial looked over his shoulder towards me. 

"I don't have anything else to do, after all. I will gladly accompany you if that's fine with 
you." 

"It's settled then." 

Grerial stretched, tilted his head left and right, cracking his joints. A clear signal that the 
time of serious conversations was over. 

"I know a pretty good restaurant here. Let's go eat there tomorrow." 

Grerial laughed playfully, and from the bottom of my heart I thought I was really glad he 
was my brother. 
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Tabir malam sudah benar-benar menyelimuti langit. 

Jalan-jalan kota diterangi samar-samar oleh lampu jalan, tetapi sangat sedikit orang yang 
keluar dan berkeliaran. 

Namun, melalui jendela menyaring cahaya dari dalam rumah penduduk, menunjukkan 
banyak bayangan di dalamnya. 

".....hm." 

Dengan "Spada" saya beristirahat di pinggang saya, saya berjalan di jalan-jalan malam. 

Seperti yang dikatakan penjual bunga, bunga tampaknya tidak populer di negara ini: Saya 
belum pernah melihat satu pun taman. 

Jadi untuk menghabiskan waktu sebelum tidur menghampiri saya, saya memutuskan untuk 
berjalan-jalan di luar tembok kastil. 

Kamar yang ditugaskan untukku berada di lantai dua, jadi para ksatria yang ditugaskan 
untuk mengawalku pasti tidak akan pernah bermimpi bahwa aku bisa melompat turun dari 
jendela lantai dua untuk meninggalkan kamarku. Aku bisa menyelinap keluar tanpa 
kesulitan. 

"Bau air pasang juga tidak buruk." 

Saya menuju ke laut, tempat saya pergi dengan Feli sebelumnya. 

Angin sepoi-sepoi membawa bau yang unik, tapi aku sangat menyukainya. 

Mercusuar menerangi laut dan menunjukkan siluet dua pria yang sedang memancing, 
duduk berdampingan. 

Seorang pria berpakaian putih, dengan rambut acak-acakan, dan... 

"Apakah mereka lebih mudah menggigit di malam hari?" 

"Yah, itu sedikit lebih baik, kurasa --- Y-Yang Mulia !?" 

Pria lain berpakaian berbeda hari ini, tapi aku ingat dengan jelas wajahnya. 

Dia adalah ksatria pria yang dimarahi Feli tiga hari lalu. 

"Saya tidak bisa tidur, jadi saya pikir sebaiknya saya jalan-jalan malam." 



"Jalan-jalan malam...? Yang Mulia, kepala pelayan tidak bersamamu?" 

"Kami tidak bersama 24 jam sehari, tentu saja. Aku baru saja menyelinap keluar." 

"K-kamu sesuatu yang lain ..." 

Ksatria itu menghela nafas, sambil dengan cekatan menggerakkan pancingnya. 

Terakhir kali dia tidak berhasil menangkap apa pun, tetapi kali ini ada beberapa ikan 
berenang di ember di sebelahnya. 

"Oh baiklah, bukankah itu baik-baik saja? Tidak ada gunanya memikirkan masa lalu. Mari 
kita lupakan semuanya dan nikmati saja memancing." 

Pria berbaju putih itu berbicara. 

Awalnya, kupikir dia juga salah satu ksatria yang mengawal Grerial, tapi pakaian putihnya 
menyarankan sebaliknya. Berdasarkan percakapannya dengan ksatria, aku merasakan 
jarak di antara mereka. 

"Ya, kurasa kau benar. Apakah Anda ingin mencoba memancing juga, Yang Mulia? " 

"Tidak, mungkin lain kali." 

Saya dengan sopan menolak dan duduk di sebelah ksatria. 

Ksatria itu berkata bahwa itu memalukan, lalu berbalik lagi ke arah laut. 

"........." 

Tidak ada percakapan khusus antara aku dan ksatria atau ksatria dan pria berbaju putih. 

Hanya suara deburan ombak dan gerakan pancing yang terdengar. 

Akhirnya, akulah yang memecah kesunyian. 

"Apakah kamu tahu pangeran kedua Rinchelle?" 

"Pangeran kedua adalah... Welles, kan? Bagaimana dengan dia?" 

"Yah, kami bertemu dengannya hari ini, dan saya bertanya-tanya pria seperti apa dia. 
Apakah kamu tahu sesuatu?" 

Aku bersandar, meletakkan tanganku di tanggul untuk menopangku, dan berbicara sambil 
melihat ke langit. 

Sayangnya, malam itu mendung. 



Saya tidak bisa melihat satu bintang pun. 

"Tentang Pangeran Welles, hal pertama yang terlintas dalam pikiran adalah pesta teh itu, 
kurasa." 

"Pesta teh itu? Apa yang terjadi?" 

"Ini semacam konspirasi. Ketika itu terjadi, semua orang membicarakannya. Ratu 
terbunuh, bagaimanapun juga. Kami semua khawatir, khawatir Diestburg mungkin akan 
terpengaruh juga. " 

Sebuah konspirasi. 

Dunia ini dipenuhi dengan mereka. 

Jika tidak, ksatria tidak akan begitu khawatir pada kenyataan bahwa saya keluar sendirian 
di malam hari. 

Sekali lagi, saya menyadari bahwa ini adalah dunia yang sama sekali tidak mudah untuk 
ditinggali. 

"Pada akhirnya, tidak pernah jelas apa yang sebenarnya terjadi, tetapi saya ingat bahwa 
Rinchelle meminta tanah sebagai kompensasi." 

"Apa artinya pelakunya sudah teridentifikasi?" 

"Saya pikir itu adalah faksi ekstremis dari kerajaan Saldance...? Itu terjadi lima tahun lalu, 
jadi saya tidak tahu detailnya, tapi Saldance pasti terkait." 

Jika saya ingat, kerajaan Saldance adalah kerajaan yang sangat kecil. 

Sampai sekarang, saya hanya memiliki sedikit minat untuk belajar lebih banyak tentang 
dunia di sekitar saya, dan saya membayar harganya sekarang. Saya tidak tahu mengapa 
Rinchelle menginginkan wilayah kerajaan Saldance, jadi saya kehilangan kata-kata. 

"Kerajaan Saldance memiliki beberapa legenda yang menarik. Saya bisa melihat mengapa 
mereka menginginkan tanahnya." 

Pria berbaju putih bergabung dalam percakapan, seolah menyelamatkan saya dari tempat 
bermasalah saya. 

"Legenda?" 

"Ya, hal-hal tentang penampakan monster dan iblis, beberapa dongeng dan legenda seperti 
itu." 

"Oh ya, aku juga tahu satu. Tempat dimana para pahlawan menyelamatkan sang putri." 



Percakapan menjadi lebih hidup, seolah-olah kami sedang membicarakan kenangan masa 
kecil. 

"Tanah tempat monster tinggal. Bunga pelangi yang mekar di sana konon bisa 
menyembuhkan segala penyakit. Itu legenda, kan? Para pahlawan bertarung bersama, 
mengalahkan monster, membawa bunga kembali, dan putri yang sakit parah diselamatkan. 
Begitulah ceritanya." 

Namun, tambah pria berbaju putih itu sebelum melanjutkan. 

"Beberapa orang mengatakan bahwa ini bukan hanya dongeng. Itu terjadi sekitar 200 
tahun yang lalu, jadi ada catatan yang tersisa. Beberapa orang mengunjungi kerajaan 
Saldance, menggenggam sepotong harapan ini." 

"Kamu pasti tahu banyak tentang itu." 

Itu juga karena saya tahu terlalu sedikit. Saya benar-benar berpikir pria itu 
berpengetahuan luas, jadi saya akhirnya mengatakannya. 

"Saya seorang ahli kimia, Anda tahu." 

Pria itu kemudian mengepakkan jubah putihnya. 

Bau obat, bercampur dengan aroma air pasang, menggelitik lubang hidungku. 

"Bunga yang bisa menyembuhkan penyakit apa pun... kimiawan mana pun pasti ingin 
mendapatkannya. Saya memilih pekerjaan ini untuk hidup, tetapi jika saya dapat 
menyelamatkan hidup orang lain, saya tentu menginginkannya. Semakin lama saya 
melakukannya, semakin saya berpikir seperti itu." 

Di bawah cahaya redup mercusuar, saya tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas. 

Saya pikir dia terlihat berusia tiga puluhan, sekitar usia yang sama dengan ksatria, tetapi 
kata-katanya menunjukkan bahwa dia lebih tua dari itu. 

"Tidak ada yang pergi untuk mengambilnya?" 

Bunga untuk menyembuhkan segala penyakit. 

Negara mana pun pasti akan menggunakan semua sumber daya mereka untuk 
menemukannya, termasuk memobilisasi "Pahlawan" mereka, seperti yang dikatakan 
legenda. 

Pria berbaju putih, bagaimanapun, menggelengkan kepalanya dengan kecewa. 

"Bukannya mereka tidak pergi, tetapi mereka tidak bisa pergi." 



"...karena monsternya terlalu berbahaya?" 

"Itu mungkin alasan pertama, ya. Tapi masalah sebenarnya adalah kerajaan Saldance, yang 
menguasai tanah itu... pulau itu." 

"Yang berarti?" 

"Ini negara kecil: sangat kecil jika diserang oleh sepuluh ribu tentara yang kuat, itu akan 
hancur seperti kertas. Jadi bahkan dengan dalih memusnahkan monster, memasuki negara 
dengan tentara di belakangnya tidak diperbolehkan. Tanpa perang, tidak mungkin 
memasuki Saldance dengan pasukan." 

Pria itu terus berbicara. 

"Namun kelompok kecil bisa masuk ke negara itu. Mereka dipaksa untuk menandatangani 
perjanjian bahwa kerajaan Saldance tidak bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada 
mereka." 

"Itu cukup ketat." 

"Jika mereka tidak mengambil tindakan seperti itu, negara mereka tidak akan bertahan, 
bagaimanapun juga." 

Pria berbaju putih itu kemudian berdiri. 

"Aku punya urusan yang harus diurus besok, jadi aku akan pergi sekarang." 

Sebuah ember dengan ikan menggeliat di tangan, pria itu membungkuk kepada kami. 

Dia mulai berjalan pergi dengan langkah santai, tapi kemudian... 

Setelah mengambil sekitar sepuluh langkah, pria itu berhenti di jalurnya. 

"Oh ya. Aku benar-benar lupa." 

Pria itu berbalik dan berjalan ke arahku kali ini. 

"Dia memanggil Anda Yang Mulia, Anda seorang pangeran dari Diestburg, ya?" 

Bagaimana dia tahu aku dari Diestburg? 

Pertanyaan ini muncul di benak saya, tetapi saya pikir ksatria itu mungkin mengatakan dia 
berasal dari Diestburg dan menjawab. 

"Bagaimana jika aku?" 

"Akan lebih baik jika kamu adalah Pangeran Fay." 



Pria itu pergi ke depan dan menyebut namaku. 

Aku tertawa sendiri, bertanya-tanya apa gunanya mengingat nama "Pangeran Sampah". 

"Anda beruntung, saya memang Fay Hanse Diestburg. Saya minta maaf atas pengantar yang 
terlambat. " 

"....Hmm." 

Pria itu tampak tenggelam dalam pikirannya saat dia menatap seolah-olah sedang 
memeriksaku. Dia melihat lengan, kaki, lalu "Spada" saya. 

"Ya, tidak buruk." 

Ekspresi pria itu kemudian mengendur. 

Dia tampak seperti mencapai semacam kesimpulan dan tersenyum, puas. 

"Jika kamu yang asli, kita pasti akan bertemu lagi." 

"...bagaimana apanya?" 

Apa yang dimaksud dengan "yang asli"? 

Hanya dengan petunjuk seperti itu, aku tidak bisa memahami apa maksud pria itu. 

"Kamu telah membuat pencapaian besar dalam perang baru-baru ini, aku dengar." 

Mendengar itu, aku mengernyit dalam hati memikirkan harus mendengarnya lagi, tapi aku 
berusaha untuk tidak menunjukkannya. 

"Tolong, tidak perlu waspada. Aku hanya ingin berbicara denganmu." 

Pria berbaju putih itu kemudian menghela napas. 

Mungkin karena malam agak dingin, nafasnya terlihat putih. 

"Izinkan saya untuk melakukan pengenalan yang terlambat juga. Nama saya Rowle Zwelg, 
saya mengelola apotek di sini di Rinchelle." 

"...!" 

Ksatria laki-laki itu terbelalak karena terkejut. 

"Rowle Zwelg...? Itu...!" 

"Lebih dalam nama daripada apa pun, tapi ya, beberapa memanggilku 'Pahlawan'." 



Rowle kemudian memunggungi kami lagi. 

"Pedang itu terlihat bagus untukmu, sangat bagus." 

Aku tidak tahu apa yang ada di pikirannya. 

Dalam benak saya, kata-kata ini melekat pada ahli kimia Rowle Zwelg. 

"Semoga malammu menyenangkan." 

Langkah kaki itu perlahan-lahan semakin redup. 

Legenda bunga penyembuh yang dibicarakan Rowle. 

Itu melekat kuat di pikiranku. 

Hari berikutnya saya akan pergi ke perpustakaan dengan Grerial. Mungkin layak untuk 
mencarinya. 

Di bawah langit malam, aku terus mengulangi kata-kata yang sama berulang-ulang di 
kepalaku. 
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Dahulu kala... 

Padahal, karena itu hanya 200 tahun yang lalu, itu bukan cerita lama. 

Sebelum kerajaan Saldance didirikan, di pendahulunya, kerajaan Romanne, ada seorang 
putri yang terbaring di tempat tidur karena penyakit yang mengerikan --- Itu adalah 
penyakit yang fatal, penyakit yang sangat tidak dapat dijelaskan sehingga semua dokter 
menyerah dengan putus asa, tidak dapat menemukan obatnya. 

