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Kira-kira satu bulan telah berlalu sejak Fay kembali dari Rinchelle. 

Cahaya fajar mulai menerangi istana kerajaan. Suatu pagi seperti itu, langkah kaki yang 
tidak biasa sedang menuju ke tempat tinggal seorang pangeran. Mereka disertai dengan 
suara sesuatu yang menggores lantai saat mereka melanjutkan. 

Pelayan yang berdiri di depan pintu pangeran sejak pagi -- Feli von Yugstine -- 
memperhatikan langkah kaki yang semakin cepat. 

".....?" 

Indra pendengaran Feli yang tajam memungkinkannya untuk memperhatikan langkah kaki 
lebih awal. Dia fokus pada mereka, mencoba mencari tahu pemiliknya--- 

".......!" 

Mata Feli terbuka lebar. 

Dia akan mengeluarkan seruan terkejut, seandainya tidak ada orang yang tidur di dalam 
kamar. Matanya yang terbuka lebar dengan jelas menunjukkan keheranannya. 

"Hyahha." 

Di kursi roda yang meluncur ke arah ruangan, didorong oleh seorang pelayan, duduk 
seorang pria yang tersenyum lebar, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat 
menyenangkan. 

Pria itu mengulurkan bibir tipisnya dengan senyum lebar, matanya menyipit. Itu adalah 
jenis tawa yang unik dan layu. 

"Lama tidak bertemu, Feli von Yugstine." 

Penampilan yang sangat mirip dengan orang lain. 

Feli tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan pria itu dalam waktu yang lama, 
tetapi dia adalah salah satu dari sedikit orang yang dia hormati dari lubuk hatinya. 

Karena itu, dia menundukkan kepalanya hampir karena refleks. 

"... bagaimana kondisi Anda, Yang Mulia?" 

"Seperti yang Anda lihat, itu sudah cukup baik untuk membiarkan saya meninggalkan 
kamar saya tanpa masalah." 



Masih tersenyum, pria itu menyeringai jahat ke arah pintu. 

Di balik pintu adalah alasannya berada di sana dan tujuannya. 

"Kamar adikku yang bodoh adalah yang ini, ya?" 

"Memang benar, tapi---" 

Dia masih lelah karena kejadian baru-baru ini--- 

Feli bermaksud menambahkan penjelasan seperti itu, tetapi pria itu tidak memberinya 
kesempatan. Dia berbalik ke arah pelayan di belakangnya dan mengatakan kepadanya 
bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka. 

Alih-alih tidak peduli dengan keadaan orang lain, dia tampak setengah marah, setengah 
geli. Bagaimanapun, sepertinya dia tidak memperhatikan kata-kata Feli. 

"Bisakah kamu memberikan tongkat itu kepadaku?" 

Pria itu menatap pedang di pinggang Feli. 

Feli sempat bingung dengan kata "tongkat", tetapi tatapan pria itu, yang langsung 
menunjuk ke pedang, dengan cepat menghilangkan keraguannya. 

"B-Tuan...?" 

Karena pedang telah dipercayakan kepada Feli oleh pangeran yang dia layani, dia tidak bisa 
tidak menunjukkan kepatuhan yang enggan, tetapi seringai pria itu tidak terlalu tertarik 
pada perasaan seperti itu. 

Dia tertawa riang dan mengatakan semuanya baik-baik saja. 

"Aku hanya akan melihat seorang anak laki-laki yang memberikan obat kepada kakak laki-
lakinya, yang bahkan tidak repot-repot mengunjungi ranjangnya, dan membuatnya 
bangun." 

Pria itu sudah meletakkan tangan kirinya di kenop pintu, sedangkan tangan kanannya 
memberi isyarat agar Feli bergegas dan memberinya pedang yang disebut tongkat. 

"Kepala pelayan. Mohon mengertilah." 

Pelayan yang mendorong kursi roda mendukung permintaan tuannya juga. 

"...namun..." 

Bahkan jika Anda mengatakan itu ... 

Feli masih tidak mau menurut, tapi dia tidak bisa menolak secara terang-terangan. 



Bagi Feli, posisi pria adalah masalah terbesar. 

Dia adalah salah satu dari lima kerajaan Diestburg--- 

Karena kenyataan seperti itu, tidak mungkin baginya untuk menolak permintaan pria 
itu...jadi dia mengusulkan kompromi. 

"... jika ada bahaya, saya akan diizinkan untuk campur tangan. Jika itu baik-baik saja dengan 
Anda, maka ... " 

"Tegang seperti biasanya, bukan? Ini hanya saudara yang bermain bersama. Di samping 
itu- " 

Pria itu tersenyum lagi. 

Setelah pertarungan khusus "hyaha!" tertawa, lanjutnya. 

"Kekhawatiranmu itu menyakitiku, kau tahu. Siapa lagi yang lebih menyayangi mereka 
selain aku? Ini juga salah satu bentuk cinta. Ekspresi aku mencintainya lebih dari apapun. 
Kebalikan dari cinta adalah ketidakpedulian, seperti yang mereka katakan. Kamu juga 
pernah mendengarnya, kan?" 

"... Anda tidak pernah berubah, Yang Mulia." 

Nada suara Feli memiliki nada putus asa. 

Pria itu hanya menertawakan betapa jelas komentar seperti itu. Feli mengerti betul betapa 
tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. 

"Ahahaha!! Saya lebih dekat dengan kematian daripada orang lain... Saya kira itu sebabnya 
saya mulai berpikir seperti ini. Ini mungkin hari terakhirku...jadi aku akan menumbuk 
cintaku kepada orang lain setiap kali aku bisa. Jadi izinkan saya mengatakan ini, saya 
mencintai mereka. Dan beginilah caraku mengungkapkan cintaku. Sekarang setelah kita 
siap, biarkan aku menghajarnya!!" 

Pada saat yang sama, pria itu menyambar pedang dari pinggang Feli, selesai 
mengkhotbahkan teori egoisnya, dan membanting pintu hingga terbuka. 

~ 

Di ruangan itu ada seorang pelayan, duduk di kursi sambil tersenyum dan merenungkan 
bunga lili laba-laba merah yang baru ditempatkan. Ada juga seikat selimut bundar di 
tempat tidur, mungkin ditarik sebagai perlindungan terhadap sinar matahari yang masuk 
dari jendela. 

"Senang bertemu denganmu lagi, Yang Mulia." 



Pelayan pemilik kamar --- Ratifah --- entah bagaimana sepertinya tahu siapa yang akan 
masuk, jadi dia menyapa pria itu dengan tenang. 

"Oh, kau pelayan itu. Bagaimana rasanya berada di sisi Fay? Bagus dan nyaman?" 

"Ya, lebih dari yang bisa saya tanyakan." 

"Aku mengerti, aku mengerti. Pastikan Anda tidak akan menyesalinya." 

Feli terkejut lagi: bukan hanya karena mereka tampaknya saling mengenal, tetapi juga 
pernah berinteraksi sebelumnya, tanpa sepengetahuannya. 

Pria itu dengan cepat menyadari kesadarannya dari ekspresi terkejut Feli dan 
menjelaskannya dengan cara yang aneh. 

"Benar, kan, kapan itu? Beberapa tahun yang lalu? Dia datang meminta saya untuk ... yah, 
saya tidak bisa mengatakan itu, bukan? Tapi saat itu juga aku merasakan cintanya, aku 
merasakannya. Tidak ada kedengkian sama sekali. Jadi saya menarik beberapa tali di sana-
sini. " 

Ratifah meletakkan jarinya di pipi kanannya dan menyunggingkan seringai nakal. 

"Kamu juga, Feli von Yugstine, berhenti berlama-lama dan bergerak maju. Belajarlah 
darinya." 

Pria itu menoleh ke arah Ratifah, seolah mendorongnya untuk setuju, dan pelayan itu --- 
seperti biasa, cepat mengerti --- mengangguk dengan penuh semangat. 

"...apa maksudmu?" 

"Apapun yang saya maksud? Astaga! Saya memberitahu Anda untuk ayam cinta Anda dan 
menembak itu. Saya tidak berbicara tentang romansa saja, ada semua jenis cinta di luar 
sana. Tunjukkan cintamu atau kamu akan menyesalinya suatu hari nanti." 

Anda sudah bersama untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada yang pernah terjadi, kan? 
Bahkan sekarang. 

Mata sipit pria itu berbicara lebih jelas daripada mulutnya. 

Dia menghargai cinta lebih dari apapun, jadi kata-katanya terdengar sangat meyakinkan. 

"Mau aku memberimu sedikit dorongan? Hmm?" 

"...Tentu saja kamu bercanda." 

"Kau hanya tidak mengerti, ya. Aku mengatakan semua ini karena keluarga kerajaan 
Diestburg berhutang banyak padamu, tahu..." 



Kesal oleh keengganan pelayan untuk mengakui atau mengungkapkan keinginannya, pria 
itu menjelaskan bagaimana dia meributkannya karena dia tahu bahwa layanannya ke 
Diestburg sangat berharga. 

"Kenangan adalah harta karun, kenangan adalah kekayaan. Permata tak ternilai yang bisa 
tinggal bersamamu selama kamu hidup." 

Dan kenangan terkadang bisa menjadi racun yang merusak, lanjut pria itu. 

Jika seseorang yang dekat dengan kematian terlalu lama berlama-lama dalam ingatan 
orang lain, mereka hanya akan menjadi beban. Pria itu mengetahui hal ini dan dengan 
demikian menjauh dari adik laki-lakinya sampai sekarang. Dia menghargai waktu, hidup, 
dan kenangan lebih dari siapa pun. 

Demikian lanjutnya. 

"Orang-orang, seperti yang kamu tahu, mati begitu mudah ..." 

Khususnya- 

"Rumah kami di Diestburg telah menjadi ibu para pejuang selama beberapa generasi. 
Bahkan aku mendengar desas-desus tentang saudaraku yang bodoh, tetapi bahkan orang 
ini bisa berada di peti mati besok. Ketika itu terjadi, apakah kamu tidak akan menyesal?" 

"SAYA....!" 

"Hyahaha, lihat dirimu. Anda tidak bisa berbicara? Itu semua bukti yang Anda butuhkan. 
Yah, itu bagus untuk didengar. Manfaatkan pelajaran ini dengan baik, Feli von Yugstine." 

Aku hanya tidak bisa menangani orang ini... 

