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Perang di kerajaan Afillis telah berakhir, tapi tak lama kemudian aku --- Fay Hanse 
Diestburg --- melihat diriku menemani kakak laki-lakiku Grerial ke "Kerajaan Air" 
Rinchelle, sebuah negara yang terkait erat dengan Diestburg kami. 

Gaya hidup malas yang saya kenal jauh dan luas, yang membuat saya mendapat julukan 
"Pangeran Sampah", semakin jauh dan semakin jauh. 

Selama kunjungan kami di Rinchelle Grerial dan saya bertemu secara pribadi dengan 
pangeran kedua kerajaan, Welles May Rinchelle, yang tiba-tiba mengungkapkan 
rencananya untuk menyerang negara lain. 

Menurut apa yang saya dengar ketika saya kebetulan menguping percakapan diam-diam 
antara Welles dan saudara laki-laki saya Grerial, tujuan invasi adalah untuk mengambil 
ramuan obat yang disebut "Bunga Pelangi". Karena alasan itu, berperang melawan kerajaan 
Saldance, satu-satunya tempat di mana bunga mekar, tidak dapat dihindari. 

Kakakku Grerial sepertinya mendukung ide untuk mengambil bunga itu, tapi lokasi di 
mana bunga itu mekar adalah sarang monster, seperti yang kau temukan di dongeng. 
Grerial tampaknya tidak berniat membawaku ke sana, jadi diskusi berlanjut tanpaku. 

Namun demikian, saya memercayai naluri saya dan memutuskan untuk membuat 
persiapan sendiri untuk membantu saudara laki-laki saya. 

"Saya tidak ingin mereka yang penting bagi saya pergi ke tempat yang berbahaya. Aku tahu 
bagaimana rasanya, sangat menyakitkan. Tapi... rumit." 

"...apa yang kau bicarakan?" 

Aku bergumam pada diriku sendiri sambil melihat ke langit berwarna perak. Tanggapan 
datang dari anak laki-laki yang baru saja saya temui. Dia adalah seorang tentara bayaran 
yang ditugaskan untuk menjaga "toko" yang saya kunjungi. 

"Aku yakin dia tidak ingin aku terluka, tapi bagiku juga...tidak, tidak apa-apa, tidak apa-
apa." 

Bersandar di dinding kotor gang belakang, aku telah mengutarakan pikiranku dengan 
keras. Ketika jawaban anak laki-laki itu membuatku menyadarinya, aku segera mengubah 
topik pembicaraan. 

Beberapa menit telah berlalu sejak saya mengatakan bahwa saya akan menunggu sampai 
orang yang saya cari --- seorang saudagar kuat bernama Dvorg Tsarrich --- tiba, dan bocah 



itu dengan singkat menyuruh saya melakukan apa pun yang saya suka. Tidak ada 
percakapan yang sebenarnya: waktu berlalu begitu saja. 

"Aku hanya bisa berharap aku tidak khawatir." 

Kata-kataku terbawa angin begitu saja. 
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Di tengah ruangan ada meja persegi panjang. Tiga kursi ditempatkan di sepanjang sisi kiri 
dan kanannya. Lima orang penting bagi negara sedang duduk di kursi itu, saling 
berhadapan. 

"Kalau begitu, mari kita mulai." 

Setelah pelayan menyajikan secangkir teh hitam untuk semua yang hadir dan 
meninggalkan ruangan, seorang pemuda berambut merah --- Welles May Rinchelle --- 
memulai pertemuan. 

Duduk di sisi kanan Welles adalah seorang wanita muda dengan rambut merah diikat di 
sanggul, Lychaine May Rinchelle. Di sisi kirinya, seorang pria dengan rambut acak-acakan 
dengan jas lab putih, Rowle Zwelg. 

Menghadapi Welles di sisi lain meja adalah pangeran pertama kerajaan Diestburg, Grerial 
Hanse Diestburg. Di sisi kirinya duduk Feli von Yugstine, mengenakan pakaian seperti 
ksatria, tidak seperti cara berpakaiannya yang biasa. 

"Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu?" 

Pertanyaan itu datang dari yang termuda saat ini, gadis muda yang dengan takut-takut 
mengangkat tangannya--- 

"Ada apa, Lychaine?" 

---Putri kedua yang sangat misterius dari kerajaan Rinchelle, Lychaine May Rinchelle. 

"Saya telah mendengar bahwa empat orang akan berpartisipasi dalam pertemuan hari ini." 

Lychaine menatap Feli dengan saksama. 

Dia fokus terutama pada salah satu dari dua pedang yang tergantung di pinggang Feli, 
pedang berwarna bayangan, dengan rasa jijik yang jelas di wajahnya, saat dia mengajukan 
pertanyaan dengan nada kasar dalam suaranya. 

"Saya meminta bawahan saya Feli berpartisipasi juga, karena alasan tertentu. Saya bisa 
menjamin kemampuannya. Apakah adik perempuan Welles yang terhormat memiliki 
keberatan? " 

Feli telah membuka mulutnya untuk menjawab, tetapi ketika dia berpikir bagaimana 
menjawab dengan cara yang tidak akan menyinggung sang putri, Grerial berbicara 
menggantikannya. 



"...sama sekali tidak." 

Lychaine menjawab pernyataan percaya diri Grerial bahwa mereka tidak memiliki niat 
tersembunyi dengan sisa-sisa perasaannya terhadap Feli, tetapi itu semua hanya 
berlangsung sedetik. Dia menutupi emosi berat yang mulai berputar-putar di dadanya dan 
memengaruhi batuk yang berlebihan. 

"Aku mengerti keadaanmu. Saya hanya punya satu permintaan, kalau begitu. " 

Lychaine langsung mempertimbangkan pilihannya dan memilih yang paling tidak ofensif. 
Kesimpulan yang dia capai terdiri dari membuat permintaan, seperti yang dia katakan. 

Sang putri, Lychaine May Rinchelle, memiliki kemampuan bawaan yang memungkinkannya 
melihat berbagai hal. 

Biasanya, penglihatan hanya diperbolehkan untuk mengenali objek yang memiliki bentuk. 
Empat indera lainnya berfungsi untuk melengkapinya. 

Tubuh Lychaine, bagaimanapun, berbeda. 

Penglihatannya jauh lebih unggul daripada yang biasanya dimiliki manusia. Itu bisa melihat 
informasi yang biasanya diterima melalui indera lain. 

Dia bisa melihat semuanya. Emosi orang. Masa lalu. Masa depan. Suara orang. Kenangan 
orang. Bagian dalam pikiran orang. Kebencian mereka, niat buruk mereka, niat baik 
mereka. Dan juga kematian mereka. Aliran informasi yang tak terbendung yang orang 
normal tidak pernah bisa tahu melalui penglihatan, mengalir ke dirinya hampir dengan 
paksa. 

Namun, seiring bertambahnya usia, dia belajar untuk mengendalikan kemampuannya. 
Mungkin itu adalah insting pertahanan dirinya, tetapi jika dia berkonsentrasi untuk tidak 
"melihat", dia bisa menundukkan kemampuan penglihatannya sampai batas tertentu. 

Meski begitu, kadang-kadang dia akhirnya "melihat" semua sama. 

Misalnya, massa emosi dengan kehadiran yang luar biasa tidak mungkin diabaikan, 
terlepas dari niatnya. 

Sepertinya Lychaine sengaja memakai kacamata buram karena dia bisa melihat "terlalu 
baik". Filter improvisasi ini, bagaimanapun, tidak dapat menutup semuanya, jadi tidak 
peduli berapa banyak dia berusaha untuk tidak melihat, matanya akan menangkap hal-hal 
tertentu tidak peduli apa, seperti apa yang terjadi padanya sekarang. 

"Pedang hitam di pinggangmu ... bisakah kamu meninggalkannya di ruangan lain?" 

Permintaan Lychaine jelas. 



Feli, secara resmi, hadir sebagai pendamping Grerial. 

Karena alasan itu, dia diizinkan membawa senjata. Dengan cara yang sama, Rowle juga 
dipersenjatai. Bukan karena pertemuan itu bisa berakhir dengan kekerasan, tentu saja, 
tetapi karena mereka bisa diganggu oleh penyusup yang berniat jahat. 

Lychaine tidak senang Feli dipersenjatai: rasa jijiknya hanya diarahkan pada pedang hitam 
itu. 

"Pedang itu agak terlalu merangsang bagiku." 

Karena situasi yang mereka hadapi, Lychaine memilih kata-katanya dengan hati-hati. 
Dalam keadaan yang berbeda, dia mungkin dengan jelas menyatakan bagaimana pedang itu 
membuatnya jijik. Terlepas dari kata-katanya, emosi batinnya saat ini dipelintir oleh rasa 
jijik. 

"........" 

Menanggapi kata-kata Lychaine, bibir Feli hanya sedikit mengerucut. 

Jika pedang hitam yang Lychaine bicarakan adalah senjata yang tidak terlalu penting bagi 
Feli, dia pasti akan memenuhi permintaan sang putri tanpa penundaan. 

Pedang berwarna bayangan, bagaimanapun, telah dipercayakan kepadanya oleh seseorang. 
Feli ingin membawanya setiap saat. Jadi dia gagal untuk segera menjawab. Pilihan ekstrem, 
baginya, mencegahnya berakting. 

Pada saat itu... 

"...pedang itu...milik pemuda itu, ya?" 

Karena kata-kata Lychaine, Rowle mungkin menyadari sifat asli dari pedang hitam, 
"Spada". 

Setelah membuat realisasi ini, dia bergabung dalam percakapan. 

Kata-kata "pemuda itu" hanya tertuju pada satu orang di benak Feli. Fakta bahwa 
"pemuda" dan Rowle berbagi semacam koneksi membuatnya sedikit bingung, tetapi dia 
menjawab dengan anggukan lembut. 

"Putri Lychaine." 

"Ada apa, Rowle?" 

Hubungan mereka tampak agak dekat. 



Lychaine adalah anggota keluarga kerajaan, posisi di atas awan dibandingkan dengan 
Rowle, tetapi tidak ada batasan seperti itu dalam pertukaran mereka. Cara bicara Rowle 
yang langsung dapat dengan mudah dianggap tidak sopan, tetapi Lychaine tidak 
menunjukkan tanda-tanda menegurnya. Pertukaran mereka dengan jelas mengungkapkan 
hubungan mereka. 

"Akan agak sulit untuk memerintahkan seseorang untuk melepaskan senjata baru saja yang 
diterima dari tuannya, bukan begitu? Kami dalam posisi mengajukan permintaan, tetapi 
bisakah Anda menanggungnya? " 

"...Aku menanyakan hal seperti itu juga karena pertimbangan." 

"Saya sadar akan hal itu, tentu saja. Saya harus menanyakan hal yang sama. " 

Rowle sudah tahu tentang penglihatan khusus Lychaine. Dia pasti bisa membayangkan hal 
seperti apa yang akan menginspirasi rasa jijik seperti itu dalam dirinya. Meskipun 
demikian, dia masih meminta Lychaine untuk menarik permintaannya, jadi dia 
mengerutkan kening. 

Pedang itu, terbungkus dalam kabut hitam tebal dari emosi negatif, memaksakan dirinya di 
bidang pandangnya tidak peduli apa. 

Lychaine berpikir pedang itu tidak bisa menjadi sesuatu yang bagus saat dia menatap 
pedang itu dengan seksama, dan suara seperti statis mulai mencapai telinganya. 

Itu adalah sesuatu yang dia rasakan sebelumnya. Sesuatu yang tidak ingin dia ingat, jika dia 
bisa. Itu adalah sensasi yang dia rasakan ketika melihat pengalaman masa lalu dari rasa 
sakit yang tak terlukiskan dan--- 

Begitu dia menyadarinya, Lychaine menutup matanya. 

Dia menutup pikirannya, mencoba membuang informasi yang dia terima secepat mungkin. 

Setelah beberapa detik hening, lingkungan sekitar kembali tenang semula. 

"Aku adalah putri kedua dari kerajaan Rinchelle, Lychaine May Rinchelle. Bolehkah saya 
bertanya tentang nama tamu elf kami yang terhormat? " 

"...nama saya Feli von Yugstine, Yang Mulia." 

"Kalau begitu aku akan memanggilmu Ms. Feli. Tentang pedang hitam itu---" 

Kata-kata Lychaine berhenti. 

Lychaine mencari kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan dirinya, ekspresi 
bermasalah di wajahnya, tapi mungkin tidak bisa menemukan yang paling tepat--- 



"...Kupikir itu sama sekali tidak menguntungkan. Harap berhati-hati saat menanganinya. 
Saya menarik permintaan saya sebelumnya. Saya minta maaf karena menggagalkan 
pembicaraan. " 

Lychaine melanjutkan, dengan sikap yang tidak menyinggung, lalu menundukkan 
kepalanya dengan ringan. 

"T-tidak sama sekali! Permintaan maaf yang sedalam-dalamnya atas ketidaksopanan saya !! 
" 

Feli telah memaksa bangsawan untuk menundukkan kepala mereka: terguncang oleh rasa 
bersalah, dia meminta maaf dan menundukkan kepalanya juga. 

Welles menilai masalah mereka sudah selesai dan kembali ke topik utama pertemuan. 

"Tujuan kami adalah satu: untuk mengambil Bunga Pelangi yang tumbuh di pulau terpencil 
yang terletak di dalam wilayah kerajaan Saldance." 

Bunga legendaris dikatakan dapat menyembuhkan segala penyakit. 

Efeknya luar biasa, karena sangat sulit untuk mendapatkannya. Rupanya, banyak monster 
yang sangat kuat tinggal di pulau itu, beberapa dikatakan cukup kuat bahkan untuk 
membahayakan nyawa mereka yang disebut "Pahlawan". Karena itu, sangat sedikit orang 
yang berani mengunjungi pulau itu dan hanya sedikit atau bahkan tidak ada informasi 
aktual tentangnya. Untuk memulihkan bunga, sejumlah besar kekuatan militer diperlukan. 

"Saya percaya bahwa anggota yang hadir di sini adalah kekuatan militer terbesar yang 
dapat kita kumpulkan saat ini." 

Welles berbicara sambil melihat sekeliling meja. 

Rowle Zwelg "Pahlawan". 

Kemampuan unik yang, jika kekuatan bertarung tidak dipertimbangkan, menempatkannya 
jauh di atas sebagian besar Pahlawan: Lychaine May Rinchelle. 

Pria itu dikatakan dekat jika tidak setara dengan Pahlawan: Grerial Hanse Diestburg. 

Selain itu, pelayan eksklusif pangeran, melayani rumah Diestburg sejak generasi 
sebelumnya, Feli von Yugstine. 

Dan terakhir- 

"Akulah yang mengusulkan rencana ini, dan aku tidak berniat menjadi beban." 

Welles menyilangkan tangannya, seolah ingin memamerkannya kepada yang lain. 



Sebuah pola seperti tato terukir pada mereka. 

"Saudaraku yang terhormat, Welles...kau benar-benar..." 

Welles tidak memperhatikan putri yang mendesah di sisi kanannya dan melanjutkan. 

"Ini adalah "Phaeresia", teknik ukiran yang diturunkan di Rinchelle." 

Teknik itu, diturunkan dari generasi ke generasi, biasanya hanya digunakan pada pewaris 
takhta. Welles telah memutuskan atas kebijaksanaannya sendiri untuk menjalani 
pengukiran, karena raja saat ini dan pangeran pertama, pewaris takhta, dikurung di tempat 
tidur mereka. 

Itu wajar bagi Lychaine untuk menghela nafas. 

"Dengan demikian, kami memiliki tiga anggota dengan status "Pahlawan". Tapi aku hanya 
palsu, setelah semua. Untuk benar-benar yakin kita bisa mendapatkan Bunga Pelangi, kita 
membutuhkan satu 'Pahlawan' lagi." 

Rowle telah mengatakan ini sejak awal. Bahkan jika mereka bisa membawa Lychaine, 
mereka akan membutuhkan setidaknya tiga "Pahlawan". 

Namun, mereka tidak dapat mengambil apa yang tidak mereka miliki. Tidak peduli 
seberapa besar keinginan mereka, tidak mungkin "Pahlawan" lain akan jatuh ke pangkuan 
mereka. 

Welles demikian tercermin. 

Jika tidak ada "Pahlawan" lain di kerajaan, dia hanya perlu mengambil satu dari luar. 

"Dengan demikian, kami berencana untuk menghubungi 'Pahlawan' tertentu begitu kami 
berada di kerajaan Saldance." 

Rowle berbicara atas nama Welles. 

Kerajaan Saldance mungkin tampak seperti lokasi yang terpencil dan terisolasi, tetapi 
bukan itu masalahnya. 

Dongeng dan legendanya terkenal, dan banyak yang dipimpin oleh mereka untuk 
mengunjungi kerajaan. "Pahlawan" yang dicari oleh tim yang mencoba mengambil Bunga 
Pelangi mulai tinggal di sana juga, serta banyak individu lain yang awalnya tidak terkait 
dengan Saldance. 

"'Pahlawan' yang kami rencanakan untuk dihubungi adalah pria bernama 'Faraway 
Hollow'." 



Kemampuan untuk bergerak secara instan dalam radius 200 meter, yang dapat digunakan 
tidak hanya pada pengguna tetapi juga pada orang lain. Seorang spesialis gerakan, ada di 
mana saja dan mampu menghilang seketika, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana sejak 
awal. Keberadaan yang benar-benar "kosong". 

Itulah alasan yang mengilhami julukan "Faraway Hollow". 

"Dia termasuk dalam peringkat 'Pahlawan' atas dalam hal kemampuan bertarung juga. 
Kami berencana untuk membuat Putri Lychaine dan 'Faraway Hollow' fokus pada 
pencarian bunga itu, sementara yang lain akan menjauhkan monster-monster itu." 

"...bisakah pria itu dipercaya?" 

Semua orang yang hadir tahu betul siapa anggota tim yang paling penting: tidak diragukan 
lagi Lychaine May Rinchelle. 

Pertanyaan Grerial, apakah mempercayakan dia kepada seseorang yang mereka tahu 
sedikit adalah pilihan yang sah atau tidak, benar-benar wajar. 

"Rencana ini bergantung pada Putri Lychaine. Kita tidak bisa membiarkan dia mati, apa 
pun yang terjadi. Jadi kita harus memasangkannya dengan anggota yang paling kuat, yang 
juga bisa memastikan dia melarikan diri jika perlu." 

Rowle kemudian melanjutkan. 

"Begitu kita berada di sana, kamu akan dipaksa untuk memahami bahwa, untuk mengambil 
Bunga Pelangi, tidak ada kemampuan yang lebih berharga daripada gerakan instan 
'Faraway Hollow'." 

Kata-kata yang diucapkan oleh seseorang yang benar-benar pergi ke pulau dan kembali 
hidup-hidup. 

Dalam situasi saat ini, kata-kata Rowle memiliki kredibilitas lebih daripada kata-kata orang 
lain. Grerial merasakan keyakinan yang menyakitkan dalam kata-katanya dan tidak 
mengatakan apa-apa lagi. 

"Kita tidak punya banyak waktu lagi." 

Waktu tersisa sampai apa? 

Tidak ada yang perlu bertanya. 

Karena semua orang tahu itu adalah waktu yang tersisa untuk anggota keluarga kerajaan 
yang sakit, dikurung di tempat tidur mereka. Misi ini demi mereka. 

"Kami akan pergi dua hari dari sekarang, di pagi hari. Sebuah kapal sudah disiapkan. " 



Kerajaan Rinchelle dan Saldance dipisahkan oleh laut. Berlayar dengan kapal adalah satu-
satunya cara untuk memasuki Saldance. 

Sesampai di sana mereka harus mengajukan petisi kepada "Faraway Hollow" untuk 
kolaborasinya, kemudian melalui prosedur yang diperlukan untuk diizinkan melangkah ke 
pulau itu. Ada banyak yang harus dilakukan. 

"Dipahami." 

jawab Greal. 

Alasan perjalanan Grerial ke Rinchelle, perayaan ulang tahun pangeran ketiga, telah 
ditunda karena penyakit yang terakhir. 

Welles telah mengirim surat undangan ke Diestburg beberapa hari sebelum pangeran 
ketiga jatuh sakit. 

Masih segar dalam ingatannya bagaimana mereka tertawa pahit bersama, bertanya-tanya 
apakah waktu undangan itu baik atau buruk. 

"Kalau begitu, mari kita bertemu lagi dalam dua hari---" 

Pertemuan yang diadakan dengan tujuan untuk saling mengenalkan dan berbagi informasi 
ini ditutup dengan kata-kata Rowle. 
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Rombongan itu mencapai kerajaan Saldance pada siang hari, empat hari setelah pertemuan 
itu. 

Di kapal menuju Saldance mengendarai dua anggota dari Diestburg: Grerial Hanse 
Diestburg dan Feli von Yugsten. 

Para ksatria yang awalnya mengawal Grerial diperintahkan untuk menjaga Fay dari 
bayang-bayang di tempat Feli, jadi mereka tinggal di Rinchelle. 

Dari Rinchelle datang Welles May Rinchelle, Lychaine May Rinchelle, Rowle Zwelg, dan 40 
ksatria. 

Mereka akan tinggal di Saldance selama dua hari: pada saat itu mereka perlu bernegosiasi 
dengan "Faraway Hollow"' dan mendapatkan izin untuk pergi ke pulau terpencil tempat 
Bunga Pelangi mekar. 

Rowle sudah bertindak sebelum keberangkatan, jadi prosedur untuk memasuki pulau itu 
sudah lengkap. 

"Apa yang harus kita lakukan, Putri Lychaine?" 

".....mmh." 

Untuk bertemu dengan "Faraway Hollow", party itu terbelah menjadi dua. 

Satu kelompok benar-benar akan bertemu dan bernegosiasi dengan "Pahlawan": Grerial, 
Welles, Rowle, dan 20 ksatria. 

Kelompok lain, yang diminta oleh Grerial dan Welles untuk berkeliling kota dengan bebas 
sampai negosiasi berakhir, terdiri dari Feli, Lychaine, dan 20 ksatria lainnya. 

Untuk sementara, Feli memimpin kelompok itu, diikuti oleh Lychaine, dengan 20 ksatria di 
belakangnya. 

"......hmph!" 

"Ehm...Putri Lychaine...?" 

Pipi Lychaine membusung, mengekspresikan kesedihannya dengan cara yang sangat sesuai 
dengan usianya, membuat Feli bingung. Dia telah bertingkah seperti ini sejak Welles, 
Grerial, dan Rowle pergi. Feli mengerti bahwa itu mungkin dirinya yang sebenarnya, tetapi 
itu membuatnya cukup sulit untuk dihadapi. 



"MS. Feli." 

Setelah beberapa menit bergumam tidak senang, Lychaine akhirnya mengartikulasikan 
kata-kata yang dapat dimengerti. 

"Pedang itu sangat penting bagimu, bukan." 

Tatapan dingin Lychaine memperjelas bahwa dia masih merasakan sesuatu yang mirip 
dengan jijik terhadap pedang hitam itu. Tatapannya telah melunak, bagaimanapun, 
dibandingkan dengan pertemuan pertama empat hari sebelumnya. 

Feli sering menyentuh bilah berwarna bayangan itu, untuk mengecek apakah masih ada. 
Dia memperlakukannya dengan sangat penting. 

Lychaine tidak tahu apakah dia melakukannya secara sadar atau tidak. 

Melihat itu begitu sering, bagaimanapun, Lychaine tidak merasa ingin mengeluh secara 
terbuka tentang pedang itu lagi. 

"Karena Yang Mulia mempercayakannya kepadaku." 

Pedang adalah jiwa pendekar pedang. 

Bahkan jika dia bisa membuat jumlah yang tak terhitung jumlahnya, Fay sangat terikat 
pada "Spada" -nya, seperti yang bisa dilihat Feli dalam banyak hal saat berada di sisinya. 
Jadi dia memperlakukannya dengan lebih hati-hati. Pedang yang dia berikan sebagai jimat 
keberuntungan, meskipun sangat membenci pedang. Emosi macam apa yang terselubung 
di dalamnya? 

Bahkan saat menolak untuk menggunakan pedang dan menjatuhkan dirinya, masih ada 
pendekar pedang di dalam dirinya. Jadi apa yang paling dia percayai adalah pedang, yang 
secara alami akan muncul di benaknya sebagai metode yang paling efektif. 

Itulah mengapa yang bisa dilakukan Fay hanyalah memberikan Feli pedangnya. 

Berpikir bahwa tuannya sangat mengkhawatirkannya, Feli tidak bisa menyembunyikan 
senyum. 

Bagaimanapun, dia baik. 

"....oleh Yang Mulia, maksud Anda Pangeran Grerial?" 

Lychaine mengerutkan alisnya saat dia mengajukan pertanyaan. 

Grerial adalah orang yang sangat jujur dan lugas. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki 
kepribadian yang menyenangkan. 



Berkat penglihatannya yang istimewa, Lychaine dapat mengetahui bahwa sifat "Spada" 
sangat berbeda dari Grerial. Dia menyebut nama Grerial karena dia tidak tahu siapa lagi 
yang Feli panggil sebagai "Yang Mulia". 

"Tidak, maksudku Pangeran Fay. Yang Mulia Pangeran Fay Hanse Diestburg." 

"Peri..." 

Lychaine membisikkan nama itu dengan nada yang nyaris tak terdengar. Namun, dia tidak 
dapat mengingat apa pun dengan nama itu, jadi dia mengajukan pertanyaan lain. 

"... orang macam apa dia? Pangeran Fay." 

Lychaine tertarik pada Fay Hanse Diestburg, karena dia adalah pemilik "Spada". Dia murni 
tertarik pada orang seperti apa yang akan membawa senjata dengan aura yang tidak 
menyenangkan. 

"Yah ... biarkan aku melihat. Secara sederhana, saya tidak benar-benar memahaminya. " 

"....eh?" 

Lychaine sangat terkejut. 

Namun, Feli sangat mengerti bagaimana perasaannya. Dia bertanya-tanya pada dirinya 
sendiri mengapa dia menjawab seperti itu. 

"Kupikir...tidak, dia sebenarnya orang yang sangat baik, aku yakin itu. Tapi dia tidak mau 
mengakuinya. Dia benar-benar kikuk dan selalu mencoba menangani semuanya sendiri. Itu 
sebabnya dia sulit dimengerti." 

Selalu merendahkan dirinya, penuh kekurangan, tapi dia seperti adik bagiku. Karena 
mungkin terdengar tidak sopan, aku akan menyimpan ini untuk diriku sendiri. 

Feli kemudian menunjukkan senyum lembut. 

"... dia pasti sangat penting bagimu." 

Kata-katanya dipenuhi dengan kasih sayang, emosi yang tidak akan ditemukan dalam kata-
kata bawahan normal kepada tuan mereka. 

"Apakah tidak apa-apa untuk melakukan itu?" 

Karena kata-katanya, Lychaine memiliki pertanyaan lain untuk diajukan. 

Jika dia menganggapnya seperti adik laki-laki yang merepotkan, dia tidak akan pernah 
meninggalkannya sendirian. Bukankah dia ingin tinggal di sisinya? Lychaine mau tidak mau 
bertanya. 



"Untuk berpartisipasi dalam misi berbahaya seperti itu, ketika Anda memiliki orang 
penting untuk dilindungi ..." 

Menurut Rowle Zwelg, peluang sukses mereka sekitar 50%. Itu bukan kemungkinan 
mereka semua kembali hidup-hidup, tapi kemungkinan mendapatkan Bunga Pelangi. 

Kemungkinan seluruh party kembali dengan selamat mungkin sekitar 20%. 

Probabilitas yang dihitung dengan mengambil pernyataan Grerial tentang kemampuan Feli 
sebagai benar dan melebih-lebihkannya. Itulah yang Lychaine pikirkan setelah mendengar 
Rowle membicarakan rencana itu beberapa kali. 

"Pangeran Fay, dalam kecanggungannya, memintaku untuk mengawal Pangeran Grerial, 
dan aku berjanji akan melakukannya. Lagipula aku tidak punya pilihan." 

Feli tertawa pahit, mengatakan bahwa itu tidak bisa dihindari. 

Saya ingin pergi berlibur, saya ingin berbaring sepanjang hari. Feli telah mendengar banyak 
permintaan seperti itu sebelumnya, tetapi sangat jarang, jika pernah, mendengar Fay 
mengajukan permintaan yang serius. 

Jadi dia tidak bisa gagal untuk menepati janjinya. 

"Saya tidak yakin mengapa, jujur, tetapi saya sendiri tidak terlalu khawatir. Cukup aneh." 

Welles memberi tahu Lychaine bahwa keputusan akhir apakah akan berpartisipasi dalam 
misi atau tidak adalah miliknya sendiri. Dengan kata lain, dia ada di sini sekarang atas 
kemauannya sendiri. Meskipun dia memutuskan untuk pergi, dia tidak yakin mereka akan 
kembali hidup-hidup, jadi Lychaine merasa kata-kata percaya diri Feli sangat mengejutkan. 

. 

< > 

. 

Sebuah ingatan sesaat. Pertukaran beberapa hari sebelumnya muncul kembali di benak 
Feli. Itu terjadi di restoran yang dikunjungi Fay dan Feli tepat setelah tiba di Rinchelle. Fay 
mengucapkan kata-kata itu dengan api keyakinan yang jelas dan tidak biasa di matanya, 
jadi kata-kata itu terukir jauh di ingatan Feli. 

"Dia benar-benar bisa diandalkan saat paling penting." 

Fay Hanse Diestburg terlalu baik kepada orang-orang terdekatnya. Dia akan melakukan 
apa saja untuk menepati janjinya. Jadi Feli berpikir bahwa terlepas dari apakah dia hidup 
atau mati, skenario terburuk tidak akan pernah menjadi kenyataan. 



"Jadi saya tidak punya bukti konkret, tapi saya yakin tidak ada alasan untuk pesimis." 

Setelah pertempurannya dengan Fay beberapa hari sebelumnya, Feli telah berbicara 
dengan roh yang telah dia tempatkan sebentar di tubuhnya, Naga Air. 

Dia tidak bisa pesimis. Apa pun yang terjadi, dia tidak akan pernah menyerah pada 
kehidupan. Saat perasaan ini membara di hatinya, dia mengingat percakapan itu dengan 
jelas, untuk beberapa alasan. 

. 

< > 

. 

Karena efek penyaluran roh di tubuhnya, Feli tidak bisa berbicara dengan baik saat itu, jadi 
Naga Air hanya berbicara sepihak padanya. 

. 

< > 

. 

Naga Air mengenali kekuatan Fay. Naga Air, yang hidup lebih lama dari manusia mana pun 
dan telah melihat banyak pejuang kuat, dengan jujur memuji kekuatan Fay. 

. 

< > 

. 

Kekuatan luar biasa adalah buah dari nasib yang luar biasa. Naga Air menyatakan yang 
benar-benar kuat sering mengalami kejadian yang sangat tidak biasa. Mereka memiliki 
sesuatu yang tidak pernah bisa mereka lepaskan, kebanggaan atau janji yang akan mereka 
lindungi, apa pun yang terjadi. Sesuatu yang mereka pertaruhkan untuk hidup mereka. 

Orang-orang tumbuh lebih kuat karena nasib seperti itu. Naga Air menyatakan tanpa 
ambiguitas bahwa kekuatan berbanding lurus dengan beban yang dibawa seseorang. 

. 

< > 

. 



Naga Air memikirkan kembali tentang pria yang bersilang pedang dengannya dan 
berbicara sambil memilih kata-katanya dengan hati-hati. 

Tidak ada orang normal yang akan mengabaikan kehidupan mereka sendiri seperti itu. 
Bahkan jika mereka memiliki pikiran seperti itu di benak mereka, tubuh mereka akan 
menolaknya. Sebaliknya juga benar. 

Jika seseorang dapat mencapai keadaan tubuh dan pikiran seperti itu--- kata yang paling 
cocok untuk menggambarkannya adalah "patah". 

Naga Air mengetahuinya dengan baik, jadi ia sengaja berhenti berbicara dan hanya 
mengisyaratkannya. Ini menekankan sebanyak mungkin bagaimana ia ingin tuannya, Feli, 
untuk memperhatikan kata-kata berikut. 

. 

< > 

. 

Bahkan di antara orang-orang dengan keinginan kematian, ada berbagai jenis. Secara garis 
besar, mereka dapat dibagi dalam dua kategori. 

Tipe mengamuk, yang dengan rela mengejar kematian, dan mereka yang menginginkan 
kematian untuk melarikan diri dari kenyataan. 

Naga Air menilai Fay sebagai tipe yang terakhir. 

. 

< > 

. 

---Aku takut untuk hidup sambil mengayunkan pedang. 

Sebuah lolongan yang datang dari hatinya. 

Kehendak-Nya yang sebenarnya, tanpa sejengkal pun kepalsuan. 

. 

< > 

. 

Kematian mungkin tidak akan mengguncangnya lagi. 



Bahkan bisa dikatakan bahwa dia bosan melihatnya. 

Itulah betapa matanya dikaburkan oleh kesedihan. 

Sekalipun dia sudah bosan melihat kematian, namun, itu tidak berarti dia tidak akan 
merasakan apa-apa saat menyaksikan orang lain mati. Paling tidak, jika Feli terus hidup, 
dia bisa menjadi penghalang bagi orang yang ingin mati. 

. 

< > 

. 

Jadi Naga Air berbicara seperti itu. 

Ia mengulanginya, karena ia tahu apa yang diinginkan Feli. 

. 

< > 

. 

Itu sudah tampak seperti dia memiliki keinginan kematian. 

Jika belenggu yang mengikat hatinya menghilang sedikit saja, dia mungkin akan kembali ke 
gaya hidup dekadensi. Atau dia mungkin memilih kematian. Itu tidak pasti, tetapi satu hal 
adalah: dia pasti akan menuju ke arah yang negatif. 

. 

< > 

. 

Naga Air menyatakannya lagi. 

. 

< > 

. 

Dari segi penampilan, dia tampak seperti berada di pertengahan masa remajanya. 

Namun- 



. 

---Di dunia di mana membunuh orang dianggap sebagai bukti kekuatan, tidak ada hal baik 
yang menunggu di ujung jalan itu. Anda hanya akan melihat pemandangan yang 
mengerikan, atau setidaknya begitulah cara saya melihatnya. 

. 

Orang normal tidak akan pernah berpikir seperti itu. 

Kata-katanya mungkin benar. Dia sangat sadar akan kebenaran, sangat hancur. Dia pasti 
merindukan apa yang dimiliki pemuda lain seusianya. Itulah yang dengan jelas 
mengungkapkan betapa tidak wajarnya manusia bernama Fay Hanse Diestburg itu. 

"Aku juga punya alasan untuk tidak mati." 

Feli berbicara, sambil mengingat kata-kata Naga Air. 

Demi keinginannya, dia tidak bisa menemui ajalnya di kerajaan Saldance. Jadi dia berbicara 
dengan percaya diri. 

Dia mengatakannya sambil tersenyum. 

"Tidak perlu khawatir: Saya tidak punya niat sedikit pun untuk mati. Saya akan terlalu 
khawatir jika saya mati dan meninggalkan Yang Mulia. " 

Feli memiliki senyum yang biasa di bibirnya saat dia berbicara. 



Vol. 2 - Ch 3 
SETP Vol. 2 Bab 3 Bab 3 -- Zerum Barbatos 

Beberapa jam setelah Feli dan Lychaine disuruh menghabiskan waktu dengan bebas, hari 
sudah menjelang malam. 

Langit dicat dalam cahaya lembut senja. Awan kelam yang menghiasinya menciptakan 
kontras warna yang mencolok. 

Baru-baru ini, kerajaan Rinchelle sering melihat langit tertutup. Jika cuaca memburuk dan 
mulai hujan, laut pasti akan berubah menjadi kasar, yang akan mempengaruhi 
keberangkatan kapal juga. Feli menatap langit dengan prihatin. 

"Mudah-mudahan cuaca tidak berubah menjadi hujan." 

Dengan senyum masam, dia mengubah kekhawatirannya menjadi kata-kata. 

Pulau terpencil tempat Bunga Pelangi bermekaran hanya dapat diakses dengan kapal. 

Jika hujan, laut akan berubah menjadi kasar. Jadi dia membisikkan harapan agar cuaca 
tidak berubah menjadi hujan. 

"Ya memang." 

Lychaine setuju. 

Pertempuran yang menunggu mereka sudah cukup mengkhawatirkan, jadi jika setidaknya 
cuaca bisa bertahan... 

Sama seperti mereka tenggelam dalam pikiran seperti itu ... 

".....oh." 

Suara yang akrab terdengar di dekatnya. 

Feli melihat dengan lebih perhatian dan melihat kelompok Welles, yang telah mereka 
pisahkan beberapa jam sebelumnya. 

Yang pertama memperhatikan mereka dan berbicara adalah Grerial. 

Feli dan Lychaine berada di sebelahnya dan dengan santai mendekati mereka. 

"Oh, waktu yang tepat." 

Mereka mungkin mencari mereka, seperti yang disarankan oleh kata-kata Rowle. 



Mereka mungkin melakukan negosiasi sambil makan: aroma makanan dan kopi terpancar 
dari mereka. Ada juga aroma alkohol yang samar, jadi karena usianya yang masih muda, 
Lychaine sedikit meringis. 

"Waktu yang tepat?" 

"Ya, kami ingin memperkenalkannya pada Putri Lychaine dan yang lainnya." 

Rowle kemudian melihat ke arah seorang pria. 

"Biarkan saya memperkenalkan Anda, dia ..." 

Sebelum Rowle melanjutkan, Lychaine melihat ke arah pria itu. 

Tingginya sekitar 1,90 m (6'2f) dan mengenakan pakaian yang agak mencurigakan. 

Dia mengenakan mantel berkerudung hitam, yang menunjukkan garis besar senjata di 
sana-sini. Senjata utamanya mungkin adalah sabit besar, saat dia membawanya ke 
punggungnya, dengan bilahnya mengarah ke bawah. 

Semua pakaiannya berwarna hitam, dan karena tudung sebagian besar wajahnya tidak 
terlihat, yang menambah suasana menyeramkan secara keseluruhan. 

"'Faraway Hollow', Zerum Barbatos." 

Penampilan pria yang sangat menyeramkan membuat Feli dan Lychaine berpikir bahwa itu 
bukan orang yang tepat, tetapi setelah dia diperkenalkan dengan sangat jelas, mereka 
harus menerimanya. 

Mereka tidak bisa tidak merasa khawatir jika mereka benar-benar bisa mempercayainya. 

"......." 

Setelah diperkenalkan, ekspresi Zerum Barbatos berubah sedikit, dan untuk beberapa saat 
dia menatap Feli dan Lychaine dengan saksama. 

Setelah itu ekspresinya berubah menjadi cemberut kesal dan dia menghela nafas keras. 

"Ini bukan apa yang kamu katakan padaku, 'Immortal' ..." 

Dia kemudian melanjutkan, dengan nada berbisa dalam suaranya. 

"Saya hanya menerima karena saya mendengar ada tiga anggota yang setara dengan 
'Pahlawan' di pesta. Dan anggota lain yang bisa mencari bunga itu. Aku hanya datang 
karena itu adalah permintaan darimu, 'Immortal', tapi..." 

Zerum kemudian secara bergantian menatap Lychaine, Feli, Welles, dan Grerial sebelum 
melanjutkan. 



"Aku hanya melihat anak nakal di sini. Anda benar-benar berpikir pesta ini akan dapat 
menemukan Bunga Pelangi? " 

Zerum berbicara dengan nada kasar dan kasar. 

Mendengar kata-kata mengejek seperti itu, siapa pun akan kesal. Lychaine, Feli, Grerial, dan 
Welles yang tampak muda --- keduanya berusia dua puluhan --- sadar bahwa mereka masih 
muda, jadi mereka memilih untuk tidak membalas. 

"Aku bukan babysitter, kau dengar?" 

"Aku tahu kamu juga tidak punya banyak waktu lagi." 

"... ck." 

Zerum mendecakkan lidahnya dengan kesal dan berjalan melewati Rowle. Dia kemudian 
berbalik dan berjalan di depan bukan Lychaine, tetapi Feli, untuk alasan apa pun. 