Tidak ada yang berhasil menemukan petunjuk tentang bagaimana penyakit itu bisa 
disembuhkan. Dalam situasi putus asa seperti itu, seorang wanita yang mengaku sebagai 
penyihir muncul di hadapan raja. 

< > 

Penyihir itu tidak berkata apa-apa lagi. Raja, bagaimanapun, tidak bisa tidak berpegang 
pada kata-katanya. Itu adalah petunjuk pertama dan terakhir yang pernah mereka 
temukan. 

Kata-kata penyihir itu benar-benar menyihir, tetapi juga beracun. 

Akibatnya, kami akhirnya melihat neraka di bumi. 

Raja mengumpulkan prajurit pemberani, mengatakan bahwa bunga itu akan mengabulkan 
keinginan siapa pun yang membawanya kembali. 

Mereka yang menanggapi panggilannya adalah ksatria terkenal, prajurit lain, dan total 
sepuluh "Pahlawan". 

Semua dari mereka, termasuk saya, benar-benar yakin bahwa itu akan menjadi tugas yang 
sederhana. Namun, hanya beberapa menit setelah kami mendarat di pulau itu, harapan 
kami hancur berkeping-keping. 

Monster pulau bukanlah lawan yang bisa kami lawan satu lawan satu. 

Mereka tidak hanya cukup kuat untuk mendorong kita di ambang kekalahan di setiap 
pertempuran, tetapi teror dari jumlah mereka yang tampaknya tak ada habisnya 
menyebabkan beberapa dari kita akhirnya melarikan diri. Bahkan sekarang, pemandangan 
kami dibunuh secara brutal saat kami membelakangi kami dicap dalam ingatanku. 

Kita seharusnya mengambil keuntungan dari jumlah kita yang lebih besar dan bekerja 
sama dalam pertempuran. 



Namun, itu tidak mungkin. Sementara di atas kertas kami adalah satu kelompok, kami telah 
dikumpulkan dengan tergesa-gesa. Bahkan jika kami mencoba bekerja sama, kami semua 
bergabung dengan misi untuk keuntungan pribadi kami sendiri, jadi perhatian pertama 
kami adalah tidak membiarkan siapa pun meninggalkan kami. Situasi ini memperburuk 
kerja tim kami alih-alih memperbaikinya. 

Akibatnya, hanya lima dari kita manusia yang berhasil mendapatkan bunga berwarna 
pelangi dan melarikan diri. Di antara mereka, tiga adalah "Pahlawan". 

Begitulah kejamnya monster-monster itu. Cukup kuat untuk membuat kita berdoa kita 
tidak akan pernah bertemu lagi. 

Jadi satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa tidak seorang pun harus 
berpikir untuk pergi ke pulau itu. Saya tidak bisa berkata apa -- apa. 

Namun, jika ada seseorang yang ingin Anda selamatkan dengan cara apa pun --- bahkan 
bahaya seperti itu mungkin tidak cukup untuk menghentikan Anda. 

Jika ada nasihat yang bisa diberikan oleh seseorang seperti saya, yang berhasil kembali 
hidup-hidup, itu adalah pergi dengan rekan-rekan yang bisa Anda percaya. 

Monster-monster itu bukanlah lawan yang bisa dihadapi siapa pun sendirian. Saya dapat 
mengatakan itu dengan kepastian mutlak. 

Kita semua hanya memiliki satu kehidupan. 

Jangan sia-siakan. 

Pengarang: Svallg Volga 

. 

Saya menutup buku lama, meniupkan sedikit debu ke sekeliling. 

"Kebenaran di Balik Bunga Pelangi" 

Saya meletakkan kembali buku dengan judul yang sangat jujur di rak yang berisi banyak 
buku lain tentang kerajaan Saldance. 

Saya datang dengan Grerial ke perpustakaan dan, dari pagi sampai sekarang, membaca 
buku selama sekitar empat jam, tetapi selain pengalaman langsung yang meragukan yang 
diceritakan dalam buku ini, semua yang lain adalah buku cerita. Mereka semua 
menekankan fakta bahwa sang putri telah diselamatkan, jadi saya tidak dapat 
mengumpulkan apa pun yang benar-benar berguna dari mereka. 

"Apakah Anda menemukan apa yang Anda cari?" 



"Begitu, kurasa." 

Hari ini juga saya ditemani oleh kepala pelayan, Feli von Yugstine. 

Dia tampaknya tertarik pada buku-buku tentang sejarah Diestburg dan rajin membaca 
tidak terlalu jauh dari tempat duduk saya. 

"Buku tentang kerajaan Saldance...?" 

Dia melihat buku-buku yang berbaris di depanku dan ekspresi yang bertentangan muncul 
di wajahnya. 

"Bagaimana dengan itu?" 

"Tidak ada, saya hanya berpikir bahwa saya membaca beberapa buku seperti itu di masa 
lalu." 

Feli kemudian mengambil "Kebenaran di balik Bunga Pelangi" yang sedang saya baca di 
tangannya. 

Feli, seorang elf, berusia sekitar 100 tahun. 

Baginya, itu mungkin terjadi beberapa saat yang lalu. 

"Apakah cerita ini nyata?" 

"Aku tidak tahu apakah semua detailnya ada, tapi sepertinya itu benar-benar terjadi. Aku 
hanya mendengarnya dari orang lain." 

".....Saya mengerti." 

Sama seperti pria berbaju putih --- kata Rowle Zwelg. 

Dalam hal ini, efek bunga pelangi juga bisa benar. 

"Yang mulia." 

Saat aku sedang melamun, Feli memanggilku. 

"Tolong jangan punya ide aneh. Lagipula, aku berharap kamu berumur panjang. " 

Jadi dia berkata, sambil melirik "Spada" saya dari waktu ke waktu. 

Saya pernah mendengar seseorang mengucapkan kata-kata ini sekali: Pengecut cenderung 
berumur panjang, sedangkan orang pemberani mati muda. 

Dia mungkin menempatkan saya di antara yang berani saat itu. 



"Apa, menurutmu aku akan pergi mencari bunga pelangi?" 

"Ya, terutama--- " 

Feli melanjutkan sambil melihat ke arah Grerial, yang sedang berbicara dengan 
pustakawan. 

"Terutama jika Pangeran Grerial jatuh sakit parah. Tidakkah Anda akan segera berangkat, 
Yang Mulia?" 

"Ha ha!" 

Aku tidak bisa menahan tawaku. 

Karena saya menyadari bahwa dia mungkin benar. 

Namun... 

"Kau juga akan pergi, bukan? Feli." 

Saya pikir hal yang sama bisa dikatakan tentang dia. 

"Melayani rumah Diestburg adalah alasanmu untuk hidup." 

Feli tertawa kecil dan mengangguk. 

Seperti saya telah mengatakan sesuatu yang sangat jelas. 

Saya sungguh-sungguh berpikir bahwa dia harus lebih menghargai dirinya sendiri. 

"Kalau begitu jangan beri tahu  aku  tentang memiliki 'ide aneh'." 

Cara dia mengangguk dengan percaya diri memberi tahu saya bahwa dia pasti yang aneh di 
antara kami. 

"Lagipula, tidak ada yang perlu kamu khawatirkan." 

Tidak ada rasa kewajiban atau keadilan dalam diriku. 

"Seperti yang Anda ketahui dengan sangat baik, kecuali sesuatu yang benar-benar luar 
biasa terjadi, saya tidak akan bergerak sedikit pun." 

"Tapi", lanjutku. 

"Jika keluarga atau teman saya dalam masalah, itu cerita yang berbeda." 

Saya tidak bisa mengembalikan apa pun di kehidupan saya sebelumnya. Saya baru 
menerima. 



Saya menerima dan menerima, begitu banyak hal... 

Saya diperlakukan dengan baik, saya dilindungi. 

Saya diajari teknik bertahan hidup. 

Bahkan jika dalam hidupku saat ini aku menjalani gaya hidup dekaden, saudara Grerial 
adalah keberadaan yang istimewa. 

Feli juga selalu menjagaku dengan keras kepala. Selalu menyuruhku untuk memperbaiki 
caraku. 

Anda bisa mengatakan bahwa itu saja. 

Tapi bagi Fay Hanse Diestburg, mereka sudah menjadi tak tergantikan. 

"Tentu saja, itu termasuk kamu juga, Feli." 

Mungkin dia tidak menyangka akan diikutsertakan. Feli menoleh ke arahku. 

"Apakah Anda menggoda saya, Yang Mulia?" 

"Jangan bodoh. Anda adalah salah satu orang yang ingin saya lindungi, tetapi saya tidak 
melihat Anda seperti itu. Lagipula aku tidak akan main mata di tempat seperti ini." 

Feli tertawa terbahak-bahak, mengatakan itu hanya lelucon. 

"Meski begitu, untuk seseorang di posisiku, mendengarmu mengatakan sesuatu seperti itu 
adalah suatu kebahagiaan dan kehormatan." 

Dia tersenyum dan berterima kasih padaku. 

"...Betulkah." 

Saya pikir dia banyak tersenyum hari itu, lalu berpikir tentang "Spada" saya. 

Saya tidak lagi menggunakan pedang saya hanya untuk keinginan pribadi. Itu akan 
membawa saya ke jalan yang sama seperti kehidupan masa lalu saya. Saya tidak punya niat 
untuk mati dalam kesendirian lagi. 

Demi orang lain. 

Demi orang. 

Menjadi seseorang yang bisa membunuh orang lain tanpa berpikir dua kali, saya tidak bisa 
mulai bertindak seperti orang suci dan menyelamatkan siapa pun dalam kesulitan. Lagi 
pula, saya memiliki sedikit kepercayaan pada orang-orang. 



Namun, jika itu adalah seseorang yang dekat denganku. 

Jika saya dapat berpikir bahwa mereka layak untuk mati, saya akan menggunakan dan 
mengayunkan pedang saya tanpa ragu-ragu. 

Knight Logsaria adalah pengecualian, tapi kupikir mengayunkan pedangku untuk alasan 
seperti itu tidak terlalu buruk. 

Saya pikir itu adalah sesuatu seperti saya. 

"Tapi aku ingin tahu apa yang sedang didiskusikan Grerial dengan pustakawan." 

Grerial mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu untuk dicari, tetapi menghabiskan 
sebagian besar waktunya untuk berbicara dengan pustakawan. 

"Mungkin alasannya datang ke sini adalah untuk berbicara dengan pustakawan?" 

Mereka berbicara di ruang pribadi, jadi saya hanya bisa melihat sebagian wajahnya melalui 
jendela kecil. 

Dua ksatria bersamanya, dan aku tidak bisa melihat sesuatu yang luar biasa untuk saat ini. 

"Memang benar sepertinya mereka tidak bertemu hari ini untuk pertama kalinya... apa 
kamu tahu sesuatu, Feli?" 

"Tidak ada yang khusus, sayangnya." 

"Begitu...tapi sudah lama..." 

Aku baru saja akan berkomentar bahwa Grerial telah berbicara lama sekali, ketika dia 
keluar dari ruangan, seolah-olah dia sedang menunggu waktu yang tepat. 

Dia kemudian berjalan ke arah kami. 

"Maaf untuk menunggu." 

Dia melihat jam besar yang tergantung di dinding perpustakaan. 

"Ini sudah siang. Bagaimana kalau kita pergi makan siang?" 

Greial tersenyum, seperti biasa. 

Yup, dia terlihat seperti Grerial biasa--- 
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Grerial hampir menerobos masuk ke kamar Welles dan mengucapkan kata-kata seperti itu. 

"Kamu berencana untuk memulai perang untuk menyelamatkan keluargamu." 

"Kebenaran di Balik Bunga Pelangi" 

Buku itu memiliki kelanjutan. 

Putri ajaib pulih akhirnya jatuh cinta dengan seorang pangeran dari Rinchelle dan, setelah 
kisah cinta yang penuh gairah, menikahinya. Dan mereka hidup bahagia selamanya. 

Namun -- penyakitnya dikatakan turun temurun. 

Penyakit sang putri memang sembuh berkat bunga pelangi, namun gennya belum 
sepenuhnya hilang dari tubuhnya. 

Tidak peduli berapa generasi berlalu, gen penyakit itu diwariskan oleh keturunannya. 

Pangeran pertama Rinchelle. Kemudian pangeran ketiga, yang pingsan satu bulan 
sebelumnya. 

Penyakit yang mereka derita adalah penyakit yang sama yang tidak dapat disembuhkan 
dari putri zaman dahulu. 

"...Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

Welles bermain bodoh. 

Karena ada kemungkinan dia dipancing untuk mengakuinya. 

"Aku mendengar semuanya dari Clive. Menyerahlah, Welles." 

"... idiot sialan itu." 

Clive adalah nama pustakawan. 

Dia adalah teman masa kecil Welles, seseorang yang sering dipercaya oleh sang pangeran. 
Jadi Grerial berpikir untuk bertemu dengannya terlebih dahulu. 

Jika Welles tidak bergantung padanya, dia tidak bisa memberikan bantuannya. 



Meskipun telah mengatakan ini, Grerial bergerak sendiri. Bagaimanapun, Welles adalah 
seorang teman. Namun, alasan terbesarnya adalah dia tahu apa artinya berperang melawan 
Saldance. 

"Jika seperti yang dikatakan Clive, maka tidak perlu memulai perang, kan?" 

Karena... 

"Ada satu di Rinchelle juga, kan?" 