Feli menghela napas dalam, ekspresi bertentangan di wajahnya. 

Dia lebih dekat dengan kematian daripada orang lain, jadi dia berusaha untuk hidup tanpa 
penyesalan lebih dari orang lain. 

Pencarian putus asa ini membawanya ke satu kesimpulan: cinta. 

...seperti biasa, hal-hal yang dia katakan cukup sulit... 

Begitu pikir Feli dengan alis berkerut. 

"Baiklah kalau begitu...Aku mengatakan bagianku pada pelayan konyol yang berpikir 
bahwa melayani tuannya adalah satu-satunya kebahagiaannya, jadi inilah waktunya untuk 
bangkit dan bersinar!! O adik kecil yang bodoh masih berpura-pura tidur!" 

Semua orang di ruangan itu menoleh ke arah tumpukan selimut di tempat tidur. 



◆◆pa 

"........" 

Mengapa Anda melakukan percakapan ini di kamar saya? 

Saya terbangun di tengah dan diam-diam menunggu kesempatan untuk melarikan diri, 
tetapi kata-kata itu menghancurkan semuanya. 

Ini adalah pertempuran ketahanan, namun. 

Tidak ada bukti aku berpura-pura tidur, sementara kemungkinan besar dia hanya 
menebak. Jadi jika saya pergi dan meminta maaf karena saya akan dinyatakan bersalah 
meskipun saya memprotes ketidakbersalahan saya. Meskipun kebetulan bangun ketika 
orang-orang ini mulai berbicara di kamarku. 

Dengan kata lain, diam adalah pilihan terbaikku. 

"Untuk membuang saudara laki-lakimu yang sakit-sakitan saat kamu menjalin hubungan 
dengan pelayan ... kakakmu kecewa. Anda akan membiarkan saya menghilangkan rasa 
frustrasi ini dengan memukul kepala Anda, ya? " 

Setelah kata-kata ini, saya bisa mendengar serangan batuk palsu. 

Bahkan jika Anda bertindak sakit, kata-kata Anda melukiskan gambaran yang sama sekali 
berbeda!! ...itulah yang ingin aku teriakkan, tapi itu semua adalah jebakan, dia 
memancingku untuk bertindak, kataku dalam hati dan berhasil diam. 

"... tch, betapa aku memiliki saudara yang berhati dingin. Saya kira kata-kata tidak cukup. " 

Aku mendengar suara gerinda. Kursi roda itu mungkin bergerak. 

Sesuatu...sesuatu yang buruk akan terjadi. 

Aku memercayai firasatku yang tiba-tiba dan mencoba menjauh, tapi--- 

"Rrraaahhhh!!!" 

"Waaaaaahhhh!!" 

Selimut yang bulat berguling turun dari tempat tidur dan menghantam dinding dengan 
suara yang menyakitkan. 

Saya menyadari bahwa saya tidak bisa berpura-pura tidur lagi, melemparkan selimut ke 
samping, dan berdiri, marah. 

"Kenapa kau benar-benar memukulku!? Anda menghancurkan tempat tidur saya menjadi 
dua!! Aku akan mati, sialan!" 



Pedang itu diayunkan ke arah lokasiku sebelumnya, meninggalkan kerangka tempat tidur 
yang rusak sebagai kesaksian dari kekuatan di balik serangan itu. Itu jelas bukan sesuatu 
yang akan Anda gunakan untuk melawan anggota keluarga. 

"Ooh, aku sangat senang melihatmu baik-baik saja. Tapi sebaiknya Anda tidak berpikir 
Anda bisa membodohi kakak Anda dengan berpura-pura tidur. Kamu terlalu hijau untuk 
itu." 

Melihat senyumnya dan tidak adanya permintaan maaf, aku berteriak lagi. 

"Itu sama sekali tidak membenarkan tindakanmu!! Lagipula aku mengunjungimu bersama 
dengan Grerial!!" 

"Ah, ya, yah, aku memang bilang kamu tidak perlu datang lagi waktu itu, tapi...apa yang bisa 
kukatakan, aku kesepian. Sederhananya, saya berubah pikiran." 

Terlepas dari absurditas kata-katanya, saya menahan diri untuk hanya mengepalkan 
tangan. Saya mungkin adalah orang suci saat itu. Sejujurnya saya pikir saya pantas dipuji. 

Tidak ada darah buruk yang sebenarnya di antara kami. 

Jika hubunganku dengan Grerial digunakan sebagai standar, kamu juga tidak bisa 
mengatakan bahwa kami rukun. 

Saya memiliki sedikit kesempatan untuk bertemu dengan kakak laki-laki ini. Itulah yang 
saya rasakan terhadap pria yang sekarang ada di depan saya. 

"Jadi ayolah, humori aku sebentar, Fay." 

Dia kemudian menjulurkan lidahnya sedikit dan memberi isyarat padaku untuk mendekat. 
Membuatku semakin kesal. 

"Dalam mimpimu, Stenn!!" 

Saya meneriakkan nama saudara yang dikurung di ranjang sakitnya sampai saat ini. 
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"....hei sekarang, setidaknya kau bisa berpikir sedikit sebelum menolak...kakakmu terluka..." 

"Ya benar." 

Suara Stenn diwarnai dengan kesedihan, tapi aku memotong kata-katanya tanpa ampun. 

"Apa....!? Ekspresi kesedihan yang dibuat dengan sangat baik ini...kau tidak percaya lagi, 
Fay...? Jadi ini adalah kekejaman waktu yang dibicarakan semua orang..." 

Karena sudah lama sakit di tempat tidur, Stenn sangat mahir membuat ekspresi sedih atau 
sedih. Itu lebih dari keterampilan khusus, lebih seperti hobi atau kekhasan. Salah satu dari 
sedikit hiburan yang bisa dia ikuti. 

Setelah ditipu olehnya dengan cara seperti itu selama 30 kali atau lebih, aku berhenti 
mempercayainya dan mengambil sikap dingin ini. 

"Oh, tolong, aku tahu kamu berbohong." 

Aku menatap langsung ke mata Stenn yang berkilauan dan tertawa kecil. 

Saya merasa bahwa Stenn senang melihat reaksi orang-orang seperti itu untuk 
menyembunyikan perasaannya yang sebenarnya. 

Dia memusatkan perhatian pada emosi orang untuk mengalihkannya dari emosinya 
sendiri...itu hanya imajinasiku, tapi aku merasa bahwa dia dan aku agak mirip. 

Jadi, bahkan jika dia menggodaku, aku malah tertawa dan bukannya marah. 

"Kamu mengatakan itu tapi kamu tetap membuatku lucu... itu satu hal yang sangat aku 
sukai. Grerial tidak akan tahan denganku lagi sekarang, meskipun ... perbedaan seperti itu 
di antara saudara-saudaraku. " 

Saya berpikir sedikit tentang apakah akan mengatakan bahwa itu semua salahnya, tetapi 
jika mengatakan itu akan membantu, kepribadiannya sudah berubah sejak lama. Saya 
menyadari itu tidak akan ada gunanya dan tetap diam. 

"Ngomong-ngomong, Fay, kamu tidak ada hubungannya, kan? Mau membantu saya dalam 
bisnis kecil yang saya miliki? " 

"...sayangnya, jadwalku penuh hingga pukul enam sore." 



"Begitu, begitu, jadi kamu benar-benar tidak ada hubungannya. Itu sempurna. Jadi kamu 
lihat- " 

"Kamu mengajukan pertanyaan, jadi dengarkan !!!" 

Aku berteriak pada Stenn karena benar-benar mengabaikan apa yang kukatakan, lalu 
menyadari Feli sedang menatapku dengan pandangan putus asa, jadi aku membuang muka. 

Aku membuang muka karena ekspresinya dengan jelas memberitahuku bahwa dia sangat 
meragukan keberadaan "jadwal penuh" yang aku bicarakan. 

Sebuah retret taktis bisa menjadi pilihan yang layak. 

Jadi saya tidak bisa menahannya. Ya, aku benar-benar tidak bisa. 

"Oh tidak, ini topik yang sangat serius, kau tahu. Tidak ada salahnya kamu mendengarkan, 
jadi tolong lakukan itu." 

"....hm." 

Nada bicara Stenn berubah menjadi lebih sopan dan serius, jadi saya memutuskan untuk 
mengakomodasinya. 

Baiklah kalau begitu, aku berpikir dan hendak duduk--- 

"Meskipun, kecuali kamu mendengarkan, aku tidak akan membiarkanmu pergi ke mana 
pun." 

"Aku akan berada di kamarku." 

Suasana "serius" hanya berlangsung beberapa detik. 

Seperti biasa, saya pergi untuk membuka jendela, tetapi Ratifah menghentikan saya, 
mengatakan "ini kamar Anda, Yang Mulia". Saya sangat ingin membuang penyusup yang 
mengganggu tidur saya alih-alih menyatakan yang jelas tetapi menilai dari percakapan 
mereka, Stenn sudah membelinya. 

Anehnya, meskipun menjadi pelayan pribadi saya, dia sangat jarang, jika pernah, memihak 
saya. 

"Tunggu tunggu. Apa yang akan saya bicarakan salam Anda juga, Fay. Anda mendengar 
bahwa ayah kami diserang, ya? " 

Itu terjadi satu bulan sebelumnya. 

Saat kami dalam perjalanan kembali dari Rinchelle ke Diestburg. 



Seorang utusan dari Diestburg buru-buru mendekati kereta kami dan menyerahkan 
beberapa dokumen kepada Grerial. Dokumen yang melaporkan peristiwa yang baru saja 
disebutkan Stenn. Raja Philippe Hanse Diestburg telah diserang. 

Namun- 

"Tentu saja. Tapi ayah kita sangat sehat, bukan?" 

Kami bergegas kembali dan bergegas menemui ayah kami, yang meskipun dituduh 
diserang, sibuk mengurus dokumen, cemberut di wajahnya. 

Kami khawatir dia mungkin terluka dan bahkan tidak bisa berdiri, jadi kami benar-benar 
terkejut. 

"Hyahaha, itu benar...dia kehilangan sentuhannya sekarang, tapi dia cukup pejuang di masa 
jayanya. Saya tahu bahwa Grerial adalah orang yang khawatir, tetapi dokumen itu tidak 
menyebutkan cedera apa pun, kan? " 

Memang, itu benar. 

Saya mengingat isi dokumen dan, seperti yang dikatakan Stenn, tidak disebutkan adanya 
cedera. 