"...kau seorang elf, ya?" 

Telinga panjang dan runcing dan fitur wajah seperti boneka. 

Zerum telah memperhatikan karakteristik khasnya. 

"Nama?" 

"...nama saya Feli von Yugstine." 

"Feli von Yugstine..." 

Nama itu mungkin mengingatkan Zerum pada sesuatu. 

Setelah berpikir sebentar, dia berbicara lagi. 

"Nama keluargamu...kau dari klan pendeta?" 

"....!!" 

Kata-kata Zerum membuat Feli terbelalak. Bagaimana dia tahu? Dia benar-benar terkejut. 

Dari nada dan suasananya, dia tampak berusia sekitar 30 tahun, yang membuat kata-
katanya semakin mengejutkan. Karena "Klan Pendeta" yang dia bicarakan seharusnya 
sudah terkubur dalam sejarah. 

"...Aku tahu aku tidak terlihat seperti itu sama sekali, tapi aku sebenarnya adalah seorang 
arkeolog. Saya tahu sedikit tentang sejarah." 

Zerum kemudian melihat dua pedang yang tergantung di pinggang Feli. 



Matanya sedikit menyipit, tetapi dia tidak menunjukkan reaksi lain. 

"...Kurasa seseorang dari klan itu bisa berguna dalam pertempuran." 

Zerum memandang Feli seolah-olah untuk menilainya, lalu --- tampaknya kehilangan minat 
--- berbalik ke arah Lychaine. 

"Jadi kamu gadis kecil yang bisa melihat...?" 

Dia kemudian melihat Lychaine dari ujung kepala sampai ujung kaki, seolah-olah dia 
adalah barang yang dijual di pasar. Dia mengulangi pemeriksaannya beberapa kali, lalu 
menghela napas lagi. 

"Yah, kurasa ada kesempatan..." 

Zerum berjalan menjauh beberapa langkah. 

"Seperti yang dikatakan 'Immortal', aku Zerum Barbatos. Orang-orang memanggil saya 
'Faraway Hollow'." 

Kurasa aku harus melepas ini... 

Sambil menggumamkan ini, Zerum meraih tudung yang menutupi sebagian besar wajahnya 
dan dengan berani melepasnya. 

".....ah" 

".....ch." 

Bisikan kejutan bisa terdengar, lalu Zerum mendecakkan lidahnya dengan kesal lagi. 

Wajahnya ditutupi bekas luka yang tampak menyakitkan dan kulitnya tampak agak sakit. 

"...kau lebih baik mengingat wajah ini dengan baik. Akan sangat menyakitkan jika keadaan 
menjadi buruk dan Anda menyerang saya karena Anda tidak mengenali wajah saya." 

Zerum kemudian menutupi kepalanya dengan tudung lagi dan berbalik. 

"... perkenalan sudah selesai, kan? Saya pergi." 

Dengan sapaan singkat ini, Zerum berjalan menjauh dari grup. Semua orang 
memperhatikannya pergi, tetapi dia tidak berbalik sekali pun. 

"Tolong jangan tersinggung." 

Setelah Zerum cukup jauh, Rowle berbicara lebih dulu. 



Rowle tertawa kecut. Tampaknya ada sejarah antara dia dan Zerum. Dia menunjukkan 
semacam pertimbangan terhadap "Faraway Hollow". 

"Dia bukan orang jahat, sungguh." 

Nada dan kata-katanya kasar, tetapi sopan santunnya menunjukkan sedikit kehalusan. 

Dia mungkin memiliki beberapa keadaan tertentu di masa lalunya. Sebagian besar dari 
mereka yang melihatnya memikirkan hal yang sama. 

"Sekarang kami memiliki empat anggota yang setara dengan 'Pahlawan'." 

Rowle memasukkan tangannya ke dalam jas labnya, seolah sedang memeriksa sesuatu. 

"Tolong persiapkan senjatamu dengan sangat hati-hati." 

Ahli kimia itu kemudian menarik tangannya. 

Dia mungkin telah memeriksa senjatanya sendiri. 

"Jika keyakinan Anda pernah terasa terguncang, tolong beri tahu saya." 

Keyakinan, di sini, berarti tekad. 

Jika ada yang berbalik dan lari saat menghadapi monster, tidak ada gunanya mereka 
bergabung dengan misi. Sentimen inilah yang memotivasi kata-kata Rowle. 

"Kami akan berangkat besok pagi, karena pada hari-hari berikutnya ada kemungkinan 
besar hujan lebat." 

Akan konyol untuk mengakhiri misi dengan alasan seperti laut yang terlalu kasar dan 
ketidakmampuan mereka untuk mencapai pulau itu. 

"Pastikan Anda memiliki istirahat yang baik hari ini." 

Rowle menunjukkan senyum tipis. 

Ekspresinya sama mendungnya seperti langit di atas mereka. 



Vol. 2 - Ch 4 
SETP Vol. 2 Bab 4 Bab 4 -- Putuskan 

Ombak membuat suara gumaman lembut. 

Perahu layar yang ditumpangi rombongan Welles melaju dengan kecepatan tinggi menuju 
tujuannya: untungnya, mereka tidak mengalami masalah terkait cuaca. 

Namun, langit tertutup awan tebal. 

Awan hitam kusam mengancam hujan lebat yang bisa dimulai kapan saja. 

"Jadi? Apa yang ingin kamu bicarakan?" 

Di dek kapal, Rowle berdiri dengan punggung menghadap ke laut. Pertanyaan itu datang 
dari Greial. 

Tak lama kemudian Welles, Lychaine, Feli, dan Zerum semua keluar di geladak. Rowle telah 
memanggil mereka ke sana, menunggu waktu yang tepat ketika tidak ada ksatria di 
sekitarnya. 

"Ada sesuatu yang aku lupa memberitahumu." 

Rowle dengan cekatan memutar jarum suntik di jari-jarinya, jas putihnya berkibar tertiup 
angin. Bau obat yang menyengat bercampur dengan angin pasang, membuat sifatnya 
sebagai ahli kimia jelas bagi semua yang hadir. 

Dia tampak seperti dokter gang belakang stereotip. 

Senyum iblisnya membuatnya sangat jelas bahwa dia tidak melupakan apa pun, tetapi 
hanya memilih untuk tidak berbicara sebelumnya. 

"Tentang identitas monster yang tinggal di pulau itu." 

"... apa, kamu tahu itu?" 

Yang pertama bereaksi adalah Zerum. 

Menjadi seorang arkeolog, dia memiliki pengetahuan sejarah terbesar di antara anggota 
partai. 

Pulau yang hendak dibicarakan Rowle adalah daerah yang hampir tak terinjak. Zerum tidak 
bisa tidak merasa sangat tertarik. 

"Aku memang pergi ke sana dan kembali dalam keadaan utuh." 



Rowle kemudian menunjukkan jarum suntik yang dia putar kepada kelompok itu. 

"Sebelum itu, izinkan saya menjelaskan tentang kemampuan saya." 

Dia menambahkan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. 

Rowle kemudian menyuntikkan jarum suntik ke lehernya dan, sambil menangis kesakitan, 
wajahnya berubah menjadi ekspresi tertekan. 

Detik berikutnya, matanya berubah menjadi merah darah, tetapi hanya sesaat. Dia dengan 
cepat mendapatkan kembali rasionalitasnya. 

"Kemampuan saya adalah tubuh ini. Tubuh ini, yang dapat menahan racun yang paling 
mematikan sekalipun, adalah kemampuan unikku." 

Rowle memasukkan kembali jarum suntik kosong ke dalam saku mantelnya, lalu 
mengeluarkan belati kecil seperti pisau penyelamat. 

"Obat yang baru saja aku gunakan meningkatkan pemulihan dan reproduksi--- dengan kata 
lain, itu meningkatkan kekuatan penyembuhan." 

Rowle kemudian mengulurkan jari telunjuk kirinya, sehingga yang lain bisa melihat. 

Kemudian... 

".....hn" 

Ekspresinya hanya menunjukkan sedikit rasa sakit saat dia melanjutkan untuk memotong 
jarinya, tanpa ragu-ragu. 

Kelima anggota kelompok itu tidak bisa berkata-kata oleh perilakunya yang tidak masuk 
akal. Namun, sebelum ada yang bisa berbicara, suara berderak keluar dari tangannya dan 
bergema di sekitarnya. 

Dari luka yang ditinggalkan di mana jari Rowle dulu berada, tulang dan daging 
membengkak dan memanjang: pemulihan dan reproduksi telah dimulai. 

Dengan suara menjijikkan seperti benda lunak yang bercampur dan bercampur, dalam 
waktu kurang dari 10 detik, jari kiri Rowle benar-benar tumbuh kembali. 

Hanya sisa-sisa jari telunjuk yang terputus yang tersisa: tangan telah kembali ke keadaan 
semula. 

"Seperti yang Anda lihat, bahkan jika ada bagian tubuh saya yang terpotong, saya akan 
kembali normal dalam beberapa detik. Namun- " 

Rowle mengambil jari yang terputus dan melemparkannya ke laut. 



Dia kemudian menjabat tangan yang telah dia potong. 

"Rasa sakit yang terkait dengan pemulihan adalah sesuatu yang lain. Orang normal 
mungkin akan menjadi gila, saya pikir. " 

Rowle kemudian tertawa, menyimpulkan bahwa dia adalah eksperimen yang gagal. 

"Tubuhku adalah pengecualian. Rasa sakitnya berkurang, atau lebih tepatnya, 
menyuntikkan terlalu banyak obat ke dalam diriku akan menumpulkan sensor rasa sakitku, 
jadi aku bisa menahannya." 

Dan orang-orang mulai memanggilnya "Immortal". 

Obat yang dibuat sambil mengejar cita-cita menyembuhkan orang lain akhirnya 
menciptakan obat yang kuat, meskipun rusak, yang hanya bisa menyelamatkan 
penciptanya. 

Rowle mengangkat salah satu sudut mulutnya saat dia berkata, "Ironis, bukan?" Nada 
suaranya tertutup bayangan gelap yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. 

"Yah, bagaimanapun juga, berkat kemampuan ini aku bisa pergi sejauh jantung pulau itu." 

Siluet pulau itu sudah samar-samar terlihat di kejauhan. Itu tampak seukuran kacang, dan 
dalam kelompok itu, hanya Rowle yang bisa melihatnya dengan semacam nostalgia. 

"Oh, dan satu hal lagi." 

Rowle menyingkirkan belati dan melanjutkan dengan nada santai. 

"Pastikan kamu tidak pernah menyentuh darahku, oke?" 

Anggota lain menatapnya, bingung, tetapi alasan mengapa segera terwujud. 

Tempat di mana jari yang terputus itu jatuh telah berubah warna secara mencolok. 

Itu telah berubah menjadi rona ungu gelap yang tampak tidak sehat. 

Welles, yang paling tahu tentang sifat unik Rowle Zwelg, adalah orang pertama yang 
menyadarinya. 

Menyadari apa yang telah dilakukan ahli kimia. 

"...Rowle...kau tidak mungkin...mengubah semua darahmu menjadi..." 

Untuk racun yang mematikan....!? 

Sebelum Welles bisa menyelesaikan kalimatnya, Rowle menjawab. 



"---ini adalah pertempuran." 

Nada suaranya rendah. 

Itu keras dan kuat, sangat berbeda dari biasanya. 

"Saya akan melakukan apa pun yang saya bisa untuk bertahan hidup. Apakah itu tidak 
jelas?" 

Rowle Zwelg bukanlah "Pahlawan" murni. 

Jadi tidak ada sedikit pun kesombongan dalam dirinya. 

Ini adalah poin terkuatnya, seperti yang Welles ketahui dengan sangat baik. Dengan 
menyaksikan tindakan absurd seperti itu, jauh dan jauh dari akal sehat, dia mengerti. 

Rowle telah merencanakan tindakan balasan atas kemungkinan tubuhnya sendiri dimakan 
oleh musuh. Dia akan mempertaruhkan nyawanya lebih dari siapa pun yang hadir. 

"Buang semua kenaifan yang mungkin masih Anda miliki, Pangeran Welles. Ancaman yang 
akan kita hadapi di pulau itu bukan hanya monster." 

Rowle menambahkan bahwa monster itu hanyalah bonus. 

"Ada beberapa monster yang tinggal di pulau itu, ya. Tapi mereka bukan penduduk asli 
pulau itu." 

"....apa maksudmu?" 

Informasi tentang pulau yang bahkan tidak pernah didengar Welles. Mengapa Rowle 
menyembunyikannya sampai sekarang? 

Welles tidak berusaha menyembunyikan kekesalannya saat dia segera menanyai Rowle. 

"Hanya apa yang saya katakan. Penghuni pulau yang sebenarnya bukanlah monster." 

"...serius sekarang?" 

Iritasi dan kegelisahan. 

Yang pertama memahami apa yang diisyaratkan Rowle adalah Zerum, yang menyuarakan 
prediksi malang yang dia buat. 

"Apa? Apakah Anda mengatakan bahwa seseorang mengendalikan monster? Monster 
dikatakan telah mengusir "Pahlawan" 200 tahun yang lalu...?" 

Mereka tinggal di pulau itu, tetapi bukan penghuninya. 



Rowle mungkin bermaksud mengatakan bahwa monster-monster terkenal itu hanyalah 
bahaya tambahan, dan ada makhluk lain yang lebih berbahaya yang mengendalikan 
mereka. 

Zerum, bagaimanapun, tidak pernah mendengar ada makhluk yang bisa mengendalikan 
monster yang cukup kuat untuk mengalahkan bahkan "Pahlawan". Dia menertawakan 
kemungkinan seperti itu. 

Namun, senyumnya tidak bertahan lama. 

"Beberapa ratus tahun yang lalu, spesies tertentu diusir dari benua." 

Alis Zerum terangkat karena terkejut. 

Ratusan tahun yang lalu. Sebuah spesies tertentu. 

Pengetahuan Zerum tentang arkeologi memunculkan visi skenario mengerikan di 
benaknya. Lychaine dan yang lainnya juga tahu betapa tidak menyenangkannya kata-kata 
Rowle, saat ekspresi mereka menegang. 

Beberapa ratus tahun yang lalu, di dunia di mana harapan hidup rata-rata kurang dari 50 
tahun, adalah waktu yang tak terduga. 

"Spesies tertentu tiba-tiba punah beberapa ratus tahun yang lalu...atau setidaknya, 
memang seharusnya begitu. Namun, satu suku dari spesies itu berhasil melarikan diri 
secara diam-diam." 

Hanya Rowle yang tahu identitas musuh yang sebenarnya. 

Dia telah mempelajari kebenaran ini, yang tidak terungkap bahkan dalam ekspedisi para 
pahlawan 200 tahun sebelumnya, melalui penggunaan tubuhnya sendiri. 

"Mereka menyebut pulau terpencil itu 'Tanah Suci' mereka." 

"Tanah Suci...?" 

"Ya, atau Suci singkatnya. Itu yang mereka katakan." 

"Sebuah 'tanah suci yang tidak dapat diganggu gugat', apakah itu ...?" 

Seseorang mengucapkan kata-kata ini dan menghela nafas. 

Rowle tidak memedulikan mereka dan melanjutkan. 

"Pulau itu sendiri dikelilingi oleh semacam gelembung tak terlihat. Begitu ada yang 
menembusnya, monster dikirim untuk menyingkirkan mereka." 



Berkat penglihatannya yang unik, Lychaine mungkin bisa melihat gelembungnya. Begitu 
pikir Rowle, saat dia meliriknya sebelum menambahkan penjelasan yang lebih rinci. 

"Sekali di pulau, tidak ada jalan keluar. Entah Anda pergi setidaknya 100 meter dari pulau 
atau Anda mengalahkan monster. " 

Itulah mengapa- 

"Jadi Anda tidak pernah bisa terlalu siap. Kehilangan di sana berarti mati." 

Rowle berbicara lebih tegas. Bahkan dengan tubuh abadinya, dia telah melalui rasa sakit 
yang luar biasa dan telah terbunuh ratusan kali. 

"...spesies yang hidup di pulau itu...mereka adalah vampir." 

Spesies prajurit yang pernah makmur di benua itu. 

Karena agresi tanpa henti dan tindakan vampirisme tanpa pandang bulu terhadap spesies 
lain, mereka menjadi sangat dibenci oleh spesies lain dan akhirnya dimusnahkan. Memang, 
itu terdengar seperti sesuatu yang keluar dari dongeng. 

Rowle, bagaimanapun, mempertahankan ekspresi serius di wajahnya. 

"Yang selamat dari berabad-abad yang lalu adalah tuan, mengendalikan monster sebagai 
kohort mereka." 

Itulah mengapa Rowle mengatakan monster itu "hanya bonus". 

Monster yang cukup kuat untuk menyaingi "Pahlawan". Bagaimanapun juga, para vampir 
disebut sebagai spesies pejuang: kekuatan bertarung mereka luar biasa. 

"Bahkan jika ada orang dalam kelompok ini yang mati di depan matamu, jangan pernah 
menyerah pada kemarahan." 

Membiarkan kemarahan menang berarti meninggalkan satu mayat lagi di pulau itu. 

Rowle berpikir bahwa memberi tahu mereka tentang apa yang dia ketahui adalah cara 
terbaik untuk memastikan kelangsungan hidup sebanyak mungkin anggota. 

"Bahkan jika kamu bertemu dengan vampir, aku memintamu untuk tidak melawan mereka, 
apa pun yang terjadi." 

Rowle mengingat kenangan yang jauh. 

Sebuah memori mencoba untuk memberikan setidaknya beberapa pengembalian. 



Kenangan pahit di mana tidak hanya dia tidak bisa melakukan apa pun pada musuhnya, dia 
bahkan tidak diperlakukan sebagai lawan. Dan dia terpaksa melihat, sejelas siang hari, 
perbedaan mencolok antara spesies mereka. 

Rowle ingat betapa sederhananya menghadapi vampir membuat isi perutnya bergejolak. 
Betapa luar biasa aura intimidasi mereka, kehadiran mereka. 

Demikian dia berbicara. 

Untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup kelompok ekspedisi sebanyak mungkin. 
"---mereka bukan lawan yang bisa diharapkan manusia untuk dikalahkan." 



Vol. 2 - Ch 5 
SETP Vol. 2 Bab 5 Bab 5 -- Suara Awal 

"Putri Lychaine, Zerum, aku memberikan ini padamu." 

Rowle memberi mereka masing-masing satu item, sesuatu yang berwarna putih susu. 

Itu adalah perangkat sederhana yang berbentuk seperti tabung, dengan tombol bundar di 
tengahnya. 

Rupanya menekan tombol akan menyebabkan sesuatu keluar. 

"Ini adalah...." 

Lychaine melihat benda asing itu, bingung, dan kata-katanya terhenti di tengah jalan. 
Rowle kemudian tertawa dan menjelaskan. 

"Ini adalah suar sinyal. Segera setelah Anda mengumpulkan Bunga Pelangi, silakan tembak 
keduanya ke arah langit." 

Sebelum Lychaine bisa mengatakan apa-apa, Rowle melanjutkan. 

"Kapal akan menjauh dari pulau, kalau-kalau terjadi sesuatu. Suar akan menjadi sinyal 
untuk kembali. Jika, pada saat itu, Zerum masih hidup, Anda akan menggunakan 
kemampuannya untuk kembali ke kapal. Jika tidak, kami akan menganggapnya sebagai 
sinyal untuk menjemput Anda, jadi pastikan Anda tidak kehilangannya. " 

Rowle menjelaskan mengapa dia memberi mereka sinyal suar. 

Penggunaan suar menyiratkan kemungkinan kematian, jadi Lychaine terlihat menelan 
napasnya. 

"Awalnya kami akan tetap dekat dengan tempat kapal mendarat dan memancing monster 
ke arah kami saat Anda mencari bunga. Setelah Anda menemukan Bunga Pelangi, tembak 
suar sinyal dan gunakan kemampuan 'Faraway Hollow' untuk kembali ke sini. Jika Zerum 
tidak bersamamu, kamu bisa menunggu untuk menggunakan suar sinyal saat kamu aman." 

Rowle menyimpulkan dengan mengatakan begitulah cara mereka berkumpul kembali. Dia 
melihat wajah kelima anggota, untuk memastikan mereka mengerti. 

"Itu saja dari saya, tapi apakah kita sudah jelas? Aku akan menjelaskan informasi ini 
kepada para ksatria sekarang, jadi tolong istirahatlah selagi bisa." 

Rowle kemudian menuju pintu yang mengarah ke bawah geladak. 



Selusin detik kemudian, pintu tertutup dan keheningan menguasai geladak. 

. 

"Dia benar-benar fokus, bukan." 

Grerial, satu siku di pagar kapal, melihat ke pintu yang digunakan Rowle. Setelah dia pergi, 
Grerial mengungkapkan betapa berbedanya penampilan Rowle dari kesan pertama yang 
dimiliki Grerial tentang dirinya. 

"Saya pikir Rowle Zwelg adalah seseorang yang mirip dengan Fay ..." 

Grerial kemudian tersenyum kecut. 

Dalam pikirannya, Fay Hanse Diestburg adalah seseorang yang selalu melakukan sesuatu 
dengan caranya sendiri. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkan dia. 

Dia melakukan apa yang dia inginkan, kapan dia mau, bagaimana dia mau. Itu adalah cara 
yang sangat tepat untuk menggambarkan Fay yang biasa. 

Itulah mengapa Grerial menganggap Fay lebih cocok menjadi raja daripada dia. 

Untuk hidup seperti yang Anda inginkan, tanpa terikat oleh apa pun. 

Grerial berpikir bahwa hanya seorang raja yang memiliki kekuatan untuk menjalani 
kehidupan seperti itu. 

"Seseorang yang mirip dengan Yang Mulia ...?" 

Feli bergabung. 

Ekspresi yang digambarkan oleh bulu matanya yang panjang, bagaimanapun, tampak agak 
murung. 

"Menurutmu tidak, Feli?" 

Grerial bertanya dengan nada minta maaf. 

Dalam beberapa bulan terakhir, Feli menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fay 
daripada dengan Grerial. Baik Feli maupun Greial menyadari hal ini. Itulah mengapa 
mereka mungkin melihat hal yang berbeda dalam dirinya. 

"...Saya seharusnya." 

Feli tenggelam dalam pikirannya. 

Adegan dan kata-kata muncul kembali dalam ingatannya. 



Dalam pikirannya, Fay Hanse Diestberg adalah kebalikan dari apa yang dikatakan Grerial. 

Dia pikir Fay memiliki kebebasan yang sangat sedikit, jika ada sama sekali. 

Dia sangat terikat oleh sesuatu yang dibawanya. 

Sama seperti dia memiliki semacam kendala di hatinya. 

Meski begitu, dia masih menghargai orang lain. 

Namun, dia tidak menghargai dirinya sendiri. 

Ada sesuatu di masa lalunya, sesuatu yang terus dia seret dan salahkan pada dirinya 
sendiri, untuk mati-matian mempertahankan dirinya sendiri. Itulah kesan yang dia miliki. 

Jadi- 

"Rowle juga membawa beban di hatinya, yang mendorongnya ke arah kecerobohan. Itulah 
kesan yang saya rasakan. Yang Mulia memiliki sifat yang sama, kurasa." 

"Kenekatan..." 

Greial berbagi perasaannya. 

Karena alasan ini, dia menjadi pendiam. 

"Ya kau benar." 

Setelah beberapa saat, dia terus berbicara, perlahan mengingat kenangan masa lalu. 

"Kita semua pergi ke pulau itu karena suatu alasan." 

Alasan resmi Grerial adalah untuk membantu Welles, tapi dia juga punya pemikiran 
sendiri. 

Pangeran kedua Diestburg dikenal sakit-sakitan. 

Namanya Stenn Hanse Diestburg. 

Grerial akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan ekspedisi untuk menyembuhkan 
penyakit saudaranya. Dia telah mengatakan seperti itu kepada Lychaine dan yang lainnya, 
jadi Welles tidak bisa merasa dibenarkan untuk mencoba menghentikannya lagi. 

Di dunia ini, kematian sangat biasa. Jatuh sakit berarti seseorang sangat mungkin 
meninggal. Karena itu, ketika Stenn mengetahui bahwa penyakitnya tidak dapat 
disembuhkan, dia sengaja menjauhkan diri dari anggota keluarganya yang lain, karena dia 
tidak ingin membebani mereka. 



Jika mereka menjadi terlalu dekat, ketika saat yang fatal datang, kesedihan mereka akan 
lebih besar. Jadi menjauh dari mereka pasti lebih baik. Mereka akan berakhir berduka 
dengan cara apa pun, jadi dengan cara ini setidaknya mereka akan lebih sedikit berduka. 
Grerial dengan demikian mengingat wajah saudaranya, memohon keluarganya untuk 
membiarkan dia menjauh dari mereka. 

"Ya memang." 

Alasan Feli tidak bisa menghentikan Grerial yang sama dengan Welles: keberadaan Stenn 
Hanse Diestburg. 

Prioritas pertama Feli adalah keluarga kerajaan Diestburg, jadi tidak mungkin dia bisa 
menentang partisipasi Grerial dalam ekspedisi jika alasannya adalah Stenn. 

"Dengan begitu banyak adik laki-laki yang luar biasa, sulit untuk bertindak seperti kakak 
laki-laki yang keren." 

Grerial kemudian menunjukkan senyum masam. 

"Bisakah aku menjadi kakak yang baik untuk mereka, aku bertanya-tanya?" 

Dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi sentimental. 

Hal yang sama terjadi sebelum pertempuran pertamanya. 

Kapanpun Grerial merasa khawatir, dia akan--- 

"Yang mulia." 

Feli memanggilnya. 

Seperti yang dia lakukan waktu itu. 

Sama seperti yang dia lakukan sebelum pertempuran pertamanya. 

"Kamu adalah kakak laki-laki mereka, tidak ada keraguan tentang itu. Harap memiliki 
kepercayaan diri. Jika bukan itu masalahnya, Pangeran atau Pangeran Stenn yang rumit 
tidak akan membuka hati mereka untuk Anda. " 

Ekspresi tegas Grerial berubah menjadi senyuman. Dorongan Feli selalu sangat efektif. 

"Kemudian-" 

Grerial meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya. 

Pedang ajaib dengan nama yang terlupakan. 



Peninggalan dari masa lalu yang disebut tanpa nama, yang akan menunjukkan kekuatan 
aslinya ketika kekuatan sihir mengalir di dalamnya. 

"Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk menunjukkan dari apa kakak laki-laki itu 
dibuat." 

Feli tersenyum setuju. 

"Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, kurasa aku akan habis-habisan." 

Ekspresi Grerial tidak menunjukkan tanda-tanda frustrasi lagi. 

"Ya, mari kita keluar semua, sepuasnya." 

Bibir Grerial melengkung membentuk senyuman liar. 



Vol. 2 - Ch 6 
SETP Vol. 2 Bab 6 Bab 6 -- Gravitasi 

Dengan langkah-langkah di pasir, Lychaine dan Zerum berpisah dari kelompok lainnya 
segera setelah kapal mendarat dan sudah tidak terlihat di mana pun. 

"...di sini?" 

Pantai tempat perahu layar mendarat relatif bersih, tetapi hanya beberapa langkah ke 
dalam, vegetasi sudah sangat lebat. 

Namun, tidak ada yang aneh tentang pemandangan itu. Banyaknya jalan setapak maupun 
tanaman tidak memberikan kesan yang pas dengan pulau terpencil yang dibicarakan 
dengan ngeri dan takut. 

Semua orang kecuali Rowle menganggapnya terlalu normal dan bertanya-tanya apakah 
mereka ditipu saat mereka dengan hati-hati melewati hutan. 

"Tolong jangan khawatir... akan aneh untuk mengatakannya, kurasa. Tapi Anda akan 
mengerti, apakah Anda mau atau tidak. Tempat macam apa ini. Segera..." 

-di sini mereka. 

Seolah-olah Rowle telah meramalkan masa depan yang dekat. 

Suara gemuruh bergema di perut mereka. 

Tekanan luar biasa datang dari atas, perasaan terbakar di kulit mereka. 

"...Saya mengerti." 

Naluri dan otak sama-sama mengirimkan peringatan bahaya. 

Grerial berpikir dia bahkan bisa mendengar suara alarm yang memekakkan telinga di 
kepalanya. 

Jangan lanjutkan. Balik sekarang. Sesuatu di dalam dirinya berteriak. 

"Itu seperti-" 

Seperti tempat dari mitos. 

Namun, sebelum Grerial bisa berbisik... 

Itu muncul dari atas. 



Mata oval seperti kucing, berbentuk seperti celah. 

Monster yang biasa disebut sebagai--- naga. 

Seluruh tubuhnya ditutupi oleh sisik, sayapnya mengepak keras untuk menciptakan 
embusan angin yang bergemuruh. 

Rahangnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan gigi dan taring yang tajam. Sebuah suar 
merah panas dari malapetaka yang akan datang bersinar di tenggorokannya. 

"Fely." 

Grerial memanggil nama Feli yang berdiri di sampingnya. 

"O aliran air, marahlah...!" 

Feli cepat mengerti mengapa Grerial memanggilnya dan fokus. 

Diikuti oleh suara ledakan, kolom air beriak muncul. 

"....oh." 

Lima pilar air muncul entah dari mana. 

Mereka saling bertabrakan, menyatu dan membentuk arus air yang mengamuk. Aliran air 
seperti tornado bertindak sebagai penghalang terhadap aliran api yang keluar dari mulut 
naga. 

Rowle tidak memiliki informasi sebelumnya tentang kemampuan Feli von Yugstine. 
Fenomena yang dia saksikan, kekuatan sihir yang tertanam di dalamnya, dan kekuatan 
yang diberikannya membuatnya membuka matanya lebih lebar saat dia mengungkapkan 
keterkejutannya. 

Penghalang air dan nafas naga yang membara saling bertabrakan. 

"Pangeran Grerial." 

Saat uap panas putih mengepul di sekitarnya dan semua yang hadir merasakan efek 
lanjutan dari benturan elemen di kulit mereka, giliran Feli yang memanggil nama Grerial. 

"Ya saya tahu." 

Grerial mengeluarkan pedang sihirnya dari sarungnya. 

Bilahnya yang berwarna platinum bersinar terang. 

Ada sesuatu dalam pedang itu yang bisa memikat siapa saja yang melihatnya. 



"Kami tidak bisa menahanmu di udara, kan?" 

Grerial memegang pedangnya setinggi mata, menunjuk ke arah naga. 

Beberapa detik kemudian, naga itu mungkin menyadari bahwa aliran api -- nafas apinya 
tidak akan memotongnya. Setelah raungan yang menggelegar, cakar hitamnya terbang 
melalui air. 

Raungan itu mengguncang atmosfer dan gendang telinga semua yang hadir, mendorong 
mereka mundur di luar keinginan mereka. 

"Tetap di belakang." 

Greial adalah pengecualian. Setelah mengucapkan kata-kata sederhana itu, dia dengan kuat 
mengepalkan pedang sihirnya dengan kedua tangan dan menuangkan kekuatan sihir ke 
dalamnya. 

Pada saat yang sama, cahaya redup menyelimuti bilahnya. 

Kemampuan bilah sihir itu sangat sederhana: itu meningkatkan kemampuan fisik 
pengguna. 

Setelah dengan cepat memutuskan untuk memblokir cakar naga, Grerial memanfaatkan 
kemampuan pedangnya dan memerintahkan sekutunya untuk mundur. 

Rowle dan yang lainnya dengan cepat menurut dan menjauh, sementara pedang Grerial 
dan cakar hitam naga berbenturan. 

"Rrraaaaahhhh!!!" 

Grerial berteriak untuk membangunkan dirinya sendiri. Serangan cakar naga 
mendorongnya ke belakang, saat bunga api beterbangan ke mana-mana dan kaki Grerial 
mengukir jejak di tanah, tapi dia menahannya dengan cepat, melawan, dan--- tiba-tiba, 
kakinya berhenti. 

Greial menyeringai. 

"Kamu menyentuh aku, kan?" 

Dan saat berikutnya--- 

"Gwaagh!?" 

Tiba-tiba, naga itu menangis kesakitan dan terbanting ke tanah. 



Sama seperti dua magnet dengan kutub berlawanan yang menarik satu sama lain, naga 
terbang itu bergerak menuju tanah dengan kecepatan luar biasa. Sebuah kekuatan tak 
terlihat sedang menghancurkan binatang itu ke medan, saat naga itu terus menggali tanah. 

"-Gravitasi." 

Rowle berbisik pada dirinya sendiri. 

"Tolong berhenti." 

Pendengaran Grerial cukup baik untuk menangkap apa yang dikatakan Rowle, jadi dia 
tertawa kecut. 

"Aku tidak terlalu suka nama itu." 

Alasan mengapa Grerial Hanse Diestburg bisa menjadi "Pahlawan". 

Itu semua terletak pada kemampuannya, "Tekanan Tanpa Batas -- Gravitasi". 

Kemampuan Grerial memungkinkan dia untuk dengan bebas memanipulasi gravitasi yang 
mempengaruhi apapun yang menyentuhnya. 

Jika Grerial memegang pedang, misalnya, pedang itu akan dianggap sebagai bagian dari 
dirinya, jadi mengunci pedang dengan lawan sudah cukup untuk membiarkan dia 
menggunakan kemampuannya. 

Satu-satunya batasan adalah kontak yang diperlukan untuk digunakan. Tanpa kondisi 
seperti itu, Grerial Hanse Diestburg bisa benar-benar melampaui kemanusiaan. Atau 
setidaknya itulah yang biasa dikatakan orang-orang di sekitarnya. 

"Grrrahh...!" 

Naga itu belum menyerah untuk berjuang. 

Namun- 

"Diam." 

Tekanan yang menghancurkan monster itu semakin meningkat. 

Naga itu membuat lubang semakin dalam ke tanah. Upayanya untuk meledakkan api untuk 
membalas diblokir oleh tanah, menyebabkan bagian dalam mulutnya meledak, 
sebagaimana dibuktikan oleh ledakan teredam yang bergema di permukaan. 

"Pangeran Grerial." 

Feli memanggil namanya lagi. 



Namun, Grerial menggelengkan kepalanya. 

"Tidak masalah, aku akan melakukannya." 

Grerial mengalihkan pedangnya ke pegangan satu tangan dan menyeretnya ke arah naga 
yang merangkak. Ujung pedang menarik garis tipis di atas sisik. Setelah beberapa lusin 
langkah, Grerial mencapai kepala naga. 

Di dunia ini, kekuatan menguasai segalanya. Di medan perang, keadilan ada di pihak yang 
kuat. Semuanya diputuskan oleh ego yang kuat. 

"Kamu memilih lawan yang salah." 

Jika naga itu tidak bergegas untuk bertarung dan memuntahkan api ke pesta dari atas, 
hasilnya bisa sangat berbeda. Terlepas dari kecerdasannya, naga itu telah meremehkan 
Grerial dan yang lainnya. Itulah penyebab kekalahannya. 

Pedang ajaib bersinar dengan cahaya liar. 

Itu mencapai leher naga dan berkibar di udara, seolah ingin memutuskannya. Darah 
menyembur dan menari di mana-mana, karena semua kehidupan meninggalkan monster 
itu. 

"Jauh lebih mengesankan daripada rumor, harus saya katakan. Kami berada di tangan yang 
baik." 

Pria yang bisa menjadi "Pahlawan". 

Greriall Hanse Diestburg sering dipanggil seperti itu, tetapi menilai dari pertempuran ini, 
dia pasti setara dengan "Pahlawan". Kelemahan "Gravity"-nya menonjol dan membuatnya 
tampak lebih rendah, tapi itu tidak benar sama sekali. Rowle tersenyum, senang melihat 
situasi berubah menjadi positif yang tak terduga, dan dengan jujur memuji keterampilan 
dan kemampuan Grerial. 

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

Di sisi lain, ekspresi Grerial mendung. 

"Apakah ada yang salah?" 

Dia tampak berpikir keras, sedikit mengernyit. 

"... meskipun penampilannya, itu terlalu lemah." 

Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh sang pangeran. 

"...ah, begitu." 



Rowle rupanya mengerti apa yang dimaksud Grerial dan melanjutkan. 

"Monster-monster di pulau ini---bahkan di antara kelompok vampir, tingkat kekuatannya 
bisa bervariasi. Saya kira kita bisa mengatakan ada pertemuan yang beruntung atau tidak 
beruntung. " 

"Beruntung atau tidak beruntung...?" 

"Ya. Saya pikir ini adalah salah satu yang beruntung. " 

Feli dan Grerial mengerutkan kening, tidak bisa mengikuti jalan pikiran Rowle. Ahli kimia 
melihat sekeliling, lalu melanjutkan. 

"Tidak ada di sekitar sini, tapi seperti yang aku katakan di kapal, vampir di sini adalah 
sebuah klan. Semakin tua seorang vampir, semakin besar kekuatan yang mereka miliki. 
Kohort monster mereka juga lebih kuat." 

"Saya mengerti." 

200 tahun sebelumnya, 10 "Pahlawan" berhasil melarikan diri dari pulau dalam keadaan 
utuh. Apakah mereka diusir oleh naga seperti ini? .... tidak mungkin. Bahkan di era yang 
berbeda, mereka yang disebut "Pahlawan" tidak akan berjuang melawan lawan level ini. Ini 
adalah keyakinan Grerial, jadi dia menemukan kata-kata Rowle meyakinkan. 

"Yah, rentetan pertemuan yang beruntung akan menjadi hal terbaik yang bisa kita 
harapkan, tapi..." 

Kelompok itu mendengar suara gemerisik dedaunan dari jarak dekat. Sesuatu sedang 
mendekat. 

Meskipun jaraknya dekat, tidak ada yang menyadarinya sama sekali sebelum ia datang 
begitu dekat. 

Semua anggota party menyadari hal ini, saat keringat dingin terbentuk di dahi mereka. 
Keringat yang mulai tidak menyenangkan mengalir di punggung mereka. 

"Tidak mungkin itu akan berjalan dengan mudah, kan...!" 

Rowle mengatupkan giginya dan menggeram, nada kebencian dalam suaranya. 
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Kakakku Grerial dan yang lainnya berencana untuk berangkat lusa. Aku sekarang berada di 
gang belakang ibu kota kerajaan Rinchelle yang suram. 

Matahari telah naik ke zenit. Tiga jam telah berlalu sejak aku, Fay Hanse Diestburg, 
bertengkar dengan beberapa bajingan di gang ini. 

"Luar biasa bagaimana kamu bisa terlihat normal setelah itu ..." 

Kata-kata itu datang dari anak laki-laki yang ditugaskan untuk menjaga toko. Orang-orang 
yang saya lukai melepaskan "Spada" saya dari luka mereka dan melemparkan kata-kata 
dengki kepada saya. Bahkan setelah mereka pergi, baunya tidak akan hilang: lingkungan 
sekitar masih bau. 

Bau seperti logam yang bisa dengan mudah digambarkan sebagai bau kematian, sesuatu 
yang sangat kuat sehingga akan membuat siapa pun meringis jijik. Anak laki-laki itu, 
dengan ekspresi masam di wajahnya, mengarahkan kata-kata itu padaku. Bagaimana 
mungkin aku, seorang anak laki-laki seumuran dengannya, tetap tenang di tempat seperti 
itu untuk menunggu Dvorg Tsarrich? 

"Aku tidak begitu membencinya." 

jawabku terus terang. 

"...kau tidak terlalu membencinya...?" 

Bocah itu mengerutkan kening dan mengulangi kata-kataku, jelas-jelas menganggapnya 
mencurigakan. 

Ada keraguan dalam suaranya, tapi ini bukan tentang apakah aku bertindak keras atau 
tidak. Kata-katanya berikut mengungkapkannya dengan jelas. 

"Aku tidak pernah tahu Diestburg adalah tempat berdarah seperti itu." 

Tidak terpikirkan bagi pangeran kerajaan untuk begitu terbiasa dengan bau darah dan 
kematian, kecuali dia telah menghabiskan banyak waktu di medan perang. 