Sampai sekitar sepuluh tahun yang lalu, satu-satunya yang pernah menginjakkan kaki di 
pulau berpenghuni itu dan kembali untuk menceritakan kisah itu adalah lima orang dari 
200 tahun yang lalu. 

Ya...sampai sekitar sepuluh tahun yang lalu. 

"Seorang 'pahlawan' yang pergi ke pulau itu dan kembali tanpa cedera!" 

Hatinya bisa hancur, kepalanya hancur, anggota tubuhnya terkoyak --- konstitusi fisiknya 
yang unik memungkinkan dia untuk pulih seketika. 

Dan nama yang diberikan kepadanya adalah... 

"Yang 'abadi', Rowle Zwelg." 

Dulu dia hanya seorang ahli kimia. 

Keahliannya dalam keahliannya juga rata-rata. Itu tidak berubah bahkan sekarang. 

Satu-satunya hal yang membedakan Rowle dari yang lain adalah dia terus bereksperimen 
tanpa henti pada dirinya sendiri. 

Rowle, yang tidak terikat pada kehidupan, mencoba segala macam prosedur penyembuhan 
pada tubuhnya sendiri. 

Akibatnya, berbagai obat yang dia coba berinteraksi dengan komposisi fisik aslinya dan 
mengubahnya menjadi unik. 

Komposisi fisik yang sangat unik, yang menjamin tubuhnya "abadi" dalam kondisi tertentu. 

Selain itu, ia juga berhenti menua. 

Mereka yang mengenalnya mengatakan bahwa meskipun dia tampak berusia sekitar 30 
tahun, dia sebenarnya berusia lebih dari 50 tahun. 

Seorang ahli kimia yang, berkat komposisi fisiknya yang sangat unik, berhasil membunuh 
"Pahlawan" dan mencapai pangkat "Pahlawan" sendiri. 



Itulah Rowle Zwelg. 

"Dia masih di desa, bukan?" 

"... ya, dia. Dan tentu saja, saya sudah mencoba berbicara dengannya tentang hal itu." 

"Apa yang dia katakan?" 

"Bahwa dengan tiga pahlawan, termasuk Rowle, dan sekitar 30 tentara terlatih, 
kemungkinan menemukan bunga pelangi dan kembali hidup akan menjadi sekitar 50%. 
Tentu saja, lebih dari setengahnya akan mati dalam prosesnya." 

Welles melanjutkan. 

"Tapi dia juga menambahkan bahwa Lychaine harus ikut juga." 

Lychaine May Rinchelle. 

Putri kedua kerajaan Rinchelle, terkenal malu tampil di depan umum. 

Rowle dengan jelas menyatakan bahwa keberhasilan misi bergantung pada kehadiran sang 
putri misterius. 

"Dia mengatakan bahwa jika Lychaine tidak bergabung dengan misi, mereka akan 
membutuhkan enam pahlawan atau lebih sebagai gantinya. Jika kita ingin mendapatkan 
jumlah bunga yang diinginkan, kita akan membutuhkan banyak orang untuk dapat 
menahan monster." 

"Adik perempuanmu memiliki penglihatan, jika aku ingat." 

"...ya." 

Pemandangan itu. 

Seperti yang tersirat dari kata-kata itu, gadis muda bernama Lychaine bisa melihat 
semuanya. 

Kenangan, emosi, pikiran batin, pengalaman... 

Welles pernah berkata bahwa dia bahkan bisa melihat potongan-potongan masa depan. 

Namun, karena kemampuan khusus ini, dia tidak bisa mempercayai orang dan mulai 
membenci mereka, akhirnya menghilang dari mata publik. 

"Bunga tidak dapat ditemukan dengan mudah, bukan." 

Karena seseorang dengan penglihatan diperlukan untuk misi, itu pasti masalahnya. 



Paling tidak, bunga itu pasti tidak tumbuh di sembarang tempat. 

"Menurut Rowle, bunga-bunga itu tumbuh sendiri-sendiri. Carilah bunga sambil menjaga 
monster di teluk ... itu metode yang paling efektif dan yang akan menghasilkan lebih sedikit 
korban. 

"......" 

Greri terdiam. 

Musuhnya adalah monster yang sangat kuat sehingga bahkan "Pahlawan" yang membawa 
gelar "Immortal" menyerah dan melarikan diri. 

Menilai dari apa yang dikatakan Welles, dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk mencoba 
mengalahkan monster. 

Untuk membawa kembali bunga pelangi sebanyak mungkin sambil mengalihkan perhatian 
musuh yang menakutkan. 

Batas waktunya adalah nyawa mereka yang ditugaskan untuk mengalihkan perhatian para 
monster. 

Memang benar bahwa kecuali adik perempuan Welles bergabung dengan ekspedisi, 
bahkan membawa kembali satu bunga akan menjadi prestasi yang mengesankan. 

"Aku tidak peduli bahkan jika aku akhirnya mati. Tapi saya tidak bisa melibatkan Lychaine 
dalam masalah saya. Terutama karena aku tidak bisa menjamin dia akan kembali dengan 
selamat." 

"Jadi kamu memutuskan untuk memulai perang." 

"Saya tidak punya pilihan lain. Tolong mengerti aku, Greial." 

Kerajaan Saldance kecil. 

Sebuah rumor tentang kerajaan, bagaimanapun, tumbuh dalam kredibilitas dalam 
beberapa tahun terakhir. 

Kerajaan itu meminta perlindungan kekaisaran. Desas-desus mengatakan bahwa itu takut 
dihancurkan oleh Rinchelle. 

Jika Rinchelle benar-benar menghancurkan Saldance, perang dengan kekaisaran 
kemungkinan besar akan terjadi. 

Dalam kasus seperti itu, Diestburg pasti akan terpengaruh juga. 



Ada banyak kerajaan yang tersebar di seluruh negeri, tetapi kekaisaran membanggakan 
kekuatan yang menjulang di atas mereka semua. 

Kekaisaran, negara lain, dan lainnya. 

Ketiga faksi ini beroperasi dengan keseimbangan yang ajaib dan mempertahankan 
kedamaian yang minimal. 

Keseimbangan yang Welles coba hancurkan. 

Bahkan jika dia mengatakan bahwa keluarganya dalam bahaya, Grerial tidak bisa 
membiarkannya. 

Jadi... 

"Wah." 

Grerial memanggil nama temannya. 

"Jika aku mengingatnya dengan benar, Saldance dapat mengizinkan, sebagai pengecualian 
dari aturan, hingga 50 ksatria atau tentara asing untuk memasuki negara itu, ya?" 

"Kau tidak sedang memikirkan..." 

"Bawa aku juga, Welles. Di masa lalu, orang-orang mengklaim aku hampir mencapai level 
'Pahlawan'. Saya yakin saya bisa membantu." 

Grerial Hanse Diestburg. 

Dia adalah pria yang baik, terus menerus. 

Karena itu, dia akan ragu setiap kali pembunuhan terlibat, tetapi dia masih termasuk dalam 
silsilah pria yang mendirikan kerajaan. 

Bakatnya tidak bisa diremehkan. 

"....pertimbangkan posisimu sebelum berbicara, Grerial." 

Welles, temannya, tahu betul betapa berbakatnya dia. 

Dia masih, bagaimanapun, pangeran pertama. 

Dia berada di urutan berikutnya di atas takhta. Posisinya berbeda dengan Welles. 

Tapi pendapat Grerial tidak berubah. 

"Saya sepenuhnya menyadari implikasinya. Sebagai pangeran pertama Diestburg, saya 
tidak bisa membiarkan risiko perang melawan kekaisaran. " 



"Tetapi...!! Saya punya 'alasan yang adil' untuk melakukannya !! " 

"Begitu Saldance jatuh, kekaisaran akan mengatakan bahwa mereka juga memiliki 'alasan 
yang adil'. Ketika itu terjadi, maka tidak ada yang bisa menghentikannya lagi." 

"Itu....!" 

Welles mengatupkan giginya dan menggigit bibir atasnya. 

Darah mulai menetes dari sisi mulutnya. 

"Jangan bicara seolah-olah kita akan mati." 

"........." 

Welles tidak berbicara. 

"Kita harus kembali hidup-hidup." 

Teman Grerial yang biasanya angkuh, luar biasa, hanya memikirkan apa yang bisa hilang. 

"Kendalikan dirimu!! Welles May Rinchelle!!" 

Grerial mengepalkan tangannya dan meninju dada Welles. 

"Maevia adalah tunanganku. Apakah saudara ipar masa depan membutuhkan alasan untuk 
saling membantu !? " 

"Tapi tetap saja, kamu....!!" 

Kamu adalah pangeran pertama!! 

Welles benar-benar ingin meneriakkannya. 

Namun, dalam benaknya dia berpikir bahwa, bersama dengan Grerial, mereka mungkin 
benar-benar berhasil. 

Dia percaya begitu. 

Dia berharap begitu. 

"Lagi pula aku bukan satu-satunya pangeran di Diestburg. Ada satu dengan kepala yang 
luar biasa di pundaknya juga. Seorang pangeran jauh lebih cocok menjadi raja daripada 
aku." 

"......" 

Welles tidak bertanya siapa itu. 



Karena dia tahu bahwa pangeran yang dibicarakan Grerial adalah Fay Hanse Diestburg. 

Jelas terlihat bahwa Grerial sangat menyayanginya. 

"Tapi dia agak berbahaya." 

Grerial menunduk, nada sedih dalam suaranya. 

"Saya tidak tahu apa yang membebaninya, tapi terkadang dia terlihat sangat sedih. Mau tak 
mau aku merasa bahwa suatu hari dia bisa menghilang entah kemana. Dalam satu kata ... 
sekilas. Sekilas, itulah dia. " 

Itu sebabnya- 

"Itulah mengapa saya ingin dia menemukan alasan untuk hidup. Sampai saat itu, saya harus 
membuatnya terikat entah bagaimana. Jadi aku tidak bisa mati. Aku tidak akan mati. Jangan 
membunuhku seperti itu, bodoh." 

Grerial meniupkan udara dari hidungnya dan menertawakan Welles. 

"Aku tidak bisa menang melawanmu, Grerial, kan?" 

"Terkadang kau terlalu bodoh, temanku." 

Welles tertawa kecut, menyiratkan bahwa dia sendiri sangat sadar akan hal itu. 

"...besok aku akan menelepon Rowle dan mengatur pertemuan untuk membahasnya." 

Itu sudah larut malam. 

Para pangeran yang terjaga juga akan menyebabkan beban yang tidak perlu bagi para 
ksatria yang ditugaskan untuk mengawal mereka. 

"Datang ke sini lagi besok jam 11." 

"Dipahami." 

Kunjungan mendadak Grerial kemudian diakhiri. 

. 

"Haah." 

Di luar, seorang pria menguping. 

Dia menghembuskan napas dan cahaya yang menembus jendela menerangi napasnya yang 
putih. 



"Alasan untuk hidup..." 

Kegelapan malam menyembunyikan kehadiran pria itu. 

Meski begitu, suaranya terdengar samar. 

Dia menutup matanya. 

Apa alasannya untuk hidup? 

Dia menggunakan pedang untuk hidup. 

Dia melakukannya karena dia diberitahu bahwa dia akan menemukan sesuatu jika dia 
terus hidup. 

Selama proses tersebut, perasaan ingin melindungi seseorang tumbuh dalam dirinya. 

Namun, semua target perasaan seperti itu mati di hadapannya. 

Dalam kehidupan ini juga, ada orang yang ingin dia lindungi. 

Meski begitu, itu tidak bisa menjadi alasan untuk hidup. 

Karena pria itu ingin bertemu dengan orang-orang yang telah mendahuluinya. Karena dia 
mengagumi mereka selamanya. 

Orang-orang yang meninggal dengan senyum di wajah mereka. 

"Aku ingin tahu apa itu..." 

Pria itu pergi, langkah kaki samar mengikuti di belakangnya. 

Dia mengalami banyak kebahagiaan selama hidupnya. 

Hari-hari yang dia ingat dengan jelas. Kenangan itu adalah harta karun baginya. 

Kemudian, karena mereka, dia berpikir bahwa dia ingin mati dengan cara yang lebih tepat. 
Mati dengan cara dia bisa membalas orang-orang yang membiarkan dia hidup. 

Dia bisa datang dengan berbagai alasan untuk mati. 

Namun, dia tidak bisa memikirkan alasan mengapa dia benar-benar harus hidup. 

"Aku benar-benar ingin tahu apa itu ..." 
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"Kamu tidak perlu mengantarku lagi mulai besok dan seterusnya. Tanya Grerial tentang 
pesananmu." 

Saat itu masih pagi. 

Matahari belum terbit: itu adalah waktu yang sangat awal bagi saya. Namun --- seperti yang 
diharapkan --- Feli sudah bangun dan menunggu di sebelah pintuku, jadi aku mengambil 
kesempatan untuk mengatakannya. 

"....maksudnya itu apa?" 

Feli mengerutkan kening, tidak mengerti maksud dari kata-kataku. 

"Aku tidak pernah membutuhkan pendamping sejak awal." 

Aku tidak punya niat untuk mendengarkan apa yang dia katakan, meskipun. 

Aku meletakkan tangan di atas gagang "Spada" di pinggangku. 

"Selama saya memiliki Spada saya, saya akan baik-baik saja. Jika saya lengah, itu berarti 
saya hanya bernilai sebanyak itu. " 

Saya ingat apa yang saya dengar malam sebelumnya. 

Jika itu semua benar, saya mungkin harus pergi ke pulau tempat bunga pelangi bermekaran 
juga. 

Lagipula, aku menang melawan "Pahlawan". 

Grerial, bagaimanapun, pasti akan menentang membawaku. Jika saya menyatakan 
keinginan saya untuk pergi, dia mungkin akan menugaskan lebih banyak penjaga untuk 
mencegah saya melakukannya. 