"Ayah mungkin mengkhawatirkan kalian dan mengirim surat itu dengan sengaja agar 
kalian kembali lebih awal. Kekhawatiran seorang ayah, kurasa. Jangan Anda 
menentangnya, karena itu adalah bentuk cinta juga. " 

Ya, ya, lanjutkan, jawabku. 

Reaksi saya mungkin tampak dingin, tetapi semua orang di Diestburg tahu bahwa ketika 
Stenn mulai berbicara tentang cinta, dia bisa bertahan selamanya. 

"Sayangnya, bagaimanapun, bajingan yang menyerang ayah kami tidak ditangkap. Saya 
menduga mereka masih di sini di Diestburg." 

"Yah, jika mereka berencana untuk menyerang ayah, mereka tidak akan menyerah setelah 
gagal sekali, kurasa..." 

"Tepat. Dan alasan yang terlintas dalam pikiran adalah kehadiranmu dan aku." 

Stenn tersenyum penuh pengertian. 

Sebagai tanggapan, kepalaku dipenuhi dengan tanda tanya. 

"...Aku berada di Rinchelle ketika ayah diserang." 



Saya menyiratkan bahwa saya tidak ada hubungannya dengan insiden itu dan tidak tahu 
mengapa nama saya dikaitkan dengan itu, tetapi Stenn balas menatapku dengan ekspresi 
gembira. 

"Memang benar bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan alasan awal. Tapi Anda tahu, 
kami bernilai lebih dari yang diharapkan, secara mengejutkan. " 

Mereka mungkin memperpanjang masa tinggal mereka di negara itu karena target mereka 
tiba-tiba berubah. 

Itulah kemungkinan yang disinggung Stenn. 

"Ah....." 

Aku teringat sesuatu yang terjadi di Rinchelle. 

Karena campur tangan kerajaan Saldance, rumor tentang aku menjadi "Pahlawan" mulai 
menyebar. 

Jika berandalan yang menyerang ayah berencana untuk tidak menargetkan ayah sendiri, 
tetapi untuk merusak kerajaan Diestburg secara keseluruhan... 

Kemungkinan besar aku, yang telah memperoleh posisi "Pahlawan", bisa menjadi sasaran 
juga. 

Kata-kata Stenn membuatku akhirnya menyadarinya, jadi aku hanya menjawab dengan 
agak lemah. 

"Sekarang ini hanya prediksi, tapi---" 

Setelah pembukaan ini, Stenn melanjutkan. 

"Aku merasa kekaisaran terlibat dalam urusan ini." 

Kata-kata itu segera diikuti oleh reaksi dari sumber yang tidak terduga. 

"Itu....!! Itu hanya... tidak mungkin...!!" 

"Hei, aneh bagimu untuk begitu tertarik." 

Aku melihat dari balik bahuku ke arah sumber tersebut. 

Itu tidak lain adalah kepala pelayan --- Feli von Yugstine. 

"...kekaisaran telah membentuk perjanjian damai dengan mantan raja. Mendiang ratu juga 
seorang putri dari kekaisaran. Jadi kemungkinan itu tidak mungkin ada." 

"Oh ya, kamu sudah melayani Diestburg sejak generasi kakek, kan? Feli von Yugstin." 



Ibu kami, sang ratu, meninggal tak lama setelah aku lahir. Dia meninggal bahkan sebelum 
aku bisa mengenalinya sebagai ibuku, jadi aku tidak tahu banyak tentang dia. 

"Kalau begitu, kamu harus tahu betul bahwa tidak ada perjanjian yang bertahan 
selamanya." 

"I-itu..." 

"Anda tidak ingin mempercayainya... percayalah, saya tahu bagaimana rasanya. Saya 
mendengar bahwa perjanjian itu akhirnya disegel dengan susah payah oleh kakek, mantan 
raja. Sekarang kami masih menyelidikinya sambil berbagi informasi dengan ayah kami 
yang terhormat, tapi saya memperkirakan bahwa kekaisaran terlibat. Kemungkinannya 
sekitar 7:3." 

Perilaku Stenn memperjelas bahwa kekaisaran yang terlibat adalah "7". 

Suasana di dalam ruangan menjadi berat dan tegang. 

-namun. 

Setelah beberapa detik hening, seolah ingin menembus ketegangan, suara yang benar-
benar ringan terdengar. 

"Aku juga pernah mendengar beberapa rumor tentang kekaisaran! Pada dasarnya, karena 
Diestburg mendapatkan kekuasaan baru-baru ini, mereka pikir mereka mungkin juga 
membunuh raja untuk membuang kunci pas dalam momentum mereka! Benar!?" 

"Bingo! Tapi ayah kita masih perlu bekerja keras untuk kerajaan. Atau bebannya ada di 
pundak kita. Jadi saya mendapat ide cemerlang untuk merawat bajingan kurang ajar yang 
melarikan diri setelah penyerangan terhadap ayah. Yang membawa saya ke sini hari ini." 

Ratifah membusungkan dadanya seolah memamerkan pemahamannya yang cepat tentang 
situasinya, tetapi dia lebih menjengkelkan dari sebelumnya, jadi aku hampir tidak 
mengakuinya dan melanjutkan. 

"Sehingga." 

Stenn berbalik ke arahku lagi. 

Tunggu sebentar... 

Anda tidak bermaksud... 

...itu akan terjadi lagi...? 

Aku punya firasat buruk dan, perlahan tapi pasti, mulai mundur. 



Sambil menggumamkan kutukan dalam hati tentang krisis baru yang menimpa surga tidur 
yang akhirnya saya dapatkan lagi, saya mendekati jendela tepercaya saya. 

"Untuk menyingkirkan mereka bersama-sama denganku---" 

Untuk bertindak sebelum Stenn bisa selesai berbicara, saya menutup pikiran saya untuk 
tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu. 

Butuh 0,5 detik. 

Kemudian, 0,7 detik untuk berbalik dan meletakkan tangan di jendela. 

Dan, 0,3 detik untuk membuka kunci. 

Aku meletakkan tanganku di ambang jendela dan mengangkat kaki di atasnya, untuk 
melompat keluar--- Dan aku mendengar suara yang familiar. 

Suara pelayan yang mengunci tubuhku dalam cengkeraman yang tak terhindarkan, hanya 
membutuhkan waktu 0,1 detik. 

"...apa yang sedang kamu lakukan." 

Nada suaraku yang dalam dan mengancam bahkan mengejutkanku. 

Rasa deja-vu yang memenuhi diriku disertai dengan amarah yang menggelegak di ulu 
hatiku. 

"M-permintaan maafku yang terdalam!! T-tapi...!!" 

Ratifah tampak sangat menyesal atas apa yang dia lakukan, namun hanya alasan yang 
keluar dari mulutnya. 

Tubuhku terkunci dalam pegangan yang tidak memberikan ruang untuk melarikan diri. Dia 
sangat kuat. 

Ini tidak masuk akal ... tidak masuk akal sama sekali ... 

"Mereka mengatakan bahwa bahkan anjing pun membayar hutang budi mereka...mereka 
yang tidak bisa menjunjung tinggi kehormatan mereka tidak layak disebut manusia!! Saya 
tidak bisa mengabaikan rasa terima kasih yang saya berutang...!!" 

Ratifah menutup mata mereka dengan tangan seolah-olah dia adalah korban dalam situasi 
ini. Sementara kata-katanya terdengar mulia, yang saya mengerti adalah bahwa pelayan 
menyebalkan ini lebih menghargai keinginan Stenn untuknya daripada melayani tuannya 
yang sebenarnya. 

"......." 



Butuh nyali untuk berbicara tentang "kehormatan" setelah itu... pikirku saat aku kehilangan 
keinginan untuk berbicara. 

Mungkin karena alasannya benar-benar tidak masuk akal, atau karena dia mengkhianatiku 
sekali lagi, aku sangat marah sehingga aku tidak bisa mengatakan apa-apa. 

"Namanya adalah 'Rencana Umpan Hebat'! Tentu saja, iming-imingnya adalah aku dan 
kamu, Fay!" 

Stenn berbicara dengan gembira kepada orang yang Anda tangkap dengan sungguh-
sungguh. Melihat lebih dekat mengungkapkan bahwa Stenn dan Ratifah saling 
mengacungkan jempol. Menyadari bahwa mereka bersekongkol selama ini entah 
bagaimana menghapus amarahku dan menjernihkan kepalaku. 

"Fiuh..." 

Aku menghela nafas dan menatap langit-langit. 

Kemudian dia mendapat semacam wahyu. 

"Aku harus membuat pintu rahasia di suatu tempat ..." 

Itu adalah keinginan yang tulus dan jujur. 
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Beberapa menit kemudian. 

Mematuhi perintah Stenn untuk bergabung dengannya untuk sarapan, saya berubah, dan, 
dengan Feli sebagai pendamping, berangkat ke istana kerajaan. 

Tujuan kami adalah distrik bangsawan: area perumahan mewah lengkap dengan toko-toko 
yang melayani kebutuhan para bangsawan. 

Keamanan lebih ketat sekarang, tetapi Feli mengizinkan Stenn, yang tidak bisa berjalan 
dengan baik, pergi tanpa pengawalan yang ketat karena tujuan kami relatif aman. 

"Maaf membuatmu menanggung permintaanku. Di istana, Anda tidak pernah tahu siapa 
yang bisa mendengarkan." 

Kami akhirnya tiba di sebuah restoran tertentu. 

Kamar pribadi yang disediakan untuk kami cukup mewah dan cantik untuk mendapatkan 
gelar suite. Setelah beberapa saat, Stenn mulai berbicara. 

"Hei, Fay." 

Stenn memanggilku dari sisi lain meja. 

"Kamu mengerti mengapa aku berusaha keras untuk melakukan ini, kan?" 

Alasan mengapa Stenn, yang masih belum pulih dari penyakitnya, merencanakan 
pertemuan mendadak ini. 

Saya sudah diberitahu mengapa di kamar saya. 

Jadi saya bertanya-tanya mengapa dia bertanya lagi dan tidak bisa menahan diri untuk 
tidak mengerutkan kening. 

"Karena kekaisaran terlibat? Itu yang kamu katakan." 

"Ya, itu juga benar. Tetapi hal-hal terlihat lebih buruk dari yang Anda harapkan. " 

Stenn menatap Feli, sorot matanya menunjukkan bahwa dia harus tahu. 