Kata-kata anak laki-laki itu benar-benar tepat sasaran, jadi aku hanya bisa tertawa kecil. 

"Siapa tahu..." 

Tapi saya tidak bisa setuju dengan mereka, tentu saja. 



Kata-kata dan jalan pikiran anak itu sepenuhnya benar. Namun, saya tidak memiliki niat 
sedikit pun untuk mengungkapkan apa pun tentang masa lalu saya kepadanya. 

Jadi saya hanya pura-pura bodoh dan berbicara samar-samar yang saya bisa. 

"Tetapi- " 

Aku melirik ke samping dan melihat anak itu masih mengerutkan kening. 

"Tidak ada untungnya membiasakan diri, sungguh." 

Darah dan kematian bukanlah sesuatu yang biasa. 

Mereka adalah sesuatu yang Anda seharusnya tidak pernah terbiasa. Saya tahu betul 
bagaimana seseorang yang terbiasa dengan mereka berakhir, jadi saya membenci mereka. 
Itulah mengapa saya bisa berbicara tentang mereka dengan kritik seperti itu. 

"Tapi aku harus minta maaf padamu. Tapi saya tidak bisa memikirkan cara lain untuk 
menghadapi orang seperti itu." 

Aku benar-benar merasa kasihan pada anak laki-laki yang mengawasi toko itu. 

Namun, dia menghindari perselisihan, siap untuk menertawakan kemalangan orang lain 
secara vulgar, dalam hal ini, pada kekerasan yang akan saya alami. Ketika aku menyadari 
bahwa dia tidak menyukai bau darah, mau tak mau aku merasa bahwa dia pantas 
mendapatkannya, meski hanya sedikit. Aku memilih untuk menyimpannya untuk diriku 
sendiri dan tertawa dalam hati. 

"Jika Anda tidak tahan dengan aroma yang tersisa, Anda bisa kembali ke rumah. Saya akan 
memberi tahu Dvorg Tsarrich." 

"...ya benar. Pulang sambil meninggalkan orang berbahaya sepertimu disini. Saya akan 
dipecat di tempat... secara harfiah." 

"Salahku." 

Aku meludah, tanpa sedikit pun permintaan maaf dalam nada suaraku. 

"Apakah kamu benar-benar akan menunggu?" 

Anak laki-laki itu menghela nafas, dengan ekspresi sedih di matanya. 

Sudah terlalu jelas bahwa dia tidak ingin aku ada. 

"Saya. Aku juga punya alasan." 

Saya langsung menjawab, menegaskan bahwa saya tidak akan pernah menyerah. 



Bocah itu mengerti bahwa aku akan menunggu selama berjam-jam, mengangkat bahu dan 
menghela napas lagi, kali ini lebih dalam. 

"Dengar sekarang, tuan tidak datang ke sini setiap hari." 

Jadi mungkin tidak ada gunanya menunggu, anak itu menyiratkan. 

Itu mungkin alasan bagi bocah itu untuk menyingkirkan elemen yang berpotensi 
berbahaya sepertiku, tapi itu mungkin kebenarannya. 

Kartu yang diberikan kepada saya oleh penjual bunga, seorang kenalan di kerajaan saya, 
mencantumkan tiga alamat. Jika pedagang memiliki tiga basis operasi, tidak aneh jika dia 
tidak mengunjungi salah satu dari mereka hari itu. 

"Dan?" 

Aku tidak peduli. 

Jika saya tidak bertemu dengannya hari itu, saya akan datang lagi lusa. 

Jika itu tidak berhasil, saya akan datang lusa lagi. 

Saya pikir memilih satu tempat akan lebih efektif daripada pergi ke sana-sini. Jadi saya 
tidak punya niat sedikit pun untuk pindah. 

"Haah...." 

Bocah itu menghela nafas lagi, desahannya yang paling dalam. 

"Kenapa aku harus menjadi orang yang mengawasi toko hari ini...? Nasib buruk apa..." 

"Haha...hahaha. Ha ha..." 

Aku tidak bisa menahan tawaku. 

Nasib buruk. 

Saya memikirkan hal yang sama ketika bajingan itu keluar. 

Saya mengenakan pakaian yang indah, karena saya akan bertemu seorang pedagang, dan 
diserang karenanya. Dan aku masih tidak bisa melihat orang yang kucari. 

Jika itu bukan nasib buruk, lalu apa? 

Tapi saya tetap menerima situasi itu sebagai hal yang tak terelakkan. 

"Ada segala macam nasib buruk dalam hidup. Terima saja bahwa hal-hal tidak akan 
berjalan seperti yang Anda inginkan atau Anda hanya akan stres, bukan? " 



Jika saya adalah orang yang beruntung, saya tidak akan terpisah dari mentor saya dan yang 
lainnya, dan masih akan menikmati gaya hidup malas saya saat ini. 

Namun, kenyataannya berbeda. 

"Tapi begitulah hidup. Itulah hidup... ya." 

Karena pesimisme saya yang selalu ada, saya bisa mengatakan itu. 

Nasib buruk tidak selalu sesuatu yang buruk. 

Bagaimanapun, beberapa hal dapat diperoleh melalui nasib buruk. Saya tahu bahwa saya 
telah menemukan banyak hal yang tak tergantikan melalui pukulan nasib buruk. 

"... selain itu, jika kamu beruntung sepanjang waktu, dunia akan sangat membosankan, 
kurasa." 

Jika saya beruntung, saya tidak akan pernah dilahirkan di neraka di bumi seperti dunia 
saya sebelumnya. 

Dunia di mana menikmati segala macam kebahagiaan adalah kenyataan sehari-hari yang 
jelas. Di situlah saya mungkin akan dilahirkan. 

Dalam hal ini, saya tidak akan pernah bertemu mentor saya atau yang lain. Saya tidak akan 
pernah merasakan sakit dan kesedihan kehilangan orang lain. Tetapi saya juga tidak akan 
pernah merasakan hubungan dengan orang-orang yang begitu penting bagi saya, semua 
digantikan oleh "kebahagiaan sehari-hari yang jelas". 

Itulah mengapa saya tidak melihat nasib buruk sebagai sesuatu yang menyedihkan. 

"Aku baik-baik saja dengan kebosanan, selama aku bisa bahagia." 

"Yah, untuk masing-masing milik mereka, kurasa." 

Paling tidak, saya tahu bahwa nasib buruk tidak selalu mengarah pada sesuatu yang 
negatif, jadi saya mempertahankan cara berpikir seperti itu. 

"Tapi kau tahu-" 

Kata-kataku terhenti saat itu. 

Suara langkah kaki bergema di gang yang sepi, diikuti oleh suara telapak kaki yang 
meluncur ke tanah. 

"Sepertinya aku sedikit beruntung hari ini." 

"Eee....?" 



Aku mengangkat alis, terkejut senang. Bocah itu, sebaliknya, mengubah ekspresinya 
menjadi shock. 

"Mengapa kamu harus datang hari ini sepanjang hari, tuan ...?" 

Dikelilingi oleh pria, mungkin pengawal, seorang wanita mendekat. 

Dia mungkin berusia sekitar 30 tahun. 

Dia menatap lekat-lekat pada anak laki-laki itu, tersenyum. 

Anak laki-laki itu, bagaimanapun, tampak gemetar, giginya bergemeletuk. Sederhananya, 
dia takut keluar dari pikirannya. 

"Wah, aku ingat memerintahkanmu untuk tidak membiarkan siapa pun datang ke sini, 
bukan?" 

Suara yang jernih dan transparan. 

Suara yang indah, pikirku. 

"Ya, ya, itu benar, tapi ..." 

"Dan itu juga berbau darah. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa gunanya Anda mengawasi 
toko? " 

"M-master, itu ..." 

Sementara anak itu sedang diinterogasi, saya berdiri dan mendekati mereka, berhati-hati 
dengan reaksi para pengawal. 

Aku berjalan satu langkah, dua langkah, dengan sengaja perlahan, untuk mengungkapkan 
kehadiranku. 

Sekitar lima meter dari anak laki-laki dan perempuan yang dia panggil "tuan", saya 
berhenti. 

"Apakah Anda Dvorg Tsarrich, pedagang?" 

"Dvorg" tidak diragukan lagi adalah nama maskulin. 

Saya tahu itu bukan pertanyaan terbaik untuk ditanyakan secara langsung, tetapi ketika 
anak laki-laki itu memanggil wanita itu "tuan", saya berasumsi dia adalah Dvorg, jadi saya 
menyebutkan nama itu dalam pertanyaan saya. 

"Ya, benar. Apa kau ada urusan denganku?" 

Wanita itu berhenti menginterogasi anak laki-laki itu dan berbalik ke arahku. 



Dia menembakkan tatapan tajam ke arahku, tapi aku membiarkannya lewat tanpa 
perlawanan. 

"Aku datang ke sini atas perkenalan Warrick." 

"...Warrick?" 

Wanita itu sepertinya mengingat nama itu. Dia membisikkannya pada dirinya sendiri, 
tampak bertentangan. Saya tidak tahu hubungan seperti apa yang mereka miliki, tetapi itu 
jelas bukan sesuatu yang dangkal. 

"Aku punya permintaan untukmu." 

Saya tidak punya banyak waktu luang. 

Jadi saya melewatkan formalitas apa pun dan langsung ke intinya. 

"Saya ingin berbicara. Bisakah kamu memberiku sedikit waktumu?" 
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"....haah." 

Dvorg menghela nafas, jelas kesal. 

Setelah memindai saya dari kepala sampai kaki, matanya menyipit dan dia membuang 
muka. 

"Aku tidak tahu dari keluarga bangsawan mana kamu berasal, tapi aku orang yang sangat 
sibuk. Saya harus meminta Anda untuk pergi--- adalah apa yang biasanya saya katakan, 
tetapi rasanya tidak tepat untuk mengirim kembali seseorang yang diperkenalkan oleh 
Warrick." 

Dvorg dengan cepat berjalan ke depan, lewat di dekatku dan berhenti di depan pintu. Saat 
dia meraih kenop pintu, aku bisa mendengar suara kunci terbuka. 

"Mari kita dengar apa yang kamu katakan di dalam." 

Dvorg membuka pintu perlahan, mengundangku masuk. 

"Silakan masuk." 

Dengan senyum profesional di ekspresi tegangnya, dia memberi isyarat padaku ke arah 
pintu. 

kan 

"Kau ingin berbicara denganku, ya?" 

Tidak ada orang lain, selain kami, berada di ruangan itu. 

Salah satu dari dua pengawal itu mungkin juga seorang kepala pelayan, saat dia 
menyajikan teh kepada kami dengan sopan santun. 

Aroma teh hitam yang samar mulai memenuhi ruangan. 

"Tapi ada sesuatu yang harus aku tanyakan padamu sebelum itu." 

Meja kayu persegi panjang. 

Dvorg dan aku sedang duduk di kursi berlengan yang terletak di sisi kiri dan kanan meja, 
saling berhadapan. 



"Bagaimanapun, saya masih seorang pedagang. Bahkan dengan pengenalan Warrick, saya 
tidak akan menerima permintaan apa pun begitu saja. Saya juga tidak memiliki niat sedikit 
pun untuk melakukan transaksi apa pun dengan orang bodoh yang tidak memiliki akal 
sehat atau tidak tahu cara kerjanya. " 

Dvorg kemudian menatapku dengan penuh perhatian. 

Dia bisa melihatku, tentu saja, tapi yang dia lihat adalah pakaian mahal yang kukenakan. 
Dia terutama berfokus pada pola unik yang disulam pada kain merah pakaianku. 

"Itu lambang keluarga kerajaan Diestburg." 

Dvorg mengukur reaksiku setelah mengatakan ini. 

"Saya tidak memiliki sarana untuk memverifikasi apakah Anda benar-benar anggota 
keluarga kerajaan. Namun..." 

Dvorg melirik pengawal yang menyajikan teh untuk kami. 

Dia kemudian menatap anak laki-laki yang bertanggung jawab atas toko itu. 

"Sepertinya kamu tidak membawa pendamping." 

Bangsawan dan bangsawan biasanya selalu ditemani oleh satu atau dua pengawal. Padahal 
aku tidak punya siapa-siapa di sisiku. 

Dvorg memilih untuk menunjukkan hal ini. 

"Lorong belakang ini dipenuhi bajingan. Saya berpendapat bahwa itu--- " 

Mengikuti kata-kata Dvorg, pengawal dan bocah itu --- meskipun yang terakhir tampak 
hampir menangis --- meletakkan tangan mereka di senjata di pinggang mereka. 

"---agak terlalu arogan padamu, kan..." 

"Spada." 

"memikirkan...?" 

Pedang berwarna bayangan muncul dari bayang-bayang pengawal dan bocah itu. 

Itu adalah teknik yang sama yang saya gunakan melawan Naga Air: "Spada -- Shadow 
Bind". 

Tujuan dari "Shadow Bind" adalah untuk menyegel gerakan lawan. 

Selama "Spada" saya menusuk bayangan lawan, bayangan target tidak akan bergerak. Pada 
saat yang sama, pemilik bayangan itu juga tidak bisa bergerak. 



Tidak ada niat membunuh dari mereka. 

Dvorg telah menyebutkan membenci bau darah. Dia mungkin tidak berniat membunuhku. 
Saya tahu itu, jadi saya membatasi diri untuk menghentikan gerakan mereka. 

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

Seorang dewasa dan seorang anak laki-laki dengan percaya diri dalam keterampilan 
bertarung mereka. 

Untuk alasan apa pun, setelah meletakkan tangan mereka di senjata, mereka berhenti 
bergerak. Tidak, mereka dihentikan bergerak. Ekspresi tegas mereka dengan jelas 
menunjukkan bahwa mereka berusaha melawan dengan sekuat tenaga. Jadi Dvorg tidak 
bisa menyembunyikan keterkejutannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi. 

Setelah itu, dia terdiam. 

"Apa yang kamu katakan itu benar. Tapi saya khawatir, mengingat permintaan yang ingin 
saya tanyakan kepada Anda, jika Anda melihat saya sebagai orang lemah yang 
membutuhkan pengawalan untuk datang ke sini, Anda akan menolak mentah-mentah. " 

Tidak ada permusuhan dalam diri saya. Aku tersenyum sehangat mungkin, untuk 
memastikan itu jelas. 

Kakakku Grerial tidak akan pernah mengizinkanku pergi bersama mereka ke pulau itu. 

Tidak dapat ditoleransi untuk menciptakan situasi di mana bukan hanya satu, tetapi dua 
anggota keluarga kerajaan bisa mati; selain itu, kali ini dia pasti akan menentang pintu 
masukku ke tempat di mana aku kemungkinan besar akan mati, seperti saat aku memimpin 
bala bantuan untuk berperang di Afillis. 

Karena itu, satu-satunya pilihan saya adalah mengatur transportasi ke pulau secara 
terpisah dari saudara saya. 

"Aku ingin pergi ke pulau terpencil yang terletak di dalam kerajaan Saldance. Jadi saya 
ingin meminjam salah satu kapal Anda yang paling kuat." 

Pulau terpencil kerajaan Saldance hanya bisa berarti satu tempat. Hanya pulau monster 
yang terkenal karena legenda Bunga Pelangi. 

"...apakah kapal itu dimaksudkan untuk membawamu ke kerajaan Saldance? Atau langsung 
ke pulau?" 

Kemampuan untuk menghentikan kedua penyerang bergerak dan permintaan yang hanya 
bisa digambarkan konyol. Dvorg telah melampaui kata-kata dan akhirnya menjadi tenang 
lagi. Akhirnya, dia berhasil meminta klarifikasi ini. 



"Yang kedua, tentu saja." 

"... hah." 

Ekspresi Dvorg menunjukkan bahwa kepalanya mulai sakit. 

"Biarkan kami mendengar alasanmu." 

Pulau monster tempat Bunga Pelangi bermekaran. 

Untuk pergi ke sana, perlu mengambil salah satu dari dua rute. 

Salah satunya adalah melewati kerajaan Saldance. 

Itu adalah rute ortodoks, yang lebih aman dari keduanya. 

Yang kedua adalah langsung menuju pulau monster. 

Ini membutuhkan lebih sedikit waktu, karena tidak melibatkan mengunjungi Saldance, 
tetapi menimbulkan lebih banyak risiko. 

Dilaporkan bahwa "monster laut" berdiam di sekitar pulau, dan mereka akan 
menenggelamkan semua kapal yang melintasi perairannya. 

Dengan menyeberang ke pulau dari kerajaan Saldance, dimungkinkan untuk menggunakan 
rute tunggal yang dibangun 200 tahun yang lalu oleh salah satu pahlawan yang 
berpartisipasi dalam ekspedisi terkenal ke pulau itu, rute laut yang aman dibangun untuk 
menjauhkan monster laut. . 

Dvorg ingin tahu mengapa Fay melakukan tindakan sembrono seperti itu. 

"Ada orang yang mengkhawatirkan saya. Untuk melindungi mereka, aku akan 
mengayunkan pedangku. Aku akan pergi ke pulau untuk mengayunkan pedangku. Jadi aku 
akan bisa merasakan bahwa bahkan kehidupan kosong sepertiku memiliki beberapa 
arti...Aku akan mengayunkan pedangku untuk melindungi mereka. Itulah satu-satunya 
alasan saya. Untuk alasan ini, saya berencana untuk melakukan hal yang membuat Anda 
tidak bisa berkata-kata seperti itu. " 

Saya tidak takut mati. Saya tidak merasa itu menakutkan sama sekali. 

Ketakutan sejati adalah mengetahui bahwa hari-hari bahagia itu tidak akan kembali lagi. 
Saat Anda jatuh ke dalam kesendirian. 

Saya menemukan diri saya menghargai hari-hari ini, kehidupan bersama Grerial dan Feli. 
Jadi saya harus pergi ke pulau itu. 



"Bahkan jika aku pergi ke pulau itu dan mati di sana, bukankah mati demi orang lain adalah 
cara terbaik untuk pergi?" 

Mentor saya dan yang lainnya tidak bermaksud mati demi orang lain. Akibatnya, 
bagaimanapun, begitulah mereka mati. 

Menggunakan orang lain sebagai alasan untuk mati. 

Saya tahu saya hanya membuat alasan, menggunakan kematian sebagai pelarian. Padahal 
aku tidak kuat. Jadi dalam hati saya, tanpa ada yang tahu, itulah alasan yang saya gunakan. 

"........" 

Dia tidak bisa mengatakan apa-apa? 

Dvorg tetap diam, kerutan di wajahnya. 

Aku merasakan para pengawal tidak memiliki keinginan untuk bertarung lagi, melirik ke 
samping, dan melepaskan "Ikatan Bayangan", tetapi mereka tidak bergerak. 

Kata-kataku adalah kebenaran yang jujur dari seseorang yang telah meninggal sekali, jadi 
mereka memiliki bobot yang pasti. 

"...Aku masih belum menanyakan namamu." 

Dvorg mengeluarkan kata-kata dengan nada yang nyaris tak terdengar. 

"Saya pangeran ketiga kerajaan Diestburg, Fay Hanse Diestburg." 

"...dari semua orang, 'Pangeran Sampah'?" 

"Haha, hahaha!" 

Kata-kata yang diucapkan dengan jujur. 

Saya perhatikan itu mungkin pertama kalinya saya dipanggil "Pangeran Sampah" secara 
langsung, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. 

"Ya itu betul. Saya adalah 'Pangeran Sampah'. " 

Saya setuju dengan kata-kata Dvorg. 

Saya tidak berhenti di situ namun. 

"Menjadi 'Pangeran Sampah' dan sebagainya, tidak terlalu aneh bagiku untuk melakukan 
sesuatu yang begitu gila, kan?" 

Aku mengayunkan pedangku untuk bertahan hidup. 



Aku mengayunkan pedangku untuk, suatu hari, membayar hutang budiku kepada 
mentorku. 

Tapi pada akhirnya, aku membuang pedangku. 

Saya membuang pedang saya sekali, tetapi saya mengambilnya lagi di tangan saya. Untuk 
melindungi orang lain, perasaan saya tidak bisa mencapai seluruh hidup saya. 

"Nama panggilan populer seperti itu memang memiliki nugget kebenaran di dalamnya, 
bukan." 

Lihatlah betapa tepat mereka menggambarkan saya, saya tertawa. 

Saya tahu untuk seseorang seperti saya, yang mentor saya dan yang lain selalu sebut lemah, 
melindungi orang lain tidak lain adalah kesombongan. Tapi saya pikir dalam hidup ini, saya 
bisa sedikit egois. Tidak, saya belajar bahwa menjadi egois adalah kunci untuk mencapai 
apa yang saya inginkan. 

Saya berjanji untuk melindungi mereka, dan bahwa saya tidak akan membiarkan mereka 
mati. 

Jadi saya harus melaksanakannya. 

Bahkan jika orang mengatakan itu tidak mungkin, saya akan bertindak egois untuk 
menghasilkan hasil terbaik yang saya cari. 

"Itulah alasan-alasan saya. Biarkan aku mengatakan ini sekali lagi." 

Aku berdiri dari kursi berlengan dan, karena aku memperkenalkan diri sebagai bangsawan, 
menundukkan kepalaku. 

Aku mencemooh diriku sendiri, bertanya-tanya apa gunanya seorang Pangeran Sampah 
menundukkan kepalanya, tetapi aku meyakinkan diriku sendiri bahwa bentuk itu juga 
penting, jadi aku bertindak sesuai dengan itu. 

"Saya siap menerima kondisi apa pun yang mungkin Anda miliki, selama itu bukan tidak 
mungkin. Jadi- " 

Dia menyeretku ke depan ayahku. 

Dia selalu memarahiku dan memarahiku. 

Meskipun demikian, pelayan itu selalu mengkhawatirkanku. 

Dia melihat kami dan tertawa dari hati. 

Dia mengunjungi kamar saya untuk meminta saran. 



Dia meminta saya untuk makan ikan yang dia tidak suka. Kakak laki-laki itu. 

Bagi saya, mereka adalah bagian penting dalam hidup saya. 

Saya tidak akan pernah membiarkan  itu  terjadi lagi. Jadi saya berbicara dengan tegas, 
lebih keras. 

Itu lebih seperti tangisan daripada permintaan. 

"---jadi tolong, pinjamkan aku kapal!" 
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Dvorg menghela nafas lagi. Sudah berapa kali dia menghela nafas hari itu? 

Aku tidak percaya ini. Saya hanya tidak dapat menemukan kata-kata. 

Ini dan perasaan lainnya terlalu jelas seolah-olah tertulis di seluruh wajahnya. 

"Kamu adalah pangeran kerajaanmu, kamu tidak bisa mengatakan 'kondisi apa pun' seperti 
itu." 

Negosiasi tanpa memperdulikan rasa malu atau reputasi, tunduk pada rakyat jelata, itu 
seperti aku memohon kepada Dvorg untuk mendapatkan keuntungan. 

Jika Feli ada di sini, dia pasti akan marah...bahkan saat membayangkannya di pikiranku, 
aku tidak berhenti. 

"Ya, saya sangat setuju." 

Sekali lagi, saya setuju dengan kata-kata Dvorg. 

Kata-katanya sepenuhnya benar. 

Namun. 

"Sayangnya, saya belum pernah bernegosiasi dalam hidup saya sebelumnya." 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya hidup dengan pedang dan satu-satunya keasyikan 
saya adalah untuk bertahan hidup. Dalam hidup ini, saya tidak melakukan apa pun selain 
hidup sesuka saya. Saya tidak memiliki banyak keterikatan pada dunia ini dan 
menghabiskan hari-hari saya tanpa hasil, bahkan pengetahuan yang disebut "akal sehat" 
sangat kurang dalam diri saya. 

Saya yakin saya bahkan tidak bisa menggambarkan dengan tepat negara saya sendiri, 
Diestburg. Pedagang di depanku, Dvorg, pasti jauh lebih berpengetahuan Negosiasi benar-
benar di luar jangkauan saya. 

"Jadi saya tidak tahu apa yang harus atau tidak boleh Anda lakukan. Sederhana saja, saya 
hanya bertindak seperti yang saya pikirkan. Tidak lebih, tidak kurang." 

Saya dengan jelas menyatakan bahwa memberi tahu saya apa yang boleh dan tidak boleh 
dilakukan dalam negosiasi tidak ada gunanya. 

Bahkan jika saya menggertak, saya mungkin akan ... tidak, saya pasti akan ketahuan. 



Selain itu, saya selalu diberitahu bahwa mudah untuk mengatakan apa yang saya rasakan. 
Dvorg, seorang pedagang dengan perdagangan, bukanlah seseorang yang bisa saya 
harapkan untuk ditipu. 

Jadi aku harus membuang rasa maluku dan menundukkan kepalaku. Lagipula aku tidak 
cukup pintar untuk bernegosiasi dengan benar. Jadi satu-satunya pilihan saya adalah 
menyampaikan permintaan saya dengan cara saya sendiri. 

Saya pikir daripada berpura-pura menyembunyikan sesuatu, cara ini akan jauh lebih baik. 

"Ada berbagai macam orang bodoh di luar sana, tetapi kamu berada di level yang sama 
sekali berbeda." 

"Lagipula, mereka memanggilku 'Pangeran Sampah'. Bahkan jika mereka mulai 
menyebutku bodoh juga, itu tidak akan menyengat pada saat ini." 

Saya tidak terlalu peduli dengan nama apa yang mereka berikan kepada saya. 

Tidak peduli bagaimana orang menghina saya, tidak ada yang bisa mempengaruhi saya. 
Lagi pula, saya tahu betapa bodohnya saya lebih dari orang lain. 

"...pertama-tama, tolong angkat kepalamu. Lalu kita bisa mulai berbicara." 

Dvorg membelah rambutnya ke belakang dan mengangkat bahu. 

"Biarkan aku bertanya satu hal." 

Percakapan berlanjut. 

Saya diberi kesempatan. Saya menyimpulkan bahwa saya telah memilih tindakan yang 
tepat. 

Dvorg, mencoba mengintip ke dalam hatiku, tidak pernah mengalihkan pandangannya 
dariku. 

Aku perlahan mengangkat kepalaku dan duduk di kursi lagi. 

"Mengapa kamu pergi sejauh ini?" 

Tindakan saya didikte oleh sesuatu di luar pemahaman orang lain. Dvorg juga mungkin 
menemukan mereka tidak bisa dijelaskan. 

Bangsawan yang menundukkan kepala mereka kepada seorang pedagang, memaafkannya 
karena mengujinya dan bahkan mengarahkan senjata padanya, berjalan sendirian di gang-
gang belakang yang penuh dengan bajingan, mengajukan permintaan tanpa 
memperhatikan rasa malu atau reputasi. 



Sederhananya, itu semua terlalu absurd. 

Itu biasanya tidak terpikirkan. Sesuatu yang seharusnya tidak pernah terjadi. Seseorang 
yang khusus tentang status sosial akan pingsan jika mereka mendengar hal ini. 

Bahkan aku sadar betapa absurdnya perilakuku. 

Karena saya sadar, saya mengerti bahwa pertanyaan Dvorg beralasan. 

"Pada dasarnya, itu semua ego." 

Semuanya dimotivasi oleh keinginan saya untuk kepuasan diri. 

Itu adalah keegoisan saya. 

Tidak lebih, tidak kurang. 

"Jika aku mengatakannya dengan lebih baik... itu karena aku membuat janji." 

Sebelum aku menyadarinya, aku berbicara dengan nada yang lebih tegas. 

"Kamu adalah seorang pangeran, namun kamu sengaja pergi ke tempat kematian tertentu, 
semua untuk egomu?" 

"Ya itu betul." 

Aku langsung mengangguk. 

Saya sendiri tidak melihat pulau itu sebagai tempat kematian tertentu, tetapi saya memilih 
untuk tidak memaksakan sudut pandang saya dan menyimpan pendapat itu untuk diri saya 
sendiri. 

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

Aku hanya tidak tahu harus berkata apa lagi. 

Ekspresi Dvorg sangat jernih. 

"Aku membuat janji." 

Kata "janji" mengingatkan suara dari ingatanku. 

Suara itu kemudian berubah menjadi adegan kebahagiaan, bercampur dengan kenyataan. 
Suara-suara dari ingatanku bergema di telingaku. 

. 

< > 



. 

Janji yang tidak bisa ditepati muncul kembali. 

Kenangan yang tidak akan pernah bisa kucapai, apa pun yang terjadi --- aku kehilangan 
diriku dalam ilusi. 

◆◆pa 

< > 

Saya juga ingat aksen unik itu. 

Bagaimana saya bisa melupakannya? Itu adalah suara gadis yang selalu mengikutiku. suara 
Tiara. 

< > 

< > 

< > 

< > 

Senyum yang cerah dan lebar, seperti bunga yang mekar. Namun, kata-kata yang 
mengikutinya hanyalah berbisa. 

Senyum yang saya lihat bukanlah senyum malaikat, tetapi senyum iblis, seperti yang akan 
segera saya sadari. 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

Kombo tiga serangan racun menyerang dalam bentuk kata. 

Dipukul oleh kekerasan verbal seperti itu, saya jatuh ke tanah. 

< > 



Mentor saya telah melihat kami dan akhirnya menyela. 

Tiara berusaha mengingat episode yang dia sebutkan, seolah-olah menyampaikan kudeta, 
tidak terlalu memperhatikan keadaanku. 

< > 

Anda akhirnya memperhatikan saya sekarang? 

Dengan "salah kalau begitu", dia berjongkok di sampingku. 

< > 

< > 

Setelah mengangkat bahu pada kekalahan sesaatku sebelum kekerasan verbalnya, Tiara 
menatapku dengan simpati. 

< <...aku>> 

Aku mencoba menyelamatkan apa yang tersisa dari harga diriku, tapi Tiara menanggapinya 
dengan tertawa riang. 

< > 

< > 

Pelatihan khusus yang Tiara bicarakan melibatkan kelangsungan hidup di ambang 
kematian. Itu sebabnya, meskipun sedikit ragu dan banyak teriakan internal, aku 
mengangguk sekuat yang aku bisa. 

< > 

Sebuah tangan, jauh lebih kecil dari milikku, terulur ke arahku. 

Lengan halus yang terlihat seperti mudah patah jika diremas sedikit keras. 

< > 

< <..ah>> 

Aku dengan kuat meraih tangan Tiara dan ditarik ke atas dengan penuh semangat saat dia 
tertawa. 

< > 

< > 



Tiara menatapku, bingung. 

Aku mungkin orang yang paling tidak bisa diandalkan di dunia itu, tapi... 

< > 

< > 

◆◆pa 

Berapa kali aku memimpikan ini? 

Aku bahkan tidak bisa merasakan kesedihan lagi. 

Hanya penyesalan yang terus menumpuk di dalam diriku. 

Tidak peduli seberapa besar keinginan saya untuk dapat melakukan hal-hal sejak saat itu, 
keinginan saya tidak akan pernah dikabulkan. Apa yang terlepas dari jariku tidak akan 
pernah kembali. 

. 

--- Aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Apa pun yang terjadi. 

. 

Kata-kata yang kuucapkan kepada Feli bergema di kepalaku. 

"Ya, aku berjanji." 

Aku mengatakannya lagi, seolah-olah untuk mengkonfirmasinya. 

"Saya tahu betapa absurdnya hal ini. Tapi aku berjanji." 

"...Kurasa aku bisa mengerti kenapa Warrick memperkenalkanmu padaku." 

Dvorg menunjuk ke arah pengawal yang telah menyiapkan teh untuk kami, masih 
memegang nampan dengan cangkir di atasnya. Dia mungkin sedang menunggu waktu yang 
tepat untuk melayani kita. Dia kemudian memberi isyarat padanya untuk membawa 
sesuatu. 

Itu adalah sinyal untuk menyajikan teh kepada kami. 

"...langsung." 

Dvorg mungkin dengan jujur ingin mengubah suasana: segera setelah teh disajikan, dia 
segera meletakkan cangkir teh ke bibirnya. 



Tanpa sedikit pun menghargai minuman aromatik yang menyebar di mulutnya, Dvorg 
berbicara lagi, ekspresi kosong di wajahnya. 

"... suam-suam kuku." 

"... haruskah aku menyiapkan cangkir lagi?" 

Teh hitam telah diseduh beberapa menit yang lalu, jadi suhunya sudah lama turun. 

"Tidak, tidak apa-apa. Tolong singkirkan mereka. " 

Pria itu, membawa nampan di sisinya, dengan cekatan menggerakkan cangkir tehku di 
depanku, ketika Dvorg mendorong cangkir kosongnya ke arahnya, bahkan tanpa berusaha 
menyembunyikan kekesalannya. 

"hah..." 

Dvorg menunduk, secara mental mencari cara terbaik untuk memecahkan teka-tekinya 
saat ini. 

Beberapa menit keheningan total berlalu. 

Suasana tegang di ruangan itu tumbuh seiring berjalannya waktu. 

Lalu, akhirnya--- 

"...dipahami." 

Kata-kata Dvorg memecah kesunyian. 

"Kami akan menyiapkan kapal untukmu." 

"Menguasai!?" 

Keputusan itu tentu sangat mengejutkan. 

Seruan terkejut datang dari anak laki-laki yang bertugas menjaga toko. 

"Diam. Inilah yang saya putuskan." 

Saat ini tidak ada cara untuk memverifikasi identitas saya, jadi lebih dari transaksi, itu lebih 
seperti permohonan sepihak. Percakapan, negosiasi, semuanya bisa menjadi khayalan saya, 
tetapi Dvorg menerimanya. Bocah itu mungkin menganggapnya sulit dipercaya. 

"Untuk jaga-jaga, izinkan saya mengkonfirmasi satu hal ..." 

Dvorg dengan hati-hati mempelajari ekspresiku, cahaya yang lebih ganas di matanya. 



Kebohongan atau setengah kebenaran tidak akan ditoleransi. Jadi tatapannya jelas 
menyatakan. 

"Setiap permintaan dapat diterima sebagai balasannya, kan?" 

"Kamu memengang perkataanku." 

"Itu cukup." 

Dvorg berdiri dari kursi berlengan, lalu berjalan menuju pintu di belakang. 

"Lima hari dari sekarang, saat fajar. Datanglah ke pelabuhan tenggara. Kapalmu akan 
menunggu." 

Dvorg meraih kenop pintu dan memutarnya, membuka pintu. 

"Saya akan menghubungi Anda setelah ini tentang permintaan kami. Ada pertanyaan?" 

"Tidak ada." 

"Kalau begitu, aku permisi." 

Kemudian, sesaat sebelum dia menghilang di balik pintu... 

"Pamitan." 

Bisikan samar dan suara pintu tertutup bergema di ruangan dan di telingaku, anehnya 
keras. 
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"Tidak ada akhir yang terlihat...!" 

Pertempuran terus-menerus telah menciptakan pembukaan hutan yang hancur. 

Welles, memegang pedangnya, menggeram sambil menebas daging monster. 

Tidak peduli berapa banyak yang mereka bunuh, selalu ada lebih banyak. Kelompok itu 
mulai mempertimbangkan kemungkinan tidak nyata bahwa monster mungkin muncul 
tanpa henti, sehingga membuat kelelahan mereka terasa lebih berat. 

Beberapa ksatria yang menemani kelompok itu sudah mati: seiring berjalannya waktu, 
situasinya menjadi lebih tidak menguntungkan bagi party. Sebuah kesadaran yang tanpa 
ampun membebani ketabahan mental mereka. Mereka terus mengayunkan senjata mereka, 
menebas, bertarung, merasa bahwa waktu membentang selamanya. 

(...ini buruk.) 

Hanya satu dari anggota party, Rowle, pria yang dipanggil "Immortal", tidak menunjukkan 
tanda-tanda kelelahan. Meskipun demikian, dia memiliki ekspresi khawatir di wajahnya. 

(Monster menjadi lebih kuat pada tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang diharapkan ...) 
Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suasana kematian yang akan datang, tumbuh lebih 
intens dari menit ke menit. Naluri mereka berteriak semakin keras. 

Monster yang dikendalikan, seperti halnya pasukan manusia, terkadang diberi tugas untuk 
mengamati dan mengintai musuh. 

Naga yang dikalahkan Grerial adalah contoh klasik. 

Monster yang saat ini bertarung melawan kelompok jelas tidak diberi tugas seperti itu. Arti 
dari perubahan seperti itu jelas: penguasa monster yang menyerang kelompok itu 
mendekat. 

Rowle mencapai kesimpulan ini dan hendak mendesak kelompok itu untuk waspada --- 
ketika itu terjadi. 

Gelombang monster yang menyerang mengalah untuk sesaat, membawa ketenangan dan 
keheningan total ke hutan. Monster-monster itu, yang mengamuk dengan liar sampai 
beberapa detik sebelumnya, menjadi benar-benar sunyi. 

"Monster...berhenti...?" 



Seseorang berkomentar. 

Nada suara itu menunjukkan kelegaan: monster telah menyerang party dengan momentum 
air menerobos bendungan, tetapi mereka akhirnya berhenti. 

Sebagian besar anggota partai berharap itu berarti mereka akhirnya bisa beristirahat. 

Namun , saat berikutnya--- 

Suara kaki yang menendang tanah bisa terdengar. 

Dari jauh di dalam jalur hutan, gema langkah kaki yang mendekat terdengar sangat jelas. 

Baik orang-orang yang menghela nafas lega dan bahkan Grerial, yang tidak pernah berhenti 
memperhatikan sekelilingnya, hanya bisa mendengarnya setelah sumber langkah kaki 
terlihat jelas. Langkah kaki mereka seperti tidak bersuara. 

Rowle adalah orang pertama yang memperhatikan orang yang bisa melakukan gerakan 
seperti itu semudah bernapas. 

"Di sini mereka..." 

Jika memungkinkan, dia tidak ingin bertemu satu belum. 

Kelompok itu mendengar nada dengki dalam suara Rowle dan persepsi mereka tentang 
makhluk itu menyebar melalui mereka seperti riak. 

Seluruh alasan mengapa Rowle membahas vampir adalah untuk persiapan saat itu. 

Ketika vampir memanggil kelompok monster mereka, melalui dunia tertentu, mereka 
membentuk semacam hubungan waktu terbatas dengan monster, yang bisa mereka 
rasakan. Jika monster yang dipanggil terbunuh, tuannya akan merasakannya, dan jika 
tuannya terbunuh, monster itu akan kehilangan hubungan dengan dunia tempat mereka 
berada saat ini, sehingga tidak dapat mempertahankan keberadaan mereka di dalamnya. 

Jadi semakin banyak monster yang dikalahkan, vampir yang mengendalikan mereka akan 
melihatnya, menilai lawan terlalu berat untuk ditangani monster dan lebih mungkin 
muncul secara langsung. Jadi situasi ini adalah sesuatu yang Rowle prediksi. 

--- Sejak kapan di sini...? 

Grerial, yang dengan cepat menangkap kata-kata Rowle dan memastikan keberadaan 
vampir itu, mengutuk pelan. 

Jauh di jalan hutan. 



Rombongan telah berkelana agak jauh ke dalam hutan, sengaja memilih lokasi dengan 
geografi yang tidak menguntungkan untuk melanjutkan pertempuran, agar tidak menarik 
perhatian kapal. 

Karena monster datang dari segala arah, Grerial memperhatikan sekelilingnya sebanyak 
mungkin. Dia juga tidak pernah mengabaikan memindai area di depan untuk mencari 
ancaman, tetapi, terlepas dari semua ini, itu ada di depan matanya. Seolah sudah hadir 
sejak lama. 

Itu terjadi dalam sekejap. 

Dengan langkah ringan, seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di halaman belakang, ia 
mendekat dengan santai. 

Dari segi penampilan, itu tampak seperti manusia. 

Sebuah pedang transparan tergantung di pinggangnya. 

Pakaian seperti mantel yang pas ada di pundaknya. 

Ada semacam aura mulia tentang itu. 

Matanya berwarna merah. 

Kulitnya yang nyaris tidak terlihat sangat mirip dengan porselen, kulit putih yang tampak 
sakit-sakitan. 

Orang itu berbahaya. Grerial merasakan sentakan sakit di kepalanya. 

Instingnya berbicara dengan jelas. 

Orang ini jauh lebih kuat dariku. 

".......gh" 

Grerial menggigit bibir bawahnya. 