Dalam hal ini, saya harus bertindak seperti saya tidak punya niat untuk pergi dari awal. 

Sampai sekarang, satu-satunya hal yang bisa saya putuskan adalah tugas Feli. 

Aku menyuruhnya pergi ke sisi Grerial. 

".....Itu tidak bisa." 

Namun Feli menolak. 



Di dunia ini, dia mungkin satu-satunya orang yang melihat Fay Hanse Diestburg yang asli 
dari jarak dekat. 

Jadi dia tidak bisa menerima pesanan saya. 

Dia mungkin tidak akan pernah menerimanya. 

"Kamu tidak punya hak untuk menolak." 

Saya sedikit menghunuskan "Spada" saya untuk mengintimidasi dia, menunjukkan sekilas 
bilahnya. Bilah bayangan yang bersinar menakutkan mengungkapkan kekuatan dewa iblis 
yang membunuh prajurit kuat yang tak terhitung jumlahnya. 

"Atau apakah aku begitu lemah di matamu sehingga kamu takut akan hidupku, kepala 
pelayan?" 

Itu sudah tidak lain adalah provokasi. 

Jika Anda bahkan tidak bisa menang melawan saya, maka Anda tidak punya hak untuk 
khawatir, saya menyiratkan. 

"....Ya." 

Dia berbisik. 

"Ya itu benar. Anda lemah di mata saya, Yang Mulia. " 

Dia mengulangi kata-kata itu, seolah merenungkannya. 

"Kamu terlalu sombong, Yang Mulia. Jangan terlalu penuh dengan dirimu sendiri setelah 
mengejutkanku hanya sekali. " 

Ya, seharusnya aku mengharapkannya. Feli adalah seseorang yang siap mengorbankan 
hidupnya sendiri demi keluarga kerajaan. Mengancamnya tidak akan menghasilkan apa-
apa. 

Seperti itulah dia. 

Itu memiliki efek sebaliknya. 

"....Saya mengerti." 

Dengan suara logam, aku memasukkan pedangku kembali ke sarungnya. 

Memang benar, pada saat itu, Feli tidak tahu apa-apa tentang saya. 

Dia bahkan tidak tahu bahwa aku bisa menggunakan pedang. 



Kami juga sama-sama menggunakan pedang asli saat itu. 

Tapi, dia tidak pernah bisa memotongku. Bisa dibilang aku menyergapnya. 

"Di luar masih gelap." 

Saat itu hampir jam 4 pagi. 

Mengingat waktu saya tertidur, saya hampir tidak tidur malam itu. 

Mungkin, saya juga memiliki berbagai kekhawatiran. 

Monster yang tinggal di pulau itu. 

Saya tidak tahu apa pun yang mereka bisa, tetapi mereka pasti kuat. 

Namun, jika Grerial akan pergi ke sana, aku akan membantunya dari bayang-bayang dan 
mencegah skenario terburuk terjadi. Itulah kesimpulan yang saya dapatkan. 

"Ikutlah denganku sebentar, kepala pelayan." 

Feli masih terlihat bingung. 

Namun, saya tidak menjelaskan apa-apa dan hanya mengisyaratkan dia untuk mengikuti 
saya. 

Saya sudah memutuskan tujuan kami. 

. 

"...ini..." 

Itu masih gelap. 

Karena dingin dan dini hari, tidak ada orang lain di sekitar. 

Tempat yang kami capai adalah tempat yang dekat dengan laut tempat Feli membawaku 
sebelumnya. Itu adalah alun-alun yang relatif besar. 

"Memang, aku mengejutkanmu terakhir kali." 

Saya mengambil "Spada" saya, yang telah tergantung di pinggang saya sejak kami tiba di 
Rinchelle, dan meletakkannya di tanah, sarung dan semuanya. 

"Spada" saya dibentuk oleh bayangan. Bayangan adalah "Spada", "Spada" adalah bayangan. 

Jadi jika saya meletakkannya di tanah dengan niat yang benar, itu akan ditelan oleh tanah 
tanpa suara. 



Kemudian saya membuat dua "Spada" yang berbeda dari bayangan. 

"Ambil." 

Saya kemudian melemparkan satu ke Feli. 

Saya membuat "Spada" yang meniru pedangnya, tetapi dengan bilah yang tumpul. 

Berpikir bahwa Feli akan bisa mengayunkannya tanpa menahan diri. 

"Mari kita lanjutkan apa yang kita mulai saat itu." 

Feli kemudian akhirnya mengerti apa yang saya maksud dan melihat senjata yang saya 
berikan padanya. 

"Pedangnya tumpul. Anda seharusnya tidak perlu menahan diri dengan itu. " 

Jika bilahnya tajam, selalu ada kemungkinan. 

Namun, tanpa kemungkinan seperti itu, Feli kehilangan semua dalih untuk menahan diri. 

Lagipula aku adalah lawan yang dia kalahkan sekali. 

Dia pasti tidak akan bersikap mudah padaku lagi. 

"Kamu adalah pengguna pedang, dan aku juga." 

Jika kami tidak dapat menemukan kesepakatan dengan kata-kata, maka hanya ada satu hal 
yang dapat kami lakukan. 

"Mari kita selesaikan ini dengan pedang kita." 

Sebuah duel sederhana, bagaimanapun, akan menjadi tidak adil. 

Jadi saya menambahkan kondisi berdasarkan kata-katanya. 

"Jika saya menderita luka apa pun, saya akan mengakui bahwa saya membutuhkan 
pendamping. Aku akan melakukan apapun yang kamu katakan." 

Tetapi. 

"Tapi jika aku menang, kamu yang harus melindungi Grerial, bukan aku." 

"...bagaimana apanya?" 

Feli akhirnya mengerti bahwa kata-kata saya harus dimotivasi oleh keadaan tertentu. 



"Kamu akan mengerti. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan adalah bahwa saya tidak 
akan membiarkan kalian berdua mati. Tidak peduli apa yang terjadi." 

. 

< > 

. 

Persis seperti yang Anda katakan, Lantis. 

"Saya adalah orang yang menepati janji saya, Anda tahu. Saya tidak akan pernah melupakan 
hutang budi." 

Saya tidak akan pernah melupakan setiap tindakan kebaikan yang dilakukan kepada saya. 

Saya tidak akan pernah membiarkan siapa pun mati di depan saya, jika saya bisa 
membantu. 

Atau, saya benar-benar tidak akan bisa menghadapi mentor saya dan yang lainnya lagi. 

"Feli von Yugstin." 

Aku memanggil namanya. 

Nama elf dengan rambut perak tertiup angin sepoi-sepoi. 

Nama anggota "Suku Roh" yang ramping namun berhati kuat, para elf. 

"Kau bilang aku lemah." 

Mentor saya dan yang lainnya mengatakannya berkali-kali. Bahwa aku lemah. 

Saya sadar akan hal itu. Secara mental, saya tidak pernah kuat. 

Meski begitu, saya selamat di dunia itu, dunia yang terkutuk itu, neraka di bumi itu. 

Saya tahu lebih dari siapa pun betapa kuatnya mentor saya dan yang lainnya. 

Saya tahu tentang orang-orang yang hilang di pasir waktu, orang-orang yang namanya 
dilupakan oleh sejarah. 

"Saya tahu itu. Saya selalu tahu bahwa saya bukan orang yang kuat." 

Saya ingat senyum ramah yang ditunjukkan mentor saya dan yang lain kepada saya. 

Aku bisa mendengar suara mereka. Suara omelan mentor saya. Mendesah dan mengatakan 
bahwa aku lemah seperti biasanya. 



Aku bisa mendengar suara baik yang kucari dengan putus asa. 

"Meski begitu, ada sesuatu yang harus aku lakukan." 

Saya tahu bahwa Feli tidak benar-benar memikirkan apa yang dia katakan kepada saya. 

Saya tahu bahwa dia mengatakan itu demi saya. Meski begitu, saya tidak bisa kembali pada 
keputusan saya. 

Suasana di sekitar saya berangsur-angsur berubah. 

Saya dengan lancar mengeluarkan "Spada" dari sarungnya. 

Pedang "Spada" yang dimodifikasi dan tumpul tampaknya sangat ingin akhirnya melihat 
beberapa aksi, karena bersinar lebih tajam dari sebelumnya. 

"Hoo.." 

aku menghirup. 

Aku menghirup udara pagi yang masih dingin, tapi tubuhku terasa panas. 

Kata-kata yang saya dengar berkali-kali. 

Kata-kata yang sering dikatakan mentor saya kepada saya. 

Kenangan saya hidup dengan jelas di dalam diri saya, saya berbicara dengan emosi. 

"< >" 

Aku melolong dengan keras. 

Cengkeramanku pada gagangnya menguat, tidak peduli dengan suara gesekan yang 
dihasilkannya. 

"Saya tidak punya niat untuk mundur. Anda juga tidak, bukan? Maka ini satu-satunya jalan 
keluar." 

Kata-kataku, penuh dengan emosi, bergema di alun-alun yang kosong. 

Suaranya membuat gendang telinga kita bergetar. 

"Jika kamu ingin melakukannya dengan caramu, maka buktikan bahwa aku benar-benar 
lemah!! Feli von Yugstine!!!!" 
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"Jika kamu akan mengatakan itu, maka ..." 

Apakah dia akhirnya mengambil keputusan? 

Feli perlahan menghunus pedang yang kuberikan padanya. 

"Aku akan menggunakan semua yang aku miliki untuk menghentikanmu...!" 

Dia berbicara dengan tegas, sambil melihat sekelilingnya. 

Bisakah dia melihat sesuatu? Apakah ada sesuatu di sana? 

Atau mungkin dia sedang bersiap untuk melakukan sesuatu. 

Bahkan jika itu adalah sesuatu yang mengejutkan saya, tidak ada yang tidak bisa dipotong 
oleh "Spada" saya. 

"Anda berada di...!" 

Aku tahu ujung-ujung mulutku terangkat. 

Berapa banyak waktu berlalu sejak aku terakhir berduel tanpa larangan? 

Aku tidak menyukai pedang. 

Meski begitu, aku adalah seorang pendekar pedang, aku menjalani hidupku bersama 
dengan pedangku. 

Tidak peduli berapa banyak saya mengatakan saya tidak menyukainya, tidak ada yang bisa 
menekan kegembiraan ini. 

"---------" 

Aku bisa mendengar suara. 

Suara jernih yang bergema dengan baik. 

Suara yang menyenangkan itu mencapai telingaku. 

Namun, saya tidak bisa memahami kata-kata yang diucapkannya. 

"---------------" 



Suara itu melanjutkan. 

Elf juga disebut "Suku Roh". 

Berbagai bahasa ada di dunia ini. Saya tahu bahwa ras elf memerintahkan bahasa yang 
unik. 

Namanya adalah "Vindes". 

Cahaya aneh mengelilingi Feli dan membentuk semacam cangkang di sekelilingnya. 

Saya teringat apa yang pernah dikatakan ayah kepada saya: Feli cukup kuat untuk 
mengalahkan bahkan para elit ksatria kerajaan. 

Namun ... ada sesuatu yang lebih dari itu. 

Tidak ada seorang pun yang lemah yang akan ditugaskan untuk mengawal seorang 
pangeran. 

Feli bahkan berperan sebagai pendamping Grerial, seseorang yang dikatakan hampir 
setara dengan "Pahlawan" di masa lalu. 

Kerajaan Diestburg tidak mempekerjakan "Pahlawan" dalam pasukannya. 

Tentu saja, salah satu alasannya adalah mereka bisa menjadi pemicu konflik, tetapi, bahkan 
sebelum itu, tidak perlu melakukannya. 

Tidak perlu menyewa "Pahlawan". 

"...jika menurutmu ini akan berjalan seperti terakhir kali..." 

Dia setara dengan ksatria terbaik dalam hal ilmu pedang. 

Selain itu, dia juga bisa menggunakan roh, dengan gaya bertarung yang hanya mungkin 
untuk elf. Kekuatan bertarungnya yang sebenarnya, lalu--- Tiba-tiba, siluet Feli kabur 
seperti fatamorgana, lalu berakselerasi seketika. Kecepatan yang bahkan bisa melebihi 
suara. 

Dalam waktu kurang dari satu detik, dia sudah cukup dekat untuk mengayunkan 
pedangnya ke arahku. 

"...Kau akan menyesalinya...!" 

"......" 

Sangat dekat dengan Grerial, yang dikatakan hampir setingkat dengan "Pahlawan". 

Begitulah kekuatan elf Feli von Yugstine sebenarnya. 



"Masih terlalu naif." 

Kecepatan reaksi yang luar biasa. Itu adalah senjata terhebat Fay Hanse Diestburg. 

Aku mengayunkan pedangku untuk menahan serangan Feli, menghasilkan suara logam 
bernada tinggi yang bisa menembus telinga. 

Percikan tersebar di sekitar kami saat udara bergetar karena gelombang kejut yang 
disebabkan oleh benturan logam. 

Perasaan yang ditransmisikan ke tanganku melalui "Spada" mengatakan segalanya. Itu 
sudah cukup untuk membuatku mengerti segalanya. 

Pahami bahwa Feli kuat. 

Dia sudah meninggalkan banyak pengekangannya. 

"...ha ha!" 

Saya merasakan sebuah saklar menyala di pikiran saya. 

Kebiasaan yang saya adopsi sebagai bentuk sugesti diri mulai muncul dan bibir saya 
terpelintir dalam seringai gembira. 

Pada saat yang sama... 

"Spada"ku terbungkus dalam film hitam tipis--- 

Feli, yang sudah melihat teknik yang sama dari dekat, dengan cepat menarik kembali 
pedangnya. 