Feli, bagaimanapun, dengan canggung membuang muka. 

Stenn mungkin mengharapkan reaksi seperti itu: bibirnya menyeringai saat dia 
mengeluarkan tawanya yang biasa. 



"Secara sederhana, masalah inti di sini adalah garis keturunan kita." 

Kata-kata Stenn mungkin mengidentifikasi inti masalahnya. 

Meskipun begitu, bagaimanapun, saya tidak bisa memahami apa yang dia maksud. 

"Garis keturunan kita...?" 

Saya mencari jawaban yang mungkin dalam ingatan saya, tetapi tidak dapat menemukan 
apa pun tidak peduli berapa banyak saya memeras otak saya. Pada akhirnya, saya 
menyuarakan keraguan saya. 

Stenn akhirnya melanjutkan dengan penjelasan yang lebih sederhana. 

"Betul sekali. Masalah terbesar adalah darah kekaisaran mengalir di pembuluh darah kita. " 

Dia mengejanya. 

"Hei, Fay." 

Stenn menelepon saya lagi. 

"Bagaimana sikapmu saat ini? Hanya pangeran sampah? Bukan itu, kan?" 

Kata-kata Stenn memaksa saya untuk menyadari bahwa posisi saya sekarang adalah 
"Pahlawan", apakah saya suka atau tidak. 

"Pangeran Sampah" sebenarnya menjadi "Pahlawan" hanyalah rumor pada awalnya. Tetapi 
ketika kebenaran di balik perang Afilli secara bertahap terungkap, dan desas-desus 
menjadi semakin realistis. 

Ada juga berbagai bukti yang mendukung teori tersebut, seperti sekelompok tentara tiba-
tiba memperlakukan saya dengan cara yang sangat berbeda. 

"......" 

"Dalam situasi yang mudah-mudahan terpencil di mana ayah kami meninggal, apa yang 
akan terjadi pada negara ini? Menurut Anda apa yang akan terjadi dengan Diestburg?" 

"Kalau begitu, Grerial akan---" 

"Salah, Fay." 

Grerial akan menjadi penguasa baru Diestburg. 

Namun, sebelum saya bisa menyelesaikan kalimat saya, Stenn menyela saya. 



"Pertama, tidak ada kemungkinan upacara penobatannya akan berjalan dengan baik. 
Karena kita akan melihat munculnya faksi yang mendukungmu." 

"...saya?" 

"Kekaisaran memperluas wilayahnya dari tahun ke tahun. Bagi negara lain, itu adalah 
ancaman. Dan darah kerajaan itu mengalir dalam diri kita. Itu belum terjadi, tetapi Anda 
bertaruh kepala Anda, kami akan melihat bangsawan keluar dari kayu untuk membentuk 
faksi untuk mendukung Anda, diyakinkan oleh kekaisaran dengan janji posisi stabil di 
barisan mereka begitu Diestburg berada di bawah kendali mereka . Siapa yang tahu 
bagaimana mereka akan bereaksi terhadap proposal seperti itu? Manusia itu murahan 
seperti itu, dan kau tahu itu." 

... ibu adalah seorang putri di kekaisaran. Saya hanya tahu sedikit tentang wanita yang 
melahirkan saya. 

Aku bahkan tidak tahu dia berasal dari kekaisaran sampai hari ini. 

"Kau tidak ingin dipaksa dalam perselisihan berdarah dengan Grerial, kan?" 

"Tentu saja tidak." 

"Makanya saya merencanakan pertemuan ini. Aku tidak ingin melihat idiotku, adik laki-
lakiku yang tidak seimbang dan idiotku, serius karena kesalahan kakak laki-laki yang saling 
membunuh. Bagaimanapun, mereka cukup baik untuk mengkhawatirkan saya dan kadang-
kadang mengunjungi saya. " 

Stenn samar-samar tersenyum, mungkin mengingat masa lalu. 

"Ada dua hal yang harus kamu lakukan, Fay." 

Stenn hampir mendorong telunjuk dan jari tengahnya ke wajahku, lalu melanjutkan. 

"Pertama, setelah insiden ini diurus, nyatakan pendirianmu sebagai pengikut setia ayah 
dan Grerial kita." 

Untuk menunjukkan kepada negara lain bahwa Anda tidak memiliki ambisi sama sekali 
dan untuk menjaga para bangsawan tetap terkendali. 

Atau... 

"Yah, segalanya berubah drastis jika kamu berencana menjadi raja." 

Stenn menyeringai jahat dan menatapku untuk meminta jawaban tentang ambisi semacam 
itu. 

"Untuk jaga-jaga, saya pikir saya harus memunculkan opsi di sini. Mau jadi raja, Fay?" 



Aku melirik dokumen yang diambil Stenn dari saku dadanya, lalu menggelengkan kepalaku 
dengan kuat untuk menolak pilihan itu. 

"Saya tidak cocok menjadi raja, saya juga tidak ingin menjadi raja. Jika saya bisa hidup 
dalam damai, itu saja yang saya butuhkan. Jika saya dapat melindungi orang-orang yang 
ingin saya lindungi, saya tidak membutuhkan yang lain." 

"Benar. Kamu tipe pria yang seperti itu." 

Stenn kemudian mendorong tumpukan dokumen yang agak tebal di atas meja ke arahku. 

"Surat itu datang dari Raja Leric dari Afillis. Ada surat dari sang putri juga." 

Aku mengambil surat itu di tanganku dan membaliknya untuk memeriksa pengirimnya. 

. 

Dear Fay Hanse Diestburg 

Dari Leric Zwai Afillis 

. 

Nama yang ditandatangani pada surat itu memang yang aku tahu. 

"Itu tiba setelah perang di Afillis, sekitar sehari setelah kamu pergi ke Rinchelle." 

Stenn meletakkan sikunya di atas meja dan menatapku, ekspresi puas di wajahnya. 

"Itu penuh dengan cinta, aku yakin?" 

Aku memasukkan surat-surat itu ke sakuku, karena aku tidak akan membacanya saat itu 
juga, dan Stenn tersenyum padaku. 

"Dalam surat yang dikirim Raja Leric kepada ayah, dia mengatakan bahwa jika ada masalah 
tentang darah kekaisaran di pembuluh darahmu, dia akan menyambutmu di Afillis kapan 
saja." 

"... pria itu hanya..." 

Saya ingat wajah pria yang saya lihat sebagai paman. Dia benar-benar tidak pernah 
memikirkan bisnisnya sendiri ... 

"Tapi kau terlihat sangat bahagia untukku?" 

"... hanya imajinasimu." 

"Hyahaha, tidak perlu menyembunyikannya, akui saja itu membuatmu bahagia." 



Suasana menjadi terang. 

Stenn tampaknya menyesal sedikit keluar dari topik, tetapi dia segera kembali ke poin 
utama diskusi kami. 

"Tapi dalam hal ini, kekhawatiran pertamaku tentangmu akan diperdebatkan." 

"Anda lebih dulu*?" 

Saya tidak bisa tidak bertanya. Berapa banyak yang dia punya? 

"Yah, yang kedua mungkin juga kekhawatiran yang tidak perlu, tetapi jika aku tidak 
bertanya, aku mungkin akan menyesalinya ..." 

Stenn menatap tajam ke arahku, dengan ekspresi serius yang luar biasa. 

"Fay, bisakah kamu membunuh?" 

Dan mengatakan itu. 

"Pangeran Stenn!!!!" 

Dia mengatakan itu seperti membunuh adalah prasyarat untuk rencananya. 

Kata-kata Stenn memicu reaksi langsung dan keras. Feli berteriak keras. 

Stenn tahu bahwa aku membenci pedang. 

Dia seharusnya tidak tahu alasannya. 

Pertanyaannya mungkin karena ketidakpastiannya tentang asal mula kebencianku pada 
pedang. 

Dia meramalkan bahwa saya sangat mungkin menghadapi situasi di mana saya dipaksa 
untuk membunuh. 

Bagi Feli, bagaimanapun, itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima. Dia tahu 
bahwa saya membawa emosi yang sangat berbeda terhadap "kematian" daripada rata-rata 
orang. 

Oleh karena itu kemarahannya. 

"Tenang, Feli von Yugstine. Saya bertanya pada Fay, bukan Anda. Jika keributan ini benar-
benar disebabkan oleh kekaisaran, Fay harus berurusan dengan pelakunya sendiri. Dia 
harus menunjukkan kepala bajingan itu sebagai bukti bahwa hatinya sepenuhnya bersama 
Diestburg. Anda bisa mengerti itu, bukan? " 

"Ya, tapi Yang Mulia--- !!" 



Seorang pria yang mengaku membenci pedang dipaksa untuk menggunakannya dan 
bahkan menggunakannya untuk membunuh. 

Mempertimbangkan masa depan, memang benar bahwa hal seperti itu pada akhirnya akan 
diperlukan. 

Tidakkah cukup untuk mempertimbangkannya ketika benar-benar menghadapi situasi 
seperti itu? Tatapan mata Feli yang terbelalak sepertinya menanyakan pertanyaan seperti 
itu. 

"Jika itu akan menghindarkan Grerial dari masalah, dengan senang hati aku akan 
membunuh. Ini bukan hal baru. Aku juga sudah membunuh banyak di Afillis." 

Saya menginterupsi kebuntuan mereka dan meminta Feli mundur. 

Di samping itu- 

"Stenne mungkin sedikit badut, tapi saya tahu bahwa dia menghargai keluarganya lebih 
dari siapa pun. Biar kutebak, alasan kenapa kamu bilang semua ini 'cinta', kan?" 

"Hyahaha, jangan bicara seperti kamu mengerti. Kamu masih terlalu hijau untuk berbicara 
tentang cinta." 

...orang ini tidak bisa mengatakan hal-hal yang lurus, kan? 

Aku menghela nafas dalam. 

"Lalu, apa lagi yang harus aku lakukan?" 

"Hal lainnya adalah...sesuatu yang sudah kamu praktikkan, aku bisa tahu dengan 
melihatnya. Jadi kurasa itu akan baik-baik saja." 

"Apa?" 

Stenn menatapku dan Feli secara bergantian, lalu menunjukkan ekspresi lega. 

"Kamu tahu, salah satu kebijakan kekaisaran adalah membasmi semua ras lain." 

Kata-kata "ras lain" membuatku menyadarinya. 