Dia dengan cepat menyimpulkan bahwa ancaman yang mendekat harus dihilangkan 
sesegera mungkin, memegang pedangnya dengan lebih kuat. Pria di depan mereka terlalu 
kuat, dia tidak bisa mengalihkan pandangan darinya bahkan untuk sedetik pun. 
Permusuhan Grerial terlihat jelas. 

"P-" 

Pangeran Grerial. 

Rowle menyadari aura abnormal Grerial dan mencoba memanggilnya, tetapi sebelum dia 
bisa, sang pangeran telah berlari ke depan, ekspresi bengkok di wajahnya. 



Serangan hiruk pikuk ke arah musuh, pedang sihirnya yang berdarah di tangan. 

Tekanan pada dirinya sendiri telah berubah. Tanpa memperhatikan untuk 
mempertahankan energinya, Grerial mencurahkan semua yang tersisa dalam pertarungan 
ini. 

"Haaaaaahhhh!!" 

Untuk menekan dan menyembunyikan kegelisahan di hatinya, Grerial berteriak keras. 

Dia melolong untuk membuang semua perasaan yang saling bertentangan di hatinya. 

Grerial menendang tanah, terlihat dan keras, dan terus maju menuju musuh yang tak 
terduga. 

Semua makhluk hidup takut mati. 

Mereka takut mati dan berpegang teguh pada kehidupan. 

Alasannya bisa karena mereka yang mereka sayangi, takut mati, dan banyak lainnya. Setiap 
orang memiliki milik mereka. 

Dengan demikian orang-orang dengan menyedihkan, dengan menyedihkan berpegang 
teguh pada kehidupan. 

Tindakan Grerial juga dimotivasi oleh alasan seperti itu. 

Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan serangan mendadak, dia 
mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengalahkannya. Dia mungkin mati. Inilah 
yang membuatnya bertindak. 

"Tidak ada perasaan sulit...!" 

Greial mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. 

Grerial Hanse Diestburg, pangeran yang terkenal karena sifatnya yang hangat dan ramah, 
sekarang memancarkan niat membunuh yang tidak biasa, pedangnya siap melepaskan 
serangan agresif. Dia membiarkan nafsu pertempuran yang tersegel di dalam hatinya 
mengambil alih untuk pukulan berikutnya. 

Serangan berikutnya akan menentukan segalanya. 

Jadi pikir Grerial saat dia menuangkan setiap serat dari dirinya ke dalam pedang sihirnya. 

Dia memusatkan kekuatan sebanyak yang dia bisa, untuk menghabisi musuh tanpa gagal. 

Sebuah retakan dan menggigil -- 



Lengan Grerial mulai sakit. 

Tulangnya sendiri mulai retak di bawah tekanan yang dia berikan. 

Namun, Grerial terus menuangkan lebih banyak kekuatan, tanpa memperhitungkan rasa 
sakitnya. Dia membiarkan emosinya yang mengamuk mengambil kendali, bahkan lebih. 

Akhirnya, di puncak kekuatannya, dia melepaskan pukulan itu. 

Grerial mengayunkan pedangnya, menargetkan kepala musuh, dalam tebasan tanpa ragu 
sedikit pun--- "... hah?" 

Reaksi lucu pria itu disertai dengan perlawanan keras, yang langsung menyerang Grerial. 

"A-apa itu!?" 

Realitas telah berbohong. 

Kata-kata ini muncul secara otomatis di benaknya. 

Suara tumpul logam beradu. 

Waktunya sempurna. 

Dia tidak meremehkan situasi sama sekali. 

Namun, dalam waktu kurang dari sekejap, pedang transparan pria itu telah menyamai 
pedang Grerial. 

"Ha ha ha ha!!" 

Pria itu tertawa. 

Seolah-olah keadaan pikirannya telah terguncang dan terpelintir, ekspresi pria itu berubah 
dari dingin dan kosong menjadi tawa yang gembira dan tak terkendali. 

"Ha ha ha!! HA HA HA HA!!!" 

Dia terus tertawa terbahak-bahak, seperti seorang aktor yang menunjukkan upaya 
terbaiknya untuk bersenang-senang di atas panggung. 

"Kau ingin membunuhku dengan itu, kan!? Ya, ya, Anda melakukannya!! Aku suka itu, Nak!! 
Tapi kamu....aah?" 

Kata-katanya terhenti. 

Pria itu telah memperhatikan bahwa tanah yang dia injak mulai retak dan robek. Dia 
mengerutkan kening, mencoba mencari tahu apa penyebabnya. 



Kemampuan untuk memanipulasi tekanan dari apa pun yang disentuhnya. 

Itu adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh Grerial Hanse Diestburg --- "Gravity". 

Pria itu rupanya memahami sumber tekanan terus menerus dan mulai menganalisisnya. 

"Aku mengerti, jadi kamu melakukan ini." 

Setelah beberapa saat, pria yang dengan santainya menahan serangan kekuatan penuh 
Grerial itu menatapnya. 

"Itu bukan serangan yang buruk, tidak buruk sama sekali, tapi--- " 

Pria itu mengepalkan tangan kirinya, seolah menunjukkannya pada Grerial. 

"Bukankah ini terlalu ringan? Hah!?" 

Kemudian, dengan kecepatan yang terlalu cepat untuk mata manusia, dia 
mengayunkannya. 

Suara materi yang hancur, sesuatu yang tidak akan pernah ingin kamu dengar dari 
tubuhmu, diikuti oleh erangan kesakitan dari mulut Grerial. 

"Ga...ah..." 

Matanya terbuka lebar, paku keling air liur keluar dari sisi mulutnya. 

Tinju pria itu mendarat tepat di ulu hati Grerial. Dia merasa sulit bernapas dan hampir 
kehilangan kesadaran. 

"Pangeran Grerial!?" 

Ketika Grerial mengenali suara Feli, dia sudah terlempar ke pohon terdekat dan berjongkok 
di tanah, awan debu naik di sekelilingnya. 

"Kahaha, aku merasa kohortku dilecehkan satu demi satu dan lihat apa yang aku temukan 
di sini...ooh, tapi aku juga melihat wajah tua!" 

Seolah dipanggil oleh kata-kata pria itu, siluet melangkah maju. 

"Sudah berapa tahun berlalu? Manusia pasti menjadi tua dan cepat keriput. Biasanya saya 
tidak akan bisa membedakan Anda setelah bertahun-tahun, tetapi Anda tidak menua, 
bukan? Kamu sama seperti saat itu, bukan? " 

Pria itu menyeringai. 

Cara dia berbicara membuatnya tampak seperti baru pertama kali bertemu dengan 
seorang kenalan setelah sekian lama. 



"....Pangeran Welles." 

Rowle memanggil nama pria yang berdiri di sebelahnya. 

"Tolong bawa para ksatria dan pergi." 

"Apa?" 

Welles tidak mengerti. 

Mengapa Rowle menyuruhnya pergi? 

Bukankah Rowle mengatakan bahwa lebih baik bertarung bersama di tempat yang sama? 

Itulah yang ingin dikatakan Welles, tetapi tekanan luar biasa yang diberikan oleh pria itu 
bahkan tidak memungkinkannya untuk berbicara. 

"Kamu membawa beberapa teman untuk membalas dendam dari terakhir kali, kan!? Tentu 
saja, berikan semua yang kamu punya! Aku milikmu sepenuhnya!!" 

Rowle melirik Grerial dan melihat Feli sedang menyembuhkannya, ekspresi cemas di 
wajahnya. 

Dia tampaknya masih sadar dan tersenyum meminta maaf sambil menarik napas berat. 

"Kupikir memukulmu sampai berdarah berkali-kali membuat semua semangat juang 
keluar dari tubuhmu, tapi kurasa kau masih cukup membenciku!! Apakah itu benar!? Lihat 
saja wajah sialanmu itu!! Kamu seperti binatang, hanya ada kebencian di pikiranmu!!" 

Rowle menyelipkan tangan ke dalam jas labnya. 

"Aku bahkan membiarkanmu pergi terakhir kali, dan kamu masih membenciku? Beri aku 
istirahat sialan!!" 

Pria itu memutar bibirnya menjadi senyum euforia dan patah. 

Senyum yang begitu lebar hingga terlihat seperti rahang pria itu terkilir, dalam ledakan 
ekstasi yang kiasan. 

"Jika kamu berdiri di sini di depanku, penuh dengan keinginan untuk membalas dendam 
dan semua...kau tahu? Haha...hahaha... gwahahaha...!!" 

Sementara pria itu terus berteriak, Rowle mengeluarkan satu, dua, tiga jarum suntik lagi 
dari jas labnya, menyuntikkan masing-masing ke perutnya. 

"Memang, itu benar." 



Rowle meringis merasakan sensasi zat yang masuk ke tubuhnya, lalu mengangguk pada 
kata-kata pria itu. 

"Lagipula, aku juga manusia. Aku benci dan benci. Tetapi pada titik tertentu, saya berhenti 
peduli." 

Rowle menghadap ke langit, matanya terpejam, sambil terus menyuntikkan dirinya sendiri. 

"Saat itu datang undangan Pangeran Welles. Itu seperti pemeliharaan ilahi." 

Rowle Zwelg adalah seorang ahli kimia terus-menerus. Untuk alasan itu dia datang ke 
pulau itu: untuk menemukan Bunga Pelangi. 

Namun, pada akhirnya, dia tidak bisa mendapatkan apa pun. 

Sebaliknya, dia akhirnya menyimpan kebencian terhadap orang tertentu. 

Rowle kemudian menerima permintaan. 

Saya ingin menyembuhkan penyakit keluarga saya. Saya ingin pergi ke pulau terpencil. 
Pinjamkan aku kekuatanmu, kata mereka padanya. 

Pada hari Welles datang untuk membahas masalah itu, Rowle sudah membuat keputusan. 
Jadi dia membuat semua persiapan yang dia bisa. Dia tidak meninggalkan kebutuhan bisnis 
yang terlewat. 

"Haha, ya, ya, aku suka itu!?! Kamu tidak memiliki kegilaan semacam itu sebelumnya !! " 

"Itu jelas. Setelah siksaan yang Anda berikan kepada saya, siapa pun akan menjadi bengkok 
yang tidak dapat diperbaiki. " 

Rowle kemudian mengeluarkan jarum suntik terakhir. 

"Mungkin tidak lebih dari sebuah nama dalam kasusku, tapi aku masih disebut 'Pahlawan'." 

Lebih lambat dari sebelumnya, Rowle mengarahkan jarum suntik terakhir ke lehernya dan 
menusuknya dengan jarum. 

"Untuk menghilangkan penyesalan dari 'Pahlawan' lain yang kehilangan nyawa mereka di 
sini juga tidak buruk. Tidakkah menurutmu begitu?" 

"Haha..hahahaha!!! Ya, ya, ayo!! Kamu mungkin bisa melakukannya melalui pertarungan 
sampai mati!!" 

"Ha ha ha..." 

Rowle tertawa kering. 



Itu adalah tawa yang menunjukkan bahwa dia telah kehilangan semua harapan dalam 
situasi itu, tetapi kenyataannya sangat berbeda. 

"Mungkin aku? Betulkah." 

Bibir Rowle berangsur-angsur naik ke atas. 

"Saya yakin berharap, itu benar." 

Rowle kemudian menyuntikkan isi jarum suntik terakhir ke lehernya. 

Kemarahan dan kemarahan tertanam dalam nada suaranya dan wajahnya berubah. 

"Aku yakin .... lakukan ...!" 

Nada yang dalam dan tidak menyenangkan naik dalam suara ahli kimia itu. Mata Rowle 
berubah merah dan mulutnya tertutup, seolah-olah tidak ada kata lain yang perlu 
diucapkan. 
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Gundukan tanah di kaki Rowle tiba-tiba berhamburan ke segala arah dan siluetnya kabur. 
Satu, dua detik kemudian, semua orang menyadari bahwa dia telah mendekati musuh 
dengan kecepatan luar biasa. 

Rowle tidak bertarung seperti prajurit biasa. Pria itu tahu juga, jadi reaksinya sedetik lebih 
lambat. Sedetik saja, yang bisa cukup untuk membuat celah mematikan. Dalam 
pertarungan kelas "Pahlawan", itu adalah kebenaran yang tak terhindarkan. 

Rowle menargetkan wajah pria itu dengan tangan kanannya yang seperti kucing, mencoba 
mengukir matanya. 

"....gh." 

Pria itu berhasil menghindari pukulan terberat, tetapi goresan merah muncul di pipinya. 

Darah menetes dari garis merah, tetapi pria itu gemetar, seolah-olah dalam ekstasi. 

Tangan kiri Rowle menargetkan ulu hati pria itu tanpa ragu-ragu, tetapi pukulannya 
diblokir dengan kuat sebelum bisa mencapai targetnya. 

"Hehehe...hahaha!!" 

Tangan kanan pria itu dan tangan kiri Rowle bergetar karena bentrokan mereka, tetapi 
ekspresi pria itu sama geli sebelumnya. Dia tertawa, girang. 

"Aku bisa merasakannya, kawan!?! Tekad Anda, atau apa pun !! Berapa banyak yang harus 
Anda korbankan untuk kekuatan ini? Hah!?!" 

Tangan kanan Rowle mengubah target dan menembak ke tulang selangka pria itu, 
bertujuan untuk meraih lehernya --- 

"Terlalu lambat!!" 

Serangan itu juga dihentikan oleh tangan kiri pria itu. 

Suara daging dan tulang yang hancur bisa terdengar di kedua pergelangan tangan Rowle. 
Rahangnya mengeras karena rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. 

" Dan sekarang untuk menghancurkan--- " 

Rowle, kedua tangannya diblokir, mengangkat lututnya berikutnya. Pria itu kemudian 
melepaskan tangan Rowle dan mengangkat lututnya sendiri. 



Kedua lutut berbenturan, menghasilkan suara derit tulang yang menyakitkan. Karena 
benturan di antara mereka, kedua pria itu mundur beberapa langkah. 

"Haha, kemampuanmu itu menyenangkan untuk dilihat, setiap saat." 

Pria itu melihat ke pergelangan tangan Rowle. 

Pergelangan tangan yang seharusnya patah sudah mulai sembuh, karena suara 
menyakitkan yang mereka hasilkan terus berlanjut, dan kembali normal setelah hanya 
beberapa detik. 

"Kamu benar-benar mengabaikan semua rasa sakit, kerusakan, bahkan kematian... Aku 
suka itu, tahu? Pemikiran seperti itu!" 

Rowle memastikan bahwa dia sudah sembuh dan mendekati pria itu lagi. Dia melepaskan 
serangkaian pukulan, tetapi, terlepas dari kecepatannya yang luar biasa, pria itu 
menghindari semuanya. Dia menghindari mereka semua dengan mudah, selalu dengan 
senyum di wajahnya. 

"Dalam pertempuran, takut mati tidak pernah membantu. Itu hal yang paling tidak berguna 
untukmu!" 

Pria itu bisa dengan jelas melihat setiap pukulan Rowle dan menghindarinya satu per satu 
dengan langkah ringan. 

"Satu-satunya hal yang kamu butuhkan adalah 'kebulatan tekad'!! Tekad untuk membunuh 
lawanmu, bahkan dengan mengorbankan nyawamu!! Dan kamu juga tahu itu!! Bahwa saat 
ketakutan memasuki pertempuranmu, kamu sama saja kalah!!" 

Untuk sepersekian detik, pria itu melirik Grerial. 

Kata-katanya sepertinya menyiratkan perbedaan dalam pendirian Rowle dan Grerial. 

Serangkaian pukulan tak berujung datang dari segala arah. 

Rowle sepertinya tidak pernah kehilangan momentum. Akhirnya, pria itu beralih ke ofensif. 
Dia memperkirakan pukulan Rowle berikutnya dan memukul kedua tinju Rowle dengan 
telapak tangannya, mengirimnya ke atas. 

Tubuh Rowle sekarang tidak terlindungi. Dia tampak penuh dengan celah, tetapi dia tidak 
segera mengambil sikap bertahan hanya karena dia menggunakan tubuhnya sendiri 
sebagai umpan, menunggu kesempatan untuk menyerang. 

Sementara pria itu bersiap untuk melepaskan pukulan kuat ke tubuh Rowle, tendangan 
tinggi Rowle dengan cepat mendekati kepalanya. Pria itu melihatnya, tetapi hanya 
tersenyum dan mengabaikannya, saat tinjunya menghantam perut apoteker. 



"Ambil ini!!" 

Tinju pria itu menusuk jauh ke dalam perut Rowle. Sebagai pembalasan, tendangan yang 
terakhir mengenai leher pria itu. Mereka berdua dipukul dan dikirim terbang ... 

"Aah..gah...!" 

Suara sedih bisa terdengar setelah bentrokan mereka. 

".....kh." 

Kemudian, suara napas menelan. 

Suara yang mungkin berasal dari semua saksi pertarungan Rowle melawan pria misterius 
itu. 

Salah satunya berdarah dari lututnya, persendiannya terkilir, mungkin patah. Mereka 
dipelintir ke arah yang tidak wajar, tetapi dia berdiri seolah-olah tidak ada yang terjadi. 

Yang lain menekuk lehernya ke arah yang tidak mungkin, tetapi tidak menghentikan tawa 
gilanya sedetik pun. Dengan suara berderak, dia mengembalikan lehernya ke tempatnya, 
lalu melanjutkan tertawa. 

"Aku harus pergi membantunya...!" 

Feli, sambil terus menyembuhkan Grerial, telah melihat seluruh pertempuran. 

" Tidak--- " 

Tapi suara lain menghentikannya. 

"Jangan, lakukan itu." 

Grerial tidak menatapnya tetapi ke arah lain. Dia kemudian tersenyum dan 
menghentikannya dengan gerakan kecil. 

"Tapi Yang Mulia ....!" 

"Tidak perlu khawatir ... dia pergi." 

Grerial kemudian menunjuk pria yang dia bicarakan, seseorang yang dia percayai 
sepenuhnya. 

"Lihatlah dia." 

Grerial menunjuk pria dengan rambut merah menyala. 



Dia sudah menyingsingkan lengan bajunya, menunjukkan lengannya yang dihiasi dengan 
ukiran ritual yang mirip dengan tato suku. 

Matanya yang jernih dan berapi-api menyala dengan semangat juang. 

"Jika dia akan bertindak, maka kita tidak perlu melakukan apa-apa." 

Grerial duduk kembali di tanah dan terkekeh pada dirinya sendiri. 

Di lembaga pembelajaran yang terletak di negara tertentu, keduanya telah belajar bersama. 

Grerial mengingat julukan itu, atau lebih tepatnya, julukan mengejek yang dipanggil 
temannya. Sangat kontras dengan "Gravity" miliknya. 

"Untuk sementara, dia mengira aku adalah musuh terbesarnya...jadi aku tahu lebih dari 
siapa pun betapa kuatnya dia." 

Pria berambut merah, lahir tanpa bakat sihir sedikitpun, telah mengejar Grerial, seseorang 
yang sangat dekat untuk memasuki ranah "Pahlawan," sepanjang hidupnya. 

Terlepas dari kurangnya bakat sihirnya, di institut nilainya dalam praktik selalu menjadi 
yang terbaik kedua di antara semua siswa, hanya dilampaui oleh Grerial. 

Kekuatan bertarungnya rendah, tetapi tekniknya lebih unggul dari orang lain --- dan 
julukan sarkastik yang diberikan kepadanya adalah "Semua Usaha". 

Siswa yang sangat tidak seimbang itu, tentu saja, Welles May Rinchelle. Setiap kali mereka 
mengadakan ujian praktek, Grerial mengulangi bahwa, jika Welles bisa menggunakan sihir, 
dia mungkin tidak akan pernah bisa menang melawannya. 

Dia tidak bermaksud sebagai pujian atau cara untuk menghibur Welles. Itu tidak lain 
adalah kebenaran yang jujur. 

Karena itulah Grerial sekarang memberi isyarat agar Feli berhenti. 

"Giliran kita sudah berakhir kali ini." 

. 

Pada saat yang sama, suara lain naik. 

"Aku adalah pangeran kedua dari kerajaan Rinchelle. Welles May Rinchelle." 

Welles berbicara keras dan jelas, untuk menarik perhatian, untuk menunjukkan 
kehadirannya, untuk membangunkan dirinya sendiri. 

"Untuk berani memerintahkan pewaris takhta berikutnya untuk mundur...kau cukup 
arogan, Rowle Zwelg." 



Setelah beberapa detik, Welles menarik napas dan melanjutkan. 

"Jangan mencoba melakukan semuanya sendiri!! Kamu bodoh kurang ajar! " 

Teriakan marah bergema di sekitarnya. 

Welles, bagaimanapun, ingat bagaimana perilakunya, dikritik beberapa hari sebelumnya 
oleh adik laki-laki dari sahabatnya Grerial, dan tindakan Rowle saat ini agak mirip dan 
tertawa pada dirinya sendiri. 

"Pertarungan ini bukan milikmu sendiri." 

Bahkan jika Rowle bergabung dengan misi untuk alasan pribadinya sendiri, Welles tidak 
bisa berdiam diri sementara sekutunya, orang-orang yang dia kenal, sedang terluka. 

"Pertarungan ini milik kita semua. Haruskah aku meninggalkanmu untuk berjuang 
sendirian? Haruskah saya tidak melakukan apa-apa dan melarikan diri? Apakah Anda pikir 
saya akan pernah puas seperti itu? " 

Welles, pria yang tidak pernah diberkati oleh sihir, dicemooh dengan julukan seperti 
"Semua Usaha", tahu betul bagaimana rasanya memiliki frustrasi yang menumpuk di dalam 
diri sendiri. Seolah dipanggil oleh kata-katanya, pola yang terukir di lengannya --- 
"Phaeresia" --- mulai bersinar samar. 

"Pangeran ... Welles ..." 

"Ada apa dengan wajah itu?" 

Welles tersenyum melihat ekspresi Rowle yang tidak bisa berkata-kata. 

"Aku bergabung dalam pertempuran, Rowle. Tidak ada objek." 

Kata-kata Welles mungkin membuat Rowle sadar bahwa segala upaya untuk membujuknya 
tidak akan membuahkan hasil. 

Ahli kimia itu menatap ke langit, sementara kakinya masih dalam pemulihan, dan menghela 
nafas menyerah. 

"Tidak bisa dihindari, kan." 

Rowle memikirkan pangeran yang keras kepala, yang tidak akan pernah mengubah 
arahnya begitu sudah ditentukan, dan menyadari bahwa salah satu skenario yang tidak 
diinginkan yang dia prediksi akan terjadi baru saja menjadi kenyataan. 

Rowle memegang dahinya dengan tangannya, matanya terpejam. Meskipun demikian, 
ekspresinya agak damai, bahkan sedikit bahagia. 



"Jika Anda harus membenci seseorang, Anda harus membenci diri sendiri karena 
menerima untuk mengukir 'Phaeresia' pada saya." 

"Phaeresia", teknik ukiran tradisional Rinchelle. 

Dari segi penampilan, itu terlihat seperti tato suku, tetapi simbol yang diukir melalui teknik 
ini --- pada dasarnya, memungkinkan ukiran itu menggunakan sihir. 

Dikatakan bahwa bakat sihir ditentukan saat lahir, dan tidak mungkin mempelajari sihir 
baru setelahnya. 

"Phaeresia" adalah alat untuk memutarbalikkan kebenaran yang sudah mapan. 

Teknik ini mengharuskan kulit dan daging di atas saraf dipotong dengan pisau bedah 
khusus dan diukir dengan simbol "Phaeresia". 

Tak perlu dikatakan, itu sangat menyakitkan. 

Simbol-simbol itu terukir saat seluruh tubuh mengalami rasa sakit yang sama dengan 
dipoles oleh penggiling. 

Welles dengan keras kepala menolak untuk mengeluarkan teriakan sekecil apa pun selama 
operasi, tetapi, selama beberapa hari setelah itu semua dari bahu ke bawah terasa tidak 
wajar, jadi dia belum mencoba menggunakan "Phaeresia" sampai sekarang. 

"Saya harap Anda tidak menghalangi saya, Yang Mulia." 

"Tutup perangkapmu." 

Pernyataan Rowle menyiratkan pertanyaan apakah lengan Welles baik-baik saja atau tidak, 
tetapi yang terakhir hanya menjawab dengan kasar. 

"Lagi pula, sudah terlambat untuk mencoba lari, bukan?" 

Lawan sedang melihat mereka, tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Mereka tidak bisa 
melihat ekspresinya, tapi dia pasti sangat ingin berkelahi. 

Pria itu kemudian perlahan membuka mulutnya--- 

"Apakah kamu sudah selesai?" 

Seringai sombong di wajahnya, pria itu menghunuskan pedang transparannya yang seperti 
kaca. Welles dan Rowle kemudian berhenti berbicara dan bersiap untuk bertempur. 

"Ha ha! Jaga kewaspadaanmu, ya? Sangat mengesankan." 

Pria itu mengayunkan pedangnya ke tanah dua, tiga kali seolah-olah untuk menguji 
jangkauannya. 



"Kita bisa menang bersama? Apakah itu yang Anda pikirkan? Berhentilah bermimpi saat 
Anda berada di depan." 

Pria itu terkekeh pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan. 

"Manusia adalah makhluk yang lemah. Anda takut mati dari lubuk hati Anda, dan jika 
seseorang yang Anda kenal meninggal sebelum Anda, Anda bahkan tidak bisa 
mengendalikan emosi Anda lagi." 

Kata-kata pria itu mungkin terprovokasi oleh percakapan Rowle dan Welles. Sekutu yang 
saling percaya pasti bisa diandalkan, tetapi pada saat yang sama, mereka juga bisa menjadi 
kelemahan. Jadi pria itu benar-benar memandang rendah mereka. 

"Cinta? Persahabatan...? Haha....kau membuatku sakit." 

Pria itu mengangkat pedangnya setinggi mata, siap menyerang. 

" Jadi sekarang--- " 

"Diam sudah." 

Pidato mengejek pria itu akan berlanjut, tetapi dia tidak diizinkan untuk menyelesaikan 
kalimatnya. 

"Kau membuat telingaku sakit. Cukup dengan kebisingannya." 

Welles mengarahkan telapak tangannya ke bawah. 

Welles merasa seperti ada sesuatu yang keluar dari lengannya, keluar dari tubuhnya. 

Itu adalah sensasi yang belum pernah dia alami sebelumnya. 

Sensasi kehilangan yang aneh membuatnya kehilangan keseimbangan untuk sesaat, tetapi 
dia dengan cepat pulih dan menyeringai. 

Melebihi rasa sakit dari sensasi asing, euforia hanya semakin tinggi. Kegembiraan untuk 
bisa berdiri di panggung yang sama dengan yang lain mengambil alih pikirannya untuk 
sementara waktu. 

Cara menggunakan kemampuannya secara alami muncul di benaknya. 

Ukiran itu sendiri tahu semuanya. 

"Tidak perlu belas kasihan." 

Kata-kata kekerasan yang diucapkan dengan anggun. 

"Hancurkan -- 'Phaeresia'!" 



Pada saat yang sama, lingkaran sihir emas besar muncul. 

Sebelumnya Selanjutnya 
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Lingkaran sihir bersinar dengan rona emas samar. 

Dari lingkaran, benda-benda pucat seperti baji muncul, menarik keluar rantai yang mereka 
kaitkan, bergemerincing dan berderak. 

"Kunci dia." 

Irisan yang dirantai mulai melingkari pria itu, seperti ular. 

Mereka melilit seluruh tubuh pria itu, berderak dan menggiling, memancarkan suara yang 
menyakitkan. 

"...ha ha ha. Saya melihat, saya melihat ... " 

Pria itu, bagaimanapun, bukannya terjebak tampaknya mengamati: dia terus menyeringai 
dan tertawa, sambil melihat "Phaeresia". 

Namun, bagi Welles, reaksi seperti itu sangat disambut baik. Dia tidak tahu apakah pria itu 
meremehkan mereka atau mabuk dengan kekuatannya sendiri, tetapi dia tidak bisa 
berharap untuk kesempatan yang lebih baik. 

Dengan demikian, dia melakukannya lagi. 

Sambil melihat targetnya dengan dendam, Welles memanggil teknik ukirannya sekali lagi. 

"Tangkap -- 'Phaeresia'!" 

Di atas kepala pria itu, satu lingkaran emas lagi muncul. 

"........" 

Pada saat itu, untuk pertama kalinya, mata pria itu menunjukkan semacam kegelisahan. 

Ekspresi percaya dirinya retak, sedikit sekali --- lalu terpelintir. 

"Hn....gh..!!" 

Pria itu mulai memusatkan kekuatannya untuk melepaskan diri dari cengkeraman 
"Phaeresia", tetapi Welles tidak hanya berdiri di sana dan membiarkannya. 

Dari lingkaran sihir emas yang baru muncul, potongan rantai lainnya muncul, yang juga 
melilit tubuh pria itu. 



Dua, tiga, empat, lima--- 

Rantai yang tak terhitung jumlahnya mengikat pria itu, secara bertahap 
menyembunyikannya sepenuhnya. 

"Itu lebih cepat dari yang diharapkan." 

Welles menghunus pedang di pinggangnya. 

Pedang sederhana, tanpa hiasan. Bilahnya, bagaimanapun, memiliki kilau terang yang 
menunjukkan bahwa itu pasti produk dari pandai besi yang berbakat. 

Welles telah menghunus pedangnya untuk bersiap jika terjadi sesuatu, tetapi tidak ada 
yang terdengar dari rantai yang terkumpul. Welles kemudian menyimpulkan bahwa itu 
tidak perlu dan hendak mengembalikan pedangnya ke sarungnya. 

"Ini belum berakhir!! Pangeran Welles!!!" 

Pada saat yang sama ketika Rowle berteriak, rantai "Phaeresia" retak. 

Retakan kemudian menyebar lebih dan lebih --- 

"....Ini tidak lucu..." 

"Phaeresia" adalah ritual rahasia keluarga kerajaan Rinchelle. 

Pria itu telah menerima beban penuh dari kekuatannya, namun--- "Tidak buruk, tidak 
buruk sama sekali! Kamu membutuhkan lebih banyak kekuatan untuk menahanku!!" 

Pria itu bertindak seperti serangan Welles bahkan bukan kemunduran kecil. Kemampuan 
bertarungnya benar-benar tak terduga. 

Namun, mata pria itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. 

"Maaf, tapi kamu turun dari panggung sekarang." 

Begitu pria itu selesai berbicara, siluetnya kabur dan menghilang. 

Rantai baru mulai keluar dari lingkaran sihir, tetapi mereka tidak dapat membungkus 
target yang tidak dapat mereka temukan. Dengan target mereka hilang, rantai bergerak 
tanpa tujuan. 

Kemudian, didahului oleh hembusan angin, tebasan pedang mendekat dengan kecepatan 
yang sangat tinggi. 

"..........ah?" 

Welles menghindari serangan di detik terakhir. 



Serangan itu benar-benar datang dari belakangnya, tetapi Welles menghindarinya 
sepenuhnya. 

Sebuah suara tercengang kemudian bisa terdengar. 

Pria itu, mengerutkan kening setelah tiba-tiba memotong udara, melihat pedangnya. Tidak 
ada jejak darah pada bilahnya, tentu saja. Dia kemudian memutuskan untuk menyerang 
dengan tendangannya dan mengangkat kaki untuk menyerang, tapi--- "Siapa yang kamu 
coba pukul, dasar otak bodoh." 

Setiap pukulan dengan mudah dihindari. 

Welles menghindari setiap serangan, hampir seolah-olah dia bisa melihat masa depan. 
Mungkin, karena dia menyaksikan serangan luar biasa kuat pria itu dari jarak yang sangat 
dekat, keringat mulai menetes dari dahinya. 

"Haha...hahaha." 

Seringai liar di bibirnya, pria itu melanjutkan serangan tanpa henti, menggunakan pedang, 
kaki, dan lututnya, tanpa tanda-tanda berhenti. Welles, bagaimanapun, berhasil 
menghindari mereka semua. 

. 

"Itu luar biasa..." 

Seseorang berbicara. 

"Itulah yang kamu sebut jenius." 

Grerial melanjutkan, senang seolah-olah dia telah dipuji sendiri. 

"Dia memiliki semacam naluri binatang yang memungkinkan dia menghindari serangan 
seperti itu. Saya sudah mengenalnya sejak lama, tetapi saya bisa menghitung berapa kali 
saya benar-benar memukulnya dengan jari satu tangan." 

Rowle kemudian bergabung dalam pertempuran, menjadikannya dua lawan satu. 

Dari segi jumlah, Rowle dan Welles jelas diuntungkan. 

Orang mungkin berpikir bahwa situasinya akan segera menguntungkan mereka... 

Tapi keseimbangan itu segera hancur. 

. 

"Haah....haah....haah...." 



Menghindari Welles mengharuskan dia untuk menahan napas dan fokus pada saraf di 
seluruh tubuhnya. 

Bahkan dengan kemampuan "yang saleh" seperti itu, dia akhirnya akan kehabisan energi. 

Satu kesalahan tunggal akan berakibat fatal dalam pertempuran: kelelahan mentalnya pasti 
mencapai batasnya juga. Sorotan dendam di matanya, Welles menjauh dari pria itu. 

Setelah hanya beberapa menit dari awal pertempuran, Welles sudah terengah-engah. 

Bagi Welles dan yang lainnya, mengalahkan pria itu tidak berarti kemenangan: mengulur 
waktu adalah tujuan mereka. Tidak perlu mengalahkan lawan mereka sama sekali. Welles 
kemudian menggunakan sihirnya lagi, ideal untuk mengulur lebih banyak waktu. 

" Tangkap--- " 

Namun, pria itu sepertinya telah menunggu hanya untuk itu. Dia dengan cepat mendekati 
Welles, mungkin bertujuan untuk menjatuhkannya sekali untuk selamanya, karena dia 
benar-benar mengabaikan Rowle dalam prosesnya. 

"Sayang sekali bagimu--- " 

Pria itu memfokuskan lebih banyak kekuatan pada pedang transparannya, membisikkan 
semacam nyanyian dan- 

" ---Aku muak melihat mantra itu!" 

Pria itu mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. 

Pedang itu terukir di tanah, diikuti oleh embusan angin yang menderu. 

Tapi Welles menghindarinya dengan mudah. 

"Haha...hahaha!! Ha ha ha ha!!!" 

Welles tidak terluka, tetapi pria itu masih tertawa terbahak-bahak, senyum gembira di 
wajahnya. Welles tidak bisa tidak ragu. 

Keraguan ini mempengaruhi pemikirannya; dia secara naluriah berbalik dan 
memperhatikan bahwa ada sesuatu di mana tebasan itu mengarah, dan kakinya bergerak 
di depan pikirannya. 

"Hindari itu, Greriaaaaaallll!!!" 

Sebuah teriakan, jeritan, meraung di sekitarnya. 

Welles memiliki kilasan kemungkinan masa depan dan berteriak sekeras yang dia bisa. 



Tubuh Welles dan Rowle bergerak secara naluriah, tapi --- mereka tidak bisa tepat waktu. 

Kematian. 

Kata seperti itu secara spontan muncul di benak mereka. 

"M-permisi...!!" 

Feli menyadari bahayanya, dengan cepat menghentikan penyembuhannya dan mencoba 
membawa Grerial pergi, tetapi bahkan pemikirannya yang cepat pun terlambat. 

Setengah dari tubuh Grerial akan ditebas...atau begitulah yang ditakuti semua orang. 

Pedang bayangan yang tergantung di pinggang Feli tergelincir dan jatuh ke tanah. Itu 
adalah gerakan yang tidak wajar sehingga terlihat seperti sengaja jatuh. 

"....ah" 

Feli tahu dia tidak bisa meraihnya, tapi tetap mengulurkan tangannya ke arah pedang. 

Detik berikutnya, sesuatu mengguncang gendang telinganya. 

Pedang itu berubah bentuk. 

Pertama berubah menjadi semacam cairan seperti lendir, kemudian tumbuh lebih besar 
seperti nyala api, akhirnya berubah menjadi bayangan berbentuk bulan sabit. 

Dia pernah melihat siluet itu di suatu tempat sebelumnya. 

Sudah terlalu jelas siapa yang bertanggung jawab. 

. 

< > 

. 

Bayangan bulan sabit berbenturan dengan tebasan yang mendekat: setelah beberapa detik 
gesekan, keduanya menghilang di udara tipis. 

"........" 

Semua orang yang hadir menatap dengan mata terbelalak pada peristiwa tak terduga itu. 

Tidak peduli berapa banyak mereka memikirkannya, mereka tidak tahu apa yang terjadi. 
Akhirnya, pria itu berbicara lebih dulu. 

"....apa yang kamu lakukan?" 



Tidak ada yang bisa memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Namun, dua orang telah mencapai kesimpulan yang sangat dekat dengan kebenaran. 

"Haha, hahaha!!" 

Salah satu dari mereka, Rowle, mulai tertawa riang. 

Suaranya melonjak kegirangan, kegembiraan melihat salah satu harapannya terpenuhi. 

"Aku tahu itu..." 

Rowle melihat ke tanah yang diukir oleh "Spada". 

"Itu benar-benar ... yang asli." 

Dia kemudian mengingat malam itu. 

Pertanyaan yang diajukan Rowle "dia". 

"Spada" yang dibawa Feli mungkin diberikan kepadanya sebagai jaminan untuk 
melindunginya. 

Pedang yang memiliki kekuatan seperti itu pasti diberikan padanya setelah mengetahui 
situasi apa yang mungkin akan dia hadapi. Jika satu pedang sekuat itu, teori lain juga 
mendapatkan lebih banyak kredibilitas. 

Identitas orang yang berhasil mengalahkan Idies Farizard sang "Game of Illusions," 
dikatakan sebagai salah satu "Pahlawan" yang paling merepotkan selama akhir perang di 
Afillis, diselimuti misteri. Rowle merasa dia bisa membayangkan "Pahlawan" yang 
memimpin Afillis menuju kemenangan meskipun mereka sangat dirugikan dalam hal 
pasukan. 

"Kahaha, begitukah... jika kamu tidak menjawab maka--- " 

Pria itu juga terkejut dengan kejadian tak terduga, tetapi segera berlalu. Ekspresinya 
berubah menjadi senyum liar lagi. 

"Aku hanya harus melakukannya lagi!!" 

"Pangeran Welles!!!" 

"Saya tahu!!" 

Rowle menyadari sebelum orang lain apa yang akan dilakukan pria itu dan berteriak. 
Sebagai tanggapan, Welles memfokuskan kekuatannya, untuk mengaktifkan "Phaeresia". 

Lingkaran sihir emas muncul lagi. 



Rantai yang dilengkapi dengan irisan muncul dari sana, berdentang dan berderak, dan 
melilit target mereka. 

Namun -- 

" Aku sudah memberitahumu--- " 

Pria itu menghunus pedang transparannya yang seperti kaca dan--- " ---Aku sudah muak 
dengan ini!!" 

--- memotong rantai yang mendekat dan lingkaran sihir yang menciptakannya. 

"Orang ini benar-benar gila...!!" 

Dengan ekspresi masam di wajahnya, Welles menerima kenyataan yang dia hadapi dan 
mengangkat suaranya dengan nada tertekan. Meski begitu, dia melihat ke belakang pria itu. 
Tidak ada keputusasaan dalam ekspresinya seolah-olah dia tahu apa yang akan terjadi. 

"Tapi jika kamu membuang muka sebentar, itu adalah kemenangan kita...!" 

Perhatian pria itu terfokus pada "Phaeresia" sejenak. 

Memanfaatkan waktu itu, Rowle mendekatinya dari belakang, tanpa diketahui. 

Dia menarik kembali lengan kanannya dan, tanpa ragu-ragu, memberikan pukulan kuat, 
tapi--- "Saya bilang!! kamu!! Terlalu lambat!!" 

Pria itu berputar dengan momentum yang baik dan membalas pukulan Rowle dengan 
tendangan lokomotif, seolah-olah dia telah melihatnya selama ini. 

"Ghah...ah...!?" 