Mengingat jaraknya, dia tidak bisa mengelak. Dalam hal itu-Segera setelah saya 
mengayunkan "Spada" saya, tebasan berbentuk bulan sabit terbentuk. Mereka tanpa 
ampun mengukir tanah dan langsung menuju Feli. 

Tangan kirinya, bagaimanapun, bersinar dalam kabut berwarna laut yang belum pernah 
kulihat sebelumnya. Itu kemudian menekuk tangannya seperti kucing, berayun dengan 
tergesa-gesa. 

"Wahai air...!!!" 

Dalam sekejap, bilah air terbentuk. 

Dia mungkin bermaksud menggunakannya untuk memblokir tebasan "Spada" yang masuk 
dan membuat mereka saling membatalkan. 

Namun, itu tidak terjadi. 



"Ga, Gan..." 

Suara pecah pecah mengguncang gendang telinga kami. 

Suara yang bergema di sekitarnya, saat tetesan air bertebaran di mana-mana, adalah suara 
sedih Feli. Luka tebasan bisa terlihat samar-samar juga. Bahkan sambil meringis kesakitan, 
dia menatapku, matanya dipenuhi pertanyaan tentang apa yang terjadi. 

"Kekuatannya adalah...!" 

Feli telah melihatku bertarung melawan "Pahlawan" Idies Farizard. Itu pasti alasan di balik 
kebingungannya saat ini, bertanya-tanya mengapa itu lebih kuat dari waktu itu. 

Itu bukan karena saya menahan diri terhadap Idies. 

Saya telah mengayunkan "Spada" saya sepenuhnya berarti untuk membunuhnya: tidak ada 
ruang untuk keringanan hukuman dalam serangan saya. 

Hanya ada satu perbedaan antara saya dulu dan sekarang. 

"Spada" saya menjadi lebih akrab dengan tubuh ini dan naluri bertarungnya menjadi lebih 
tajam. Tidak ada lagi. 

Feli berkeringat, ekspresinya berubah karena kejutan yang tidak menyenangkan, dan 
kemudian dia menunjukkan senyum masam. 

Duel sudah dimulai, bagaimanapun: tidak peduli kejadian tak terduga apa yang terjadi, 
sebuah kesimpulan akan tercapai. 

"Giliranku sekarang...!!" 

Langkah selanjutnya adalah milikku. 

Aku mengabaikan jalan pikiran Feli, dengan gelisah mencoba memutuskan apa yang harus 
dilakukan selanjutnya, dan mendekatinya, memegang "Spada"-ku di satu tangan. 

Aku mendekatinya dengan kecepatan yang menakutkan. 

"Tebasan depan dari atas." 

Aku mengumumkan arah tebasanku dan mengayunkannya ke bawah, tanpa ampun. 

Itu adalah tebasan kecepatan supersonik, tanpa gerakan sedikit pun yang tidak perlu. 

Setelah saya berbicara, pedang saya sudah selebar rambut dari mata Feli. Sebelum dia bisa 
bernapas, "Spada" saya menggambar busur berwarna bayangan di udara--- "Anda...!!" 



Tapi itu hanya menarik upaya yang gagal dan menghilang. Sebuah pisau telah datang 
antara "Spada" saya dan tubuh Feli. 

Sensasi gemetar yang ditransmisikan ke tangan saya melalui "Spada" saya memberi tahu 
saya bahwa tebasan saya telah diblokir. 

Segera setelah aku menyadari itu, aku membalikkan tubuhku dan--- "Bangsal lokomotif." 

Seperti yang diumumkan, saya menggunakan momentum untuk memberikan tendangan. 

Feli mendengar kata-kataku dan membentuk salib dengan tangannya untuk menangkis, 
tetapi bagian yang dipukul bergetar kesakitan. 

"Ag..h..." 

Dia didorong mundur beberapa langkah dan berjongkok kesakitan. 

"....cukup." 

Aku menyakitinya sedikit. 

Itu akan menjadi satu hal yang bertentangan dengan mentor saya atau yang lain, tetapi Feli 
berbeda. 

Dia tidak akan pernah menyerah jika aku tidak pergi sejauh ini. 

"Tidak ada yang bisa kamu lakukan. Menyerah." 

Aku hanya tahu sedikit tentang Feli. 

Meski begitu, aku mungkin telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada dia. 

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

Tidak ada respon. 

Feli memang kuat. 

Keterampilan itu, mungkin disebut teknik roh, adalah senjata yang menakutkan. 

Tapi itu saja. 

Dia tidak memiliki apa pun yang bisa membuatku berpikir aku tidak bisa mengalahkannya. 

"Yang mulia." 

Feli memanggilku, memegangi lengannya, masih menunduk. 



Suaranya bergetar. 

"Mungkin seperti dirimu yang dulu, aku bisa... tapi aku tidak bisa membiarkanmu, seperti 
dirimu sekarang, sendirian." 

. 

Sampai sekarang, Fay Hanse Diestburg adalah seseorang yang berpikir untuk melarikan 
diri sebelum hal lain. 

Tapi, sekarang dia memiliki pedang di tangannya, dia berbeda. 

Pikiran pertamanya bukanlah melarikan diri, tetapi menggunakan pedang. 

Dan dia akan secara aktif berdiri di garis api. 

Lebih dari segalanya, dia tampak seperti seseorang yang mencari kematian. 

Dia tidak mencari kemuliaan. 

Dia tidak mencari pujian. 

Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia meyakinkan dirinya sendiri untuk menjadi 
sampah dan menghancurkan hati nurani yang tersisa di hatinya. 

Dia mengutuk dirinya sendiri, menghilangkan perasaan pencapaian dari menyelamatkan 
orang lain. 

Tidak peduli apa yang membebaninya, dia tidak akan pernah terbuka untuk orang lain. Dia 
tidak akan pernah bergantung pada orang lain. 

Terlepas dari semua ini, di suatu tempat, dia tahu semuanya dengan baik. 

Terlepas dari semua ini, dia berusaha membantu orang lain. 

Jalan pikirannya terlalu hancur untuk menjadi manusia. 

Cara berpikir yang tak terduga bagi orang normal. 

Jika dia sendirian, dia benar-benar akan tiba-tiba menghilang entah kemana. 

"Aku tidak bisa meninggalkanmu sendiri...!" 

Dia mengulangi kata-katanya, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang dia khawatirkan 
adalah satu bentuk hati pendekar pedang, yang tidak mencari pengertian orang lain. 

Hati yang tidak bisa dilihatnya tampak seperti pusaran air gelap, yang menimbulkan 
ketakutan dan kecemasan dalam dirinya. 



Feli memahaminya, menyadarinya. Dia tidak bisa membiarkan dirinya mengalihkan 
pandangan darinya. 

Logsari Bornest. 

Dia adalah seorang ksatria yang seharusnya mati begitu saja. 

Setelah memenuhi permintaannya, apakah Fay meminta imbalan? Tidak. 

Leric Zwai Afillis. 

Dia baru saja berbicara dengan seorang anak laki-laki penyendiri, yang kebetulan adalah 
Fay. 

Hanya karena bocah itu juga seorang bangsawan: tidak ada hubungan di antara mereka. 

Tapi karena itu dia terus peduli dengan bocah itu dan mereka menjadi teman. 

Orang lain mungkin tidak akan merasa berhutang budi atau kewajiban karena hal seperti 
itu. 

Bahkan jika mereka melakukannya, diragukan mereka akan rela bertarung di garis depan 
atau membunuh orang dengan ekspresi sedih di wajah mereka. 

Sekali lagi, Fay tidak meminta imbalan apa pun. 

Mephia Zwai Afillis. Itu sama untuknya. 

Feli tidak ingin dia mati. 

Dia tidak ingin Fay Hanse Diestburg mati. 

Pria itu sendiri, bagaimanapun, tidak mengungkapkan apa pun tentang apa yang 
membebaninya. 

Lalu apa yang terjadi? 

< > 

Dia akhirnya mengucapkan kata-kata seperti itu. 

Dia benar-benar ingin meninju mulutnya. 

Sepertinya dia pikir dia tidak punya hak untuk bahagia. 

Atau mungkin kebahagiaan baginya adalah sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang 
dibayangkan orang normal. 



Saat mereka berbicara, akhirnya dia menyadari bahwa dia tidak suka dipuji. 

Mengapa demikian? 

Dia mungkin tidak mengungkapkannya bahkan di ranjang kematiannya. 

Meski begitu, ada satu hal yang bisa dikatakan Feli von Yugstine. 

Fay Hanse Diestburg adalah seseorang yang berhak untuk bahagia. 

Jika Fay mempertahankan pemikiran altruistiknya, terus mengayunkan pedangnya untuk 
orang lain, dan akhirnya mati, dia pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Sebagai 
seseorang yang melayani keluarga kerajaan, tidak ada rasa malu yang lebih besar dari itu. 

Jadi dia tidak bisa meninggalkannya seperti itu. 

Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi sendirian. 

"Aku mungkin akan melukaimu." 

Saya memfokuskan kekuatan saya. 

Kekuatan mistik yang tidak terlihat oleh manusia: Seni Roh. 

"Tapi jika ini satu-satunya cara untuk menghentikanmu... maka dengan senang hati aku 
akan melukaimu." 

Tanah bergemuruh. 

Pusat gempa tampaknya agak jauh. 

Gemuruh dari kedalaman tanah semakin keras, mengumumkan pendekatannya. 

"Saya tidak tahu apa yang menyakitkan Anda, apa yang menyiksa Anda, Yang Mulia. Saya 
tidak tahu apa apa." 

Tapi, kalau bisa, aku ingin tahu, kataku sambil tersenyum. 

Dan saya ingin membantu Anda, saya menambahkan. 

"Tapi aku ingin menyelamatkanmu. Tidak masalah jika itu bukan aku, tapi suatu hari 
nanti..." 

Anda mungkin berencana untuk melakukan sesuatu yang sembrono. 

Seperti yang Anda lakukan di Afillis. 

Setelah menggunakan semua teknik itu, Anda harus membayar beberapa harga. 



Meski begitu, Anda tidak mengeluh sekali pun. 

Itu adalah risiko. 

"Jadi sampai saat itu, saya tidak ingin Anda mati, Yang Mulia. Aku tidak ingin kamu mati 
saat kamu membawa cara berpikir yang menyedihkan. " 

Seolah menanggapi emosinya yang putus asa, permukaan laut naik. 

Air itu membanjiri. 

"Ini mungkin melanggar aturan, tapi itu masih bagian dari kekuatanku." 

Hanya sedikit... sedikit lagi. Feli mengulang. 

"Jadi tolong, pinjamkan aku kekuatanmu." 

Sesuatu yang sangat besar muncul dari laut. 

Makhluk besar yang ditutupi sisik. 

"Silahkan....! Naga Air...!!" 
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Aku bisa mendengar bahasa roh, Vindes. 

Naga itu meminta konfirmasi kepada saya, berbicara langsung ke dalam pikiran saya. 

Jangan lengah. Yang Mulia sangat kuat. 

Aku tahu banyak dari lukamu. 

Saya pikir saya mendengarnya menghela nafas. 

Aku memejamkan mata, menyembunyikan pupil giokku. 

Jadi itu tuanmu. 

Keheningan singkat menyusul. 

Aku akan meminjam tubuhmu. 

Silahkan. 

Kata-kata saya tidak ragu-ragu. 

Itu adalah tindakan terbaik yang bisa saya ambil. 

Satu detik berlalu. Dua detik. 

"......." 

Aku membuka mataku, memperlihatkan pupil dengan warna lapis lazuli. 

. 

"Jangan terlalu menyiksa wanita ini." 

Feli berbicara dengan suara yang berbeda. 

Nada suaranya, auranya, semuanya berbeda. 

"Penyaluran roh." 

Teknik yang disebut penyaluran roh terdiri dari menampung keberadaan orang lain di 
dalam tubuh seseorang untuk mengeluarkan kekuatan seseorang secara maksimal. 



Ini bukan pertama kalinya saya melihatnya, jadi saya tidak terlalu terguncang. 

"Oh." 

Tubuh Feli mengangkat alis, mungkin terkejut aku menyadarinya. Dilihat dari kata-kata 
yang dia katakan, itu pasti "Naga Air". 

Buktinya, makhluk bersisik yang muncul dari laut tidak terlihat. 

Saya tidak yakin apakah itu memiliki tubuh yang sebenarnya, tetapi tidak ada gunanya 
mencoba memastikan. 

"Aku tidak perlu menahan diri, ya?" 

Aku segera mengerti mengapa Naga Air tersenyum begitu menantang. 

Penyaluran Roh dimaksudkan untuk menampung keberadaan yang lebih tinggi ke dalam 
tubuh seseorang. Seringai Naga Air dengan jelas menyatakan bahwa pertempuran akan 
jauh berbeda sekarang. 

"Jangan khawatir, aku hanya berencana untuk memarahimu sedikit." 

Saat itu juga. 

Sebuah supersonik tanpa suara--- 

"......" 

Aku merasakan sesuatu menyerangku dari belakang dan secara naluriah mengayunkan 
pedangku. 

"Hah! Anda menghentikannya !!!" 

Setelah suara logam beradu, aku berbalik dan tubuh Feli tertawa, jelas geli. 

"Tapi kamu terlambat!!" 

Saat lawan saya mengayunkan pedangnya dalam tebasan atas, itu sudah bergeser ke 
gerakan berikutnya. Segera setelah aku memblokirnya, sebuah tendangan tajam mengenai 
kepalaku dari samping--- (Terlalu cepat....!!) 

Sebagus kecepatan reaksi saya, itu masih ada batasnya. 