"Khawatir bahwa suatu hari darah kekaisaran di pembuluh darah kita dapat memicu 
konflik, ayah kami memutuskan untuk menugaskan Feli von Yugstine kepadamu untuk 
bertindak sebagai perlindungan ..." 

Dan sepertinya efeknya lebih besar dari yang diharapkan, lanjut Stenn sambil tertawa. 

Memikirkannya, itu sama di Afillis juga. 



Bahkan jika Feli adalah seorang pejuang yang terbukti, pasti ada orang lain yang lebih 
cocok untuk menjadi pendampingku daripada dia. Penjaga lain bergabung dengan misi 
juga. 

Namun demikian, baik di Afillis maupun Rinchelle, Feli selalu berada di sisiku. 

Saya pikir itu hanya kebetulan, tetapi setelah mendengar bahwa itu disengaja, saya setuju 
bahwa itu benar. 

"Izinkan saya menambahkan bahwa ini adalah wasiat ayah dan kakek kami. Feli von 
Yugstine sendiri tidak memiliki suara dalam masalah ini." 

Saya mendapati diri saya berpikir bahwa fakta ini tidak perlu diungkapkan kepada saya. 
Mengetahui hal ini mungkin bisa membuat hal-hal canggung antara aku dan Feli --- 
kerugian, tanpa diragukan lagi --- tidak memberikan keuntungan. 

Jadi alasan mengapa Stenn memilih untuk mengatakan itu--- 

"Grerial memintaku. Seharusnya ada sesedikit mungkin rahasia dalam keluarga, katanya. " 

Di situlah dimulai. 

Grerial, yang memberi tahu saya betapa terampilnya Feli, pasti memiliki andil dalam kami 
untuk pergi ke Rinchelle. Saya hanya membayangkannya sebelumnya, tetapi sekarang saya 
yakin akan hal itu. 

"Dia pria yang serius pasti ..." 

Stenn bergumam pelan. 

Dia mungkin menyinggung peristiwa Rinchelle. 

Itu mungkin cara Grerial memilih untuk meminta maaf kepadaku karena menyeretku ke 
misi Rinchelle dan berakhir dalam situasi yang memaksaku untuk menggunakan "Spada" 
yang telah aku sembunyikan sampai saat itu. 

Mau tak mau aku berpikir bahwa dia terlalu serius untuk kebaikannya sendiri. 

Atau dia mungkin memutuskan untuk mengungkapkan ini karena dia pikir hubungan 
antara aku dan Feli sudah terlalu kuat untuk hancur. 

Keduanya mungkin benar, saya menyimpulkan. 

Aku tersenyum pada diriku sendiri, memikirkan betapa putus asanya saudaraku yang lain. 

"Kebetulan. Apakah Anda tidak menyukai Feli von Yugstine?" 

"Tentu saja tidak." 



"Jaga dia di sisimu kalau begitu. Ini akan menjadi tindakan pembangkangan terhadap 
kekaisaran karena mereka tidak menunjukkan belas kasihan kepada spesies lain. Anda 
seorang 'Pahlawan', bukan? Anda dapat melindungi satu atau dua pengikut, saya yakin. " 

Kalau saja dia tidak begitu suka menggoda orang, saudaraku ini akan sangat 
mengagumkan. 

Aku menatap Stenn dengan kasih sayang dalam ekspresiku. 

"Tidak perlu memberitahuku itu." 

Stenn puas dengan jawaban saya, saya kira. 

Dia mengambil menu restoran, mengatakan "pembicaraan bisnis" sudah selesai, dan 
kemudian itu terjadi. 

. 

Ledakan ledakan yang memekakkan telinga, segera diikuti oleh getaran. 
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".......!!" 

Tubuhku bergerak setengah secara naluriah. 

Berkat kemampuan pendeteksian bahaya yang terukir di jiwaku, segera setelah aku 
menyadari itu adalah ledakan, aku langsung menciptakan "Spada", bersiap-siap untuk 
bertarung pada saat itu juga. 

Dua, tiga pedang mencuat dari bayangan di dekatnya. Saya siap menghadapi apa pun yang 
mungkin terjadi. 

"K-Yang Mulia...!" 

Feli pun bersiap untuk melawan dan memanggil namaku untuk menarik perhatianku. 

Menilai bahwa tinggal di kamar terpencil bisa berisiko, kami menuju pintu tetapi 
dihentikan. 

"Tenang, kalian berdua." 

Suara yang benar-benar tenang datang dari pria yang duduk dengan tenang di kursi 
rodanya, Stenn Hanse Diestburg. 

Mempertimbangkan keadaannya, dia seharusnya yang paling khawatir dari kita semua, 
tetapi dia memiliki seringai yang biasa terpampang di wajahnya, hampir menyeramkan. 
Namun, sikapnya yang tidak terpengaruh membuat kami sedikit lega. 

"Aku tahu sepertinya sesuatu yang mengerikan terjadi ..." 

Ledakan itu terus berlanjut, semakin lama semakin kuat dan keras, seolah-olah sedang 
menuju ke arah kita. Stenn melihat ke arah mereka datang. 

"Tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, serius." 

Stenn kemudian tersenyum menantang. 

"Karena kita di sini, biarkan aku bicara tentang bagaimana aku bisa seperti ini." 

Stenn melihat dengan minat pada "Spada" saya selama beberapa detik, lalu berbalik ke 
arah saya dan terus berbicara. 

Dia dengan ringan mengetuk kursi rodanya, menunjukkan dengan jelas apa yang dia 
maksud dengan "seperti ini". 



"Tubuh manusia memiliki organ yang digunakan untuk menyimpan apa yang mereka sebut 
'Magic Essence'. Organ ini mengubah 'Magic Essence' menjadi 'Magic Power': 
melepaskannya memungkinkan Anda menggunakan sihir. Seperti yang sudah kamu 
ketahui, kan?" 

"...ya." 

Saya hampir tidak tahu apa-apa tentang cara kerja sihir dan fokus pada situasi di 
sekitarnya, jadi saya memberikan jawaban setengah hati. 

Stenn tampaknya tidak terganggu oleh kurangnya perhatianku pada kata-katanya, dan 
tidak menunjukkan tanda-tanda kemarahan. Sebaliknya, dia melanjutkan seolah-olah 
reaksi saya benar-benar alami. 

"Organ itu biasanya berhenti menyimpan 'Magic Essence' setelah mencapai jumlah 
tertentu. Dengan kata lain, ada batasan berapa banyak yang dapat Anda simpan sekaligus. 
Itulah yang mereka sebut kuantitas kekuatan sihir. Saat Anda melemparkan sihir dan 
menggunakan kekuatan sihir, itu akan diisi ulang sedikit demi sedikit. Bilas dan ulangi, 
pada dasarnya." 

...Aku merasa pernah mendengar informasi ini di suatu tempat sebelumnya. 

Melihat bahwa aku sangat membenci pedang, ayahku, Grerial, Feli, Ratifah, paman Leric 
dan yang lainnya menyarankan agar aku tertarik pada sihir dan menjelaskan hal yang 
sama. Saya telah menyimpan informasi ini di suatu tempat di otak saya, Tapi aku tidak bisa 
menggunakan sihir. 

"Perasaan kekuatan sihir" yang dibicarakan semua orang adalah sesuatu yang tidak bisa 
aku rasakan sama sekali...kecuali "Spada" dianggap sebagai bentuk sihir. 

"Sistem itu, bagaimanapun, tidak berlaku untuk saya." 

Berbeda dengan seringai Stenn, Feli memasang ekspresi pahit di wajahnya. 

"Terlepas dari berapa banyak 'Magic Essence' yang aku miliki, tubuhku terus 
mengumpulkannya. Dan itu menyebabkan perubahan. Saya mengalami kejang-kejang, 
kehilangan kesadaran secara tiba-tiba, dan banyak lagi." 

Saya terjebak di tempat tidur begitu lama sehingga kaki saya menjadi lemah juga, Stenn 
terkekeh. 

"Namun, ternyata kuantitas kekuatan sihirku cukup mengesankan." 

Dia mengeluarkan kartu dari siapa yang tahu di mana dan dengan santai menjentikkannya 
ke udara, mengundang saya untuk melihatnya. 

Kartu itu menari-nari di udara, membalik dan berputar dengan sibuk. 



Bagian depan kosong. 

Bagian belakang, sebaliknya, menunjukkan pola geometris--- 

"Arcana" 

Begitu mendarat, kartu itu menghilang di udara. 

Ketika Stenn berbicara, lingkaran sihir putih platinum memanjang di bawah kaki kami. 

"Ini adalah..." 

Kebingungan Feli tampaknya sangat lucu bagi Stenn: senyumnya semakin lebar. 

"Tahukah kamu, Fay!? Bahwa jika kamu melepaskan kekuatan sihir dalam jumlah yang 
ekstrim, distorsi akan muncul di sekitarmu!?" 

Pemandangan di sekitar kami terdistorsi, menutupi sekeliling dalam film seperti kabut. 

Ledakan yang semakin dekat sepertinya berada tepat di sebelah kami. Dinding dan 
pintunya membungkuk dan hampir meledak juga, ketika--- "Distorsi ini!! Menelan apapun 
yang ada di jalurnya!!" 

Kami tidak terkena puing-puing, terlempar oleh ledakan atau hangus oleh api. Seperti yang 
dikatakan Stenn, distorsi menelan semuanya. 

"Hyahaha. Si idiot Grerial bertingkah keren dengan adik laki-lakinya, kan? Jadi saya akan 
menunjukkan kepada Anda bahwa saya juga seorang kakak yang dapat diandalkan." 

Asap dari ledakan memenuhi udara. Dari balik tembok yang hancur, sesuatu terbang ke 
arah kami dengan kecepatan tinggi. 

Distorsi, bagaimanapun, dengan mudah menyedot itu juga. 

"Tingkat serangan ini bukan apa-apa....hm?" 

Kata-kata Stenn mencerminkan keyakinan penuhnya pada distorsi yang melindungi kami. 

Keraguannya bukan pada distorsi itu sendiri, tetapi tentang apa yang melampaui mereka. 

Tentang pelakunya yang melemparkan benda yang terbang ke arah kami --- dan satu 
"Spada" yang menempel di dadanya. 

"...Saya mengerti." 

Stenn melihat itu dan "Spada" yang kupegang, lalu sepertinya memahami apa yang terjadi. 