Tendangan pria itu tertancap jauh di perut Rowle, bahkan sebelum tinju Rowle bisa 
mencapainya. Rowle merasakan sesuatu yang pecah dengan sentakan rasa sakit menjalari 
tubuhnya. Pukulan tendangan itu mendorong cairan di tubuh Rowle ke atas, mencapai 
tenggorokannya dan membuatnya terbatuk-batuk saat dia terlempar. 

Beberapa detik kemudian, suara benturannya bisa terdengar. 

Sebuah suara yang dengan jelas menyatakan bagaimana urutan serangan mereka tidak 
berhasil. 

Welles masih mencoba mengaktifkan "Phaeresia" sekali lagi. Pada saat yang sama, 
peristiwa tak terduga lainnya terjadi. 

"....hn?" 

Yang pertama diperhatikan adalah pria itu. 



Perasaan tertekan yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. 

Perlahan-lahan, sesuatu berubah di bidang pandangnya. 

"Apa yang--- " 

Sesuatu yang terbuat dari bayangan. 

Benda yang tak terhitung jumlahnya terbang lebih dekat, memenuhi bidang pandang pria 
itu semakin banyak. 

"......." 

Itu terjadi dalam sekejap mata. 

Dalam waktu singkat yang dibutuhkan pria itu untuk mengenali benda-benda yang masuk, 
mereka sudah sangat dekat. Pria itu menghela napas. Tidak ada kata yang keluar. 

Kecepatan di mana mereka mendekat sangat cepat. Kuantitas dan kepadatan mereka mirip 
dengan banjir. 

Saat benda berwarna bayangan mendekat, sifat asli mereka terungkap. 

Benda-benda itu panjang dan tipis. 

Benda-benda yang semuanya tampak memiliki bentuk tertentu. 

Mereka tampak seperti--- 

"...pedang?" 

Jumlah mereka dengan mudah melebihi 100. 

Pria itu melihat ke kiri dan ke kanan, mencari pencipta mereka. Tetapi tidak dapat 
menemukan siapa pun. 

Hanya satu hal. 

Dia hanya bisa melihat semacam massa berkabut, mendekat dengan kecepatan yang tidak 
manusiawi. 

Kemungkinan pertama yang terlintas di benaknya adalah monster. 

Tapi pria itu tidak bisa memikirkan monster mana pun yang mampu bergerak dengan 
kecepatan tinggi seperti itu. 

" --------- " 



Jarak itu semakin lama semakin kecil. 

Pada awalnya, dia hanya bisa melihat massa hitam, tetapi dari waktu ke waktu, informasi 
itu berubah. 

Sedikit demi sedikit, lebih banyak detail menjadi terlihat. Siluet yang bisa dia kenali. 

Tangan memegang pedang berwarna bayangan. 

Dia tahu itu sama dengan pedang yang mendekat seperti gelombang yang mengamuk. 

"Itu" 

Seorang manusia. 

Tidak ada waktu untuk mengucapkan bahkan dua kata itu. 

Fragmen informasi berkumpul di benaknya, mendorong pemahamannya hingga batasnya. 

Mata terbakar seperti api. 

Rambut pirang yang mencolok. 

Pria itu ingat membuang seseorang seperti itu. Jadi dia menyimpulkan bahwa harus ada 
anggota lain dari party Rowle. 

Pada saat yang sama, benda seperti ujung pedang muncul dari tanah, di sekitar pria itu. 

"Sialan Anda...!" 

Suara pria itu menunjukkan kegelisahannya. 

Dia menggigit bibir bawahnya, menggeram keluar dari giginya. 

Dia mungkin menyadari bahwa bahkan dia berada pada posisi yang kurang 
menguntungkan terhadap kuantitas yang mendekat. 

Pria itu melangkah mundur, untuk membuat jarak lebih jauh antara dirinya dan pedang, 
tetapi sebuah suara mencapainya sebelum dia sempat. Suara yang dingin, kering, namun 
kuat. 

"Bunuh --- Spada." 

Kata-kata yang diucapkan tanpa belas kasihan, yang memerintahkan gelombang hitam 
kekerasan untuk menghujani pria itu. 

Sebelumnya Selanjutnya 
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"...apakah itu benar-benar baik-baik saja, tuan?" 

Anak laki-laki itu, sekitar 14 atau 15 tahun, bertanya pada wanita yang lebih tua. 
Sementara dia mengenakan pakaian dan peralatan yang agak lusuh, sikapnya yang tegas 
dan waspada menunjukkan bahwa dia harus menjadi penjaga yang ahli. 

"Oke? Tidak ada yang baik-baik saja, tetapi saya tidak punya pilihan selain mengikutinya. " 

Duduk di sebelah anak laki-laki itu adalah seorang wanita berusia tiga puluhan, pedagang 
kuat Dvorg Tsarrich, yang menjawab pertanyaannya dengan nada jengkel dalam suaranya. 

"Tidak ada pilihan?" 

"Ya, yah...bagaimana aku bisa mengatakannya? saya berjudi. Aku bertaruh dengan ahli 
kimia jahat itu." 

Dvorg tampaknya akrab dengan kata-kata "ahli kimia jahat." Di Rinchelle, kata "ahli kimia" 
akan membuat siapa pun memikirkan orang tertentu, sebelum orang lain. 

"Jika Anda pernah melihat seorang anak laki-laki dengan rambut emas dan mata merah, 
seorang bangsawan berpakaian indah, jika mereka datang mengunjungi Anda, dengarkan 
apa yang dia katakan, dia memberitahu saya." 

Berdasarkan kata-kata "seorang bangsawan berpakaian indah", Dvorg berasumsi 
pengunjung ini adalah bangsawan dari negara lain, seorang musafir atau pewaris saudagar 
kaya, jadi dia memutuskan untuk memindahkan markasnya ke gang belakang yang tidak 
akan pernah dimiliki orang normal. berpikir untuk mengunjungi. Namun -- 

"Taruhannya untuk satu minggu. Jika tidak ada yang datang, ahli kimia jahat itu akan 
melakukan apa saja yang saya minta!" 

"Itu..." 

Bocah itu ingin mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang mengesankan untuk 
dipertaruhkan pada taruhan, tetapi karena Dvorg telah kalah, dia menyadari bahwa tidak 
sopan untuk mengatakannya dan menelan kata-katanya. 

"Dan aku berencana membuat ahli kimia jahat itu menjadi pekerja kerasku...!" 

Setelah perkenalan semacam ini, Dvorg melanjutkan. 



"Siapa yang mengira dia benar-benar akan datang ke gang belakang? Dan sendiri juga! Dia 
membuat bajingan menyerangnya, tapi dia mencambuk pantat mereka dan kemudian 
hanya tinggal di sana!? Orang waras mana yang melakukan itu!? 'Pangeran Sampah' itu 
hanya....!" 

"Menyerah padanya...? Menguasai...." 

Anak laki-laki itu memandang wanita itu dengan celaan. 

"Ya!! Ya itu betul! Aku mengirim setengah dari mereka!! Karena saya ingin meletakkan ahli 
kimia jahat itu di bawah jempol saya! Apakah itu sangat buruk!?" 

".....ehm." 

"Apa itu tadi!? Dia mengirim semua bajingan bergegas, dia menghentikan orang dari 
bergerak dengan sihir, dia dengan benar menundukkan kepalanya saat membuat 
permintaan! Di mana bagian 'sampah' sang pangeran?? Dia hanya anak yang baik jauh di 
lubuk hati, bukan!? Kotoran!!" 

"...kau bahkan tidak menghinanya sekarang, tuan..." 

Dvorg sangat gelisah sehingga dia hampir kehabisan napas, sementara bocah itu 
menatapnya dan menghela nafas. 

"...yah, sekarang semuanya sudah berlalu. Saya menyiapkan kapal dan memberikannya 
kepadanya, jadi saya sudah selesai. " 

Namun -- 

"Mengesampingkan ahli kimia jahat, keterlibatan Warrick adalah kejutan." 

"Warrick?" 

"Ya. Dia jarang menunjukkan minat pada orang..." 

Seorang pria dengan kepribadian menyendiri, sangat sulit untuk dipahami. 

Itulah yang diketahui Dvorg tentang Warrick. Bahkan jika waktu telah berlalu, kepribadian 
tidak berubah dengan mudah. 

"Kurasa ada sesuatu yang istimewa pada pangeran itu." 

"Kamu tidak memeriksa surat pengantarnya, kan? Kami tidak punya bukti bahwa Tuan 
Warrick benar-benar memperkenalkan--- " 

"Tidak, itu tidak mungkin." 

Dvorg melanjutkan, sambil mengingat kenangan masa lalu. 



Dia menjawab dengan nada mencela diri sendiri. 

"Dia hanya memperkenalkan dirinya sebagai "Warrick" kepada orang-orang yang bisa dia 
percaya. Dia tidak menggunakan nama palsu sepertiku, jadi itu pasti Warrick yang asli. Jadi 
saya tidak ragu tentang perkenalannya." 

"....Saya mengerti." 

"Haruskah aku menganggap ini sebagai peristiwa yang tidak menguntungkan, atau secara 
tak terduga mendapatkan koneksi yang berharga...? Menurutmu ini apa?" 

"Hm, baiklah." 

Bocah itu mengingat rangkaian acara. 

Kemampuan untuk secara instan membuat lusinan pria tidak berdaya. 

Pikiran dan tubuh cukup cepat untuk bereaksi terhadap situasi yang tidak terduga. 

Tekad yang teguh dan kepribadian yang tidak menyembunyikan apa pun. 

Julukan "Pangeran Sampah" sangat terkenal: bocah itu juga mendengarnya. Dia adalah 
seorang pangeran yang mengabaikan tugas kerajaannya dan menikmati gaya hidup 
dekaden, atau begitulah kata orang. 

Namun, orang yang dilihatnya lugas dan berprinsip dan tidak mencerminkan rumor seperti 
itu sama sekali. 

Atas dasar seperti itu, bocah itu berbicara. 

"Koneksi yang berharga, menurutku." 

"... hm." 

Dvorg berpikir dengan tenang selama beberapa saat, lalu berbicara lagi. 

"Pepatah 'pahlawan zaman' mungkin telah muncul di hadapanku ..." 

Beberapa wajah dan tokoh terlintas di benaknya. 

Putri Mephia Zwai Afillis, yang secara pribadi berdiri di garis depan dan membuat namanya 
dikenal luas dalam perang baru-baru ini. 

Grerial Hanse Diestburg, pangeran yang bisa menjadi Pahlawan. 

Welles May Rinchelle, yang mengatasi kekurangan bakat alaminya dengan kecakapan 
bertarung yang jenius. 



"Iblis Perang" dan "Garis Kematian" kekaisaran. 

Ada terlalu banyak bakat luar biasa untuk dihitung di dunia saat ini. 

"Yah, aku pikir kamu mungkin salah satu dari mereka juga." 

Dvorg kemudian melirik ke arah bocah itu. 

"....jangan bercanda, tuan." 

Bocah itu membiarkan kata-katanya berlalu begitu saja, semacam kelelahan dalam 
suaranya. 

"Aku tidak ingin disatukan dengan monster seperti itu." 

"Astaga. Tapi bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa hubungan dengan salah satu 
monster itu sangat berharga?" 

"Itu hanya semantik ... rasanya dia membawa kegelapan yang berat di dalam dirinya." 

Bocah itu melanjutkan seolah mengingat kenangan nostalgia yang jauh. 

"Orang seperti itu adalah orang yang paling aku takuti." 

"Oh? Mengapa demikian?" 

"Mengapa kamu bertanya..." 

Anak itu tidak menjawab. 

Bagi bocah itu, "Pangeran Sampah" adalah seseorang yang tidak dapat dipahami, tidak 
terduga. Dia membunuh tanpa ragu-ragu dan tidak menunjukkan belas kasihan. 

Jika dia memutuskan sesuatu, dia akan melakukannya sampai akhir, dan dia memiliki 
kemampuan yang cukup untuk memastikan ini akan terjadi. Dia juga membawa beberapa 
beban. 

Bocah itu, menyusun kata-kata seperti itu di benaknya, tahu dia tidak akan pernah ingin 
menjadikan "Pangeran Sampah" menjadi musuhnya, lalu terkekeh pada dirinya sendiri. 
Mereka yang memikul beban seperti itu adalah musuh yang paling menakutkan, pikirnya. 

"Untuk tentara bayaran kecil yang kotor sepertiku, orang-orang yang tidak takut mati 
seperti dia adalah yang terburuk." 

"......." 

"Betulkah." 



Bocah itu memikirkan lagi tentang pangeran yang, pada saat itu, telah meninggalkan 
Rinchelle di kapal, lalu berbicara lagi, perlahan. 

"Aku harap aku tidak pernah harus menghadapinya sebagai musuh, jujur--- " 

◆◆pa 

--- membunuh. 

Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus membunuh. 

Jika Anda tidak ingin kehilangan yang penting bagi Anda, terlebih lagi. 

Alarm berbunyi lagi dan lagi di pikiranku, semakin keras. 

Itu sudah dimulai sejak "Spada" yang kuberikan Feli telah diaktifkan, dan tidak berhenti 
sejak itu. 

Jantungku berdetak sangat cepat sehingga aku mulai khawatir itu akan meledak. Pembuluh 
darahku berdenyut begitu keras sehingga aku tidak bisa mendengar apa-apa lagi. 

"......." 

Aku menggigit bibir bawahku, keras. Saya merasakan darah menyebar di mulut saya dan 
rasa sakit yang menyengat. Berkat itu, aku bisa mendapatkan kembali ketenanganku 
sedikit. 

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

Untuk menghormati kehendak saudara laki-lakiku, atau karena ini lebih baik untuk Welles 
May Rinchelle, aku tidak perlu memasuki tempat kejadian. 

Berpikir seperti itu, saya akhirnya memaksa Feli untuk terlibat. 

Pada akhirnya, saya mungkin hanya ingin tidak memperlakukan mereka dengan cara yang 
sama seperti mentor saya dan yang lainnya. 

Bahkan jika saya mengatakan mereka penting bagi saya, bahkan jika saya menganggap 
mereka seperti itu, saya masih tidak melihat mereka dengan cara yang sama seperti yang 
saya lakukan dengan mentor saya dan yang lainnya. Jika Grerial adalah mentorku...jika dia 
adalah Tiera... 

Kalau begitu, aku mungkin akan pergi bersamanya, bahkan jika aku harus merangkak dan 
memohon. Saya bisa mengatakannya dengan percaya diri. 

Saya tidak akan pernah membiarkan mereka mati lagi, tidak peduli apa yang harus saya 
korbankan. 



Namun pada kenyataannya, saya membuat jarak antara saya dan mereka. 

Naluriku, jiwaku, memisahkan mereka. 

Saya akan pergi bertarung dengan mentor saya dan yang lainnya, saya akan bertarung 
sampai mati. 

Tapi bagaimana dengan Grerial dan yang lainnya? 

Saya menjawab pertanyaan ini dengan mundur selangkah. 

Dan inilah hasilnya. 

Saya menganggap mereka penting bagi saya tetapi tidak menunjukkan keterikatan yang 
ekstrem kepada mereka. Jadi saya sekarang disiksa oleh penyesalan seperti itu. 

Itu sama sekarang: saya gelisah, tidak bisa berpikir jernih. "Spada" yang saya berikan 
kepada Feli adalah satu-satunya dukungan saya, tetapi saya juga kehilangan itu. 

Itu akan terjadi lagi. Saya akan kehilangan hal-hal penting bagi saya lagi. Ketakutan ini 
membuat saya akhirnya menyadarinya. 

Feli dan Grerial sama pentingnya bagiku seperti mentorku dan yang lainnya. Aku merasa 
detak jantungku semakin liar. 

Saya dan "Spada" saya adalah satu dan sama. 

Sama seperti seseorang dan bayangannya yang tak terpisahkan, aku dan "Spada"ku juga 
tidak pernah terpisah. 

Jika seseorang kehilangan anggota tubuh, bayangan mereka akan memantulkannya. 
Dengan cara yang sama, jika sesuatu terjadi pada "Spada" saya, saya bisa tahu. Jadi saya 
pikir. 

"Jangan membuatku kehilangan siapa pun lagi..." 

Saya terus mengulangi kata-kata seperti itu di hati saya. 

Saya mencengkeram "Spada" saya dengan lebih banyak kekuatan. 

Tidak ada waktu untuk berpikir. 

Bahkan jika saya hanya bergegas tanpa berpikir, bagaimanapun, saya tidak akan berhasil 
tepat waktu. Mungkin saat aku hidup dengan mengayunkan pedang, tapi sekarang aku 
dipanggil "Pangeran Sampah", sekarang setelah aku benar-benar tidak berbentuk, itu tidak 
mungkin. 

" Lalu--- " 



"Spada" saya dapat digunakan dalam dua cara. 

Salah satunya adalah membuat pedang dari bayangan. Itu adalah gaya aslinya, yang paling 
dasar. 

Yang kedua adalah memaksa bayangan saya sendiri untuk berubah seperti yang saya 
inginkan. 

Seseorang dan bayangannya adalah satu dan sama: jika seseorang berubah bentuk, 
bayangannya mengikuti. Sebaliknya juga benar. 

Dengan menggunakan teknik ini, bahkan penyembuhan luka menjadi mungkin. 

Meskipun mungkin, transformasi paksa seperti itu membawa bagian dari rasa sakit fisik 
sebagai harga. 

Saya ingat bahwa itu sama untuk orang dan bayangan. 

Jadi adalah mungkin untuk menggunakan kekuatan seperti itu untuk mengembalikan 
sesuatu ke keadaan tertentu. 

Jadi saya pikir: 

Di Afillis, aku tidak memikirkan itu dan akhirnya meminjam alat sihir putri Mephia, tapi 
aku tidak bisa terus menggunakan alat sihir itu. 

Jadi saya berdoa agar "Spada" saya persis sama seperti di masa lalu dan mencoba 
mempraktikkan ide saya. 

Dalam pertarungan dengan Feli saya mengujinya dan dapat memverifikasi bahwa dugaan 
saya benar. 

"Kali ini aku akan...!!" 

Tidak peduli berapa kali aku mengatakan aku membencinya ... 

Apa yang saya percaya dari lubuk hati saya dan selalu bisa diandalkan hanyalah pedang 
saya. 

Hari-hariku yang lalu. 

Pengalaman masa lalu saya. 

Kenangan masa lalu saya adalah lynchpin yang mendukung saya. Harus menggunakan 
pedang lagi mengubah segalanya: Saya mulai mencari, merindukan masa lalu saya, 
pendekar pedang yang berjuang dan bertahan di dunia neraka itu, akhirnya dengan 
pedangnya sebagai satu-satunya pendampingnya. 



Karena itu, saya bisa mendapatkan jawaban yang unik. 

Kalau begitu, aku hanya perlu menjadi diriku yang dulu lagi. 

Aku hanya perlu menjadi seperti diriku yang dulu. Itulah jawaban yang saya dapatkan. Dan 
keinginan ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Saya telah memverifikasi 
bahwa jika saya menggunakan kemampuan morphing bayangan saya, saya bisa kembali ke 
bentuk yang sangat dekat dengan masa lalu saya. 

Bayangan itu sedikit bergetar. 

Pada saat yang sama, struktur tubuh saya mulai berubah. Sesuatu seperti kabut hitam 
menyelimuti seluruh tubuhku. Itu memaksa saya yang sekarang untuk berubah menjadi 
saya yang dulu. Jadi rasa sakit yang terkait dengan transformasi adalah sesuatu yang saya 
harapkan dan sudah bersiap untuk itu. 

Aku bisa mendengar suara retakan yang menyakitkan di sekujur tubuhku, tapi 
mengabaikannya dan menendang tanah lebih keras. Saya bergegas lebih cepat menuju 
lokasi "Spada" saya memberi isyarat kepada saya. 

"Ha ha ha." 

Ekspresi yang bertentangan, setengah menangis, setengah tertawa. Saya mengingat apa 
yang diajarkan kepada saya dan mencoba mengikutinya hingga surat itu, untuk 
menyembunyikan kecemasan di hati saya. Aku akan tersenyum, tertawa. 

"Spada"ku menanggapi emosiku dan beberapa pedang hitam muncul di sekitarnya, tanpa 
perlu menyebutkan namanya. 

Lebih cepat, lebih cepat, lebih cepat--- 

Saya berlari dengan kecepatan penuh dan akhirnya melihat siluet. 

Yang mirip manusia. Tapi pedangnya diarahkan ke Feli dan Grerial. 

Itu sudah cukup. Lebih dari cukup bagi saya untuk melihatnya sebagai musuh. 

Kegembiraan karena tidak terlambat dan kemarahan terhadap entitas yang mengancam 
mereka yang penting bagiku bercampur menjadi satu dalam kekacauan, berubah menjadi 
niat membunuh. 

. 

-Mentor Saya. 

. 



Orang lemah yang tidak bisa melindungi satu orang pun di kehidupan masa lalunya, dan 
malah dilindungi dan dibiarkan hidup oleh orang lain, mencoba melindungi seseorang 
sekarang. 

Saya bahkan berpikir bahwa saya senang saya mengambil pedang saya. 

Berapa kali saya mengeluh tentang perdamaian, tentang itu hal yang menyedihkan, tentang 
tidak ingin membunuh orang lain? Sekarang saya tidak merasakan apa-apa selain rasa 
syukur karena memiliki alat untuk melindungi orang lain. 

Saya sangat membenci dan menghindarinya, tetapi sekarang saya memegangnya di tangan 
saya seolah-olah itu adalah hal yang paling alami di dunia. 

. 

---Saya tidak akan mengatakan "Saya tidak bisa melakukannya" lagi. 

. 

Aku tidak akan membiarkan siapa pun mati lagi. Aku tidak akan membiarkan mereka 
terbunuh di depan mataku. 

Saya tidak akan pernah membiarkan keputusasaan dan ketidakberdayaan yang saya 
rasakan saat itu terjadi lagi. 

Jadi hati saya berteriak, "Tolong mati". 

"Dosa" membunuh begitu banyak orang tidak akan pernah hilang. 

Bahkan jika itu perlu untuk bertahan hidup, tidak peduli berapa banyak orang lain 
mencoba menghiburku, "dosa" ini tidak akan pernah hilang. 

Jadi saya akan menerima "dosa" itu dan membawanya bersama saya. Kenyataan bahwa 
saya tidak bisa melindungi siapa pun juga adalah "dosa" yang akan saya terima sebagai 
milik saya sendiri. 

Dengan melakukan itu, aku bisa mengayunkan pedang lagi. 

. 

---kali ini aku pasti akan melindungi mereka. 

. 

Itu hanya egoku. 

Tidak ada apa-apa selain kepuasan diri. Tapi aku bersumpah, aku berjanji pada diriku 
sendiri, jadi aku tidak bisa kembali lagi. Saya akan mendorong diri saya ke tepi. 



. 

-apa pun yang terjadi. 

. 

Di sini saya berjanji. 

. 

Semoga dunia menjadi saksiku. 

. 

"Bunuh--- Spada!" 

Sebelumnya Selanjutnya 
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SETP Vol. 2 Bab 14 Bab 14 -- Ikatan Tak Terlihat Gelombang hitam kekerasan memenuhi 
lingkungan. 

Benda yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun, seperti segerombolan meteor. 

Melihat pedang menghujani, masing-masing tepat menargetkan pria itu, aku melambat dan 
dengan kasar mengangkat "Spada"ku, hanya sedikit. 

Tanah di bawah kakiku retak sedikit. Pada saat yang sama, saya mengayunkan "Spada" 
saya dan berteriak. 

"Cabut dia berkeping-keping---" 

Tubuh saya sendiri tidak menunjukkan perubahan apa pun. 

Meski begitu, aku merasakan sesuatu yang nostalgia. 

Hari-hari yang kuhabiskan untuk tidak melakukan apa-apa selain mengayunkan pedangku 
terasa begitu dekat. Saya bahkan mulai merasa bahwa saya tidak bisa kalah dari siapa pun 
sekarang. 

"Spadaaa! Memotong!!!!" 

Aku mengayunkan dan bilah sabit terbentuk dari ujung pedangku. 

Tebasan bulan sabit, jauh lebih kuat dan lebih cepat daripada yang aku gunakan untuk 
melawan Feli, melesat maju, tanpa ampun mengukir kawah di tanah dan meninggalkan 
suara gerinda di belakangnya. Itu seperti sekumpulan niat membunuh. 

Dalam awan debu yang ditimbulkan oleh serangan "Spada" menghujani target mereka; 
Saya melihat pria berjas putih di samping. 

Aku ingat namanya. 

Melalui percakapan kami, saya menyimpulkan bahwa dia layak dipercaya. Jadi saya 
memanggil namanya. 

"Rowle Zwelg." 

Saya memilih serangan skala besar untuk mengalihkan perhatian lawan: tidak ada waktu 
lain selain ini untuk berbicara. 

"Saya tidak membutuhkan beban mati. Bawa pangeran dan mundur. " 

"........" 



Aku memutuskan untuk tidak meminta Rowle melindungi Feli dan Grerial. 

Keputusan untuk tidak mengatakan itu adalah ekspresi dari tekad saya. Tekad untuk tidak 
membiarkan musuh fokus pada orang-orang di belakangku, bahkan tidak sedetik pun. 

"Mengapa kamu di sini?" 

Sebuah suara gemetar mencapai telingaku. 

"Mengapa kamu di sini? Jawab aku! Adik laki-laki Grerial!" 

Welles sudah merasa bersalah terhadap Grerial, karena melibatkan dia dalam keadaannya. 

Apa yang akan terjadi jika kami berdua bersaudara mati di sini? Dia melakukan segalanya 
dengan kekuatannya untuk menjauhkanku dari tempat ini. Bagaimana jika saudara 
temannya meninggal juga? Pertanyaan Welles pasti datang dari pemikiran seperti itu. 

"Mengapa kamu bertanya?" 

Alasan mengapa saya ada di sini. 

Alasan mengapa saya datang ke sini. 

Itu adalah alasan yang paling jelas. 

Alasan yang tidak pernah berubah, sejak lama. 

"Sudah jelas mengapa aku di sini---" 

Awan debu berangsur-angsur hilang. 

Saya mengangkat "Spada" saya di atas kepala saya, sedikit demi sedikit. 

Saya tidak perlu mengatakan apa-apa untuk "Spada" saya, bilah berwarna bayangan 
menakutkan saya, untuk mulai muncul di sekitar. Segera setelah cahaya tumpul dari 
pedangku terbentuk, mereka mengarahkan sekali lagi ke tempat yang baru saja mereka 
hujani. 

Emosi, keinginan yang tidak bisa dipenuhi sebelumnya memenuhi hatiku. Di kepalaku, aku 
bisa melihat kilatan wajah orang-orang. Mereka muncul satu demi satu saat rekaman 
diputar dengan kecepatan maju cepat. 

Saya berdoa agar emosi saya mencapai mereka entah bagaimana ketika saya mengayunkan 
"Spada" saya, senyum liar di wajah saya. 

Aku tertawa dan berteriak. 

. 



Karena aku bersumpah bahwa aku tidak akan gagal lagi--- . 

"Aku datang ke sini untuk melindungi mereka!!!" 

Detik berikutnya, gelombang hitam lain jatuh. 

Tujuan mereka adalah tempat yang sama dengan hujan pedang hitam sebelumnya. Mereka 
mengukir di kawah. 

Sebelum bidang pandang menjadi jelas, "Spada" saya menghujani lagi. 

Aku bisa mendengar suara seperti derak dari target. Seperti sepatu yang menginjak pasir. 

"Fiuh---" 

Aku dengan cepat menarik napas sekali, agar tidak menghirup debu, lalu mengarahkan 
"Spada" yang aku pegang. 

Untuk sesaat, saya melepaskan kekuatan saya dan mengambil posisi alami. Kemudian, 
seolah-olah mengubah tempo dari lambat ke cepat, saya bergegas maju dengan kecepatan 
penuh, tanpa gerakan awal. 

Saya menghembuskan udara di paru-paru saya saat saya berlari, pertama-tama 
memberikan ayunan yang kuat, yang dimaksudkan untuk menguji air. 

Serangan berikutnya adalah tebasan diagonal. Suara benturan logam dan pedang yang 
saling bertabrakan bisa terdengar. 

"... sekarang ini adalah jenis tamu yang sangat berbeda yang kita miliki di sini." 

Kekuatan kami saling mendorong. 

Sebagai tanggapan, pembuluh darah di lenganku sedikit menonjol. 

Sangat berbeda? 

Apa itu? Sikap saya terhadap pembunuhan? 

Atau mungkin fakta bahwa senyum selalu menempel di wajahku? 

Atau mungkin itu tentang "Spada"? 

Ada terlalu banyak kemungkinan bagi saya untuk menebak apa maksud pria itu. 

Namun, kata-katanya sedikit membuatku kesal. 

"Haha, hahaha, hahaha!!!" 



Mengesankan bahwa Anda merasa cukup percaya diri untuk berbicara dengan saya seperti 
itu, pikir saya. 

Keyakinan itu memberi saya sedikit iritasi. 

Aku memusatkan lebih banyak kekuatan ke lengan pedangku. 

Lagi lagi lagi... 

Kekuatan yang tidak manusiawi mendorongku mundur. 

"Ugh....gah....!?" 

Noda darah muncul di pakaian pria itu. 

Itu mungkin luka yang disebabkan oleh serangan "Spada" sebelumnya. Kelihatannya terlalu 
dangkal, tetapi saya membuang pikiran seperti itu dan memfokuskan lebih banyak 
kekuatan. 

Luka sayatan pria itu terbuka kembali dan kesedihan terlihat di wajahnya. Saya 
memusatkan seluruh kekuatan saya di lengan saya, untuk memenangkan bentrokan, lalu 
berteriak untuk membangunkan diri saya sendiri. 

"Aaaaaaaaaaahhhh!!!" 

Pria itu mencoba untuk menangkis kekuatan yang datang dari pedangku, tapi pedangku 
melingkar di sekelilingnya seperti ular, tidak memungkinkan untuk melarikan diri. 

-makan ini. 

Saat aku membisikkan ini pada diriku sendiri, tanah di bawah kakiku retak. 

"Apa-apaan-ini-kekuatan---!?" 

Pria itu mungkin tidak tahan lagi dan terlempar ke belakang. 

Namun, itu belum berakhir. Saya segera menindaklanjuti dengan serangan berikutnya. 

Saya meluncurkan diri saya ke depan dengan dorongan kuat ke tanah, hampir seolah-olah 
saya sedang menyelam, ke arah pria yang menabrak dan berguling-guling di tanah. 

"Spada -- Ikatan Bayangan" 

Berbeda dari teriakan sebelumnya, suaraku sekarang sangat pelan, hampir dingin. 

"Gha...!?" 

Sebuah pedang muncul dari bayangan pria itu. 



Dia telah membiarkan momentum mengambil kendali saat dia terlempar, tetapi sekarang 
dipaksa untuk tiba-tiba berhenti, tubuhnya bergetar liar ke atas dan ke bawah. 

Dia kemudian berbalik benar-benar diam, seperti pasak telah didorong melalui tubuhnya. 

"---!?" 

Langit dan tanah, bahkan bidang pandangnya telah berputar di sekelilingnya: ketika dia 
mengira mereka akhirnya berhenti, dia melihat saya muncul di hadapannya, ingin 
membunuh, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia buru-buru mencoba melawan, 
tetapi tidak berhasil. 

"Aku...tidak bisa...mo...!?" 

Dari atas pria itu--- pada jarak yang sangat dekat, "Spada" saya menarik busur di udara, 
sebuah pedang melesat ke arah pria itu. 

"---mati sudah." 

Sebuah tebasan tanpa belas kasihan. 

Sebuah serangan tanpa keraguan atau rasa bersalah, khusus hanya untuk membunuh, 
dilepaskan bersama dengan kata-kata yang penuh dengan niat untuk membunuh. 

"...hei, hei sekarang, kau sangat meremehkanku!?" 

Sebuah suara yang dipenuhi dengan obsesi yang dekat dengan kebanggaan menyapu 
telingaku. 

Anehnya datang pada saat yang sama sebagai "Spada" menusuk bayangan pria itu retak. 

Atau lebih tepatnya, itu pasti terjadi. 

"Spada -- Shadow Bind" saya adalah teknik yang sangat serbaguna. 

Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. 

Meski begitu, di bawah tekanan yang cukup, "Spada" akan rusak dan "Ikatan Bayangan" 
akan dibatalkan. 

Namun, ada satu hal. 

Satu hal yang bisa saya katakan. 

"Sangat terlambat." 

Saat aku berbalik, darah segar menari-nari di udara. 



Saat semburan darah terbang ke mana-mana, aku benar-benar merasakan sensasi 
pedangku memotong daging. 

"........" 

Namun, pada saat yang sama, ada sesuatu yang tidak wajar. 

"....kamu bahkan bisa menanggapi itu!?" 

Aku pasti akan membunuh. 

Aku mengayunkan pedangku untuk memotong tubuh pria itu menjadi dua. 

Namun, sensasi yang saya rasakan di tangan saya tidak lengkap. 

Suara napas berat mencapai telingaku. 

Beberapa meter dariku, konsekuensi dari tebasanku terlihat jelas. 

"Itu terlalu dekat ..." 

Pedangku telah mencapai targetnya. 

Namun, itu hanya memotong daging. 

Serangan terakhirku gagal mencapai organ dalam pria itu. 

Ekspresi pria itu tidak menunjukkan rasa sakit. 

Jadi saya- 

"....Spada -- Ikatan Bayangan." 

Saya sudah mengarahkan bilah "Spada" saya yang melayang ke arah pria itu. 

"Benda itu lagi? Kamu tidak punya kelas, bung--- " 

Pada saat yang sama, saya menutup dalam jarak puluhan meter hampir seketika. 

"---!?" 

Sesaat kemudian, aku bisa mendengar suara napas menelan. 

Terlepas dari ekspresi bingungnya, pria itu berhasil menangkis dengan pedangnya. 

Sekali lagi, pedang kami bentrok dan jatuh. 

"Haha...hahahahahaha!!!" 



Bentrokan kekuasaan yang sengit. Lagi dan lagi, pedang kami bertemu dan berbenturan 
satu sama lain, membuat bunga api beterbangan ke mana-mana. 

Pria itu, bibirnya dipelintir menjadi senyum gembira, terkekeh keras. 

"Ha ha ha..." 

Aku juga tertawa, sama kerasnya. 

Senyuman tersungging di bibirku. 

Mulutku menyunggingkan seringai lebar, seolah-olah menyilangkan pedang seperti itu 
sangat menyenangkan. 

◆◆pa 

"...mari kita mundur, Pangeran Welles." 

"....tetapi-" 

"Sayangnya, kita akan keluar dari tempat di sana." 

Rowle berbicara, nada dingin dalam suaranya. 

"Mungkin jika kamu bisa memanfaatkan 'Phaeresia' secara maksimal akan berbeda. Tetapi 
karena Anda belum tahu caranya, Anda hanya akan menghalangi, Yang Mulia. " 

Welles tidak bisa melawan Rowle setelah menyaksikan apa yang tampak seperti pedang 
kabur baginya. 

"Aku yakin dia tahu sedikit tentang ini." 

Rowle melirik peri perempuan yang membuat pangeran tetap tenang untuk 
menyembuhkannya, meskipun yang terakhir ingin lari menuju pertempuran. 

"Karena dia menerima pedang hitam itu dari Pangeran Fay, dia mungkin tahu sesuatu 
tentang keadaannya." 

Paling tidak, dia pasti tidak menerimanya tanpa mengetahui apa pun. 

"Untungnya, saat ini, situasinya tidak buruk bagi kami." 

Sebaliknya, kita bahkan bisa mengatakan bahwa kita diuntungkan. 

Jadi ini bukan waktunya untuk khawatir --- jadi Rowle mencoba meyakinkan Welles. 

"Kami selalu bisa pergi untuk memberikan dukungan jika diperlukan" 



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

"Selain itu, kita tidak tahu bagaimana Putri Lychaine dan Zerum mencari bunga itu. Jika kita 
tidak bisa bertindak bersama-sama saat dibutuhkan, maka semuanya akan sia-sia." 

Welles tetap diam, ekspresi tegas di wajahnya. 

Ekspresinya menunjukkan betapa dia berharap dia bisa segera membantu Fay. 

Pria itu mungkin telah menahan diri sebelumnya: kecepatan reaksinya, kecepatan 
serangannya, semua gerakannya jauh lebih unggul sekarang. Welles bisa mengikuti 
gerakan mereka, tetapi jika ditanya apakah dia bisa bertarung di level itu, sayangnya dia 
harus menggelengkan kepalanya. 

"Ya kau benar." 

Lega setelah mendapatkan setidaknya pemahaman Welles, Rowle menghela nafas. Dia 
melihat ke kejauhan dan berbicara. 

"Aku harus mengatakan, meskipun..." 

Dia kemudian berbalik ke arah pertempuran sengit di kejauhan. 

"Bagaimanapun, dia benar-benar seorang 'Pahlawan'." 

Rowle juga telah mendengar desas-desus tentang Fay Hanse Diestburg, seluruh omong 
kosong "Pangeran Sampah". Dia belum pernah mendengar satu pun desas-desus yang 
bagus tentang dia. 

Namun, itu hanya sampai baru-baru ini. 

Citra negatif ini mengalami pukulan abadi setelah perang baru-baru ini di kerajaan Afillis. 

Afillis jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, dan semua orang mengira itu 
akan dirusak oleh musuh. 

Seseorang tertentu, bagaimanapun, seorang diri membalikkan situasi. 

Seseorang yang namanya tidak dipublikasikan. 

Tidak ada tentang orang ini atau eksploitasi mereka yang diungkapkan. 

Jalan perang berubah setelah bala bantuan dari Diestburg mencapai medan perang. 

Bala bantuan dipimpin oleh Fay Hanse Diestburg. Pangeran ketiga kerajaan Diestburg --- 
"Pangeran Sampah" yang terkenal. 



Setelah kedatangannya, sepuluh ribu pasukan diusir dan Idies Farizard, "Game of Illusions," 
seorang "Pahlawan" yang sangat terkenal, terbunuh. Berita itu menyebar seperti api. 

Pertempuran yang berlangsung di depan mata Rowle memberikan potongan baru untuk 
memecahkan teka-teki. 

"Untuk melindungi, katanya ..." 

Dia pasti orang yang tidak bangga dengan eksploitasi perang mereka, dia juga tidak ingin 
membual tentang mereka. Dia mungkin tidak ingin menonjol: itu sudah cukup baginya 
untuk melindungi orang-orang yang dia sayangi. 

Itu adalah cara berpikir yang agak aneh bagi orang-orang di era ini. 

Apa yang membawanya ke cara berpikir seperti itu pasti pengalaman yang menyakitkan, 
atau begitulah pikir Rowle. 

Feli von Yugstine dan Grerial Hanse Diestburg mungkin mendukungnya melalui kesulitan 
seperti itu. 

"... sangat cerah. Jadi, sangat cerah." 

Untuk menyelamatkan orang lain dengan obat-obatan. 

Untuk menyelamatkan orang lain dengan pedang. 

Prosesnya berbeda, tetapi hasilnya sama. 

Sehingga... 

"Aku tidak bisa membiarkanmu mati lebih lagi, bisakah aku ..." 

Rowle juga gagal menyelamatkan yang lain. Melihat ikatan seperti itu di depan matanya, 
dia merasakan dadanya mengencang kesakitan. 

Sebelum dia menyadarinya, tinjunya terkepal. 

Sebelumnya Selanjutnya 
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yang menyakitkan dan tumpul, lengan bengkok pria itu kembali ke bentuk aslinya. Dia 
memutarnya sedikit untuk mengujinya dan senyumnya semakin lebar, karena dia mungkin 
merasa semuanya baik-baik saja. 

"Serius, hari ini pasti hari keberuntunganku. Saya yakin Anda memikirkan hal yang sama, 
ya? " 

Pria itu terkekeh pada dirinya sendiri. 

"Siapa tahu." 

Jika bentrokan pedang, duel sampai mati seperti ini adalah sesuatu yang "beruntung" 
baginya, maka aku pasti tidak beruntung. 

Saya tidak berada dalam situasi itu karena saya ingin, bagaimanapun juga. 