Tendangannya, bagaimanapun, membentuk busur, mencoba melemparkan saya ke udara. 

Itu mengarah ke leherku. 

Andai saja aku bisa memindahkannya... 



Tubuhku bergerak lebih cepat dari pikiranku. 

"Wah!" 

Aku membungkuk ke belakang dan nyaris tidak berhasil menghindari tendangan, yang 
melewati kepalaku dengan suara dentuman angin. 

Apa yang akan terjadi jika terkena? Itu mudah untuk dibayangkan. 

Saya meremehkannya karena wajahnya masih milik Feli tetapi di dalam tubuhnya ada 
sesuatu yang sama sekali berbeda. 

Aku harus membuat jarak antara kita dan--- 

"Kamu tidak bisa melarikan diri dariku." 

Namun, saya tidak memiliki kemewahan waktu. Itu sudah mendekatiku dan, mengambil 
keuntungan dari celah yang disebabkan oleh penghindaranku, tinju kirinya menyerang. 

"Ga..hah...!" 

Tinju itu mendarat di perutku, mendorong keluar semua yang ada di dalamnya. 

Pukulan bertenaga penuh membuatku terbang mundur, menabrak batang pohon. 

Suara gemuruh bisa terdengar setelahnya. 

. 

"... dia berhasil menarik tubuhnya kembali?" 

Naga Air yang menghuni tubuh Feli menatap tinjunya dengan takjub. 

Meski terbuka, Fay berhasil menarik tubuhnya kembali. 

Itu memungkinkan dia untuk sedikit mengurangi dampaknya. 

Menurut Feli, dia seharusnya menjadi manusia biasa. 

Meskipun masih muda, dia memiliki keterampilan yang cukup tinggi untuk mengejutkan 
bahkan Naga Air. 

"Namun, itu tidak cukup---" 

Naga Air memilih untuk menggunakan tinjunya daripada pedang. 

Dengan demikian itu bisa memberikan pukulan serius. 



Itu dimaksudkan untuk membuat Fay pingsan. 

Namun, ada sesuatu yang mendekat dari kegelapan di sekitarnya. 

Sesuatu seperti pisau tajam. Tidak, mungkin dia masih mempertahankan alasannya, karena 
bilahnya tumpul. 

Naga Air yakin itu telah menyerang dengan bersih. 

Dan lagi. 

"Spada" 

Sebuah suara terdengar. 

Puluhan meter jauhnya, ada siluet manusia. 

Itu berdiri diam. 

Ekspresinya sedih, tetapi mulutnya tersenyum. 

Dia tertawa. Tidak salah lagi. 

"Ini adalah..." 

Semakin banyak bilah bayangan muncul. 

Mereka dengan mudah berjumlah lebih dari 100. 

Namun rasanya masing-masing bergerak secara independen. 

"Apakah kamu benar-benar manusia, Nak?" 

Naga Air tidak mengenal makhluk apa pun yang bisa melakukan hal seperti itu, kecuali 
"Roh Pedang". 

Naga Air tahu bahwa manusia terkadang melahirkan individu dengan kekuatan luar biasa, 
yang disebut "Pahlawan". Meski begitu, manusia di depannya terlalu abnormal. 

Menjadi makhluk yang dekat dengan alam roh, Naga Air bisa melihatnya. 

Semua "Spada" yang merangkak keluar dari bayang-bayang mengandung emosi mereka 
sendiri, ide-ide mereka sendiri. 

Senjata yang digunakan untuk waktu yang lama akhirnya menyimpan perasaan mereka 
sendiri. 

Itu bukan kejadian langka. 



Kesukaan, niat untuk membunuh ... perasaan seperti itu memenuhi semua bilah yang lahir 
dari bayang-bayang. 

Perasaan hitam pekat. 

Obsesi, kebencian, dan perasaan lain dari kategori semacam itu. 

Itu terlalu berbahaya. 

Bahkan Naga Air telah mencapai kesimpulan ini. 

"Sayang sekali, saya belum meninggalkan kemanusiaan saya." 

Fay mendekati Naga Air, perlahan dan pasti. 

Seolah tidak terjadi apa-apa. 

Kerusakan pukulan sebelumnya harus tetap ada. Meski begitu, dia tidak menunjukkan 
kelemahan apa pun. 

Kehadiran seperti itu memang cocok untuk seorang pejuang, seorang pendekar pedang. 

Naga Air memuji ketangguhan dan keberaniannya lebih dari apa pun. 

. 

"Itu tubuh Feli yang kamu gunakan. Aku tidak berniat membunuhmu, tapi aku juga tidak 
akan kalah." 

Dengan suara logam yang tajam, saya mengganti pegangan "Spada" saya. 

"... arogansi apa." 

Saya melihat Naga Air yang tampak tidak puas dan merasakan keinginan untuk tertawa. 

"Ha ha!" 

Aku tertawa keras dan jelas. 

Bibirku membentuk senyuman bengkok. 

"Sesuatu seperti itu..." 

Saya mengingat percakapan dengan mentor saya, yang bahkan tidak pernah saya harapkan 
untuk menang, dan mengucapkan kata-kata itu. 

"Kecuali kamu menang melawanku, aku bahkan tidak akan mempertimbangkan apapun 
yang kamu katakan!!!" 



Saya mengayunkan "Spada" saya dalam gerakan horizontal. 

"Spada -- Tebasan!!" 

Garis miring berbentuk bulan sabit terbang di udara. 

Pada saat yang sama, saya bergegas ke depan. 

"Itu dia...?" 

Tebasan lurus. 

Itu mungkin berpikir bahwa itu hanya perlu menghindarinya. Naga Air bertindak seolah-
olah akan menghadapinya secara langsung, tapi--- "Tidak- " 

Segera setelah menyadari bahwa saya telah menghilang, itu mengganggu tindakan yang 
akan diambilnya. 

Alasannya adalah karena aku tiba-tiba muncul dari bawah tebasan bulan sabit yang aku 
luncurkan. 

"Menemukan Anda!!" 

"Spadaaaa!!" 

Saya sudah memperhitungkan fakta bahwa gerakan saya akan dibaca. 

Naga Air, bagaimanapun, tidak tahu gaya bertarungku. 

Setengah dari 100 "Spada" yang saya buat memamerkan taring mereka pada Naga Air. 

"Mereka datang sekarang!?" 

Naga Air mendecakkan lidahnya dan mencoba menghindarinya. 

Namun... 

"Maaf, tapi kamu tidak bergerak selama beberapa detik!!" 

Salah satu "Spada" menusuk bayangan yang membentang di bawah Naga Air, atau lebih 
tepatnya, tubuh Feli. 

Tebasan itu palsu: serangan sebenarnya adalah ini: "Spada -- Shadow Bind". 

Teknik "foul" yang menghalangi pergerakan target melalui bayangan mereka. 

Melawan lawan dengan keterampilan yang cukup tinggi, itu bukan langkah yang 
menentukan, tetapi itu bisa menahan mereka selama beberapa detik. 



Banyak serangan dari segala arah. 

Meski begitu, Naga Air tidak berhenti. 

"O aliran air, marahlah !!" 

Dengan gemuruh yang dalam, lima pilar air naik di sekitar Naga Air. 

Mereka menyatu dan membentuk semacam angin puyuh. 

"Spada" yang terbang ditelan di dalamnya, momentum mereka hilang, dan mereka 
menghilang di udara. 

Meski begitu, saya tidak berhenti menyerang. 

Tidak peduli apakah saya harus menghadapi angin puyuh yang mengamuk atau apa pun. 

"Tidak ada apa-apa!! "Spada" saya!! Tidak bisa cuuut!!" 

Aku memfokuskan niat menebas pada pedangku. 

Pukulan kuat, diluncurkan dengan seluruh berat badanku. 

Aku juga menyelimutinya dengan "Spada -- Slash" dan mengayunkan pedangku secara 
horizontal. 

Dengan itu aku membelah angin puyuh di sekitar Naga Air--- "G-ga!?" 

Dan mendekati Naga Air, yang konon dilindungi oleh angin puyuh. 

Saat aku mengayunkan pedangku, menargetkan senjata yang dipegang oleh Naga Air, aku 
mendengar erangan kesakitan. 

Naga Air akhirnya kehilangan benturan kekuatan dan terpesona. Aku bergegas ke arah ia 
terbang, bertujuan untuk melakukan serangan lanjutan. 

"Rraahhh!!" 

Saya meluncurkan tebasan "Spada" sebanyak yang saya bisa, tetapi semuanya menghilang. 
Saya menyadari alasan mengapa dalam sekejap. 

"Aaaahhhhh!!!" 

Naga Air berteriak keras, untuk membangunkan dirinya sendiri. 

Saya dengan jelas melihat jejak yang diukir di tanah oleh Naga Air dan, di mana mereka 
berakhir, lawan saya, sudah berdiri di atas kakinya. 



"Jangan berani-berani mati begitu mudah...!!" 

Aku merasa darahku mendidih. 

Kegembiraan, terburu-buru sudah pada tingkat yang tak terkendali. 

Dan itu hanya duel, bukan pertarungan sampai mati. 

Itu mengingatkan saya pada pertempuran saya dengan mentor saya dan yang lainnya. 

Tidak peduli berapa kali aku mengayunkan, bentrokan pedang tidak pernah berakhir. 

"Haha...hahaha...hahahahahaha!!!" 

Aku tidak bisa berhenti tertawa. 

Serangan ganas yang menebas dan merobek udara malam yang tersisa. 

Meski begitu, Naga Air mengambil semuanya. 

Ia menderita luka robek, tetapi mengambil semuanya. 

Serangan pedang yang bahkan tidak meninggalkan jejak di belakang mereka. 

Tawa, suara pisau yang beradu dan angin yang dihasilkannya. 

"Gh.....!!" 

Naga Air, yang dipaksa bertahan oleh seranganku yang tanpa henti, terengah-engah. 

Setelah puluhan, ratusan bentrokan, bentuk pedang lawan menjadi jelas. Tekniknya, 
kebiasaannya, sebagian besar gerakannya dapat diprediksi. 

Namun, situasi kami tidak berubah. Sebaliknya, ekspresi Naga Air semakin tegang. 

"Apakah kamu bahkan memiliki kemewahan untuk berpikir!?!" 

Aku bisa dengan mudah mengetahui apa yang dipikirkan Naga Air. 

Itu mungkin sedang mempelajari permainan pedangku. 

Permainan pedang tercela ini, sangat jauh dari gaya klasik. Pedang ini begitu fokus pada 
pembunuhan. 

"Anda...!!" 

Mengabaikan nada menuduhku, Naga Air mencoba melakukan serangan balik. Saya 
menangkisnya dan udara bergetar. 



Kemudian tebasan lain, dengan momentum seperti badai, bergegas menuju Naga Air. 

Karena lawanku menggunakan tubuh Feli, aku sengaja menghindari menyerang titik 
kritisnya. 

Naga Air juga mengetahui fakta ini, jadi sulit untuk mendaratkan pukulan yang 
menentukan. 

Terlepas dari pukulan kerasku, Naga Air tidak melakukan serangan balik dan 
mempertahankan posisi bertahan. Itu menunjukkan perbedaan dalam pengalaman dan 
kekuatan antara "Pedang"ku dan "Pedang" Naga Air. 

Kenyataannya hanya beberapa menit telah berlalu, tetapi bentrokan pedang kami 
tampaknya telah berlangsung lebih lama. Namun, akhirnya mereka mencapai kesimpulan 
yang cukup sederhana. 

"Ah, Gan..." 

Serangan sengit yang tak ada habisnya. Akumulasi kelelahan mungkin menjadi tak 
tertahankan. 

Pedang Naga Air jatuh ke tanah. 

"Maaf tapi- " 

Aku menyentuh leher Naga Air dengan bilah "Spada"ku yang tumpul. 

"-kamu kalah." 
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Naga Air menjatuhkan pedangnya, berlutut di tanah dan tertawa. 

Matanya mengarah ke perutku. 

"Aku percaya kamu belum melupakan kondisi yang kamu sendiri tempatkan pada duel 
ini?" 

---Jika saya menderita luka apa pun. 

Kata-kata yang kuucapkan beberapa menit yang lalu bergema di pikiranku. 

"Ha ha." 

Aku menatap Naga Air dengan keyakinan mutlak dan tertawa mencemooh. Saya dengan 
santai melemparkan "Spada" saya di belakang saya. 

"Spada" berubah menjadi bayangan di udara, lalu meleleh ke tanah. 

Seolah sebagai gantinya, saya membentuk "Spada" baru dengan pisau tumpul. Aku 
menggantungnya di pinggangku dan melanjutkan. 

"Jangan salah paham sekarang. Janjiku adalah dengan Feli." 

Mata Naga Air menunjukkan kemarahan. 

Meskipun saya seharusnya dikalahkan, saya tidak menunjukkannya sedikit pun. 

"Bersilang pedang denganmu, aku bisa mengerti sebagian besar, jika tidak semua." 

Naga Air mungkin mengacu pada fakta bahwa, meskipun seranganku sangat ganas, aku 
memastikan untuk tidak melukai atau membunuhnya. 

"Jika kamu tidak membencinya, lalu mengapa kamu tidak menahannya di sisimu?" 

"Itulah mengapa saya tidak melakukannya." 

Saya menjawab tanpa ragu-ragu. 

Aku ingin dia melindungi Grerial. Itu sudah jelas. 

"Lebih baik Feli bersama Grerial. Saya ingin keduanya tetap hidup." 

Anda harus menjaga orang-orang yang ingin Anda lindungi dekat dengan Anda. 



Itu memang tindakan yang benar, dan saya juga ingin melakukan hal yang sama. 