Namun, ekspresinya berubah dengan cepat. 



Penyebabnya adalah apa yang terjadi sebelum kita. 

Tiba-tiba, pria yang ditikam oleh "Spada" saya berubah menjadi transparan dan meleleh di 
udara, seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. 

"...tunggu apa? Apakah itu hantu atau semacamnya?" 

"Tidak, itu tidak." 

Peristiwa yang tidak nyata itu memancing komentar Stenn yang tidak percaya, tetapi saya 
langsung menyangkalnya. Saya pernah mengalami kasus serupa sebelumnya. 

"Shadow Bind" saya memungkinkan saya untuk mengunci bayangan di tempatnya. Dengan 
kata lain, itu bisa menangkap keberadaan apa pun. 

Jika kekuatan penahannya yang kuat digunakan pada sesuatu tanpa bentuk material ... 

...itu tidak bisa menahan kekuatan penahannya dan menghilang di tempat. 

Yang berarti apa yang kami lihat adalah--- 

"Itu adalah sesuatu tanpa bentuk material. Jadi pengguna tidak ada di dekatnya, kurasa. " 

Pengguna pasti tidak berkeliaran di area yang dilanda ledakan. Serangan ini mungkin 
dimaksudkan untuk menguji kita. 

Hanya dengan satu ledakan, musuh kami sudah melihat beberapa kartu kami dengan baik. 

Sihir "Spada" dan Stenn-ku. 

Saya menyalahkan diri sendiri karena terlalu ceroboh, tetapi kemudian mencapai 
kesimpulan optimis bahwa bahkan jika mereka tahu apa yang bisa kami lakukan, hanya 
sedikit yang bisa mereka lakukan untuk melawan "Spada" saya. 

Lagipula, tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh "Spada" saya. 

Aku tersenyum menantang, lalu melihat sekeliling untuk melihat apa sebenarnya situasi 
kami saat ini. 

"Tempatnya... tidak bagus." 

Kami berada di distrik bangsawan. Menanggapi serangan musuh berisiko menyeret para 
bangsawan dalam konflik. 

"Stenn juga tidak bisa bergerak dengan baik. Saya kira kita harus berbaring di sini. " 

Karena kursi roda, dia tidak bisa bergerak cepat. 



Stenn bertingkah seolah itu bukan apa-apa, tetapi, karena kursi roda, garis pandangnya 
rendah. Ada banyak potensi bahaya yang tidak bisa dia lihat. 

Yang ingin saya lakukan adalah melindungi. 

Jika saya bisa melakukan itu, saya tidak perlu apa-apa lagi. 

"Rencana Umpan Hebat" Stenn, sejujurnya, datang setelahnya. 

Jadi saya memutuskan untuk tinggal di sana. 

"Betul sekali." 

Stenn tidak senang, tetapi Feli setuju dengan saya, menjadikan kami mayoritas. 

Stenn memahaminya dan tidak menyuarakan ketidakpuasannya, tetapi karena situasinya 
gagal seperti ini setelah dia membuat tribun, dia merasa tidak puas. 

~ 

Kami kemudian menunggu selama beberapa menit. 

Tidak ada lagi ledakan, kami juga tidak diserang oleh orang lain. 

Aku baru saja akan menyarankan kita kembali ke istana kerajaan untuk sementara waktu, 
ketika kita mendengar sebuah suara. 

Dicampur dengan suara penduduk setempat, bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, kami 
mendengar kata-kata gelisah. 

"Oh sial, aku tidak tahu bagaimana cara keluar ..." 

Distorsi ruang masih ada. 

Stenn menggaruk kepalanya, sedikit malu. Pria yang membual tentang menjadi kakak yang 
dapat diandalkan tidak terlihat di mana pun sekarang. 

"Yah, er, kurasa itu akan hilang... malam ini? Tee hee." 

Stenn mendengkur sambil memata-matai reaksi kami. Dia tampak agak menyesal, tetapi 
aku atau Feli tidak mengatakan apa-apa. 

Kami benar-benar tidak bisa berkata-kata. 

"Hei, ayolah, katakan sesuatu, Fay! Kamu juga bisa bicara sekarang, Feli von Yugstine!" 

Stenn memiliki pandangan memohon di matanya, tapi aku pura-pura tidak melihat apa-
apa. 



Sejujurnya, sangat jarang melihatnya bermasalah seperti itu, karena dialah yang selalu 
menggoda orang lain. 

Jadi saya agak menikmati pertunjukannya. 

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

Namun, permohonannya berakhir dengan cepat. Dia mungkin menyadari kesia-siaan 
mereka. 

Stenn bekerja dengan kecepatan penuh untuk menghasilkan langkah selanjutnya, tetapi ide 
bagus tidak hanya datang dengan waktu yang tepat. 

Pada akhirnya, kesimpulan yang dia capai sangat sederhana. 

"SAYA...!! Selama aku hidup, aku tidak akan pernah memaafkan pengebom itu!! Beraninya 
mereka mengunci kita di sini...!!!" 

Pergeseran tanggung jawab. 

"Aku akan melakukan segalanya dengan kekuatanku untuk menangkapnya juga!! Jadi mari 
kita lepaskan kebencian dan kebencian kita pada mereka!! Benar? Benar??" 

Dan dengan demikian Stenn menempatkan semua kesalahan pada penyerang yang masih 
belum diketahui. 

Namun, alasan yang dibuat di tempat seperti itu tidak memiliki kesempatan untuk bekerja. 
Feli dan aku hanya terus melihat penyebab sebenarnya dari situasi ini, tatapan kosong di 
wajah kami. 

~ 

Kami akhirnya berhasil berangkat ke rumah sekitar pukul enam sore. 

Makan malam sudah disajikan di atas meja, di mana ayah kami menunggu kami --- dia 
tampaknya sudah diberitahu tentang apa yang telah terjadi, sebagaimana dibuktikan oleh 
urat-urat yang keluar dari dahinya. Dalam situasi saat ini, bertindak dengan sangat hati-
hati sangat penting: ternyata itu semua adalah ide Stenn. Cukuplah untuk mengatakan, 
malam itu kami dimasukkan melalui pemeras. 



Vol. 3 - Ch 5 
SETP Vol. 3 Bab 5 Bab 5 -- Mimpi 

Setelah dimarahi oleh ayah saya, saya diperintahkan untuk tetap berada di kamar saya. 

Sebelum saya menyadarinya, saya bermimpi. 

Itu adalah awal dari mimpi yang sangat panjang. 

Saya memimpikan waktu yang memupuk emosi di inti keberadaan saya. Dunia mimpi yang 
jauh dan indah, namun begitu garang, menyedihkan, kejam. 

Seluruh tubuhku tenggelam ke dalam lucid dream yang memikat itu. 

◆◆pa 

< > 

Seseorang memanggil namaku. 

Setiap kali, semacam suara statis akan menutupi nama saya, tetapi hanya nama saya yang 
dikaburkan. Meski begitu, saya tahu bahwa mereka sedang berbicara kepada saya. 

Karena saya sudah mengalami pertukaran ini ratusan kali. 

< > 

Ketika saya berbicara dengan keluarga saya, rombongan perjalanan berkumpul untuk 
mencatat "Kekejian" yang dibuat oleh "Penjaja Hitam", nada saya selalu cukup santai. 

Aku menoleh ke belakang dan melihat wajah yang familiar. 

Salah satu anggota keluargaku yang berharga --- pria berambut hitam itu membalas 
tatapanku sambil tersenyum. 

< > 

< > 

< > 

Kota-kota mati. 

Begitulah kami menyebut kota-kota yang terkena fenomena tertentu. 

<<...apakah 'Penjaja Hitam' ada di sana?>> < > 



"Penjaja Hitam", seperti namanya, adalah tipe pedagang yang mengenakan jubah hitam. 
"Kota mati" adalah tempat yang diserang oleh mereka. 

Cara mereka menyerang kota sangat buruk: itu adalah kerusakan bertahap dari dalam, 
mirip dengan cara rayap memakan kayu. 

Masih banyak yang tidak diketahui tentang cara mereka, tetapi mereka umumnya menjual 
obat dan menyebarkannya ke seluruh kota. 

Kota-kota seperti itu secara bertahap menjadi "mati". 

Mereka yang terkena obat pertama-tama menikmati kesenangan yang mereka terima 
darinya, secara bertahap kehilangan hati nurani mereka, dan akhirnya berubah menjadi 
monster yang disebut "Kekejian". Mentor saya pernah berkata bahwa membunuh semua 
"Penjaja Hitam" adalah alasannya untuk hidup. 

< > 

< > 

< > 

Saat itu, aku tahu aku lebih lemah dari orang lain. Saya tidak bisa menang melawan siapa 
pun, apalagi mentor saya. 

Kadang-kadang saya diundang untuk bergabung dengan misi mereka seperti itu, tetapi 
saya tahu bahwa saya akan menahan mereka, jadi, kecuali mentor saya mengundang saya, 
saya selalu menolak. 

Jadi kali ini saya juga tidak membalas dengan positif. 

< > 

< > 

< > 

Seseorang datang ke arah kami dari arah yang ditunjuk oleh pria berambut hitam itu. 

Seorang pria merokok pipa. 

Karakteristik utamanya adalah rambut gimbalnya. 

Dia adalah pengguna ilusi terkuat yang kukenal. 

< > 

Saya tidak tahu ada pria lain dengan rambut gimbal yang merokok pipa. 



Ada alasan khusus mengapa dia melakukannya juga. Ketika dia mengatakan kepada saya 
bahwa dia menemukan saya melalui penciuman saya, saya tidak bisa menahan diri untuk 
tidak membalas. 

< > 

Tuduhan saya menyebabkan pria berambut gimbal itu terlihat sangat tidak puas. 
Kemudian, dari belakang saya, saya mendengar pria berambut gimbal mengatakan sesuatu 
seperti "Rrah!". 

Dan bagian belakang lututku terasa tersentak. 

Pria berambut gimbal itu masih berada di depanku, tapi entah kenapa dia memukulku dari 
belakang. 

... dia menggunakan ilusi sialannya ... 

Aku mengutuk pelan dan tersandung ke belakang. 

< > 

Biasanya, memiliki bau pipa yang unik pada dirinya sendiri akan membuatnya lebih mudah 
untuk membedakan ilusi. Namun, pria ini menggunakannya untuk keuntungannya sendiri 
dan sengaja mengisap pipa. Dia bertindak sambil mengambil keuntungan dari musuh yang 
menurunkan penjaga mereka ketika mereka mencoba memanfaatkan kelemahan yang 
dirasakan seperti itu. 