Saya pribadi ingin menghabiskan hari-hari saya dengan damai dan santai, jika 
memungkinkan. 

Namun, ada satu alasan mengapa saya tidak membantah kata-kata pria itu. Karena aku 
tahu bagaimana perasaannya. Karena saya tahu orang-orang yang merasakan hal yang 
sama persis. 

"Nah, bung. Aku bisa tahu melalui pedang kita. Kamu sama denganku." 

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

"Apakah kamu tahu wajah seperti apa yang kamu buat sekarang? Saya tahu betul orang-
orang dengan mata seperti itu. Karena mereka adalah mata sialan yang sama dengan 
mataku!" 

Saya mengerti kata-kata pria itu sepenuhnya. 

Aku sudah menebak apa yang akan dia katakan selanjutnya. 

"Kemampuan itu." 

Pria itu melirik "Spada"ku, lalu kembali menatapku. 

"Apa yang saya rasakan, berada di pihak penerima, adalah bahwa itu tidak diangkat dengan 
cara biasa." 



Lengan pedang yang tumbuh dan berkembang dengan menggunakan pedang hari demi 
hari, membunuh demi membunuh. Pedang yang disempurnakan tanpa celah. Jadi ekspresi 
pria itu sepertinya mengatakan. 

"Orang-orang seperti itu, mereka semua mencari tujuan yang sama. Mereka semua tersiksa 
oleh emosi yang sama. Mereka hidup dalam pertempuran, jadi mereka kelaparan." 

Begitu lawan saya mengarahkan pedangnya ke arah saya, saya mundur selangkah. 

Pria itu mengenali gerakanku, bertujuan untuk mengukur jarak yang sempurna untuk 
dicapai pedangku, dan mengangguk dengan ekspresi puas. 

"Lawan yang layak diperjuangkan. Seseorang yang bisa memberimu kematian yang 
meyakinkan." 

Pria itu memiringkan kepalanya, seolah menanyakan alasan di balik cara berpikir seperti 
itu. 

Saya tahu jawabannya, saya tahu semuanya dengan baik. 

Bagaimanapun, saya telah mencapai posisi itu di masa lalu. 

Jika saya dibunuh oleh seseorang yang mau tidak mau saya dibunuh, maka saya tidak akan 
keberatan. Saya mencari lawan seperti itu untuk waktu yang lama. Karena saya juga ingin 
terbebas dari kesendirian. 

"...kesendirian." 

Aku berbisik pelan. 

Begitu saya melakukannya, pria itu mengangguk. 

"Aku tahu itu, orang sepertimu tahu bagaimana rasanya." 

"Ya, saya  hanya  tahu." 

Saya memastikan kata-kata saya jelas. 

Karena saya pikir "kesendirian" pria itu dan saya tidak sama. 

Dia mungkin hanya mencari lawan yang bisa dia gunakan untuk melawannya dengan 
kekuatan penuh. Kemampuan bertarungnya telah berkembang sedemikian rupa sehingga 
dia kehilangan lawan yang layak. 

Oleh karena itu kesendirian. Sesuatu yang cocok untuk seorang berserker. 

Untuk seorang seniman bela diri sejati, ini akan menyebabkan kebosanan yang menekan. 
Semuanya akan terasa kosong. 



Saya bisa memahami jalan pikiran itu. 

Saya mengenal orang-orang yang berpikiran sama. 

Namun, itu bukan sesuatu yang bisa saya rasakan sendiri. 

Itu adalah satu hal yang bisa saya katakan dengan percaya diri. 

"Jika Anda tahu apa yang saya katakan, Anda lebih dari cukup manusia." 

Sambil dengan hati-hati menghitung jarak dari lawanku, memastikan untuk tidak 
memasuki jangkauan serangannya, aku berbicara lagi. 

"....gangguan apa." 

Namun, berkat itu, hikmahnya adalah pria itu tidak lagi memperhatikan Feli dan yang 
lainnya. 

Itu adalah keberuntungan yang tak terduga. 

"Itulah masalahnya." 

Pria itu mulai berbicara lagi. 

"Makanya aku bilang kamu berbeda. Itulah yang berbeda darimu." 

...ah, jadi begitu. Saya bisa lebih atau kurang tahu apa yang dia maksud. 

"Aku membunuh pendekar pedang dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan mungkin 
ribuan. Satu melihat wajah mereka dan saya bisa memprediksi orang seperti apa mereka. 
Jika kita bersilangan pedang, aku bisa menceritakan segalanya tentang mereka." 

Pendekar pedang memang seperti itu. 

Mereka hidup demi pedang, dan sebaliknya pedang hidup di dalam diri mereka. Pedang 
mereka menjadi ekspresi diri. Menyilangkan pedang dengan lawan bisa memberi tahu 
mereka orang seperti apa mereka. 

"Pedang yang menyempurnakan pembunuhan. Pedang yang mengabaikan kematian. 
Pedang yang menyerah sepenuhnya." 

Pria itu menatap Spada saya dengan mata merah dan berbicara, menekankan jeda di antara 
setiap blok kalimat dengan sengaja. 

Suara seraknya bergema di sekitarnya. 

"Apa yang bisa dilindungi oleh pedang orang mati!? 'Melindungi'!? Apakah Anda yakin tidak 
bermaksud 'dipotong-potong' !? " 



Seperti yang dikatakan pria itu. 

"Kesendirian" saya lahir dari kehilangan teman-teman saya yang tak tergantikan, semua 
yang saya sayangi. 

Jadi saya terus mengayunkan pedang saya, mencari kematian. 

Dunia tanpa mentor saya dan yang lainnya tidak ada artinya bagi saya. 

Tapi aku tidak bisa membuang kehidupan yang mereka lindungi. 

Jika setidaknya aku bisa mati dengan memuaskan. Kematian yang tidak bisa saya hindari. 
Itulah yang terus saya cari, membawa "kesendirian" saya di dalam, saat saya terus 
mengayunkan pedang saya. 

Alhasil, saya selamat. 

Pedang seorang pria yang melangkahi mayat, yang bermandikan kebencian dan kebencian 
dari kematian yang tak terhitung jumlahnya, yang mengarungi bau kematian untuk waktu 
yang lama. Pedang orang mati, terus menerus. 

Bukan masalah apa yang bisa dilindungi oleh pedang ini. Ini adalah pedang yang tidak bisa 
melindungi. Pedang yang tidak bisa menyelamatkan satu orang pun. 

"Katakan 'lindungi' sekali lagi! Buat aku tertawa terbahak-bahak!!" 

Pohon-pohon bergetar. 

Angin sepoi-sepoi bertiup dan lingkaran sihir muncul. 

Warnanya merah darah. Lingkaran sihir, yang berdiameter lebih dari 20 meter, dipenuhi 
dengan kekuatan sihir yang sangat besar. 

Itu meluas ke posisi Grerial dan yang lainnya, seolah-olah dihitung dengan sempurna. 

Aku mendengar orang-orang di belakangku terkesiap. 

Merekalah yang dilindungi. Seperti saya dulu. 

Saya bisa hidup berkat mentor saya dan orang lain yang melindungi saya. 

Dan sekarang saya berdiri di posisi yang pernah ditempati oleh mereka. 

Posisi dari mana teman terpercaya saya, keluarga saya, biasa tersenyum kepada saya. 

"Lihat jika- " 



Saya mengingat mentor saya dan yang lainnya, kekuatan luar biasa yang tidak dapat 
ditandingi oleh siapa pun. 

Saya ingin menjangkau mereka juga. 

Aku ingin berdiri di sisi mereka. 

Saya ingin menjadi seperti mereka. 

Saya berharap untuk itu, untuk waktu yang lama. 

"---lihat apakah aku peduli." 

Mereka tidak mencari makna yang lebih tinggi dalam pertempuran. Mereka ingin 
melindungi, jadi mereka melakukannya. Mereka tidak ingin membiarkan orang lain mati, 
jadi mereka berjuang untuk mereka. Mereka tidak ingin membuat orang lain khawatir, jadi 
mereka selalu tertawa seperti orang idiot. 

Mereka meluap dalam pikiran seperti itu. 

Saya menyukai pemikiran bebas semacam itu. Saya pikir itulah alasan mengapa mereka 
bisa tertawa saat mereka lewat. 

"Saya ingin melindungi, jadi saya lakukan. Itu lebih dari cukup alasan untuk melindungi 
orang lain...!" 

Aku kemudian berbisik pelan dalam hatiku. 

. 

"Semua bayangan, jatuh di bawah komandoku" 

. 

Awan kelabu kusam menutupi langit. 

Cuaca mendung memungkinkan lingkungan sekitarnya tertutup bayangan. 

"Aku pernah mematahkan pedangku ini. Jika itu sangat lucu, maka tertawalah sepanjang 
jalan." 

Tapi, saya melanjutkan. 

"Tapi nyawa mereka tidak begitu murah sehingga aku bisa membiarkanmu mengambilnya 
begitu saja." 

Saya tidak akan pernah membiarkan orang-orang penting bagi saya mati di depan mata 
saya. Tidak lagi. Aku tidak akan pernah melanggar janjiku. Mengulangi penyesalan masa 



lalu adalah hak istimewa orang yang masih hidup. Jadi saya tidak akan pernah membiarkan 
hal itu terjadi. 

"Ah, benarkah. Lalu...coba dan lindungi mereka!!! Orang-orang berhargamu itu!!" 

Lingkaran sihir berubah warna yang lebih dalam, lalu mulai bersinar. 

Sihir? Tidak... 

"Itu...!!" 

Rowle mungkin pernah melihat lingkaran sihir yang sama sebelumnya, karena itulah 
reaksinya. 

Teknik pemanggilan vampir yang unik. 

Kohort monster yang memaksa Rowle dan yang lainnya bertarung sengit muncul satu demi 
satu. Jumlah mereka tidak kurang dari 30. 

Permusuhan kohort diarahkan pada Feli dan yang lainnya. 

Pria itu telah memerintahkan mereka seperti itu. 

"...sampah." 

Mengapa pria itu melakukan tindakan seperti itu? 

Saya tahu, jadi saya mengatakan itu. 

"Tidak ada apa-apa selain sampah." 

Saya tahu karena saya juga tinggal di medan perang. 

Makanya saya bilang sampah. 

Untuk mengambil pedang untuk orang lain, untuk kehormatan, untuk ketenaran, untuk 
bertahan hidup, untuk diri sendiri. 

Pedangku, bagaimanapun, tidak memiliki sebagian besar ambisi seperti itu. 

Untuk hidup apa pun yang terjadi, untuk mempertahankan harga diri seorang pendekar 
pedang...Aku tidak memiliki perasaan dasar dan alami seperti itu. Sebagai seorang pejuang, 
saya setengah-setengah. 

Itu mungkin membuat pria itu kesal. 



Dia berusaha membunuh orang-orang penting bagi saya untuk membuat saya benci. Dia 
mungkin yakin bahwa itu akan mendorong pertempuran yang sangat dia dambakan ke 
tingkat yang lebih tinggi. Bahwa pedangku akan mendapatkan gairah baru. 

Itu adalah metode yang valid, memang. 

Pria itu, bagaimanapun, membuat kesalahpahaman besar. 

"Investigator -- Penyelidik." 

Jadi saya memutuskan untuk mencemooh dia sebanyak yang saya bisa. 

Aku menyeringai dan melanjutkan. 

"Jika saya memutuskan untuk melindungi seseorang, saya akan melakukannya apa pun 
yang terjadi." 

Aku sudah membuat janjiku. 

Saya telah bersumpah kepada mentor saya dan yang lainnya. Jadi saya tidak pernah bisa 
mundur. Itu adalah satu hal yang saya tidak akan pernah menyerah. 

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

Ekspresi pria itu membeku. Dia kaku, tidak bisa berkata-kata di hadapan pemandangan 
yang berkembang di hadapannya. 

"........hh" 

"Spada" yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah. Ditusuk oleh pedang yang tak 
terhitung jumlahnya itu, kohortnya langsung berubah menjadi mayat yang tidak bergerak. 
Pria itu tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 

"Siapa bilang kamu bisa berpaling?" 

Aku menyodorkan "Spada" yang kupegang di tangan kananku ke arah pria itu. 

Cara ekspresi pria itu agak berlebihan. Sangat konyol hingga bibirku melengkung bukan 
dalam senyuman buatan yang biasa, tapi senyuman yang tulus. 

"Sebaiknya kau awasi aku, Mr. Battle-Crazy Dumbass." 
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".....haha....hahahaha." 

Aku mendengar tawa pelan. 

Pria itu terkejut dengan adegan pembantaian yang saya sebabkan, tetapi kegembiraan 
karena bisa melawan lawan yang mampu melakukan hal seperti itu mungkin masih 
menang. Tak lama kemudian, dia mulai tertawa lagi. 

"Kamu akan melindungi mereka  tidak peduli apa , ya ..." 

Pria itu kemudian melihat ke langit dan menghela nafas. 

Dia menyebut pedangku sebagai senjata orang mati. 

Dia mungkin mengerti apa yang saya bawa di dalam, apa yang mendorong saya maju. 

Dan karena itu... 

"Pedang didorong ke depan oleh penyesalan." 

Pria itu mengalihkan pandangannya ke arahku dan mengucapkan kata-kata itu, seolah 
mengasihaniku. 

"Kau benar-benar orang yang menyesal." 

Itulah kata-kata yang dia ucapkan selanjutnya. 

"........." 

Aku tidak bisa berkata apa-apa. 

Saya belum pernah bertemu orang yang bisa memahami saya sampai pada titik ini dan 
mengatasi sifat dan kepribadian saya seperti itu, jadi saya tidak bisa menjawab dengan 
mudah. 

"Untuk berjuang demi orang lain. Itu alasan yang indah tentunya. Pedang yang bertarung 
untuk itu juga indah, kan?" 

Pria itu adalah seorang pejuang, seseorang yang hidup untuk berperang. 

Karena itu, aku pasti membuatnya kesal. 



Terutama karena saya memiliki kemampuan yang cukup untuk berdiri di levelnya. Sebagai 
seorang pejuang, dia pasti muak dengan cara berpikirku. 

"Aku juga mengenal seseorang seperti itu, sebenarnya, jadi aku tidak akan mengatakan 
bahwa kamu sepenuhnya salah...tetapi kamu tidak persis seperti itu, kan?" 

"...Apa?" 

"Jangan apa aku sekarang! Saya harus mengejanya untuk Anda, bukan? Anda berjuang 
demi hantu Anda, man. Bukan untuk orang lain, tapi untuk sekelompok mayat. Masa lalu 
yang telah Anda seret dengan Anda selama ini. Begitulah cara pedang kosong dan tidak 
berharga seperti itu dilahirkan." 

Aku hanya menggunakan pedangku sebagai perpanjangan dari masa laluku. Aku yang 
sekarang ada hanya karena aku di masa lalu. 

Tanpa aku yang dulu, aku yang sekarang tidak akan pernah memegang pedang di sini. 

Karena saya hanya menyeret masa lalu saya, pria yang saya hadapi memanggil saya 
kosong. Pedangku, yang aku nyatakan demi melindungi orang lain, kosong dan tidak 
berharga di matanya. 

"Perhatikan baik-baik kenyataan!! Pedangmu adalah senjata kotor seorang pembunuh!! 
Dan satu hal lagi karena aku melakukannya!! Lupakan masa lalumu yang menyebalkan!!! 
Jangan bawa omong kosong lumpuh itu dalam duel sampai mati!! Apakah ada seseorang 
yang tidak bisa Anda bunuh? Ya? Terus?? Sungguh sebuah tragedi yang pasti terjadi!!" 

Pria itu sepertinya tidak bisa berhenti berbicara. 

"Apa gunanya terikat seperti itu!? Aku...Aku tidak tahan dengan orang sepertimu...!! Dasar 
idiot yang terus menyesali masa lalu yang bahkan tidak ada yang memintamu untuk 
mengingatnya...!!" 

Untuk mencari saingan yang layak dan mati dengan kematian yang memuaskan. 

Pria itu mungkin menginginkan lawan seperti itu lebih dari apa pun, jadi dia tidak 
menyembunyikan kekesalannya sama sekali. 

Saat dia hidup untuk berperang, menghadapiku pasti menyebalkan. 

"Aku tidak tahu apa yang terjadi di masa lalumu, tapi jangan berani meremehkan prajurit 
sejati!! Jika kau begitu terpaku pada masa lalumu, aku akan mengirimmu berkemas ke 
dunia bawah sekarang!! Beri aku kepalamu dan aku akan memenggalnya bersama dengan 
penyesalanmu!! Jika Anda tidak mau, lupakan masa lalu yang membosankan itu! Bertarung 
melawan pedang dengan keinginan maut membuatku ingin muntah!!" 



"Apa salahnya memikirkan masa lalu? Apa salahnya menyeretnya bersamaku? Apa yang 
kamu tahu tentang aku." 

"Untuk apa kau hidup kalau begitu!? Demi orang-orang yang mati!? Untuk menebus 
kesalahan atau sesuatu?? Jika aku yang mempercayakanmu sesuatu sebelum mati, aku 
ingin membunuhmu di tempat!! Berhenti main-main!!" 

Aku merasakan darah mengalir deras ke kepalaku. 

Pria itu terus mengejek dan menghina saya, membuat saya semakin kesal. 

Pria itu terus meneriakiku seolah dia tahu segalanya, meski sebenarnya tidak tahu apa-apa 
tentangku. Kesabaran saya sudah mencapai batasnya. 

Namun, kata-katanya tidak pernah melenceng. Fakta bahwa dia biasanya benar 
membuatku semakin kesal. 

"....diam." 

Suara itu naik dari kedalaman perutku. 

Suara rendah yang mengintimidasi. 

Saya bisa hidup sampai sekarang berkat keberadaan mentor saya dan yang lainnya. Saya 
tidak akan pernah melupakan cinta yang mereka berikan kepada saya dan waktu yang saya 
habiskan bersama mereka. 

Mereka adalah keluarga saya. 

Aku tidak pernah bisa melupakan mereka. 

Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, saya tidak akan pernah melupakan mereka. 

Hari-hari itu, waktu itu, tempat-tempat itu... semua yang saya tinggali di sana 
mengekspresikan diri saya dengan benar. 

Mentor saya dan yang lainnya baik hati. 

Mereka adalah orang-orang yang sangat baik. 

Mereka mungkin akan memberitahuku untuk tidak mengkhawatirkan mereka dan hidup 
sesukaku. 

Mereka pasti akan mengatakan bahwa bukan salahku mereka mati. 

Memang benar bahwa di antara semua orang yang mati melindungi saya, tidak ada yang 
menyalahkan saya untuk apa pun. Mereka semua tertawa atau meminta maaf sambil 
tertawa saat mereka lewat. Hal-hal seperti maafkan aku karena pergi lebih dulu, 



meninggalkan keluarga yang canggung sepertimu, atau maafkan aku karena membuatmu 
memikul salib yang tidak kamu butuhkan. Hal-hal seperti itu. 

Jika mentor saya atau yang lain melihat saya sekarang, saya yakin mereka akan memukul 
saya. 

Kendalikan dirimu, kata mereka. 

Berhentilah menyeret masa lalu bersamamu dan carilah kebahagiaanmu sendiri, kata 
mereka mungkin. Itulah orang-orang seperti itu. 

Aku tidak bisa. 

Saya bisa mengatakan itu dengan percaya diri. Itu tidak mungkin bagi saya. 

Tidak peduli apa yang terjadi, satu hal itu tidak mungkin. 

"... kamu sudah cukup bicara." 

Bagi saya, bagi Fay Hanse Diestburg, mentor saya dan yang lainnya masih menjadi pilar 
pendukung saya. 

Bahkan jika saya dihina atau disebut orang mati, saya akan terus terikat oleh masa lalu. 
Saya adalah orang yang lemah, terjebak di masa lalu. 

Kemarahan yang tidak bisa saya sembunyikan lagi mengambil alih segalanya. 

"Ha ha!! HA HA HA HA!!! Bagus!! Jadi kamu bisa menunjukkan wajah seperti itu juga!! Itu 
semangatnya, aku suka!! Jauh lebih baik daripada melawan pria hampa !! " 

Pria itu penuh dengan euforia. Dia mendengarkan jawaban saya dengan senyum lebar dan 
puas. 

"Jika kamu tidak mau menerima kata-kataku, tunjukkan padaku!! Dengan pedangmu!! 
Itulah medan perang!! Pemenang berhak melakukan apapun yang mereka inginkan!! 
Pemenangnya adalah keadilan!!" 

Pria itu mulai berkhotbah tentang hukum medan perang. 

Dia terus berteriak, membiarkan momentumnya mengambil kendali. 

"Tunjukkan padaku 'tekad' macam apa yang kamu bawa !!" 

"'Keputusan' saya ..." 

"Kamu ingin melindungi mereka, kan!? Kamu akan terus membawa masa lalumu, kan!? 
Tapi aku meludahi semua itu!! Ingin aku membunuh mereka di depan matamu!? Ingin aku 
menginjak-injak seluruh masa lalumu yang berharga!? Jika tidak, tunjukkan 



kemarahanmu!! Buka hatimu!! Emosi melawan emosi, itulah duel sampai mati yang 
sebenarnya!! Itulah pertempuran yang sebenarnya!!" 

Saya akan mengatakan bahwa perbedaan pemikiran akan mengarah pada pertempuran 
sampai mati, tetapi itu hanya fasad. 

Pria di depanku hanya membuat alasan untuk bertarung melawanku sampai mati. Dia 
hanya membuat alasan untuk pertarungan ini terjadi. Baginya, bagaimanapun, ini adalah 
langkah yang perlu. 

Saya mengambil pedang untuk melindungi orang lain. 

Aku memutuskan untuk mengayunkan pedangku. Saya berjanji untuk melindungi mereka 
apa pun yang terjadi. 

Jadi aku harus mengayunkan pedangku sekarang. 

Saya tidak punya pilihan lain. 

Untuk perasaan saya, untuk alasan saya untuk divalidasi setidaknya untuk diri saya sendiri. 

"Karena kita sedang melakukannya...sebutkan dirimu, manusia. Saya Velnar. Ingat itu 
dalam waktu singkat sampai kamu mati." 

"....Fay Hanse Diestburg." 

Velnar terkekeh. 

"Tidak buruk untuk manusia." 

Ia lalu tersenyum lebar. 

Dia menambahkan bahwa itu agak terlalu panjang, tetapi mengulanginya untuk dirinya 
sendiri, mungkin untuk mengukirnya dalam ingatannya. 

"Baiklah kalau begitu-" 

Velner membuka tangannya lebar-lebar dan membiarkan suaranya bergema keras di 
sekelilingnya. Mata merah yang dengan jelas mengungkapkan bagaimana mereka tidak 
akan berpaling dariku sedetik pun. 

"Mari kita menari sampai mati, di panggung ini di sini!! Beri aku duel terbesar sampai 
mati!! Peri!! Hans!! Diestburg!!!" 

◆◆pa 

"Benar-benar tidak biasa bagi Yang Mulia begitu marah." 



Feli menyuarakan keprihatinannya, dengan sedikit kejutan di ekspresinya. 

Orang yang menghabiskan hari-harinya dalam kemalasan yang membosankan 
menunjukkan kemarahan. Dia sudah lama mengenal Fay, tetapi belum pernah melihat 
ekspresi seperti itu. 

"Kurasa aku belum pernah melihat Fay menjadi sangat marah." 

Grerial telah mencoba lari ke sisi Fay sampai beberapa saat yang lalu, tetapi, mungkin 
berkat kata-kata Feli, dia menjadi tenang. 

Grerial Hanse Diestburg berhubungan baik dengan Fay sekarang, tetapi tidak selalu 
demikian. 

Sebaliknya, Grerial menganggap Fay menyeramkan sebelumnya. 

Dia tidak bertindak sesuai usianya sama sekali dan tidak pernah menunjukkan kemarahan. 
Dia juga tidak pernah tertawa. 

Bahkan hanya melihat pedang membawa ekspresi jijik di wajahnya. 

Bahkan ayah mereka, Philippe Hanse Diestburg, menjaga jarak darinya. 

Tak seorang pun di kastil tahu bagaimana mendekati anak itu. 

Aku harus menjadi pemicunya, pikir Grerial. 

Ide itulah yang memulai semuanya. 

◆◆pa 

< > 

Tanya Greial yang lebih muda. 

Fay dikurung di kamarnya sepanjang hari, tidak memberikan kesempatan kepada siapa 
pun untuk berbicara dengannya, jadi satu-satunya waktu yang mungkin adalah saat dia 
keluar. 

Grerial memilih taman, tempat yang sering dikunjungi Fay setelah makan malam. Dia 
berbicara kepada Fay, yang sedang duduk sendirian dalam kegelapan, menatap langit 
berbintang. 

< > 

Jawab Fay, matanya masih menatap bintang. 

Tidak ada topik pembicaraan lain, jadi keheningan segera kembali. 



Itu adalah suasana yang sangat canggung, jadi Grerial terdiam, untuk berpaling dari 
kenyataan. 

Keheningan berlanjut selama beberapa menit, dan Grerial hendak kembali, sedih. 

"Tuan saudara Grerial, apakah Anda ingin bergabung dengan saya?" 

Sebuah suara kekanak-kanakan mencapai telinga Grerial. 

< > 

Grerial diam-diam menyelinap keluar dari kamarnya untuk pergi ke taman. Sama seperti 
Fay. 

Mereka akan berada dalam masalah jika mereka ditemukan. 

Fay tertawa kecut, karena waktu mereka terbatas, tapi itu juga tidak masalah. 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

Fay mencoba untuk secara fisik menutup mulut Grerial yang terlalu bersemangat dengan 
tangannya, tapi sudah terlambat. 

< > 

Para prajurit mendekati mereka dengan berisik. 

Mereka sudah terbiasa dengan Fay menyelinap keluar dari kamarnya, tapi Grerial adalah 
kasus yang berbeda. 

Fay memegang kepalanya dengan tangannya. Teknik menyelinap saudaranya pasti kurang. 

< > 

< > 

< > 



< > 

Pada akhirnya hari itu mereka berdua tertangkap, karena Grerial menghalangi, tetapi itu 
juga hari yang menandai awal dari hubungan mereka, yang secara bertahap semakin dalam 
setelahnya. 

Bagi Grerial, Fay adalah seseorang yang harus dilindungi. Tidak lebih, tidak kurang. 

Dan lagi... 

◆◆pa 

"Adik kecil yang nakal ..." 

Grerial melihat pertempuran dengan campuran jengkel dan bangga. 

"Biarkan aku bertindak seperti kakak laki-laki yang bisa diandalkan untuk sekali ini. Aku 
akan kehilangan muka seperti ini..." 

Grerial mengungkapkan suasana hatinya yang bertentangan dan Feli mencoba 
menenangkannya. 

"Bagaimanapun, Pangeran Fay adalah jiwa yang bebas." 

Itu benar, Grerial terkekeh, lalu menghela nafas. 

"Begitu kita kembali, aku akan memarahinya selama beberapa jam." 

"Dengan senang hati saya akan bergabung dengan Anda, Yang Mulia." 

Itu yang kau dapatkan karena menyimpan rahasia dariku. Anda layak mendapatkannya. 

Sambil mempertimbangkan pemikiran kekanak-kanakan seperti itu, Grerial melihat 
pertarungan adik laki-lakinya, kekhawatiran membayangi ekspresinya. 
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Sesuatu menari-nari di udara, menggambar busur merah darah seperti itu. Itu 
menyebarkan bercak merah, dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk yang tidak 
menyenangkan. 

"Haha ... hahaha ... hahaha." 

Kehilangan anggota badan. 

Rasa sakit yang tajam dari daging, tulang, dan saraf yang terpotong sedikit mengubah 
ekspresi Velnar, tetapi dia tertawa untuk menyembunyikannya, tertawa seperti yang dia 
lakukan sepanjang waktu. 

"Kamu belum akan berhenti, kan !!" 

Velner melanjutkan serangannya, bahkan tanpa melirik lengan kanannya yang hilang, dan 
aku berteriak sebagai tanggapan. 

"Apakah kamu bahkan perlu bertanya !? Satu-satunya saat aku berhenti adalah ketika aku 
mati!! Jika Anda ingin saya berhenti begitu banyak, maka cobalah dan bunuh saya !! 
Mengerti!?" 

Velnar melolong dengan suara yang tidak jelas ke arahku. 

Begitu dia menyadari tebasan diagonalku mengenainya dari atas, Velnar tiba-tiba 
mengayunkan lengan kanannya yang terputus ke arahku, mengarahkan darah yang 
berceceran ke arahku. 

Sebuah serangan yang menyilaukan tiba-tiba. 

Saya secara naluriah menutup mata saya dan menciptakan celah. 

"...... ch" 

"Perutmu terbuka lebar!!" 

"Ah...ga..." 

Benturan tajam menghantam perutku. 

Paru-paru saya tertekan, mendorong keluar semua udara di dalamnya. 

Pada saat yang sama, suara beberapa tulang yang patah langsung terdengar di telingaku. 



"K-khahahaha!! Ha ha!! Ha ha ha ha!" 

Rasa sakit itu membuyarkan lamunanku. 

Saya dengan paksa menekannya dan dengan putus asa memastikan untuk tidak kehilangan 
kesadaran karena saya entah bagaimana berhasil tetap berdiri di atas kaki saya yang tidak 
stabil. 

Terlepas dari kerusakannya, aku masih mengenali Velnar dengan jelas, yang telah 
mendekatiku untuk mengayunkan pedangnya. 

Jadi aku mencoba membuat "Spada" di celah antara pedang yang mendekat dan aku. 

"Apakah kamu serius...!?" 

Ekspresi terkejut Velner dipaksa untuk melihat tidak menyemprotkan darah, bukan 
anggota badan yang terputus, tetapi percikan api. 

Pedang "Spada"ku dan Velner berbenturan sekali lagi, dengan dentang khas logam yang 
menggiling logam. 

"Tapi instan itu menyegel nasibmu!!" 

Mulut Velner terpelintir dalam senyum gembira, dan dia menendang tanah dengan 
kakinya. 

Saat berikutnya, lingkaran sihir berwarna merah darah muncul. 

Itu berbeda dari yang digunakan untuk pemanggilan. Saya entah bagaimana segera 
memahaminya. 

"Inilah akhirnya!! Fay Hanse Diestburg!!" 

Sebuah penghalang merah muncul entah dari mana. 

"Ini buruk...!" 

Aku dengan cepat melangkah mundur, menjauh dari area yang terkena lingkaran sihir, tapi 
merasakan sesuatu menghalangiku. 

Pada saat yang sama, sensasi rasa sakit yang tajam menyerang. 

"Ini disebut 'Blood Blade Barrier'!! Selama kamu berada di sana, kamu akan diserang oleh 
pedang darah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya!!" 

Saya mencoba mengayunkan "Spada" saya dalam upaya untuk menembus penghalang, 
tetapi hanya suara logam yang tumpul kembali, bersama dengan kenyataan bahwa itu 
hanya diblokir. 



Apa yang disebut bilah darah tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya terus menyerangku 
tanpa henti. Semakin banyak luka muncul, semakin banyak darah berserakan. 

"Ini adalah batasmu!! Itulah yang kamu dapatkan dengan mengayunkan pedang setengah-
setengah seperti itu!! Dan saya pikir saya telah menemukan saingan yang layak!! 
Kekecewaan yang sangat besar!!" 

Lingkaran sihir lain terbentuk. 

Aku pernah melihatnya sebelumnya: kali ini persis lingkaran sihir yang digunakan untuk 
pemanggilan. 

Lingkaran sihir itu juga terbentuk di udara. 

Melihat bahwa saya terjebak di penghalang, Rowle mungkin tidak bisa diam dan bergegas 
ke arah kami. 

Namun... 

"Jangan datang!!" 

Aku berteriak. 

Aku membiarkan suaraku bergema di sekitar. 

"Ha ha!! 'Aku akan melindungi teman-temanku dengan nyawaku?' Itu saja? Tenang saja, 
begitu aku membunuhmu, aku akan mengirim mereka semua mengejarmu!!" 

Kohort Velnar muncul dari lingkaran sihir dan datang ke arah Velnar sendiri dan aku. Dia 
mungkin bermaksud ini sebagai pukulan terakhir. 

Seketika itu juga, pemikiranku semakin cepat. 

Saya menghilangkan semua pikiran yang tidak perlu, hanya menyimpan apa yang penting 
untuk saat ini. 

Waktu di sekitarku berhenti, dan hanya pikiranku yang berjalan, perlahan. 

Kamu siapa? 

"Aku..." 

Saya Fay Hanse Diestburg. 

Tidak lebih, tidak kurang. 

Seperti yang Velnar minta padaku. 



Untuk apa kau hidup? 

Alasan mengapa saya hidup adalah untuk mati dengan senyum di wajah saya. Itu saja...atau 
lebih tepatnya, itu itu itu. 

Semakin banyak alasan untuk mati muncul di kepalaku, satu demi satu. Tapi saya tidak bisa 
mengungkapkan alasan saya untuk hidup dengan kata-kata. Bahkan jika itu untuk 
melindungi orang lain, aku tidak bisa mengatakannya dengan baik. 

Dia menyuruhku untuk melupakan semuanya. 

Saya tidak bisa melakukan itu. 

Saya tidak bisa melupakan dosa saya, atau hari-hari itu. 

....dosaku adalah tidak bisa melindungi siapa pun. 

Saya tidak bisa melindungi mereka dan, pada akhirnya, saya mati seperti itu. Lebih dari 
segalanya, waktu yang saya habiskan dengan mentor saya dan yang lainnya membentuk 
orang seperti saya. Itu mendukung saya. Saat itu adalah satu hal yang bisa saya banggakan. 
Jadi saya tidak bisa melupakannya. 

Tubuhku belum terbiasa. 

Itu hanya alasan. 

Saya didorong ke sudut, di ambang dibunuh dengan cara yang menyedihkan. Betapa 
menggelikan. 

Bukankah aku berjanji bahwa aku tidak akan kalah? 

Bahwa saya tidak akan kalah dari siapa pun kecuali mentor saya dan yang lainnya? 

Kata-kata itu membentuk gema. 

Mereka bergema di benak saya, sekali, dua kali, tiga kali, berkali-kali. 

"Aku tidak bisa kalah dari siapa pun." 

Aku menjawab. Aku tidak membutuhkan kata-kata lagi. Jawaban saya menyiratkan 
perintah agar suara di kepala saya diam, dan suara itu berhenti. 

"Begitu aku memilih untuk menggunakan pedangku, aku tidak bisa menunjukkan rasa 
malu." 

Waktu berputar lagi, sedikit demi sedikit. 

Velnar bergerak semakin dekat. 



Ada sangat sedikit waktu yang tersisa. 

Aku akan menunjukkan padanya. 

Tunjukkan padanya tujuan akhir dari seorang pria yang terikat oleh masa lalu, seorang pria 
yang terus menyeret masa lalu itu bersamanya, seorang pria yang terus menghargainya. 

<<"Satu tebasan, satu pembunuhan. Hatiku, tubuhku selamanya adalah medan perang!!">> 
Kata-kata yang merangkum Fay Hanse Diestburg lebih baik dari apa pun. Tidak ada yang 
berubah sejak saat itu. Saya akan melawan sampai akhir. 

Jika tidak, saya yakin saya tidak bisa pergi dengan senyuman. 

Saya akan menyesalinya lagi. Jadi saya berteriak. 

"Apa yang kamu katakan sekarang!? Sudah terlambat untuk melakukan apapun!!" 

Velnar dan kohort monsternya mendekati "Blood Blade Barrier" tempatku disegel dengan 
kecepatan yang bahkan lebih tinggi. 

"... tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh 'Spada'ku." 

Saya mempercayainya dengan sepenuh hati. Jadi saya bisa terus menggunakan "Spada" 
saya, dengan keras kepala mempercayainya tidak peduli apa. 

Saya mengambil "Spada" saya dalam posisi longgar dan mengingat kenangan yang jelas. 

Kekuatan "Spada" saya, simbol kehancuran yang bisa menembus apa saja dan segalanya. 
Adegan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya yang dilahirkannya. 

Saya mengucapkan kata-kata berikut dengan nada dingin, mengayunkan "Spada" saya. 

Tidak peduli situasinya, tidak peduli krisisnya, saya sangat percaya bahwa "Spada" saya 
dapat menembus apa pun. 

"Bunuh Sekali dan untuk Semua -- Spada!" 

Sebuah objek berwarna bayangan memenuhi bidang pandangku, mencoba menembus 
penghalang berwarna merah darah. 

Satu detik kemudian, saya merasakan semacam gemuruh dari tanah. 

Sesuatu yang mempengaruhi semua yang ada di depanku. 

"Ah... hah...!" 

---dan mencabik-cabiknya. 



Saya perhatikan Velnar telah merasakan ancaman yang masuk dan mencoba menyingkir, 
tetapi dia masih berakhir dengan bagian kanan tubuhnya hilang. Dia mengerang kesakitan 
dan jatuh ke tanah. 

"---haah....haah...haah..." 

Nafasnya berat, terengah-engah. 

Aku perlahan berjalan mendekatinya, saat darah terus mengalir dari seluruh tubuhku. 

"Haha...hahaha....itu tidak berhasil sama sekali. Kamu berhasil mengatasinya pada detik 
terakhir, ya ... " 

Bahkan sambil meludahkan darah yang berdeguk di tenggorokannya, Velnar tertawa 
dengan senyum liar dan terus menatapku. 

Kekuatan hidupnya pasti berkurang. Organnya harus keluar dari komisi juga. 

Luka yang saya timbulkan mematikan, tidak diragukan lagi. 

Bahkan jika aku tidak melakukan hal lain, Velnar pasti akan mati. 

Sejak awal, dia tidak melakukan apa-apa selain melontarkan pidato yang luar biasa, tetapi 
dia masih memberi saya kesempatan untuk menghadapi diri saya yang sebenarnya. 

Aku harus memberinya coup de grace. Dengan pemikiran seperti itu, cengkeraman pada 
"Spada" saya semakin kuat. 

Pedang di tanganku mengarah ke leher Velnar. 

"Alasan untuk hidup bukanlah sesuatu yang bisa kamu dapatkan dari orang lain...atau 
sesuatu yang orang lain bisa berikan padamu...jangan gunakan orang lain sebagai alasanmu 
untuk hidup. Jika Anda tidak dapat menemukannya, teruslah berjuang. Hiduplah dengan 
dua kakimu sendiri, dengan keinginanmu sendiri...itulah arti hidup yang sebenarnya...! 
Dan...kau sudah tahu itu, kan...?" 

Saya kurang lebih mengerti apa yang ingin dikatakan Velnar. 

Saya ingin melindungi orang lain atas keinginan saya sendiri. 

Aku harus setidaknya bisa mengatakan itu dengan benar. Itulah yang dia katakan padaku. 

Tidak apa-apa terikat oleh masa lalu, tetapi jangan hanya diikat olehnya, teruslah hidup 
dengan kaki, tangan, kemauan sendiri. 

Jika tidak, Anda akhirnya akan mencapai dinding. Inilah yang mungkin dia maksudkan 
untuk memberitahuku. 



"...Aku kenal seseorang sepertimu, lihat. Kurasa itu sebabnya aku banyak mengoceh." 

Itulah alasan di balik kekesalannya saat itu. 

"...oh well, terkadang hari seperti ini tidak buruk, kurasa..." 

Tubuh Velnar semakin kehilangan energinya. 

"Yang kalah di sini akan mengawasi anak pendekar pedang dari suatu tempat ... dan  pria 
menakutkan  yang mengawasinya ..." 

Kata-kata itu membuatku sedikit lengah. 

Itu hanya sekejap, tetapi Velnar tidak melewatkannya. Sambil gemetar, bibirnya 
melengkung menjadi seringai. 

Dia tampak senang melihatku terkejut. 

Saya pikir itu mengesankan dia bisa melakukan sesuatu seperti itu, meskipun berada di 
batas kemampuannya. 

Saya tidak bertanya apa-apa. 

Velnar juga tidak punya niat untuk mengatakan lebih detail. Sepertinya dia hanya ingin 
memberikan petunjuk. Rasa sakit yang harus dihadapi sampai akhir, pikirku. 