Tetapi- 

"Sayangnya, ingatan saya dipenuhi dengan orang-orang yang tinggal dekat dengan saya dan 
meninggal. Saya tahu itu di kepala saya, tetapi semakin penting seseorang bagi saya, 
semakin saya ingin mereka menjauh. Meski begitu, aku ingin tetap dekat dengan orang-
orang yang ingin aku tinggali, untuk melindungi mereka" 

Aku tertawa, menyadari betapa konyolnya kedengarannya. 

"Saya lari dari kontradiksi ini. Semakin saya memikirkannya, semakin saya tidak bisa 
memahaminya." 

"....itukah sebabnya kamu menginginkan kematian?" 

Pedang dan gaya bertarungku sama-sama terspesialisasi dalam membunuh. Saya sadar 
bahwa itulah gaya saya. 

Naga Air rupanya juga menyadarinya. 

Cara saya bertarung benar-benar mengabaikan keselamatan saya sendiri. 

Kerusakan menumpuk di tubuhku. Saya bisa merasakan bahwa beberapa tulang rusuk 
telah retak. Aku meludahkan darah setiap kali aku mengayunkan pedangku juga. 

Aku masih terus mengayunkan pedangku, bertarung seolah-olah aku memiliki keinginan 
mati. Cara berpikir saya sering memandang tubuh saya sendiri sebagai sesuatu yang bisa 
dibuang. 

Saya sadar bahwa "pemikiran orang normal" telah runtuh di dalam diri saya sejak lama. 

"Apakah kamu tidak takut mati?" 

Untuk alasan apa pun, Naga Air menanyakan pertanyaan seperti itu kepadaku. 

Saya merasa bahwa kata-katanya mengandung semacam pertimbangan terhadap saya. 

Mungkin itulah alasan mengapa saya kurang lebih mengerti apa artinya sebenarnya. 

Orang yang dikhawatirkan Naga Air mungkin adalah Feli. Karena dia tahu tentang 
perasaannya, dia harus menunjukkan perhatiannya padaku dengan cara ini. Selain itu, aku 
merasa kata-kata yang diarahkan padaku mengandung semacam rasa kasihan juga. 

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

Saya tidak dapat menemukan kata-kata untuk segera menjawab. 



Perlahan aku mencari kata-kata yang tepat di kepalaku, lalu berbicara. 

"Di satu sisi, saya tahu." 

Itu jawaban saya. 

"Meski begitu, ada orang yang ingin aku temui lagi." 

"......." 

Orang yang ingin saya lihat. 

Mereka semua sudah mati. 

Naga Air mungkin mengerti apa yang saya maksudkan: ekspresinya jelas berubah menjadi 
seringai. 

"Itu mungkin alasan mengapa aku memilih untuk menggunakan pedangku lagi." 

Saya tidak tahu apa pun yang bisa membawa saya lebih dekat ke kematian lebih cepat 
daripada memegang pedang. 

Bagaimanapun, dasar dari semua tindakan saya adalah keinginan saya untuk bertemu 
dengan mentor saya dan yang lainnya lagi. 

Saya tidak akan pernah menggunakan pedang lagi, tidak peduli apa yang terjadi. Alasan 
kenapa aku tidak bisa mengatakan ini dengan pasti berasal dari itu, mungkin. Saya 
akhirnya menyadarinya dan merasa ingin tertawa. 

"...tidak, itu pasti." 

Aku takut mati dalam kesendirian. 

Jadi, jika aku bisa mati dengan mengayunkan pedangku... 

Jika aku bisa mati sambil melindungi seseorang, aku--- "Bahkan jika kematianmu akan 
membawa kesedihan bagi orang lain?" 

"Apakah kamu bahkan perlu bertanya?" 

Jika ada yang akan sedih dengan kematian binatang pembunuh seperti saya ... 

Aku ingin mati sebelum aku sendirian lagi. 

Bahkan jika itu berarti membebani orang-orang seperti itu dengan salib yang tidak perlu. 

Itulah jenis "sampah" saya. 



"Jawabanku tidak akan berubah karena itu." 

Itulah sifat asli saya, Fay Hanse Diestburg. 

"Aku adalah 'Pangeran Sampah' yang terkenal di dunia." 

Aku terus berbicara, seolah mencoba meyakinkan diriku sendiri. 

"Seorang pangeran sampah terus-menerus. Hanya itu aku." 

Aku tertawa mengejek diri sendiri. 

"Namun, yah..." 

Saya berbicara sambil melihat Feli Naga Air. 

"Saya mengerti bahwa dia benar-benar khawatir." 

Kenapa dia begitu perhatian padaku? 

Jika itu karena kesetiaannya pada keluarga kerajaan, maka itu pasti berlebihan. 

"Aku tidak tidak manusiawi untuk sepenuhnya mengabaikan perasaan seperti itu." 

Sejujurnya aku senang berkat perasaan hangatnya. 

Pemikiran saya tidak akan berubah sekalipun. 

Meski begitu, aku bisa mati sedikit kemudian. 

Saya pikir ... hanya sedikit. 

"Aku belum akan mati. Saya masih- " 

Aku berjongkok di depan Naga Air, mengangkat tubuh Feli di punggungku dan berdiri lagi. 

Tubuh yang sangat kecil. 

Seringan penampilannya disarankan. Rasanya seperti akan patah dengan sedikit usaha. 

Rasanya seperti makhluk yang lemah. 

"Aku... aku masih bisa berjalan...!" 

Naga Air mengerang dari punggungku. 

"Dalam keadaan itu? Ya benar." 

Dengan menghela nafas, aku menegurnya. 



"Kamu menjadi sedikit terlalu liar di sana, bukan? Selain itu, kamu harus membiarkan Feli 
beristirahat. " 

Setelah mengatakan ini, saya mulai berjalan. 

Sekitar 30 menit telah berlalu sejak kami tiba di alun-alun. 

Penduduk setempat pasti akan segera mulai berdatangan, jadi prioritas pertama adalah 
pergi. 

"Hal yang sama dapat dikatakan tentangmu...!" 

Naga Air keberatan dengan kasar, dengan mata terbelalak, tapi kemudian dia mungkin 
menyadari bahwa aku tidak menunjukkan tanda-tanda kesakitan, jadi dia berhenti. 

"Tubuhmu sendiri adalah hal pertama yang harus ditaklukkan. Atau begitulah aku diajari." 

Naga Air menatapku dengan heran dan bingung dan aku melanjutkan untuk 
mengungkapkan triknya. 

"Kamu terluka, jadi kamu tidak bisa bergerak lagi? Tubuh Anda tidak akan berdiri? Tentu 
saja tidak. Meski begitu, kita tidak bisa berhenti. Untuk bertahan hidup, kami harus 
mengatasi kejelasan seperti itu. Rasa sakit tidak lain adalah hambatan." 

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

Wajah Naga Air menegang. 

Sepertinya saya mengatakan bahwa pukulan bertenaga penuhnya tidak penting bagi saya. 

"Jadi tidak perlu bagimu untuk memikirkannya. Kamu hanya terus mengkhawatirkan Feli. " 

Aku sudah melewati batas kewarasan manusia normal. Tidak, saya harus melakukannya. 

Jika saya tetap dalam batas "normal", saya tidak akan berada di sini sekarang. 

Bukannya aku tidak bisa merasakan sakit. 

Ketika sesuatu sakit, saya merasakannya, tentu saja. 

Prioritasnya hanya sedikit berbeda dari orang normal. 

"Saya dapat melihat- " 

Naga Air tiba-tiba mulai berbicara lagi. 

"Aku bisa mengerti mengapa gadis Yugstine begitu terpaku padamu. Bahkan orang lain 
akan mengatakan bahwa Anda tidak boleh dibiarkan sendirian. " 



"Benar-benar sekarang." 

Apa yang dipikirkan Naga Air atau Feli tentangku tidak terlalu penting. 

Jika mereka ingin mengkhawatirkan saya, mereka bebas melakukannya. 

Saya hanya merasakan sedikit kebahagiaan pada kenyataan bahwa seseorang memikirkan 
saya dengan cara itu ... serta kesedihan menyadari bahwa ada kemungkinan mereka bisa 
menghilang dari sisi saya. 

"Kamu kuat." 

Kata-kata Naga Air mencapai telingaku. 

"Kekuatan pedangmu, jalan hidupmu, bukanlah sesuatu yang bisa didapatkan oleh 
seseorang yang benar-benar ingin mati. Saya merasakan keterikatan yang sangat dalam, 
keterikatan yang dalam." 

Pendekar pedang harus berbicara melalui pedang mereka, seperti yang mereka katakan. 

Itu bukan metafora, tapi fakta literal. 

Ayunan demi ayunan, pendekar pedang mencurahkan emosi mereka. 

Itulah mengapa bersilang pedang dengan seseorang cukup berarti menunjukkan hatimu 
kepada mereka. 

"Mengapa kamu begitu mencari kematian?" 

Mata Naga Air mengintip jauh ke dalam diriku. 

Mencari kematian. 

Itu mungkin benar, tetapi saya pikir akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa saya tidak 
punya alasan untuk tetap hidup di dunia ini. 

Atau sebaiknya- 

"Aku takut hidup sambil memegang pedang." 

Untuk terus hidup, bagi saya, berarti mengalami kesunyian dan kekosongan dari orang-
orang yang paling saya sayangi yang sekarat, dan tidak ada yang lain. 

Memegang pedang berarti berjalan berdampingan dengan kematian. 

Kematian tidak akan pernah jauh. 

Ya, seperti sebelumnya. Saya akan mengulangi hal yang sama. 



Jadi saya- 

"Hanya bercanda." 

Aku kembali ke nada suaraku yang biasa dan terkekeh. 

"Itu semua hanya lelucon bodoh." 

Saya berbicara untuk menghilangkan suasana hati yang berat. 

"Tapi saya benar-benar berpikir bahwa bahkan jika saya berumur panjang, tidak ada hal 
baik yang menunggu." 

Aku mengingat kenangan masa lalu. 

Pemandangan yang dilukis dalam kesendirian. 

Tidak dapat menahannya, saya mengarahkan pedang saya ke diri saya sendiri. 

Aku terus berbicara, sambil menertawakan betapa bodohnya diriku di masa lalu. 

"Di dunia di mana terus membunuh orang dianggap sebagai tanda kekuatan, tidak akan ada 
yang baik pada akhirnya. Saya pikir Anda hanya akan menemukan sesuatu yang kacau. " 

Itu pasti terdengar seperti Anda tahu, ya. 

Mau tak mau aku menjawab kata-kataku sendiri seperti itu. 
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"Kamu akhirnya sadar." 

Aku menatap Feli perlahan duduk dan merasakan ekspresiku rileks. 

Masih sekitar jam 7 pagi. 

Saya memang mengatakan "akhirnya", tetapi hanya sekitar dua jam telah berlalu. 

"... permintaan maafku yang terdalam." 

Itu adalah kata-kata pertamanya. 

Sebelum mengatakan hal lain, dia meminta maaf. 

Saya pikir itu benar-benar seperti dia untuk melakukan itu. 

"Kamu melakukannya demi aku, kan? Selain itu, sparring sesekali tidak buruk sama sekali. 
" 

"Tetapi saya...!" 

Feli mencoba mendekatiku, tapi membeku di tengah jalan. 

Dia menyadari ada sesuatu yang terasa aneh. 

"Apakah Anda melakukan ini, Yang Mulia?" 

Perban yang dilakukan dengan buruk telah diterapkan di sana-sini di tubuh Feli. 

"Aku benar-benar tidak bisa menggunakan...sihir, kan? Akulah yang menyakitimu, tapi 
hanya ini yang bisa kulakukan." 

"......." 

Perlakuan saya sangat buruk sehingga saya hampir membenci diri saya sendiri karenanya. 

Saya sangat buruk dalam menyembuhkan orang lain. 

Setelah aku mengaku, Feli menatapku dengan mata terbelalak kaget, lalu terkekeh. 

"Yang mulia." 

Dia kemudian menelepon saya. 



"Tolong mendekat." 

Aku berdiri dari kursi yang aku duduki dan berjalan mendekati Feli. 

"Permisi." 

Feli lalu meletakkan tangannya di perutku. 

"O luka, sembuhkan" 

Lampu hijau bersinar di telapak tangannya. 

Itu adalah cahaya yang sangat lembut. 

Aku bisa merasakan sakitnya mereda dan menghilang. 

Jadi itu ajaib. 

Saya pikir itu tidak jauh berbeda dari "Teknik Garis Darah" dunia sebelumnya. 

Sihirku mungkin adalah "Spada". Memikirkannya seperti itu terasa meyakinkan. 

"Cukup nyaman." 

Luka saya harus relatif serius, karena dia terus menyembuhkan untuk sementara waktu, 
tetapi saya dapat dengan jelas merasakan rasa sakit yang berkurang seiring waktu. Setelah 
beberapa menit, saya mungkin akan pulih ke kondisi sebelum duel. 

"Ya memang. Setiap kali Anda terluka, tolong biarkan saya menyembuhkan Anda. " 

Feli kemudian menertawakan dirinya sendiri, mengatakan bahwa dialah yang 
menyebabkan luka ini. Saya mengatakan bahwa kami berada di kapal yang sama saat itu, 
dan tertawa juga. 

"Mengemukakan front hanya bisa menyakitimu, kau tahu." 

"Aku akan berhati-hati, kurasa." 

"Ya. Tolong hati-hati." 

Dia mungkin menyadari bahwa saya tidak benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa 
yang saya katakan, atau bahwa tidak ada yang bisa dia katakan yang benar-benar dapat 
membantu. 

Feli hanya tertawa melihat betapa putus asanya aku. 

Ketika penyembuhan saya berakhir, giliran Feli. 