Jadi pria berambut gimbal itu berbicara dengan jujur. 

Jangan terlalu mengandalkan panca indera Anda. 

< > 

Saya berhasil meletakkan tangan saya di tanah untuk menangkap kejatuhan saya dan 
memelototinya seperti dia telah membunuh orang tua saya, tetapi dia dengan mudah 
menepisnya. 

Dia bahkan menghela nafas padaku. 

< > 

< > 

< > 

Saya pikir dia hanya akan mendorong saya menjauh seperti itu, tetapi sebaliknya, dia 
mendekat dan berjongkok di samping saya. 



< > 

Mendekatiku hanya untuk tertawa seperti itu menunjukkan betapa buruk kepribadiannya. 
Dia pasti tidak akan mati dengan cantik. Jadi saya menemukan diri saya berpikir, lagi. 

<<.....t-itu dia, selalu terlalu percaya diri!! Tapi kamu bahkan tidak bisa menyentuh 
mentorku!!>> < > 

Saya merasa itu adalah alasan yang lemah dan melihat ke arah pria berambut hitam, 
bertanya-tanya apakah itu benar atau tidak. 

< > 

<<...Serius?>> 

< > 

Pria dengan rambut gimbal menggodaku dengan agak kekanak-kanakan, tapi--- < > 

< > 

< > 

Giliran saya untuk memiliki ekspresi kemenangan di wajah saya. 

< > 

< > 

< > 

< > 

< > 

Pemandangan yang sudah sering saya lihat. 

Suasana yang menyenangkan dan santai. 

Kadang-kadang saya pikir mereka sangat menjengkelkan, tetapi pertukaran seperti ini 
menyenangkan bagi saya. Waktu yang dihabiskan dengan mentor saya dan yang lainnya 
sangat berharga. 

Saya menemukan diri saya tersenyum sedikit. 

< > 

< > 



Pria berambut gimbal itu menjawab seolah-olah saya mengajukan pertanyaan yang jelas. 

< > 

< > 

Jadi dia menekankan bahwa saya harus memiliki kepercayaan diri. 

Karena dia lebih percaya diri daripada kebanyakan orang lain, kata-katanya terdengar 
sangat meyakinkan. 

< > 

Meski begitu, aku tidak sepenuhnya yakin. 

Pria itu kemudian melihat ke pinggangku. 

Dia melihat "Spada" saya. 

< > 

< > 

< > 

< > 

Saya mengulangi kata-kata itu dan melihat "Spada" saya juga. 

Teknik garis keturunan untuk membuat pedang dari bayangan. 

Keterampilan pedang yang diajarkan oleh mentor saya dan yang lainnya. 

Berbagai pikiran melintas di benakku. 

< > 

< > 

< > 

< > 

Aku buru-buru menjelaskan diriku sendiri. 

Saya mungkin terdengar putus asa, namun; pria dengan rambut gimbal berguling sambil 
tertawa. 



< > 

<<......>> 

Aku terlalu takut. 

Aku tahu apa arti kata-kata itu lebih dari siapa pun. 

Hidupku ini hanya berlanjut karena aku dilindungi. 

Jadi saya takut kehilangan lebih dari siapa pun. Ketakutan terukir di jiwaku. 

Saya kehilangan orang-orang penting di depan mata saya dan dijemput oleh mentor saya 
dan yang lainnya. Saya menyeret kerugian itu ke mana pun saya pergi. Benih menyerah 
selalu ditaburkan di pedangku. 

Seseorang mungkin mati di depan mataku lagi. 

Karena saya dilindungi dan dibiarkan hidup, saya tidak bisa mati. 

Saya hanya hidup karena rasa kewajiban saya. 

Tidak mungkin pedang seperti itu bisa menembus segalanya. 

Pria berambut gimbal itu mungkin melihatku dan ingin membuatku mengatakannya 
dengan sengaja. Berpikir bahwa itu adalah metode yang paling efektif. 

< > 

Pria dengan rambut gimbal tampaknya datang dengan sesuatu dan menyeringai. 

<<***! Sampai hari Anda bisa menang melawan saya! Anda akan terus mengulangi "Tidak 
ada yang tidak bisa dipotong oleh pedang saya!"!!! Jika kamu tidak ingin merasa malu, 
maka cepatlah dan menjadi lebih kuat!!>> < > 

< > 

< > 

< > 

Pergi! 

Kami mulai berlari bersama, dengan saya mengutuk pelan. 

Saat itu, saya masih berpikir bahwa hari-hari yang tak ternilai itu secara alami akan 
berlanjut selamanya. 



Akibatnya, saya benar-benar kalah. 

"Hukuman" saya adalah untuk seluruh percakapan kepercayaan diulangi kepada mentor 
saya dan yang lainnya, tetapi anehnya, saya bangun sebelum adegan itu. 

◆◆pa 

Aku dikelilingi oleh kegelapan. 

Kamarku benar-benar sunyi. 

Saya tidak ingat tertidur, tetapi untuk beberapa alasan, "Spada" ada di tangan saya. 

"Berhati-hatilah... apakah itu yang ingin kamu katakan padaku?" 

Itu mungkin pesan dari pria dengan tatanan rambut unik itu. Selalu siap dalam situasi 
apapun. 

Atau begitulah yang saya pikirkan. 

"Aku harus melindungi mereka." 

Karena aku tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. 

Dalam pikiran saya, saya melihat mentor saya dan yang lainnya berjalan melalui api 
neraka. 

Punggung mereka terlihat sangat pucat, seolah-olah mereka akan menghilang kapan saja. 

"Aku tidak akan membiarkan siapa pun terbunuh. Siapa pun yang menghalangi akan mati 
oleh pedangku." 

Di masa lalu, saya ragu untuk membunuh. Aku mengulangi janjiku pada diriku sendiri, 
untuk menghancurkan keraguan yang tersisa. 

Tidak peduli siapa yang menghalangi jalanku ... 

Tidak peduli seberapa kuat mereka... 

"Tidak ada yang tidak bisa dipotong oleh 'Spada' saya." 

Saya mengayunkan "Spada" saya ke atas dan ke bawah, berturut-turut. 

Setelah itu, saya meletakkannya dengan hati-hati di samping saya. 

Malam itu diterangi oleh cahaya bulan pucat yang mengerikan. 



Vol. 3 - Ch 6 
SETP Vol. 3 Bab 6 Bab 6 -- Perasaan Suram 

"...Yang Mulia, kemana Anda menyelinap lagi...?" 

Feli menghela nafas saat dia memanggilku, karena aku menyelinap keluar dari kamarku 
pada malam hari. 

Aku bisa merasakan tatapannya menuduhku. Bagaimanapun, saya diperintahkan untuk 
tetap berada di kamar saya. 

"Dan kamu bahkan membawa pedang bersamamu ..." 

Feli melihat bayangan "Spada" di tangan kiriku, yang tidak berusaha kusembunyikan, lalu 
menatapku lagi dengan tatapan tajam. 

"...Aku pergi jalan-jalan." 

"Betulkah. Kamu bangun sangat pagi hari ini. " 

Waktu masih menunjukkan pukul lima pagi. 

Hari ini Ratifah tidak ada karena alasan tertentu, tapi biasanya Ratifah dan Feli datang ke 
kamarku sekitar pukul lima. 

Kembali pada waktu yang tepat hanya membantu membuatnya lebih marah, karena 
sarkasme dalam kata-katanya dengan jelas ditunjukkan. 

Aku kacau kali ini, pikirku. 

"Semacam, ya." 

Jawaban saya berakhir dengan setengah hati. 

Sebenarnya, saya 90% salah. Karena rasa bersalah yang kurasakan, aku menunduk, 
mengalihkan pandanganku darinya. 

".....mendesah." 

Feli menghela nafas, nada lelah dalam suaranya. 

"Ketika kamu pergi keluar, tolong bawa seseorang bersamamu, atau setidaknya tinggalkan 
catatan." 

Dia seperti orang tua yang memarahi anaknya yang nakal. 



"Aku khawatir, bertanya-tanya ke mana kamu pergi." 

"...Saya minta maaf." 

"Aku akan berterima kasih jika kamu memperhatikan mulai sekarang." 

Bagaimanapun, itu adalah hari setelah insiden pengeboman. 

Ketika saya meninggalkan kamar saya, yang saya pikirkan adalah bahwa itu akan baik-baik 
saja selama saya tidak tertangkap, tetapi saya akhirnya membuat Feli sangat khawatir. 

Kata-katanya membuatku menyadari kesalahanku, dan aku merasa bersalah. 

"Bagaimana perjalananmu, omong-omong? Apakah kamu menemukan sesuatu?" 

Aku tertawa pahit, menyadari dia sudah tahu alasan sebenarnya mengapa aku 
meninggalkan kamarku, lalu menggelengkan kepalaku. Feli dengan mudah melihat melalui 
pemikiranku yang dangkal --- untuk membuat diriku terlihat untuk melihat apakah 
"musuh" akan beraksi. 

"Tidak, tidak ada sama sekali... mungkin ini bukan waktu yang tepat." 

"Lagipula, tidak ada yang akan mengharapkan seseorang yang baru-baru ini diserang 
keluar pada jam ini." 

"Benar..." 

Saya tidak berharap banyak, tetapi hasilnya benar-benar mengecewakan, jadi itu benar-
benar membuang-buang waktu dan tenaga. 

Saya bahkan mulai bertanya-tanya mengapa saya memutuskan untuk pergi keluar pada 
saat seperti itu. 

"Ngomong-ngomong, Yang Mulia, jam berapa Anda bangun?" 

"Aku bangun pukul... sekitar pukul dua, kurasa." 

"Dua, sungguh." 

Feli kemudian menoleh ke arah jam kayu yang tergantung di kamarku. Jarum pendek 
menunjuk ke lima, sedangkan yang panjang hampir menunjuk ke dua belas. 

Saat itu... 

grooowl... Raungan keras perut yang keroncongan menggema di ruangan itu. 

Sumbernya, tentu saja, adalah perut pria yang bangun pagi-pagi tidak seperti biasanya dan 
pergi jalan-jalan. 