"Ngomong-ngomong, kamu benar-benar pergi dan mengalahkanku. Jangan mati dengan 
kematian yang menyebalkan sekarang. " 

Itu adalah keinginannya. 

Keinginan seorang pejuang. 

Lawan yang membunuhnya adalah seseorang yang dia tidak keberatan. Seseorang yang 
bisa dia terima kalah. Kata-kata Velnar terdengar seperti permintaan yang tulus. 

"Yah, kurasa itu cukup menyenangkan." 

---Aah, ya, tidak buruk dibunuh oleh seseorang yang kuat... 

Ekspresi Velnar tidak menunjukkan penyesalan. 

Sebaliknya, dia memiliki senyum terlebar di wajahnya. Sebuah kepuasan yang mendalam 
untuk akhirnya mewujudkan duel sampai mati yang telah ia cari sejak lama. 

"Berjuanglah selagi bisa, Fay Hanse Diestburg...!" 

Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, darah segar menyembur dari lehernya. 



Dari "Spada" saya, saya merasakan sensasi memotong daging dan perasaan yang kuat 
seperti memotong tulang. 

"...Kubilang, berhenti bicara seolah-olah kamu tahu segalanya." 

Vernal berbicara seolah-olah dia telah memperhatikanku sejak siapa yang tahu kapan, 
meskipun sebenarnya tidak tahu apa-apa tentangku. Aku sama sekali tidak menyukainya, 
tapi aku tidak bisa mengatakan bahwa aku tidak menyukainya. 

Hidup dengan mengutamakan keinginan sendiri adalah sesuatu yang menurut saya indah 
dan juga benar. Sesuatu yang saya dambakan. 

Jadi saya menjadi sedikit sentimental, tetapi berbicara tentang tipe orang yang sama. 

Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bisa mendengar lagi. 

"Aku adalah 'Pangeran Sampah' yang terkenal." 

Kata-kata biasa yang telah menjadi merek dagang bagi saya, pada saat ini. 

Saya mulai menggunakannya untuk merendahkan diri, tetapi akhirnya saya merasa senang 
untuk mengatakannya. 

Atau lebih tepatnya, setiap kali saya menggunakannya, saya merasa mereka menjadi 
semakin tepat untuk menggambarkan saya. Aku bisa merasakannya sekarang lebih dari 
sebelumnya. Jadi saya melakukannya lagi. 

"Sama seperti seorang pangeran, aku akan dengan angkuh membawa mereka semua 
sekarang. Masa lalu dan masa depan. Dan hadiah ini juga." 

Aku lemah seperti dulu. 

Saya tidak bisa membuang apa pun. Selalu takut kehilangan. Bahkan jika kehilangan satu 
orang penting berarti menyelamatkan dua orang. Saya masih akan mencoba 
menyelamatkan mereka bertiga, atau kehilangan nyawa saya dalam usaha yang sia-sia 
untuk melakukannya, tanpa menyelamatkan satu pun. 

Bahkan jika dengan membuang masa lalu saya, saya akan menemukan kehidupan yang 
lebih bahagia, saya akan meludahi pilihan seperti itu tanpa ragu sedikit pun. 

Apa makna hidup seperti itu? 

Jika saya bisa membuang masa depan, bahkan jika saya bisa kembali ke siapa saya di hari-
hari saya dipanggil ***. Saya tahu bahwa pemikiran seperti itu akan membuat hidup lebih 
mudah, tetapi saya tidak bisa melakukannya lagi. Karena saya telah menemukan orang 
yang ingin saya lindungi. 



Saya sadar akan kebodohan cara berpikir seperti itu, tentu saja. 

Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan berakhir dengan penyesalan baru. Itulah yang saya 
rasakan. 

Jadi, jika aku akan menerima penyesalan baru itu... 

Aku akan membawa semuanya bersamaku, dan menciptakan penyesalan termegah yang 
pernah ada. 

Bagaimanapun, itu tidak berhasil ... Aku akan berkata pada diriku sendiri saat aku tertawa 
dan meninggal. 

Pemikiran seperti ini adalah yang terbaik, pikirku. 

Lebih dari segalanya, itu ideal bagi saya. 

"Apa? Aku terlalu egois?" 

Aku berbicara dengan jenazah Velnar, dengan nada mengejek. 

Berbicara dengan orang mati, sungguh lelucon. 

Tidak ada jawaban yang akan datang. 

Saya hanya akan berbicara sendiri, tidak ada lagi yang akan berubah. 

Jadi saya melanjutkan. 

Jadi aku tertawa, seperti biasa. 

"Kamu bisa mengatakan itu setelah kamu membunuhku dan kesombonganku denganku." 

Saat pedang dihunus, semua orang berada di pihak yang jahat. Pemenangnya dipuji sebagai 
orang benar, karena kejahatan menjadi keadilan. 

Sekarang, sikap saya adalah yang benar. 

Aku berada di pihak keadilan, jadi--- 

"Jadi aku tidak bisa berurusan denganmu dengan serius sekarang, mengerti?" 

Jika Anda berada di sini di tempat saya, Anda akan mengatakan seperti ini, kan? 

. 

. 



Benar? 

. 

. 

Mentor Saya. 
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Itu benar-benar dekat. 

Aku baru saja akan mengucapkan kata-kata ini, ketika... 

"......ah" 

Rasa sakit yang telah saya tekan mulai beredar ke seluruh tubuh saya lagi. Aku merasakan 
sesuatu yang cair naik di tenggorokanku, menuju mulutku. 

Sebelum saya bisa mengatakan apa-apa, saya mendengar suara yang ringan dan 
melengking. Seperti sesuatu yang jatuh ke genangan air. Satu-satunya perbedaan adalah 
bahwa percikan air yang dihasilkan berwarna merah tua. 

"...hah...haah..." 

Aku menggerakkan bahuku, menarik dan menghembuskan perlahan. 

Tulang yang patah oleh Velnar sudah diperbaiki oleh kemampuan pemulihan "Spada" 
milikku. Itu hanya masalah waktu. 

Rasa sakit yang tajam juga sesuatu yang bisa saya tahan. 

"... tch, itu menyebalkan." 

Aku menyeka darah yang keluar dari mulutku dengan punggung tanganku. 

Aku terkekeh pada diriku sendiri, melihat darah di tanganku, dan tertawa lagi. 

"Tapi aku tidak bermaksud membuat mereka khawatir." 

Saya merasa agak pusing dan melihat ke langit. 

Saya telah kehilangan terlalu banyak darah. Itu adalah masalah terbesar saya: jika saya 
terus melihat ke bawah, saya mungkin benar-benar kehilangan kesadaran, jadi saya 
melihat ke atas untuk menahannya. 

"Kapan terakhir kali... aku menumpahkan begitu banyak darah?" 

Saya membual bahwa saya tidak membutuhkan pengawalan atau pengawal, hanya untuk 
berakhir dipukuli seperti ini. 

Dia mungkin juga memikirkan hal yang sama. 



"Tapi aku masih bertahan." 

Aku telah menepati janjiku. 

Aku masih bisa bicara. 

Jadi... 

"Jadi jangan menatapku seolah-olah kamu akan menangis. Kau akan membuatku merasa 
bersalah." 

Aku berbalik dan tertawa, lemah. 

Aku merasakan seseorang mendekatiku dari belakang. 

Kehadiran seseorang yang sering dekat denganku akhir-akhir ini. 

Sensasi yang menyenangkan. 

Apakah Anda mendengar apa yang saya katakan? 

"Hei, kepala pelayan." 

Aku berbalik dan Feli ada di depanku. 

Matanya bengkak dan merah, campur aduk emosi dalam ekspresinya. Dia menatapku. 

"Merasa bersalah ... tolong, tolong, merasa bersalah ... jangan gegabah ... tolong." 

Dia mengulangi kata-kata itu dengan putus asa. 

Feli adalah orang yang sangat sibuk, tetapi juga sangat baik. 

Dia mungkin mengkhawatirkan lukaku, dan memikirkan apa yang kukatakan padanya 
tentang perasaanku terhadap pedang, menunjukkan kepeduliannya pada kerapuhanku 
yang menyakitkan. 

"Aku mendengarmu pertama kali." 

Aku hampir pingsan setiap saat, tapi aku tidak bisa menunjukkan kelemahannya lagi. 

Lagipula, aku benar-benar hanya berdiri berkat tekadku. 

Sejujurnya aku ingin pingsan dan tidur, tapi aku tidak bisa kehilangan kesadaran dan 
meninggalkan Feli seperti itu. 

Selain itu, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa ini sudah berakhir. 



"Jadi apa yang harus aku lakukan?" 

Jika lawan lain di level Velnar bisa muncul, saya pribadi ingin keluar dari sini. 

Jadi saya menanyakan pertanyaan ini kepada orang lain yang mendekati saya. 

"Rowle Zwelg." 

"Sudah lama, Pangeran Fay." 

Pria berjas lab putih, "Pahlawan" yang disebut "Immortal", Rowle Zwelg memiliki ekspresi 
puas di wajahnya. 

"Tidak perlu basa-basi. Katakan saja apa yang harus aku lakukan sekarang." 

Kapal yang membawa saya ke pulau itu berlabuh di dekatnya. 

Itu sedikit rusak karena binatang laut, tetapi saya memastikan untuk melindunginya cukup 
untuk memungkinkannya berlayar lagi. 

Jika mereka akan tinggal lebih lama di pulau itu, aku mungkin mempertimbangkan untuk 
membawa Grerial dan Feli kembali dengan paksa, jika diperlukan. 

Ekspresiku dipenuhi dengan ancaman saat aku memandang Rowle, seolah-olah membakar 
lubang melalui dirinya. 

"...beberapa rekan kita sedang mencari Bunga Pelangi." 

"Kau menyuruhku menunggu sampai mereka kembali?" 

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

Percakapan berhenti. 

"Maaf, tapi aku sudah mencapai batasku sekarang. Jadi- " 

Aku akan membawa mereka kembali bersamaku. 

Aku tidak ingin penyesalan lagi. 

Sebelum aku sempat mengatakannya, sesuatu meninggalkan tangan Rowle. 

Sebuah objek menarik busur halus di udara saat terbang ke arah saya, dan saya hampir 
tidak berhasil menangkapnya. 

"Saya tahu bahwa ini adalah penghakiman tercela, percayalah ..." 



Kata-katanya menyiratkan bahwa meskipun dia tahu itu tidak benar, ada alasan yang 
memaksanya untuk mengambil tindakan seperti itu. 

Saya melihat benda itu--- jarum suntik yang dilemparkan ke arah saya --- dan menoleh ke 
Rowle. 

"Ini adalah?" 

"Obat pembentuk darah dengan efek yang relatif instan. Anda membutuhkan darah, bukan? 
" 

"... sekarang setelah kamu menyebutkannya, kamu adalah seorang apoteker, bukan." 

Terlepas dari jas lab, saya benar-benar lupa tentang itu. 

Sebagai seorang ahli kimia, dia mungkin bisa mengetahui kondisiku hanya dengan 
melihatku. 

Namun, ada kesalahpahaman. 

Alasan mengapa saya ingin meninggalkan pulau itu adalah kelelahan saya, itu benar. Tapi 
itu hanya alasan untuk menyembunyikan alasanku yang sebenarnya. 

"Ya, aku kehilangan banyak darah. Aku bisa pingsan kapan saja." 

Ekspresiku tidak menunjukkan kesusahan sedikit pun, jadi kata-kataku mengkhawatirkan 
Feli, yang mulai mendekatiku dengan cepat, tetapi aku menghentikannya. 

Aku hampir pingsan, tapi kata-kataku pada Rowle sengaja dilebih-lebihkan. Jadi tidak perlu 
terburu-buru. 

"Tetapi bahkan jika saya dalam kondisi prima, saya akan mengatakan hal yang sama." 

Siapa yang akan membiarkan orang-orang yang mereka sayangi tinggal di tempat 
berbahaya seperti itu? 

Setidaknya, aku ingin Grerial dan Feli kembali ke Diestburg secepat mungkin. 

"Saya tidak ingin kehilangan siapa pun lagi...jadi jika Anda berpikir untuk mengubah 
pikiran saya, menyerahlah. Rowle Zwelg." 

Saya akan melemparkan obat pembentuk darah kembali, ketika sebuah nama yang tidak 
terduga membekukan saya di jalur saya. 

"Stenn Hanse Diestburg." 

Itu saja. 



Hanya satu nama sudah cukup untuk menciptakan hambatan terbesar bagi tindakan saya. 

"Apa yang akan Anda lakukan jika saya mengatakan itu adalah salah satu alasan mengapa 
Pangeran Grerial datang ke pulau ini? Apakah kamu masih akan pergi?" 

"........" 

Grerial adalah orang paling cerdas yang saya kenal. Tidak termasuk orang-orang yang 
pemikirannya tidak bisa saya mengerti, seperti mentor saya dan yang lainnya. 

Bagaimanapun, dia bukan tipe orang yang memutuskan sesuatu berdasarkan ledakan 
emosi. 

Saya memang berpikir bahwa dia pasti bergabung dengan ekspedisi ini karena semacam 
kepulangan pribadi. 

Bunga Pelangi adalah ramuan obat yang menyembuhkan segala penyakit. 

Memikirkannya, tidak aneh jika nama Stenn Hanse Diestburg muncul. 

"...apakah kamu mengancamku?" 

"Hancurkan aku jika kamu harus. Saya menyadari kerugian yang dapat ditimbulkan oleh 
hal ini pada Anda. Meski begitu, saya ingin mereka yang memiliki kesempatan untuk 
bertahan hidup melakukan hal itu. Itu ahli kimia untukmu." 

Tidak jauh dari kami, Grerial dan Welles meminjamkan bahu mereka kepada para ksatria. 

Yang paling ingin dilakukan Grerial adalah menginterogasiku. Untuk meneriaki saya 
tentang datang ke sini. 

Namun, dia terus membantu para ksatria yang membutuhkan. Dia mengenal mereka hanya 
selama beberapa hari, tetapi dia memprioritaskan perawatan mereka. 

Dengan latar belakang seperti itu, Rowle mengilhami belas kasih dalam diri saya dan 
mengancam saya. Kepribadian yang cukup jahat. 

...tidak, menjijikan adalah kata yang terlalu baik untuk itu. Itu benar-benar jahat. 

"Kau jahat, kau tahu itu." 

"Ya, aku sering mendapatkannya." 

Jika aku membawa Feli dan Grerial kembali dengan paksa dalam situasi ini, itu berarti 
menelantarkan banyak orang. 

Itu juga berarti meninggalkan Stenn, kakak laki-lakiku yang lain, demi nasibnya. 



Secara pribadi, saya berpikir bahwa beberapa kehidupan lebih penting daripada yang lain. 
Bagi saya, Feli dan Grerial adalah satu-satunya prioritas. Siapa pun dan apa pun tidak 
berarti apa-apa. Saya tidak akan berpikir apa pun untuk meninggalkan mereka. 

Jika hatiku terpengaruh oleh hal seperti itu, itu pasti sudah lama hancur. 

....Tidak. 

Hatiku sudah hancur tak bisa diperbaiki, bukan? 

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

Setelah keheningan singkat, aku berbisik. 

"Aku juga manusia, kurasa." 

Jika saya benar-benar kehilangan hati saya, saya tidak akan menjadi manusia lagi, tetapi 
hanya boneka. Sebuah mesin. Sebuah robot. 

Hatiku mungkin telah hancur, tapi itu masih ada. 

"Saya masih tahu apa artinya menghormati hutang budi." 

Upaya Velnar untuk membunuh Grerial dan Feli masih segar dalam pikiranku. 

Saya juga ingat bahwa Rowle dan Welles berusaha mati-matian untuk mencegahnya. Rasa 
syukur harus dibalas. 

"........." 

Saya menyadari betapa naifnya itu. 

Khawatir tentang itu adalah naif dalam dirinya sendiri. 

Aku hanya perlu memotong orang lain. 

Saya disebut "Pangeran Sampah" sampai sekarang. 

Saya berkata pada diri sendiri bahwa itu tidak akan mengubah apa pun bahkan jika saya 
dihina sebagai "sampah" lagi, tetapi tubuh saya tidak akan bergerak. 

Kepribadian asli saya mungkin adalah penyebab segalanya. Kepribadian dari kehidupan 
masa laluku, yang dikatakan mentorku dan yang lainnya lahir di dunia yang salah. 

Aku memejamkan mata dan menggulung bajuku. 

Saya mengarahkan jarum suntik ke perut saya dan menusuknya. 



"Tiga puluh menit." 

Saya menunggu sebelum melanjutkan, untuk menekankan kata-kata saya. 

"Tidak ada lagi. Tiga puluh menit adalah waktu paling lama yang saya izinkan." 

Penduduk pulau pasti akan segera mengetahui kematian Velnar. Dan jika seseorang yang 
lebih tinggi darinya datang, maka semuanya akan berakhir. 

Oleh karena itu, tiga puluh menit. 

Saya tidak akan menunggu lebih lama lagi, apa pun yang terjadi. 

"...cukup. Terima kasih banyak, Pangeran Fay." 

"Kata-kata yang bagus untuk diucapkan setelah mengancamku." 

"Itu satu hal, ini hal lain." 

Terperangkap oleh kata-kata Rowle dan masih belum yakin, aku akhirnya harus terus 
mengayunkan pedangku. 

Suar sinyal ditembakkan ke langit sekitar dua puluh menit kemudian. 
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Sebuah fenomena aneh muncul di depan mataku. Udara bergetar, sepertinya ruang itu 
sendiri sedang membungkuk. Aku mengerutkan kening. 

"........" 

Saya telah menyebarkan "Spada" di sekitar, untuk mendeteksi gangguan apa pun. Salah 
satu dari mereka bergetar dan berkomunikasi dengan saya. 

Saya dan "Spada" saya adalah satu dan sama. Segera setelah saya melihat fenomena aneh, 
"Spada" saya memperingatkan saya tentang hal itu juga. 

Tanpa perlu saya memberi perintah apa pun, "Spada" yang mengambang mengarahkan 
ujungnya ke arah fenomena itu, hampir secara independen. 

Perlahan tapi pasti, dua siluet mulai terbentuk. 

Saya telah memperhatikan mereka sebelum orang lain dan menerapkan respons yang 
paling sesuai. Kata-kataku menyusul setelahnya. 

"Spada -- Ikatan Bayangan." 

Dua "Spada" bangkit dari bayangan siluet dan menghalangi gerakan mereka. 

Rowle telah memberitahuku siapa yang pergi mencari Bunga Pelangi. 

Saya tidak cukup bodoh untuk mempercayai kata-kata itu tanpa syarat dan segera 
mempercayai dua orang yang muncul tiba-tiba. 

Ada juga kehadiran seseorang dengan kekuatan yang mirip dengan "Game of Illusions" 
Idies Farizard, jadi saya akan meragukan siapa pun dan apa pun. 

Bahkan terhadap Welles dan Rowle, dengan siapa saya berbicara dalam istilah yang agak 
ramah, saya membuat persiapan untuk dapat membunuh mereka segera jika mereka 
melakukan sesuatu yang mencurigakan. 

Satu-satunya orang yang dapat saya percayai sampai batas tertentu adalah mereka yang 
dengannya saya menghabiskan sebagian besar waktu saya setelah dilahirkan sebagai Fay 
Hanse Diestburg dan kepada siapa saya telah membuka hati saya. Siapa pun yang tidak 
akan saya percayai, kecuali keadaan luar biasa. 

Bahkan jika saya bertindak seolah-olah saya berhubungan baik dengan mereka, saya 
memastikan untuk siap membunuh jika terjadi sesuatu. 



Dua siluet yang muncul benar-benar mirip dengan fitur dan karakteristik yang 
diberitahukan kepadaku, tapi aku masih menggunakan "Spada -- Shadow Bind" milikku, 
tanpa rasa bersalah sedikit pun. Saya sepenuhnya percaya itu adalah tindakan yang jelas di 
pihak saya. 

Seberapa hancur aku? Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya. 

"!!" 

Aku bisa mendengar suara napas menelan. 

Aku melihat ekspresi terkejut kedua siluet itu. 

Terlepas dari perlawanan mereka, "Spada" saya tidak akan membiarkan mereka bergerak. 

Aku berpaling dari mereka dan melihat ke tempat lain. 

mayat Velnar. 

Jika mereka adalah musuh, mereka pasti akan bereaksi terhadap pandangannya, meskipun 
sedikit. 

Jadi saya memimpin mereka untuk melihatnya, untuk mengetahui identitas mereka. Atau 
setidaknya itu niat saya. 

"...siapa kamu?" 

Salah satu siluet mencoba melawan dengan sekuat tenaga dan memelototiku sementara 
tangannya bergetar, mencoba meraih sabit di punggungnya. 

Yang lain sedang mengamatiku, atau lebih tepatnya menatap "Spada"ku, jadi aku tidak bisa 
mengarahkan pandangan mereka kemanapun. 

"........." 

Aku mendekati mereka perlahan tapi belum menjawab. Saya perlu memastikan apakah 
mereka musuh atau bukan sebelum saya melakukannya. 

Kemudian itu terjadi. 

"Mohon tunggu." 

Salah satu dari dua siluet, seorang gadis yang lebih muda dariku, memanggil pria dengan 
sabit raksasa. 

"Aku mungkin mengenalnya. Aku belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, tapi dia 
mungkin---" 



Gadis itu tampak agak percaya diri. Pria itu tampaknya menganggap kata-katanya dapat 
diandalkan: tubuhnya santai sampai batas tertentu. 

Untuk benar-benar yakin dengan kata-katanya, gadis itu menoleh ke arahku---walau hanya 
sesaat. 

Dia menatapku, pada Fay Hanse Diestburg. 

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

"......ah?" 

Gadis itu menjadi sangat pendiam, seolah pikirannya melayang entah kemana. Pria dengan 
sabit raksasa itu rupanya menganggapnya tidak biasa. Dia memanggilnya, tetapi 
kesadarannya sudah hilang. 

Perubahan gadis itu tiba-tiba. Biasanya, jelas bagi saya untuk bertanya-tanya apa yang 
terjadi juga, tetapi untuk beberapa alasan, saya secara naluriah mengerti apa yang dia 
lakukan. 

. 

< > 

. 

Aku tidak bisa mendengar suara itu. 

Tapi aku bisa membaca gerakan samar bibirnya dan pria berambut panjang itu menghilang 
dari pandangan masa laluku. 

Tatapan gadis itu bertindak sebagai pemicu: kenangan masa lalu membanjiri pikiranku. 
Kematian banyak orang diputar sebagai semacam tayangan slide di kepalaku...satu demi 
satu, parade kematian tanpa akhir. 

Kali ini seorang gadis pendek. 

Seorang gadis muda yang kuat, yang meninggal saat melindungiku. 

Dia memiliki lubang besar yang menganga di perutnya, tetapi dia masih tertawa, tertawa 
sambil menangis. Seorang gadis muda yang lewat sambil tertawa. 

Kemudian orang lain. Kemudian orang lain lagi. Pada saat yang sama, saya ditunjukkan saat 
saya membunuh orang lain. 



Banyak, banyak orang dibunuh untuk saya untuk bertahan hidup. Di sebelah mereka, 
semua orang yang saya bunuh untuk bertahan hidup. Itu adalah pemandangan neraka yang 
melintas di depan mataku. 

Aku merasa hatiku hancur. 

Emosiku mengering. 

Tuduhan, rasa bersalah, penyesalan. 

Kisah seorang pria, disiksa oleh penyesalan dan kesendirian selama bertahun-tahun. 

Saya bisa terus hidup karena kenangan kebahagiaan, waktu yang dihabiskan bersama 
orang-orang yang berharga bagi saya, terukir jauh di dalam hati saya. 

Mereka mendukung saya di masa lalu, membiarkan saya di masa lalu untuk hidup, untuk 
mempertahankan keinginan sekecil apa pun untuk terus hidup. 

Aku mengayunkan pedangku, lagi dan lagi, dan lagi. 

Aku terus mengayunkan pedangku, mati-matian mempertahankan fasad, tertawa terbahak-
bahak. 

Tawa kering dari emosi di wajah saya, saya melanjutkan tindakan yang sama selama 
berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. 

Mengapa saya mengayunkan pedang? 

Pada akhirnya, saya bahkan tidak bisa mengingat alasan tindakan saya. 

Kenangan tentang seorang pria yang menggunakan pedangnya untuk bertahan hidup, yang 
akhirnya mengambil nyawanya sendiri di atas gunung mayat yang telah dia bangun. Cara 
hidup seorang pendekar pedang yang tidak tahan dengan kesendirian mungkin terlalu 
berat untuk ditanggung oleh gadis muda itu. 

Napasnya secara bertahap menjadi lebih kasar. 

Itu masalah waktu sebelum pria dengan sabit raksasa itu mengalihkan pandangan 
menuduh ke arahku, karena keadaan gadis itu yang jelas-jelas aneh. 

"....apa yang kau lakukan padanya?" 

Pria itu menatapku dengan heran. 

Sebaliknya, keadaan pikiran saya sendiri agak tenang. 



Di tempat seperti ini, apakah musuh akan salah mengira lawan mereka dan kehilangan 
kesadaran? Jika ini adalah strategi yang rumit, saya akan dengan jujur memuji kemampuan 
akting superlatif mereka. 

Saya belum pernah melihat gejala seperti apa yang mempengaruhi gadis muda itu. 

Padahal, aku punya perasaan bahwa dia telah mengintip di kepalaku. Dia menatapku, 
tampaknya kehilangan kesadarannya dan mengalami semacam kejang, Dia menatapku 
dengan ekspresi yang menunjukkan dia tidak bisa mempercayai matanya juga. Ekspresi 
yang membuatku memikirkan satu hal. Selain itu, kenangan masa lalu yang kembali 
padaku. Karena waktunya, saya harus menyimpulkan bahwa dia telah melihat mereka juga. 

Aku berjalan ke arah gadis itu dan berhenti di depannya. Rowle dan yang lainnya mungkin 
belum menyadari apa yang terjadi: mereka masih membeku. 

Tidak ada seorang pun di sana untuk menghentikan saya. 

Jadi saya- 

"Aduh!" 

Aku membungkuk sedikit ke depan dan menjentikkan dahi gadis itu. 

"Aduh...." 

Gadis itu berjongkok, memegangi dahinya yang kesakitan. 

Pria itu terkejut lagi: baik oleh fakta bahwa dia telah sadar kembali dan bahwa "Shadow 
Bind" telah dilepaskan. 

"Aku minta maaf karena menyerangmu tiba-tiba." 

Kemungkinan besar, mereka adalah "Faraway Hollow" Zerum Barbatos dan putri ketiga 
Rinchelle, Lychaine May Rinchelle. 

Aku mengabaikan Lychaine, masih kesakitan karena jentikan dahi dan meminta maaf 
kepada Zerum. Mungkin dia terkejut dengan permintaan maaf saya atau perubahan 
perilaku saya yang cepat, tetapi dia hampir tidak bisa menjawab. 

Meski begitu, saya menilai tidak ada masalah, menyebarkan "Spada" saya di area tersebut 
untuk memeriksa aktivitas yang tidak biasa dan berbalik ke arah Lychaine. 

"Haah..." 

Aku menghela nafas pada diriku sendiri. Mengapa saya bahkan perlu melakukan ini ...? 

"Jangan melihat ke dalam kepala orang tanpa izin." 



"Eh! Ah, eh, kamu, kamu bisa tahu? " 

"Cara Anda melakukannya, siapa pun bisa." 

Hilangnya kesadaran mungkin masih tersisa: Lychaine belum bisa berpikir dengan baik 
dan belum bisa berbicara secara normal, tapi dia sedikit banyak bisa memahami apa yang 
kukatakan. 

"Jika Anda tidak bisa menahannya, saya menyarankan untuk tidak melihat ke dalam kepala 
saya. Kenangan yang kamu lihat tidak menyenangkan, kan?" 

Itu adalah kedua kalinya seseorang melihat ke dalam kepalaku. Namun, saya tidak 
memendam kemarahan terhadap tindakan itu sendiri. 

Akan berbeda jika ingatanku diambil dariku, tetapi jika mereka hanya melihatnya, aku 
tidak merasa itu adalah sesuatu yang membuatku marah. 

Sebaliknya, saya merasa agak sedih. 

"Dan lebih baik jika kamu tidak menggunakan kemampuan itu terlalu banyak. Atau hatimu 
akan hancur." 

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

Lychaine tampaknya sangat terkejut oleh saya berbicara seolah-olah saya telah bertemu 
orang-orang yang bisa membaca pikiran orang lain sebelumnya. Dia benar-benar terserap. 

"Berapa banyak yang Anda tahu?" 

"...siapa tahu. Tapi Anda tahu jawabannya lebih baik daripada siapa pun. Lagipula, kamu 
sudah melihat ke dalam kepalaku. " 

Aku menjawab, dengan sinis. 

Saya benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan, tetapi Lychaine 
tampaknya sejujurnya tidak tahu jawabannya, seperti yang dibuktikan oleh kata-kata 
berikut. 

"Saya sebenarnya hanya melihat kematian banyak orang. Tidak ada lagi." 

Itu mungkin kenangan penting di lubuk hatiku, jadi itu keluar lebih dulu. 

"...apakah kamu pernah bertemu orang sepertiku?" 

Itu lebih dari jelas apa yang dia maksud. 

"... ya, satu. Apakah Anda ingin tahu apa yang terjadi pada mereka?" 



Siluet orang yang kehilangan semua emosi muncul di kepalaku. 

Mereka tidak bisa tertawa, mereka tidak bisa menangis, mereka ingin menangis dan 
meratap, tetapi bahkan tidak bisa melakukan itu. Seseorang yang terus menyesali sisa 
hidupnya. 

Seseorang yang menyesali selamanya fakta bahwa mereka bahkan tidak bisa merasakan 
sakit ketika orang-orang penting bagi mereka meninggal. Saya mengenal orang seperti itu. 

. 

< > 

. 

Saya tahu seseorang yang meninggal saat mengatakan seperti itu--- "Tidak, tidak, terima 
kasih." 

"Saya mengerti." 

Saya percaya pilihannya adalah pilihan yang tepat, jadi saya tersenyum dan menyetujuinya. 

"Jadi, apakah kamu menemukan bunga itu?" 

"Ya, terima kasih atas bantuan semua orang." 

"Itu keren. Saya yakin mereka akan menjadi lebih baik. Keluargamu juga." 

"Saya juga percaya bahwa bunga ini akan menyembuhkan mereka." 

Mungkin dia ingin mengusir ketakutannya atau mungkin itu dari hati. 

Aku tidak tahu apa yang sebenarnya dirasakan Lychaine, tapi dia menunjukkan senyuman 
yang sangat manis. 

"Ha ha ha" 

Sebelum saya menyadarinya, saya mendapati diri saya tertawa. 

Lychaine menatapku, bingung. 

"Ah, maaf. Aku tidak bermaksud mengolok-olokmu. Saya hanya berpikir bahwa bisa 
tertawa adalah hal yang sangat indah." 

Jika mereka dilahirkan di dunia yang berbeda, bahkan pria itu akan tertawa pada akhirnya, 
meskipun menderita 'sampai akhir. Saya juga memaksakan diri untuk tertawa begitu 
sering sehingga ekspresi saya berubah. Karena itu, saya tidak terlalu suka tertawa, tapi bisa 
tertawa adalah berkah, pikir saya. 



"Hargai perasaanmu, dan hatimu juga." 

Aku terus menatap mata Lychaine saat aku berdiri kembali. Saya secara mental memarahi 
diri sendiri karena membuang-buang waktu seperti itu, meskipun mengatakan saya ingin 
pergi secepat mungkin dan mulai berjalan menuju lokasi di mana kapal saya berlabuh. 

"Tunggu." 

Sebuah suara memanggilku. 

"....siapa atau apa kau ini?" 

Itu datang dari pria dengan sabit raksasa, Zerum. 

"Saya?" 

Aku melihat dari balik bahuku, berpikir sejenak, lalu mengubah pikiranku menjadi kata-
kata. 

"Saya pangeran ketiga kerajaan Diestburg, Fay Hanse Diestburg." 

Saya melanjutkan, banyak emosi berputar-putar di dada saya. 

"Seseorang yang tidak bisa melupakan masa lalunya dan terjebak di dalamnya---" 

Saya mencoba membuangnya sebelumnya. 

Pada akhirnya, saya tidak bisa. Sebaliknya, saya bahkan mulai berjalan di jalan yang sama. 

Saya tidak bisa melindungi siapa pun tetapi sekarang memegang pedang saya lagi, untuk 
melindungi orang lain. Pilihan yang sama seperti sebelumnya. 

Itu mungkin ide yang bodoh. 

Tapi itu berhasil untuk saya. Itulah yang saya pikir. 

Jadi saya melanjutkan dengan tertawa, tanpa berpikir dua kali. 

"---'Pangeran Sampah'." 



Vol. 2 - Ch 20 
SETP Vol. 2 Bab 20 Bab 20 -- Hari yang Damai 

Hari-hari langit yang kusam dan mendung akhirnya hilang, menyisakan ruang bagi sinar 
matahari yang cerah untuk bersinar. 

Laut memantulkan sinar matahari untuk membentuk pemandangan permata yang tak 
terhitung jumlahnya, sejauh mata memandang. 

Tiga orang sedang duduk di tanggul. 

Mereka berbicara sambil dengan santai menggerakkan pancing mereka, dilemparkan ke 
laut. 

"Apakah kamu benar-benar yakin tidak ingin pergi?" 

Yang pertama berbicara adalah seorang pria yang mengenakan jas lab putih --- Rowle 
Zwelg, "Pahlawan" yang dijuluki "Immortal". 

Rambutnya acak-acakan seperti biasa, seolah-olah dia baru saja bangun dari tempat tidur; 
dia tidak memiliki aura sedikit pun yang diharapkan dari seorang "Pahlawan". Siapapun 
yang tidak mengetahui identitas aslinya pasti akan mengira dia hanyalah seorang pria 
paruh baya. 

"Tentu. Acara seperti itu bukan untukku." 

Saya menjawab tanpa berpikir dua kali. 

Rowle mengacu pada sebuah pesta. 

Pesta ulang tahun pangeran ketiga kerajaan Rinchelle, adik laki-laki Welles. 

"Saya pikir Yang Mulia datang ke Rinchelle khusus untuk pesta itu, meskipun ..." 

Pernyataan yang sama sekali tidak perlu yang menyela pembicaraan datang dari seorang 
pria berusia tiga puluhan, seorang ksatria Diestburg yang memperkenalkan dirinya sebagai 
kapten peleton. Untuk beberapa alasan, saya agak sering bertemu dengannya di Rinchelle. 

"...Aku tidak enak badan. Saya tidak bisa menahannya ... saya kira? 

Saya kemudian meletakkan tangan di perban yang menutupi tubuh saya. Setelah 
pertempuran melawan Velnar, saya diperlakukan ketika kami melewati kerajaan Saldance. 

Awalnya, rencananya adalah agar Feli menyembuhkanku, tetapi, menurutnya, 
menyembuhkan segala sesuatu dengan sihir akan melemahkan kemampuan penyembuhan 



alami tubuh, jadi lebih baik menyembuhkan sambil mengandalkan sihir sesedikit mungkin. 
Jadi saya menjadi semacam massa yang diperban. 

Saya tampak seperti sedang mengalami rasa sakit yang luar biasa, tetapi saya sudah cukup 
pulih untuk melakukan aktivitas normal sehari-hari tanpa masalah, berkat "Spada" saya 
dan kemampuan pemulihan bawaan saya. 

Jadi saya "tidak enak badan" adalah kebohongan terang-terangan. 

"Aku seharusnya mempercayaimu ketika kamu sedang memancing dengan pakaian santai 
seperti itu, Yang Mulia...?" 

Angin sepoi-sepoi yang bertiup dari laut agak dingin, tetapi apa yang saya kenakan 
bukanlah jubah cantik seperti pangeran, tetapi pakaian kasual yang sangat sederhana. 

Alasannya adalah bahwa pakaian formal hanya akan menghalangi dan jika saya 
mengenakan sesuatu yang terlalu mencolok, "cuti sakit" palsu saya akan segera diketahui 
dan saya akan diseret kembali ke pesta. 

Ksatria itu menghela nafas sambil memberiku pandangan sebelah mata, tapi aku hanya 
meludahkan "tutup saja!" sebagai tanggapan. 

"...meninggalkan pesta, masih lebih baik bagiku untuk tidak berada di sana sekarang. 
Semuanya terlalu merepotkan untuk dihadapi." 

"Aah...hahaha..." 

Rowle tertawa kecut. 

Ksatria, yang tidak tahu apa yang saya maksud, tampak bingung. 

"Aku benar-benar minta maaf tentang itu, jujur." 

"Itu akan terjadi cepat atau lambat, kurasa. Tapi aku menyadari bahwa kalian dan Saldance 
benar-benar memiliki hubungan yang buruk." 

Satu minggu telah berlalu sejak duelku sampai mati melawan Velnar. Kami kembali melalui 
kerajaan Saldance, rute teraman, tetapi itu adalah langkah yang buruk. 

Sisi Saldance tampaknya yakin bahwa pihak Welles akan dimusnahkan, jadi mereka 
terkejut saat kembali dan menginterogasi mereka tentang apa yang terjadi. 

Di sana mereka menemukan seorang pemuda yang penuh luka, seseorang yang tidak 
mereka izinkan untuk pergi ke pulau terpencil itu. Bersama dengan kapal yang tidak 
dikenal, yang jelas mengalami serangan oleh binatang laut. 



Keadaan seperti itu melahirkan teori tertentu di pihak Saldance. Sebuah teori yang 
dikuatkan oleh fakta bahwa "Pahlawan" Zerum Barbatos jelas menghindariku. Akhirnya, 
rumor tertentu mulai menyebar. 

Fay Hanse Diestburg, pangeran ketiga kerajaan Diestburg, sebenarnya adalah "Pahlawan" 
yang menyamar. Dia telah bergabung dengan ekspedisi untuk membantu pangeran dari 
sebuah negara yang berhubungan baik dengan Diestburg dan kakak laki-lakinya, pangeran 
pertama Grerial. Itulah rumor yang mereka mulai. 

Rowle dan Welles telah diselamatkan oleh intervensi saya, tetapi menundukkan kepala 
kepada saya berkali-kali, meminta maaf karena melibatkan saya dalam seluruh urusan. 

"Saya mengerti bahwa mereka merasa bersalah karena melibatkan Grerial dan seluruh 
bisnis ini. Tapi itu benar-benar...salah." 

Saya teringat percakapan beberapa hari yang lalu. 

Grerial, Welles, Rowle, dan saya membahas masalah tertentu. 

◆◆pa 

< > 

Semuanya dimulai dengan Welles. 

< > 

Aku sudah punya firasat buruk tentang itu. 

Aku ingin pergi saat itu juga, tapi Rowle berdiri di depan pintu, menghalangi jalan. 

Saya membenci masa lalu saya karena tidak bertanya mengapa dia tidak duduk, meskipun 
saya merasa aneh. 

< > 

Ya, itu saja. 

Balasan yang tidak berkomitmen tidak akan menimbulkan masalah. Sekarang saya hanya 
perlu menunggu. 

< > 

Itu ada. Aku hanya bisa menghela nafas. 

<<...bagaimana mungkin menyimpulkan seperti itu...?>> < > 

< > 



Saya mengambil kata-kata itu secara harfiah dan menjawab dengan nada jengkel. 

Dan apa yang kamu tahu? Welles tertawa terbahak-bahak padaku. 

Saya mengungkapkan kemarahan saya pada pembicaraan Welles tentang orang-orang 
seolah-olah mereka adalah sesuatu, tetapi Welles, Rowle, dan Grerial, semuanya mulai 
tertawa. Mengatakan itu adalah kesalahpahaman. 

< > 

Sedikit bingung dengan kurangnya pemahamanku, Grerial mulai menjelaskan. 

< > 

Jadi begitulah, pikirku. 

< > 

Padahal aku yakin dia sebenarnya tidak mau. 

Yang membuat segalanya menjadi sederhana. 