Dia melepaskan perbanku yang tidak rapi dengan ekspresi menyesal, lalu menyembuhkan 
dirinya sendiri. 

Setelah beberapa menit, tidak ada luka yang terlihat pada dirinya. 

"Kau tidak akan menyembuhkannya?" 

Sebuah luka di lengan kanannya. 

Feli meninggalkan perban di satu tempat itu. 

"Bagaimanapun, ini adalah kasih sayang Yang Mulia." 

Dia mengatakan itu dengan sangat bahagia. 

Dia meninggalkan perbanku pada luka yang dangkal, lalu. 

Saya tidak tahu apa gunanya meninggalkan perban saya yang malang di sana, tetapi kata-
katanya membuat saya bahagia. Sedikit. 

"Hei, Feli." 

Aku memanggil namanya kali ini. 

Saya kemudian mengarahkan telapak tangan saya ke lantai dan, dari bayangan yang 
diciptakan oleh sinar matahari yang menembus jendela, sebuah "Spada" muncul. 

"Bawa ini bersamamu." 

Saya kemudian menyerahkan "Spada" ke Feli. 

"Anggap saja sebagai jimat keberuntungan...atau mungkin kamu tidak membutuhkannya?" 

Feli adalah orang yang menepati janjinya. 

Dia pasti akan pergi ke Grerial, seperti yang kukatakan padanya. 

Dan dia pasti akan berguna baginya. 

Jadi "Spada" saya adalah asuransi tambahan jika terjadi keadaan darurat. 

"Tidak, aku dengan senang hati menerimanya." 

Feli mencengkram erat "Spada" yang terselubung itu. 

"Saya mengerti." 

Bisnis saya sudah selesai. 



Aku menuju ke lemari, mengambil mantel dan meletakkannya di atas bahuku. 

"Aku akan menemui kenalan seorang kenalan sekarang. Katakan pada mereka aku akan 
kembali saat makan malam." 

"Lalu aku---" 

Aku akan ikut denganmu. 

Namun, sebelum Feli menyelesaikan kalimatnya, aku telah meninggalkan ruangan dan 
menutup pintu di belakangku. 

"Istirahatlah untuk hari ini. Memasang front hanya bisa menyakitimu, kan? " 

Aku berteriak melalui pintu. 

Saya memang berpikir itu adalah cara yang buruk untuk membalas, tetapi saya tidak 
berhenti berjalan pergi. 

. 

Gang belakang sempit seperti labirin. 

Tempat yang tenggelam dalam kegelapan, tanpa satu cahaya pun. 

Saat itu masih siang, tetapi hampir tidak ada orang di sekitar. 

"-ini pasti tempatnya." 

Aku berhenti di depan pintu yang kotor. 

"Ini dia." 

Aku mengulurkan tanganku ke kenop pintu, tapi--- "....Hmm." 

Saya hanya merasakan tekstur logam yang kusam. 

Pintu tidak terbuka. 

Itu masalah. 

Saat saya mulai melihat sekeliling, siluet menyelinap keluar dari kegelapan. 

Karena pencahayaan yang buruk, saya hampir tidak dapat melihat sosok mereka, tetapi 
entah bagaimana saya dapat mengatakan bahwa itu terlihat seumuran dengan saya. 

"Aku yang bertanggung jawab hari ini. Bisnis apa yang kamu punya?" 



"...penjual bunga...tidak, Warrick memperkenalkanku ke tempat ini." 

Buket bunga lili laba-laba merah yang saya beli sebelum pergi ke Rinchelle. 

Saya mengeluarkan surat yang tersembunyi di dalam buket, sehingga anak laki-laki di 
depan saya bisa melihatnya. 

< > 

Saya tidak yakin saya bisa menyebutnya surat pengantar, tetapi memang benar dia 
memperkenalkan saya ke tempat ini. 

Pihak yang diperkenalkan adalah seorang pedagang, rupanya: ada tiga alamat dalam surat 
itu, dan saya baru saja mengunjungi salah satunya. 

"Apakah kamu punya janji?" 

"Tidak." 

"Selamat tinggal kalau begitu. Tuan tidak memberi tahu saya bahwa ada orang yang datang 
hari ini. Saya seorang pekerja bergaji, meskipun saya mungkin tidak melihatnya. Silakan di 
jalan." 

Aku punya perasaan bahwa anak laki-laki itu melambai padaku. 

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

Sepertinya tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah berpikir dalam diam untuk beberapa 
saat, saya berbicara lagi. 

"Jika saya membuat janji, kapan saya bisa bertemu dengannya?" 

"Siapa tahu? Mengapa Anda pikir saya bisa mengetahui hal seperti itu? Aku tidak tahu dari 
vila bangsawan mana kamu berjingkrak, tapi..." 

Anak laki-laki itu sengaja memperhatikan pakaian cantik yang saya kenakan. 

Dia kemudian menghela nafas dan menatapku. 

"Di gang-gang belakang ini, kamu terlalu menonjol, terlihat seperti itu." 

Anak laki-laki itu menunjukkan seringai yang tidak menyenangkan. 

Pada saat yang sama, saya melihat orang-orang mulai berkumpul di belakang. 

Ada tembok di belakangku. 

Dengan kata lain, itu adalah jalan buntu. 



"Terkutuklah kecerobohanmu sendiri, sobat." 

Anak laki-laki itu tampaknya tidak berniat bertindak sendiri. 

Dia hanya bertanggung jawab atas tempat itu hari itu dan tidak akan memihak salah satu 
pihak, atau begitulah kelihatannya. 

Para bajingan yang tertarik oleh "iming-iming" yang saya wakili berjumlah sekitar 30. 

Sangat jelas bahwa mereka tidak memiliki niat baik terhadap saya. 

"Ha ha," 

Aku tertawa kecil. 

Sebuah tawa yang menakutkan dan gila. 

Saya tahu bahwa beberapa bajingan bersenjata. 

Beberapa sudah menghunus pedang mereka. 

Saya sengaja memakai pakaian ini karena saya tidak ingin pedagang yang akan saya temui 
memandang rendah saya, tetapi lihat apa hasilnya. 

Biasanya saya akan merasa ingin menghela nafas, tetapi saya menyadari bahwa 
keberuntungan saya seburuk biasanya, dan malah merasa ingin tertawa. 

"Jika kamu telah menghunus pedangmu melawanku, maka kamu harus siap dengan 
konsekuensinya, ya." 

Tidak ada Jawaban. 

Jangan rusak pakaiannya! Bagaimana kita akan membaginya? 

Begitulah semua kata yang saya dengar. Mereka tidak memiliki niat sedikit pun untuk 
berbicara dengan saya, rupanya. 

"Baiklah." 

Anak laki-laki itu memandang kami dari kejauhan, dengan penuh semangat menantikan 
apa yang akan terjadi. 

Kemalangan orang lain rasanya seperti madu, seperti yang mereka katakan. 

Itu cukup tidak menyenangkan, untuk sedikitnya. 

"Tidak ada perasaan keras, ini semua untuk membela diri." 



Aku berkata kepada para bajingan yang menyerbu ke arahku, senjata di tangan. 

Aku bisa melihat bayangan. 

Target saya ada di kaki mereka. 

Aku fokus untuk mengikat mereka semua ke tanah dan--- "Spada." 

Memotong. 

Aku bersumpah aku mendengar suara seperti itu di pikiranku, saat pemandangan itu tiba-
tiba hilang. 

"Gwaah...?" 

Jeritan dan erangan kesakitan memenuhi gang. 

"....mendesah." 

Keberuntungan saya benar-benar mengerikan. Itulah satu-satunya kesimpulan yang bisa 
saya capai. 

Aku berjalan beberapa langkah, duduk di dekat pintu yang awalnya aku berhenti di depan, 
lalu mendongak. 

Itu masih siang. Ada waktu. 

Jika saya menunggu di sini, saya akan bertemu pedagang cepat atau lambat. 

"......." 

Aku merasakan kehadiran seseorang dan melihat ke samping. 

Anak laki-laki yang memilih untuk menjauh dari "pertengkaran" itu menatapku. 

"....siapa namamu?" 

Suaranya bergetar. 

Meski begitu, karena dia menyadari aku adalah seseorang yang tidak boleh diremehkan, 
bocah itu terus menatapku. 

Dia membawa pedang di pinggangnya. 

Sesuatu membuat dadanya membusung. Mungkin pisau. 

Dia mengatakan dia bertanggung jawab atas tempat itu hari itu. 



Dia adalah seorang pendekar pedang, mungkin. 

Saya menyukai sikap kewaspadaannya yang tinggi. 

"Saya pangeran ketiga kerajaan Diestburg, Fay Hanse Diestburg." 

Angin sepoi-sepoi menggerakkan rambut pirangku. Saya berbicara dengan tangan saya 
masih di "Spada" saya. 

"Saya ingin berbicara dengan pedagang terkenal Dvorg Tsarrich." 

Karena dia mungkin satu-satunya orang yang bisa memenuhi permintaanku. 

"Itulah sebabnya saya datang ke sini." 
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Semuanya berawal dari kata-kata ini. 

Di kamarku, pelayan Ratifah melihat ke jendela berwarna pucat gelap, dilengkapi dengan 
kunci, dan menghela nafas. 

"Ehm...Yang Mulia...bolehkah saya menanyakan alasannya...?" 

"Bukankah sudah jelas...? Aku hanya... ingin melepasnya." 

Aku tidak bisa menemukan alasan yang tepat, jadi aku mengatakan alasan pertama yang 
muncul di pikiranku, dengan nada yang lebih rendah dari biasanya. 

"Itu!! 100%!! Bohong, kan!?!" 

"Apa!?! Tidak, tidak!! Itu terjadi kadang-kadang, Anda tahu. Anda tidak pernah secara 
misterius merasa ingin melepas kunci !? " 

Aku mencoba mendorong dengan kasar, tapi itu terlalu jelas. Ratifah sepertinya tidak akan 
pernah menerima permohonanku. 

Sebaliknya, momentumnya hanya meningkat. 

"...Yang Mulia, pada titik ini, yang terbaik adalah jika Anda dengan jujur mengungkapkan 
pikiran Anda. Kali ini saja, saya hanya akan memberi tahu kepala pelayan secara diam-
diam! " 

"Hei tunggu sebentar kamu ... kamu tidak hanya tidak berniat membiarkanku lolos begitu 
saja, kamu secara aktif mencoba membuatku dihukum!" 

Sejak kepala pelayan, Feli von Yugstine, memergokiku satu kali, aku tidak bisa 
mempercayai kunci jendelaku lagi. 

Selalu mengkhianati saya ketika itu paling penting. Saya mulai benar-benar membenci 
"kunci manusia" di kamar saya, pelayan menyebalkan (Ratifah) sekarang berdiri di depan 
saya. 

"Kalau saja tidak ada kunci...kalau saja tidak ada kunci, saya pasti bisa kabur saat itu...!!!" 

"Bukankah ada pilihan untuk melakukan apa yang diperintahkan padamu...?" 

"Tidak mungkin." 



Orang ini putus asa--- desahan pelayan, cukup kuat untuk mengguncang gendang telingaku, 
sepertinya mengungkapkan perasaan seperti itu. 

"A-aku tidak ingin dimarahi oleh kepala pelayan, jadi aku akan mengambil---" 

Jika Feli mengetahui bahwa Ratifah sebenarnya adalah kaki tangan pelarian besar saya, dia 
pasti akan mengebor Ratifah tentang alasan mengapa dia melakukannya. Ratifah mencoba 
meninggalkan kamarku, mengklaim bahwa dia tidak terlibat di dalamnya, tapi--- "Tunggu 
tunggu. Kami telah sampai sejauh ini, kami bersama-sama pada saat ini." 

Aku dengan kuat menangkap lengan ramping Ratifah. 

"T-tidak!! Mungkin Anda tidak tahu, Yang Mulia, tetapi terlepas dari penampilannya, kepala 
pelayan sangat ketat!!" 

"Aku tidak tahu, dan aku tidak peduli." 

"Kau monster!! Kasar!! Setan!! " 

"...Aku iblis...!?" 

Kata-kata yang dilontarkan Ratifah padaku secara alami membuatku marah tak 
terlukiskan. 

"Waktu itu aku hanya tertangkap karena KAMU tidak melepaskanku!!!!" 

"I-itu satu hal, ini berbeda!!!" 

Ratifah mungkin merasa bersalah tentang itu, saat dia memalingkan muka dariku. 

"Pokoknya, kuncinya akan terbuka. Dan Anda akan membantu. Sudah diputuskan." 

"Aku tidak bilang kamu---" 

"Jika kamu membantuku, aku akan melupakan segalanya tentang waktu itu." 

Begitu aku mengatakannya... 

Tubuh Ratifah bergidik, sedikit sekali. 

"Tetapi jika Anda tidak membantu, saya akan mengungkitnya selamanya, setiap hari." 

"Metodemu sangat licik...!" 

Saya sangat sadar, jadi saya mendesaknya untuk menjawab. 

"Waktunya untuk memilih! Buka kuncinya atau disiksa selamanya!" 



Ratifah, dengan ekspresi kesakitan dan siksaan, termenung selama beberapa detik. 

"K-kali ini saja...!!" 

Pada akhirnya, dia menyerah. 

Dan pada saat yang sama, saya menyadari bahwa saya telah menang. 

Saya telah mendapatkan cara untuk melarikan diri dari genggaman jahat kepala pelayan 
lain kali. Sarana untuk memastikan tidur yang panjang dan damai. 

Namun, saat itu saya belum tahu... 

Bahwa bahkan setelah tindakan balasan ini, pengkhianatan menunggu sekali lagi--- 
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