< > 

Setelah saya selesai berbicara, saya mendengar tawa. Lagi. 

Mereka mungkin berbicara di antara mereka sendiri sebelum membicarakan topik itu 
denganku. Itulah satu-satunya alasan yang bisa saya pikirkan. 

< > 

<<.........>> 

Kata-kata Welles membuat pikiranku kosong. 

Apa artinya? Kereta pikiran saya berhenti di jalurnya. Aku bahkan tidak bisa menjawab 
dengan benar. 

< > 

Setelah beberapa detik, ketika saya akhirnya berhasil memahami sepenuhnya apa yang 
dikatakan Welles, mata dan mulut saya terbuka lebar karena terkejut. 

< > 

< > 

< > 



< > 

Welles menyatakan bahwa dia akan meyakinkan Maevia May Lychaine, tunangan Welles. 

Saya tidak punya ruang lagi untuk keberatan. 

Meski begitu, aku--- 

<<...bisakah saya punya waktu?>> 

< > 

◆◆pa 

"Aku pikir kamu akan menjadi pasangan yang serasi. Pangeran Fay dan Putri Lychaine." 

Rowle juga mengingat percakapan itu dan tertawa terbahak-bahak. 

"Pasangan yang serasi, ya...". 

Langit yang luas, hamparan biru yang tak berujung. 

Saya bertemu banyak orang. 

Saya menghabiskan waktu dengan berbagai macam orang. 

Aku tahu betapa rapuhnya hidup ini. 

Saya tahu cara berpikir saya sendiri. 

Lalu aku membayangkan siapa yang akan berada di sisiku di masa depan--- "...tidak, 
bagaimanapun juga itu tidak akan berhasil." 

Aku menggelengkan kepalaku. 

"Kurasa itulah yang membuat kalian berdua cocok satu sama lain." 

"Kamu benar-benar mengatakan hal-hal yang paling aneh." 

"Benarkah?" 

Rowle membuka kotak umpan, lalu melemparkan talinya ke dalam air lagi dan 
melanjutkan. 

"Saya menghabiskan sebagian besar hidup saya dekat dengan keluarga kerajaan, Anda 
tahu. Jadi aku tahu betul orang seperti apa yang dibutuhkan Putri Lychaine di sisinya." 

"Dan kamu bilang itu aku?" 



"Dia tidak membutuhkan orang yang murni tidak bersalah atau seseorang yang kebal 
terhadap penglihatan khususnya. Tetapi seseorang yang memahami situasinya dan dapat 
membantunya. Tidak ada yang lebih cocok darimu, Pangeran Fay." 

Kata-kata itu membuatku mengerti. 

"Kau bisa mendengar percakapanku dengan Putri Lychaine? Dari jarak itu?" 

"Aku juga memiliki beberapa kemampuan khusus, kau tahu." 

Saya kira Rowle berarti bahwa panca inderanya juga ditingkatkan. 

Itu menjelaskan banyak hal, pikirku. 

"Pertama bisnis Dvorg dan sekarang ini...Aku benar-benar menarik perhatian ahli kimia 
yang tak terduga..." 

Setelah kembali ke Rinchelle, saya pergi mengunjungi pedagang Dvorg Tsarrich. 

Saya pergi ke kantor di gang belakang, melihat anak laki-laki yang bertanggung jawab atas 
toko itu lagi, disuruh mengikutinya, dan bisa langsung bertemu Dvorg saat itu juga. 

Saya bermaksud untuk meminta maaf atas kerusakan yang terjadi pada kapal dan 
melaksanakan bagian dari janji saya. 

Tetapi ketika saya mengatakan itu, Dvorg tertawa. 

<< Ahli kimia jahat sudah memberikan pembayaran. Jadi tidak ada yang perlu kamu 
lakukan untukku.>> Itulah yang dia katakan. 

Tetapi- 

< > 

Ahli kimia jahat yang disebutkan Dvorg pastilah Rowle. 

Saya mengunjungi kantornya segera setelah saya kembali ke Rinchelle. Itu berarti Rowle 
sudah melakukan persiapan sebelum berangkat ke pulau Bunga Pelangi. Aku menghela 
nafas, bertanya-tanya apa yang terlintas di kepalanya, tetapi juga merasakan sesuatu yang 
misterius dalam dirinya, sesuatu yang mirip dengan mentorku dan yang lainnya. 

"Itu juga berlaku untukku. Di mataku, kaulah yang tak terduga, Pangeran Fay." 

"Dan pangeran yang tak terduga ini akan menjadi tunangan yang sempurna? Aku hanya 
tidak mengerti kamu." 

Saya kemudian menyebarkan iming-iming ke dalam air, seperti yang dilakukan Rowle. 



"Bagaimanapun, sekarang aku tidak bisa memikirkan hal seperti itu." 

. 

< > 

. 

Aku mengulangi pada diriku sendiri, sambil mengingat suara nostalgia. 

"Saya benar-benar berterima kasih atas proposal itu, tetapi saya berencana untuk 
menolaknya." 

Moniker "Pangeran Sampah" membantu menyingkirkan pembicaraan pernikahan apa pun 
yang menghampiri saya, tetapi jika saya menjadi "Pahlawan" di mata masyarakat, 
segalanya akan berubah. Beberapa bahkan mungkin sangat kasar untuk membawa kembali 
lamaran pernikahan yang pernah mereka tolak sendiri. 

Hal seperti itu akan membebani Grerial dan ayahku. Itu sebabnya saya berterima kasih atas 
proposal ini. 

Meski begitu, saya bahkan tidak mempertimbangkan untuk menerimanya. 

Saya merahasiakannya, tetapi saya pikir saya juga tidak akan pernah melakukannya di 
masa depan. 

"Apakah begitu...." 

"...Saya minta maaf." 

Rowle mungkin mengharapkan saya untuk menjawab seperti itu. Dia melihat pancingnya 
dan tertawa kecil. 

"Kemudian..." 

Dia melanjutkan seolah-olah dia memiliki alternatif yang siap sejak awal. 

"Bisakah kamu setidaknya mengawasinya?" 

Kata-kata yang tiba-tiba itu cukup mengejutkanku. Sesaat kemudian, aku tertawa. 

"Silahkan." 

Karena aku mengenal seseorang yang mirip dengan Lychaine... 

Karena saya tahu bagaimana orang dengan "penglihatan" yang sama berakhir, jawaban 
saya hanya satu. 



"Aku akan melakukannya bahkan tanpa kamu minta." 

Pria itu meninggal dengan cara yang sangat mengerikan. Aku tidak akan pernah menolak 
untuk mengawasi Lychaine, jadi dia tidak akan menemui akhir yang sama. Dia juga akan 
menjadi saudara ipar Grerial. Ada semakin banyak alasan bagiku untuk 
memperhatikannya. 

"Tapi, jika kamu benar-benar baik-baik saja denganku." 

"Ya, tentu saja. Silahkan." 

Percakapan kami dengan demikian terbungkus rapi. Saat itu... 

"Woooohhhh!!!" 

Ksatria telah mendengarkan kami berbicara, ekspresi bosan di wajahnya, ketika 
pancingnya tiba-tiba membungkuk dengan kuat, menyebabkan dia berteriak kaget. 

"Kena kau!!! Akhirnya!!" 

Kami telah berada di sana untuk waktu yang cukup lama tetapi hampir tidak menangkap 
apa pun, jadi ksatria itu tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Sejujurnya, saya 
juga tidak bisa. 

"Ooohh!! I-ini sangat besar!!" 

Rowle, di sisi lain, tetap tenang seperti sebelumnya. 

"Ooooohhhhhhhh!!!!" 

Ksatria itu memegang pancing yang bengkok seumur hidup. Rowle menyapanya dengan 
nada menenangkan. 

"Aku khawatir itu hanya macet ..." 

Namun, itu sudah terlambat. 

Pancing tidak bisa menahan kekuatan raksasa ksatria itu dan, dengan retakan tajam, 
terbelah dua dengan rapi di depan mata kami. 

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

Setengah dari pancing patah jatuh ke air dengan percikan, diikuti oleh keheningan yang tak 
terlukiskan. 

Setelah beberapa detik, ksatria itu akhirnya memahami apa yang terjadi. 

"Nnnnnuuuoooohhhh!!!" 



Aku pura-pura tidak mengenal pria yang berteriak ke langit di sebelahku. Namun, 
kemalangan datang berbondong-bondong. Saya diseret ke dalamnya cukup cepat. 

"Ah! Di sana! Pangeran sedang memancing!!" 

"Kotoran!! Mereka menemukanku!! Rowle, jaga tiangku!!" 

Aku bisa mendengar suara Feli dari kejauhan. 

Saya mencoba berlari segera setelah saya menyadarinya, tetapi tubuh saya terkunci dalam 
pegangan yang tak terhindarkan. 

Aku ingat sensasinya. Itu seperti deja vu. 

"He-hei....um....Rowle...?" 

"Saya masih seorang ahli kimia, Anda tahu." 

Seringai di mulut Rowle bersinar cerah...meskipun sifatnya jahat. 

Saya berjuang sebanyak yang saya bisa, tetapi untuk beberapa alasan tidak dapat 
membebaskan diri. 

"T-tunggu, mari kita bicarakan ini. Kami teman memancing, bukan? Mereka bilang itu 
ikatan yang lebih kuat dari persahabatan antar pria...!" 

Aku mencoba bernalar dengan lawanku, tapi... 

"Tetap tenang, kamu harus pulih." 

Balasan yang saya terima tidak lain adalah memberatkan. 

"Sialan kauuuuu..!!!" 

Pada hari itu, teriakan dua orang mengguncang udara pantai. 

◆◆pa 

Beberapa hari kemudian, seorang utusan tiba dari Diestburg, membawa berita bahwa ayah 
saya, Philippe Hanse Diestburg, telah diserang oleh seorang penyerang tak dikenal. Kami 
menerima pesan dalam perjalanan kembali dari Rinchelle. 
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Ketika pesta Grerial masih di Rinchelle, seseorang mengunjungi kamar kosong Fay. 

"Masih membeli bunga? Dengan serius..." 

Dengan desahan, tetapi juga kebahagiaan dalam nada suaranya, pelayan itu melihat bunga-
bunga yang diatur dalam vas. 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemandangan bunga lili laba-laba merah telah menjadi 
akrab baginya. 

Dalam bahasa bunga, itu berarti "Menantikan untuk bertemu denganmu lagi". 

Mereka adalah bunga yang anggun, tetapi juga sangat merah sehingga terkadang terasa 
tidak menyenangkan. 

Pembantu --- Ratifah, bagaimanapun, menemukan mereka bernostalgia. 

"Apakah dia tahu siapa yang benar-benar merawat mereka, jujur ..." 

Ratifah meletakkan bunga-bunga itu satu per satu ke dalam vas berisi air tawar yang 
dibawanya. 

"Selalu bunga lili laba-laba merah." 

Ratifah meletakkan bunga ketujuh dan terakhir di dalam vas, lalu berhenti bergerak. 

"Dan selalu tujuh juga." 

Dia mengambil salah satu bunga lili laba-laba merah nostalgia yang aneh di tangannya dan 
tersenyum. 

"Aku yakin semua orang juga tertawa, tahu? Kamu belum tumbuh sama sekali. " 

Pelayan itu memikirkan tuannya, yang saat ini jauh dari kastil. 

Seorang anak laki-laki kesepian, dengan hati yang lebih lemah dari rata-rata orang. 

Ratifah sangat menyayanginya. Itu sebabnya dia menjaga jarak dengannya. 

Jika dia mengungkapkan masa lalunya, dia pasti akan mulai bergantung padanya. 

Dia tidak membencinya. Sebaliknya, dia akan senang. Tapi bukan itu yang dia inginkan. 
Ratifah tidak terpesona hanya dengan sisi lemahnya. 



Dia berjuang menuju satu tujuan, bertahan dengan kejujuran satu langkah menjauh dari 
kebodohan. 

Dia bahkan tidak kuat, tetapi sangat memikirkan dan peduli pada orang lain, menjadi 
sangat sedih bagi mereka...Ratifah telah jatuh cinta pada sisi baiknya yang seperti itu. 

Dia ingin melindunginya. 

Hubungan di mana mereka saling bergantung adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh 
Ratifah --- selama dia Ratifah ---. 

"Apakah kamu sudah menemukannya?" 

Alasan untuk hidup sambil tertawa seperti orang idiot, seperti dulu. Sebuah alasan untuk 
terus hidup. 

Kita tidak bisa pergi dan meninggalkannya sendirian, bukan? 

Ratifah tiba-tiba teringat kata-kata yang diucapkan oleh orang yang dipanggil Fay sebagai 
mentornya, sejelas dia benar-benar bisa mendengarnya. Saat itu, mereka masih bahagia. 

Bahkan kemudian, bagaimanapun, ada sesuatu yang berbahaya tentang dia. 

Kata-kata dan tindakannya memiliki sesuatu yang lemah tentang mereka. Jadi semua orang 
mengatakan hal yang sama: kita tidak bisa meninggalkannya sendirian. 

Melihatnya, bagaimanapun, Ratifah menyadari bahwa dia mungkin bertahan sendirian 
pada akhirnya, dan menunduk untuk meminta maaf. 

"Tidak ada yang akan menyalahkannya, namun ..." 

Itu adalah kebalikannya; dia yakin kebanyakan dari mereka akan meminta maaf karena 
pergi duluan. 

Dia seperti itu, dan yang lain juga. 

Berdasarkan kepribadian Fay, namun... 

"Tapi itu mungkin alasan mengapa dia menyalahkan dirinya sendiri ..." 

Jelas bahwa Fay telah menyalahkan, menuduh dirinya sendiri selama ini. 

Untuk bertahan hidup, untuk melindungi, untuk menang melawan seseorang, untuk tidak 
kehilangan apa pun ... pria yang menggunakan pedangnya untuk alasan ini tidak terlihat di 
dalam dirinya. 

"Segalanya tidak berhasil, bukan." 



Dia melanjutkan. 

"Tapi kamu bilang kamu akan melindungiku, kan? Jadi aku tidak akan membantumu." 

Mereka kebetulan bertemu lagi, tetapi Ratifah berpikir itu tidak akan terjadi lagi. Bahkan 
jika dia membantunya, itu hanya tindakan sementara. Itu akan menjadi pilihan yang 
membuatnya lebih menderita pada akhirnya. Jadi dia menjaga jarak. 

Itulah alasan mengapa Ratifah terus bertindak sebagai pembantu. 

"Kamu lebih baik menemukan alasanmu sendiri untuk segera hidup." 

Karena itu adalah hal terbaik yang bisa Anda lakukan. 

"Jika kamu melakukannya, aku yakin aku akan jatuh cinta lagi padamu... jatuh cinta. 
Katakan bahwa aku mencintaimu..." 

Aku akan selalu melihatmu, berjuang dengan cara yang bodoh itu, aku akan menghargai, 
mengagumi, menyukainya, aku tidak pernah berhenti mencarimu, selalu berbicara 
denganmu dengan senyum terbesar di wajahku... 

Ratifah memikirkan masa depan dengan penuh kasih. 

Bersama dengan kenangan masa lalunya, perasaannya semakin dekat. 

"Kali ini, aku ingin membuat lebih banyak kenangan...dan lebih banyak tertawa..." 

Jadi... 

"Buat aku jatuh cinta lagi padamu. Buat aku jatuh cinta. Tunjukkan padaku betapa 
kerennya dirimu." 

Dia mengungkapkan perasaan cintanya. Dia tahu mereka tidak pernah berhenti. 

Itu terjadi sudah lama sekali, rasanya seperti kabur. 

Kenangan bertengkar dengannya muncul kembali. 

Kenangan pertemuan pertama antara anak laki-laki dan perempuan, ketika dia pertama 
kali berbicara dengan ***. 

◆◆pa 

Hari itu, api dan kobaran api turun di mana-mana. 

Matahari tiruan menghujani api neraka di bumi. Matahari hitam menguasai langit. 



Semua penduduk melarikan diri, tetapi mereka dibunuh dengan kejam, satu per satu, oleh 
pencipta bencana semacam itu. 

Lagi dan lagi. 

Di dunia itu, itu adalah peristiwa normal yang menyakitkan. 

Membunuh orang lain hanya karena Anda menginginkannya. Itu terjadi hari demi hari. 

Kelemahan adalah dosa. Di dunia itu, itu adalah hukum yang tak tergoyahkan. 

Dia berencana untuk mengabaikan api neraka dan melanjutkan. Namun, seorang anak laki-
laki dengan ceroboh menghentikannya. 

Jeritan membara di telinganya. 

Bau terbakar yang menjijikkan. 

Kota hancur berkeping-keping di depan matanya. 

Sisa-sisa hangus dari apa yang mungkin adalah manusia. 

Seorang anak laki-laki berteriak, memeluk seorang wanita -- ibunya. 

Di sana dia melihat beberapa siluet berjalan dengan acuh tak acuh melalui api neraka. 
Bocah itu melihat mereka sebagai sekutu pencipta pembantaian ini. 

Jadi dia merasa marah, marah, menggenang di dalam dirinya, dan meledak. 

Dia hanya ingin hidup. 

Dia tidak menghalangi siapa pun. 

Namun, gaya hidupnya yang biasa hancur. Semuanya diambil darinya. 

< > 

Suara itu setengah terkejut, setengah kesal. Bocah itu tidak peduli: sebelum dia sadar, dia 
berteriak dan berlari ke arah mereka, tinju di udara. 

Anak laki-laki dan perempuan itu bertemu untuk pertama kalinya. 

Bocah itu pingsan oleh pria yang dia coba pukul, pria yang akan menjadi mentornya. "Aku 
akan menjaga anak ini", katanya. 

Teman-temannya, keluarganya dengan demikian memperoleh anggota baru. 



Bocah menyebalkan yang tidak melakukan apa-apa selain merengek dan menangis. Atau 
begitulah cara Tiara melihatnya pada awalnya. 

Jika dia mencoba berbicara dengannya, dia akan mendorongnya menjauh, mengatakan 
"Anda tidak bisa mengerti bagaimana rasanya!". 

Jadi Tiara memukulnya, berulang-ulang. 

Dia menggunakan kekerasan padanya, untuk membuatnya mengerti. 

Tiera membiarkan emosinya mengambil alih, dia berteriak padanya bahwa di dunia ini 
tanpa kekuatan kamu tidak bisa melindungi apapun, kamu bahkan tidak bisa bertahan. 

< <...aku>> 

Hari-hari seperti itu menyusul. Sampai suatu hari... 

Dengan mata bengkak yang dipenuhi air mata, dia berhasil berbicara kembali dengan 
benar untuk pertama kalinya. 

Dia masih menangis, suaranya terganggu oleh isak tangis, tetapi dia akhirnya 
mengungkapkan permohonan putus asa. 

< > 

Sejak hari itu dan seterusnya, anak itu mulai berjalan lagi. 

Pada awalnya, tidak ada yang akan mengatakan bahwa mereka berhubungan baik. 

Lagipula, Tiara tidak menyukai bocah itu. 

Tapi dia berlatih seperti orang gila setiap hari, mengayunkan pedangnya, memohon untuk 
diajari. Melihatnya, kesannya berubah. 

Kapan bocah itu mulai mengatakan bahwa dia ingin bisa melindungi semua orang? 

Dia pasti tidak memikirkan Tiera dengan baik, tapi meski begitu, dia bilang dia ingin 
melindunginya juga. Bahwa dia penting. Bahwa dia tidak ingin kehilangan keluarganya lagi. 
Dia mengatakannya di depan wajahnya, berkali-kali. 

Sebelum dia menyadarinya, mata gadis itu selalu mengejar anak laki-laki itu. 

◆◆pa 

Itulah bagian dari dirinya yang memenangkan hatinya. 

Jadi dia tidak akan secara terbuka mengulurkan tangan membantu. 



"Hidup berarti berdiri di atas kedua kakimu sendiri." 

Jika Anda terus hidup, Anda dapat menemukan kebahagiaan. 

Anda tahu itu benar, bukan? Ratifah tersenyum. 

"Mentor sudah memberitahumu berkali-kali, bukan. Jangan berani-beraninya kamu bilang 
kamu lupa. Jangan berani-beraninya." 

Ratifah juga memberikan bimbingan ketika dia tersesat, seperti yang dilakukan mentornya. 

Dia memikirkan keluarganya yang berharga ini, saat emosi memenuhi kata-katanya. 

"Jadi aku akan menunggumu, tidak peduli berapa lama...* Shizuki*." 

Ratifah meletakkan bunga lili laba-laba merah terakhir di dalam vas dan meninggalkan 
ruangan yang gelap dan kosong. 
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lagi? 

< > 

Dahulu kala, ketika saya masih mengatakan pikiran saya dengan jujur. 

< > 

Saya sedang berbicara dengan mentor saya yang duduk di tanah di sebelah saya. 

Rambut putih, sesuatu yang langka di dunia ini. 

Rambut putih seperti salju di atas ekspresi yang tampak agak hilang, terpesona. 

Saya merasa pertanyaan pertama mentor saya memiliki motif tertentu, jadi sambil 
menanyakan alasan dia menanyakannya, saya juga menjawabnya. 

<<...tidak juga, itu tidak menyakitkan.>> Mentor saya tidak mengatakan apa-apa dan hanya 
tersenyum kecut. 

< > 

Sebuah gurun terbentang di depan mata kita. 

Mentor saya melanjutkan, sambil melihat langit yang dilukis oleh matahari terbenam. 

< > 

Ekspresi mentor saya menjadi gelap, dan dia tertawa pahit. 

< > 

Dia kemudian meletakkan tangannya di pedang di sisinya--- <<---dunia ini benar-benar 
penuh dengan kesedihan.>> < > 

Bibir mentor saya sedikit berubah. 

< > 

Bau itu menempel di hidung saya selama bertahun-tahun. Bau logam, karat, daging, tanah 
kering bernoda merah. 

Itu semua diciptakan oleh pedang. Saya juga mengalaminya secara langsung, jadi saya tidak 
bisa mengatakan apa-apa untuk menanggapi kata-kata mentor saya. 



<<...Aku...>> 

saya pikir itu... 

Kata-kata sederhana, tapi aku bahkan tidak bisa mengucapkannya. Karena saya tahu 
bahwa bahkan jika saya berbicara tentang cita-cita saya, tidak ada yang akan berubah. 

Aku tenggelam dalam pemikiran seperti itu ketika sebuah tangan besar yang hangat 
mengusap kepalaku. 

<<***, Anda mudah dibaca jadi saya mengajari Anda untuk tertawa sepanjang waktu. Aku 
mengajarimu untuk bersembunyi. Tapi aku tidak pernah menyuruhmu untuk membuang 
perasaan itu, atau itu salah.>> Tangannya masih di kepalaku, lanjut mentorku. 

< > 

Anda memilih dunia yang salah untuk dilahirkan. 

Mentor saya dan yang lainnya selalu mengatakannya. 

< > 

<<...Aku sudah tahu itu.>> Saya telah dilindungi selama ini. 

Jadi saya tidak akan pernah menyangkal kata-kata itu. Saya tidak punya niat untuk. 

< > 

Kata-kata mentor saya terdengar seperti berasal dari pengalaman. 

< > 

Kata-kata itu mengilhami mimpi masa depan dalam diriku. 

Saya melihat diri saya hidup dalam kedamaian biasa, dengan mentor saya dan yang lainnya. 

< > 

Saya tidak mengucapkan sepatah kata pun, tetapi mentor saya sepertinya telah membaca 
pikiran saya. 

< > 

< > 
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untuk hidup adalah tugas saya. 

Alasan saya untuk hidup adalah karena saya dilindungi. 

Alasan saya untuk berjalan maju adalah kekaguman. 

Alasan saya untuk berjalan maju adalah ingin melindungi. 

Aku ingin menjadi kuat. Cukup kuat untuk tidak membiarkan apa pun menghalangi tujuan 
saya. 

Aku ingin menjadi kuat. Cukup kuat untuk bisa membunuh apapun. Cukup kuat untuk 
memenuhi keinginan yang dipercayakan kepadaku. 

Dalam pusaran kedengkian, kematian berkerumun di mana-mana. 

Dunia kesendirian, penuh sesak dengan apa pun kecuali musuh. Aku sendirian, dikutuk 
untuk hidup dengan sungguh-sungguh semampuku, mengayunkan pedangku. Itulah satu-
satunya hal yang bisa saya lakukan. 

Yang menopang hatiku, satu-satunya pilarku, adalah pembantaian tanpa ampun. Dan setiap 
kata yang ditinggalkan untukku oleh kematian. 

Itu adalah kekuatan yang menggerakkan saya. 

Tidak ada alasan lain. 

Saya tidak punya alasan lain untuk hidup. 

Tidak ada yang memberi tahu saya jawabannya. 

Semua orang telah meninggalkanku. Mereka semua telah meninggal. Meninggal saat 
mempercayakan saya dengan emosi mereka. 

Aku sendirian. Tidak ada seorang pun di sisiku. Hari-hari kebahagiaan itu menyelinap 
melalui jari-jariku dulu sekali... Aku benar-benar sendirian. 

Tetapi "jawaban" yang mereka ajarkan kepada saya hidup di dalam diri saya. Mereka telah 
mempercayakan emosi mereka kepada saya, jadi saya harus menyimpan "jawaban" mereka 
di dalam. Hidup terus dan Anda akan menemukan "jawabannya". Saya secara membabi 
buta akan percaya pada kata-kata mereka dan menemukannya. "Jawaban" di akhir itu 
semua. 



Dan dan... 

. 

Aku harus terus hidup. 

Aku harus mengayunkan pedangku. 

Aku harus... Aku harus membunuh. 

. 

Dan. Dan. 

. 

Saya harus menemukan "jawaban". 

. 

Dan. Dan. Dan. 

. 

Nyala api ini, kehidupan yang mereka biarkan menyala, tidak boleh padam. Itu harus terus 
bersinar. 

. 

. 

Dan. Dan...! 

Andadandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandanda
ndandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandan
dandandandandandandan 
dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
andandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandanda
ndandandandandandandandandan 
dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
andandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandanda
ndandandandandandandandandan 
dandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandand
andandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandandanda
ndandandandandandandandandan dandandan... 

. 



. 

Aku harus hidup, apa pun yang terjadi. 

Itu adalah pertobatan saya, tugas yang dibebankan kepada saya. Tongkat estafet saya 
diberikan. 

. 

. 

Saya harus melakukannya, bahkan jika tubuh saya hancur menjadi debu. Saya harus 
setidaknya membunuh "Penjaja" dan "Kekejian", yang menyiksa mereka sepanjang hidup 
mereka. 

Saya harus membunuh seluruh dunia yang salah ini. 

◆◆pa 

< > 

. 

Aku mendengar suara. 

. 

<< --- Anda tidak membutuhkan saya lagi, kan? Jangan menangis, Shizuki. Kamu bisa 
berjalan sendiri sekarang.>> . 

Aku mendengar... sebuah suara. 

. 

<< --- Maaf?? apa? Jika Anda punya waktu untuk mengatakan itu, pergi dan bunuh satu atau 
dua "Kekejian"! Aku hanya akan tidur lebih awal, itu saja. Jadi....jangan menangis seperti itu, 
dasar pria tak berguna!!>> . 

Aku... aku mendengar... sebuah suara. 

. 

<< --- Aku sangat menyukaimu, Shizuki.>> 

. 

Saya mendengar...av...v...vo... 



. 

<< --- Kita akan bertemu lagi, aku tahu itu.>> . 

aku... suara. Saya mendengar sebuah... 

. 

Pandanganku kabur. 

Itu berputar, menjadi gelap, berubah, seperti jendela yang terkena gerimis. Tapi saya tidak 
punya waktu untuk kehilangan dengan menggali di dunia itu. 

Aku mengusap mataku dengan punggung tanganku. 

<<-----GAH>> 

Tangisan yang tidak menyenangkan mencapai telingaku. 

Bidang pandang saya dipenuhi dengan "Kekejian" ... lebih dari yang saya pedulikan. Bentuk 
terakhir dari "keselamatan" yang diberitakan oleh "Penjaja Hitam". 

Sosok mengerikan seperti itu adalah bukti keselamatan? Di mana? 

Bahkan jika itu benar-benar mengarah pada semacam keselamatan, saya akan menolak 
untuk mengambil bagian dalam semua itu. 

"Hal-hal" --- mereka bahkan tidak pantas disebut makhluk hidup --- yang dengan rela 
meninggalkan akal dan kecerdasan mereka, melolong, mengamuk. 

Mereka mengkhotbahkan "keselamatannya", dalam seruan neraka yang tidak bisa 
digambarkan sebagai ucapan. 

< > 

Paduan suara yang tidak manusiawi. 

<<...satu tebasan, satu pembunuhan.>> 

Aku mengangkat pedang hitam --- "Spada" di tanganku dan berbicara dengan nada dingin 
dan kering. Saya telah kehilangan belas kasihan. Saya tidak memiliki belas kasihan sedikit 
pun untuk mereka. Saya tidak akan pernah ragu. 

Saya akan membantai "Kekejian". Tidak lebih, tidak kurang. 

Tangisan mengerikan mereka bergema di telingaku. 



Suara-suara menjijikkan, menimbulkan ketidaknyamanan fisik pada mereka yang 
mendengarnya. 

Target "Kekejian" adalah aku. Mereka maju, menempuh beberapa meter dengan setiap 
langkah. Satu lompatan lagi dan mereka akan berada tepat di sebelahku. 

Tindakan saya sudah diputuskan. Masih terlalu dini untuk menggunakan kata-kata orang 
yang saya kagumi lebih dari siapa pun, tetapi saya menikam "Spada" saya di tanah. 

Jumlah "Kekejian" yang menuju ke arahku sekitar 50. 

Namun, itu tidak berarti apa-apa. Mereka tidak bisa menjadi penghalang di jalan saya. 

Saya membayangkan gunung pedang. Sebuah gurun tandus di mana hanya abu menari. 
Sebuah bukit batu nisan di mana tidak ada yang bisa berdiri. 

Sinar matahari mengintip melalui awan. Ada banyak bayangan di sekitarnya. Kondisinya 
tidak buruk. 

<< Bunuh --- >> 

Saya berkata kepada dunia, dengan kemarahan diam-diam dalam kata-kata saya. 

<< --- Spada.>> 

Bayangan niat membunuh berlari di tanah. 

Murni, kebencian tak terkendali. Avatar jelas dari emosiku menyebar ke mana-mana 
dengan kecepatan luar biasa, dan tiba-tiba "Kekejian" dihentikan di jalurnya. 

Tak lama kemudian, teriakan menjijikkan memenuhi sekeliling saat "Spada" yang tak 
terhitung jumlahnya bangkit dan menembus tubuh mereka, menciptakan bunga berwarna 
merah darah. 

Bunga-bunga kasar yang terbelah menghiasi tanah tandus. 

< > 

Wajahku berubah marah, aku bahkan tidak melirik "Kekejian" di sekitarku dan melangkah 
maju. 

Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki di atas pasir. 

Aku berjalan sambil melihat ke bawah, dan perlahan mengangkat kepalaku ketika aku 
mendengarnya. 

Seorang "Kebencian" yang sedikit berbeda dari yang lain menatapku, bola matanya hampir 
keluar dari rongganya. 



Jenis "Kekejian" yang unik. 

Spesies berbeda semacam itu disebut "Mutant" oleh saya --- oleh kami. 

Itu membawa pedang. 

Pedang yang sangat besar yang diambilnya entah dari mana. Pedangnya mungkin lebih 
panjang dari tinggiku. 

Namun, itu tidak terlalu berarti. Itu tidak akan mengubah apa pun. 

<<.....bersamamu.>> 

Suaraku serak, serak. 

< > 

Aku menggerakkan kakiku yang kaku dan mengarahkan ujung "Spada"ku ke "Mutant". 

Segera setelah saya melakukannya, bilah bayangan naik dari bayang-bayang. Pedang 
bersinar menakutkan, menunjuk ke arah langit, menembus bayangan "Mutant". 

Tapi tidak ada bunga yang mekar. 

Hanya pedang hitam pekat yang menghadap ke atas, sendirian. "Mutant" tidak terlihat di 
mana pun. 

Itu langsung menghilang dari pandanganku. 

Bahkan jika saya tidak bisa mengejarnya dengan mata saya, bagaimanapun, saya masih 
memiliki telinga saya. Hidung saya. 

Jadi saya mengayunkan "Spada" saya ke sisi saya, terlepas dari kenyataan bahwa 
sepertinya tidak ada apa-apa di sana. 

Segera setelah saya melakukannya, percikan warna senja tersebar di sekitarnya. 

< > 

Pedang kami bentrok dan terkunci. Bagaimana dia bisa menangkis? Bagaimana dia bisa 
menahanku, meskipun perbedaan massa kami jelas? Ini dan keraguan lainnya muncul di 
mata mengerikan "Mutant". 

< > 

Sebuah celah menembus bilah pedang besar "Mutant". 

< > 



Bilah pedang besar itu terkelupas sebagai gantinya dan retakannya semakin terlihat. 

"Mutant" sepertinya mengerti bahwa itu tidak akan bertahan lebih lama lagi. Itu berhenti 
mendorongnya ke "Spada"ku dan mencoba membuat jarak di antara kami, tapi--- < > 

Aku meludahkan kata-kataku sambil melihat binatang itu dengan ekspresi jijik di 
ekspresiku, seolah-olah menertawakan strategi seperti itu. 

Suasana berubah. 

Sesuatu mengalir keluar dari "Spada" saya. Semacam bayangan hitam memanjang dari 
bilahnya, lalu sebuah suara mengguncang atmosfer. 

< > 

Serangan tercipta saat pedang kami masih terkunci. 

Tebasan hitam yang lahir dari "Spada"ku membelah bidang pandangku menjadi dua. Hanya 
sisa-sisa pedang besar yang jatuh ke tanah. Disertai dengan percikan darah. 

< > 

"Mutant", yang tampaknya percaya bahwa superioritas dalam massa berarti superioritas 
dalam kekuatan, sekarang memiliki tampilan yang sama sekali berbeda di wajahnya. 
Mereka dipenuhi dengan kebencian dan kebencian. Apa yang terjadi selanjutnya adalah 
kebalikan dari spektrum dari tatapan dinginku. 

< > 

Raungan kemarahan, kemarahan yang tak terkendali, menggelegar di atmosfer. 

Pedangku telah mencapai leher seperti belalai binatang itu: sebuah bekas tebasan 
membentang secara diagonal di dekat leher rahim, meneteskan darah. 

Melihat darahnya sendiri mendorong "Mutant" menjadi marah. 

"Mutant" dan "Reguler". 

Perbedaan antara dua jenis "Kekejian" hanyalah kekuatan mereka. Mereka berada di level 
yang jelas berbeda. 

"Mutan" tidak hanya memiliki otot yang lebih kuat, tetapi juga meningkatkan indra dan 
kekuatan fisik: kulit mereka lebih keras, dll. 

Dengan kata lain, "Mutants" adalah raja dari dunia "Abomination" sejak lahir. Yang 
membuat mereka sangat sombong. Mereka semua memiliki kebanggaan yang tidak berarti. 

Mereka menganggap diri mereka kuat, lebih dari siapa pun. 



Jadi mereka melolong. Mereka berteriak, meratap, meraung marah--- < > 

Itu bergemuruh lagi. 

"Mutant" itu mendekatiku dan tubuhnya yang besar terlihat paling besar yang pernah 
kulihat hari itu. Itu bergegas ke arahku untuk menyerangku dengan cakarnya yang 
mematikan. 

Aku benar-benar tenang, meskipun. 

Saya tidak akan pernah kehilangan ketenangan saya. 

Karena aku sudah--- 

< > 

---Aku sudah mengayunkan pedangku. 

Suara logam padat bergema segera setelah itu. 

Suara benturan logam, yang hampir tidak akan dikaitkan dengan benturan cakar dan 
pedang. 

< > 

Tidak ada kebuntuan kali ini. 

Bahkan kulit yang lebih keras dari besi adalah mangsa yang mudah bagi "Spada" saya. 

Jika "Mutant" mengira kulitnya tidak akan pernah bisa dipotong, arogansinya tumpah di 
ranah kebodohan. Aku harus memberi pelajaran kepada orang bodoh seperti itu. Saya 
harus memotongnya menjadi serpihan. Aku harus membunuhnya. 

Lebih dari segalanya, "Kekejian" harus diberantas. 

Saya telah memutuskan untuk mewarisi wasiat, rencana mentor saya, dan yang lainnya. 

Sehingga... 

< > 

Serangan terus menerus yang ganas yang tidak menyisakan ruang untuk bernafas. 

Pedangku yang berwarna bayangan berlari melintasi tubuh musuh, dua, tiga kali, 
mengirisnya. Darah menyembur tanpa henti dari lukanya, membasahi tanah kering dengan 
warna merah. 

"Mutant" memutar ekspresinya kesakitan, tapi aku tidak akan pernah menahan diri. 



Aku mengayunkan pedangku ke bawah, menebas ke atas, mengiris, menusuk, menusuk. 

Aku melompat, berlari, mengacaukan pandangan binatang itu, memotong dagingnya. 

Saya melepaskan kendali atas kemarahan dan misi saya dan terus mengayunkan "Spada" 
saya, lagi, lagi dan lagi. 

Aku mencabik-cabik "Mutant" itu, dengan mata merah. Akhirnya, saya mendapatkan 
kembali kendali. 

<<........>> 

Di depanku, hanya ada segumpal daging dan darah. 

Sesuatu yang mengguncang, tampaknya mengalami kejang-kejang, dari waktu ke waktu. 

Api kehidupan telah hilang. 

"Kekejian" harus dibantai, apa pun yang terjadi. Jadi saya berjalan ke depan. 

Alasanku mengayunkan pedangku, pemicu yang membuatku ingin bertahan, apa yang 
mendukungku... semuanya. Saya tahu saya telah kehilangan semuanya, tetapi kaki saya 
terus berjalan. 

Jika saya terus hidup, saya akan menemukan jawabannya. 

Kata-kata itu adalah satu-satunya hal yang bisa saya pegang lagi. 

◆◆pa 

< > 

Saya mendengar suara dan abunya menari. 

Langit yang disegel oleh awan hitam. 

Di atas lautan mayat yang tak berujung, aku menelepon. 

< > 

Tidak ada yang menjawab. 

Keheningan ini menunjukkan betapa aku benar-benar sendirian. 

Tapi aku sudah terbiasa. 

< > 



Saya berbicara dengan suara penuh kesedihan, seperti penjahat yang memohon 
pengampunan. Hatiku terbakar, air mataku mengering. 

<<....sakit.>> 

Dunia tanpa siapa pun yang bisa saya percayai, tidak ada tempat untuk beristirahat. Saya 
telah dilindungi. Kenyataan ini membuat saya tidak punya ruang untuk melarikan diri. Itu 
bahkan tidak membiarkan saya melihat ke belakang. 

< > 

Jadi saya tidak akan pernah lupa. 

Itu terukir dalam pikiranku. Saya mengingat hari-hari yang dipenuhi dengan kebahagiaan, 
lagi dan lagi. 

Kemudian saya dibawa kembali ke kenyataan. Saya menghadapi kenyataan kesepian 
mutlak dan menangis. Itu berulang, persis sama --- hari demi hari. 

< > 

Saya melihat tubuh saya, yang setengahnya bahkan hampir tidak berfungsi. Aku tertawa 
dan menangis. 

< > 

Aku tidak punya ide sedikit pun. Tapi saya berada di batas saya. 

Saya tidak dibebaskan dari neraka yang disebut "kehidupan". 

< > 

Itu adalah pikiran jujur saya, yang saya sembunyikan selama ini. 

< > 

Mereka mengatakan bahwa hati saya sangat lemah. 

Itu benar. Bahkan setelah mengayunkan pedangku berkali-kali, aku adalah orang yang 
lemah. 

< > 

Pedangku terhunus. 

. 

Hai... 



< > 

Kata-kata tumpah dari hati. 

< > 

. 

-Saya minta maaf. 

. 

. 

Itu adalah kata-kata terakhirku sebelum pedangku tergelincir dan jatuh, diikuti oleh suara 
logam yang hampa. 
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