Feli tampak sedikit terkejut pada awalnya, kemudian ekspresinya mereda. Tersenyum 
melihat betapa putus asanya aku, dia berbicara lagi. 

"Ini masih sedikit lebih awal, tapi mari kita sarapan." 

Saya seharusnya tidak melakukan sesuatu yang tidak biasa saya lakukan ... 

Saya sangat menyadarinya saat itu. 

~ 

Kami menuju ke aula besar istana, yang dapat menampung hingga 100 orang. Itu terutama 
digunakan oleh mereka yang bekerja di istana, tetapi saya cukup sering makan di sana, jadi 
saya sangat akrab dengannya. 

Dapur terkunci, dan hanya beberapa orang terpilih yang memiliki akses ke sana. 

"Aku bukan juru masak, jadi aku tidak bisa menyiapkan sesuatu yang istimewa." 

Feli, salah satu dari "beberapa" itu, tertawa kecil saat dia mengatakan ini. Tiga puluh menit 
kemudian... 

Dia keluar dari dapur sambil memegang keranjang besar berisi sekitar 10 potong roti 
kukus. 

Aula sudah terang, diterangi oleh sinar matahari fajar yang mengintip melalui jendela. Para 
ksatria sudah berlatih di luar. Orang-orang berhamburan di aula sedikit demi sedikit. 

"Dapatkan sebanyak yang Anda suka, Yang Mulia." 

Aku sedang duduk di meja, menatap dapur. Feli berjalan ke arahku dan meletakkan 
keranjang di atas meja. 

Aroma samar roti menyebar ke mana-mana. 

"Aku akan melakukan itu." 

Aku meraih sepotong roti yang berbentuk seperti sekrup. Aku menggigit bagian yang panas 
dan mendengar suara gemerisik yang menyenangkan. 

"...hm, cukup bagus." 

Saya mengunyah lebih lambat, untuk menikmati rasanya, lalu mengungkapkan pendapat 
saya segera setelah saya menelannya. Feli terlihat sangat senang. 

"Fel?" 

Anda tidak akan makan? Aku bermaksud bertanya. 



Dia hanya terus memperhatikan saat saya makan. 

Roti di keranjang pasti untuk lebih dari satu orang. Saya pikir dia telah membuatkan untuk 
kami makan, tetapi sepertinya tidak demikian. 

"Aku hanya membuat terlalu banyak, jadi aku---" 

Feli tampak seperti menahan, jadi aku mengambil sepotong roti dan menyodorkannya 
padanya. 

"Sangat sepi untuk makan sendiri, jadi bergabunglah." 

"...ehm." 

"Selain itu, canggung jika kamu terus menatapku seperti itu." 

Ketika saya menyodorkan sepotong roti ke arah Feli, mengundangnya untuk makan, dia 
memutuskan untuk menyerah. 

Feli terkekeh, berkata "Maafkan aku, kalau begitu" dan duduk di kursi yang berseberangan 
denganku. 

"Bagaimana kabar Stenn?" 

Saya memulai percakapan, menanyakan tentang kakak laki-laki saya. Saya belum 
melihatnya sejak kami berdua dimarahi oleh ayah kami. 

"Apakah kamu ingin tahu?" 

Feli jelas menikmati situasi ini. 

Ekspresinya mengisyaratkan bahwa sesuatu yang lucu pasti telah terjadi padanya. 

Ketertarikanku terusik, jadi aku mengangguk padanya sambil terus makan. 

"Jangan memaksakan diri, kamu masih belum pulih. Jangan seret Fay ke dalam skema 
Anda. Khotbah Pangeran Grerial berlanjut selama berjam-jam, sepertinya." 

"Aah...seperti yang diharapkan dari Grerial..." 

"Dia akhirnya mulai menangis, mengatakan bahwa dia benar-benar menyesali semuanya, 
memohon Grerial untuk membebaskannya." 

Stenn pasti akan mengatakan hal seperti itu, Feli dan aku setuju dan tertawa bersama. 

~ 

Kurang dari satu jam berlalu sejak kami sarapan. 



Itu terjadi secara tiba-tiba. 

Kami mendengar suara seperti ledakan keras, seolah-olah dua pintu yang mengarah dari 
koridor ke aula makan dibanting tertutup. 

Aula makan biasanya terbuka setiap saat, tersedia bagi mereka yang terlatih atau berjaga di 
malam hari. 

Pintunya juga selalu dibiarkan terbuka, agar siapa pun yang ada di dalamnya dapat 
merespons dengan cepat situasi apa pun. 

Namun, aturan ini baru saja dilanggar: mudah untuk mencurigai sesuatu sedang terjadi. 

Sebuah kecurigaan yang segera berubah menjadi kepastian. 

Massa hitam seperti manusia. Sesuatu yang pernah saya lihat sebelumnya. 

Benda yang berubah bentuk dan menghilang saat aku menggunakan "Spada -- Shadow 
Bind" sehari sebelumnya. Beberapa dari mereka sekarang mengelilingi kami. Karena 
mereka muncul begitu tiba-tiba, saya menyimpulkan mereka mungkin transparan sampai 
saat itu. 

"Mereka sama...!!" 

Feli memperhatikan mereka juga dan bereaksi dengan kaget. 

Dia pasti bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa kita bisa diserang di sini. 
Aku juga tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. 

Namun, itu tidak terlihat di wajahku, berkat fakta bahwa aku memperhatikan sekeliling 
kami sejak kami tiba di aula makan. 

Dan karena saya tidak memiliki kemewahan untuk bertindak terkejut. 

"Mereka lima belas ... banyak." 

Saya berbicara dengan maksud untuk berbagi informasi dengan Feli juga. 

Itulah jumlah siluet yang bisa saya lihat. 

Pada saat itu, saya pikir saya mendengar suara. 

. 

-- Jangan percaya mata Anda. Jangan percaya hidung Anda. Bahkan tidak percaya telinga 
Anda. Percayai hanya insting yang Anda latih dalam pertempuran. 

. 



"Ya aku tahu. Aku tahu itu dengan sangat baik." 

Saya meletakkan tangan di "Spada" di pinggang saya dan merasakan senyum muncul di 
bibir saya, meskipun itu sangat cocok dengan keadaan kami saat ini. 

Pada saat yang sama, saya mulai diam-diam menganalisis situasi. 

Potongan-potongan yang hilang berkumpul satu per satu, membentuk sebuah teori. 

Mengapa Stenn memutuskan untuk menyelidiki musuh dengan cara yang menonjol? 

Mengapa dia menggunakan sihirnya seperti itu, seolah-olah dia ingin memamerkannya? 

Dia adalah tipe orang yang tidak akan melakukan apapun tanpa alasan. 

Jika Stenn telah memamerkan kekuatannya, menampilkan dirinya sebagai ancaman, 
kemudian kebetulan dikurung di kamarnya, sehingga memikat musuh untuk bertindak... 

"...Saya mengerti." 

Kakakku itu pasti akan melakukan hal seperti ini. 

Selain itu, kami diserang oleh pengebom tak lama setelah kami meninggalkan istana. 

Artinya kemungkinan besar pelakunya adalah seseorang di dalam Diestburg. 

Dalam kasus seperti itu, merokok mereka akan membutuhkan pengorbanan. 

"Sten sialan itu ..." 

Anda tidak menarik pukulan Anda, bukan? 

Saya akhirnya menyadari bahwa dia bertanya apakah saya bisa membunuh karena dia 
akan menyerang saya. Berputar-putar seperti biasa... aku bergumam pelan. 

Jika teoriku benar, ayahku juga ikut dalam rencana itu. 

Bahkan mungkin waktu berdakwah juga diperhitungkan. 

Semakin banyak teori saya terbentuk di kepala saya, saya merasa itu sangat membebani 
perut saya. Oh, mereka akan membayar... 

"Ngomong-ngomong... jadi itu kamu." 

Desas-desus tentang saya menjadi "Pahlawan" sudah menyebar jauh di luar kendali saya. 
Tidak semua orang memercayai mereka dengan cara yang sama, tetapi wajar untuk 
menggunakannya sebagai dasar untuk mewaspadai saya. 



Ledakan waktu itu, bagaimanapun, adalah serangan jarak jauh terus menerus. 

Pengebom itu tidak berniat melawanku dalam jarak dekat, seolah-olah mereka tahu aku 
bertarung menggunakan "Spada", pedang, sebagai senjata utamaku. 

Sejak saya kembali ke Diestburg, saya hanya menggunakan "Spada" saya pada hari ledakan. 

"Tapi aku tidak membencimu." 

Saya memfokuskan saraf saya dan mengambil satu kehadiran. 

Sebuah kehadiran yang saya tahu, terletak persis di titik buta saya. 

Stenn dan saya dikurung di kamar kami, dilarang saling menghubungi, hanya untuk satu 
hari. 

Termasuk fakta bahwa mereka memilih hari itu juga untuk bertindak, kesimpulan saya 
tegas. 

"Kamu bergabung dengan pasukan yang pergi ke Rinchelle karena kamu dituduh memata-
matai Grerial atau aku, kurasa?" 

Mendekati langkah kaki. 

Wajah yang familier muncul dari balik pintu, titik butaku. 

"Jadi..." 

Saya memikirkan kata-kata apa yang harus saya lanjutkan sejenak. 

"Tuan ksatria pria?" 

Aku memanggil ksatria yang agak kukenal di Rinchelle. 

"Aku juga tidak membencimu, sebenarnya... Aku akan menyerahkan sisanya pada 
imajinasimu." 

Yang Mulia, tambahnya. 

Dia menyapa saya dan berbicara dengan cara yang sama persis seperti yang dia lakukan 
saat kami memancing di Rinchelle. 

Aku bisa merasakan semacam kesedihan yang suram dalam nada suaranya. Itu mungkin 
bukan imajinasiku. 
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"Yang Mulia, maukah Anda membuat kesepakatan dengan saya?" 

"... dalam situasi seperti ini?" 

"Karena situasi seperti ini, tentu saja." 

Saya melihat sekeliling untuk meninjau status kami saat ini. 

Saya dikelilingi oleh beberapa entitas yang tidak dikenal, yang secara terang-terangan 
menekan saya. 

Apa yang saya hadapi lebih merupakan ancaman daripada proposal kesepakatan. 

Yang mendorong pertanyaan saya. 

"Permintaan saya adalah satu ... Yang Mulia, datanglah ke sisi kekaisaran." 

Nada suara ksatria untuk pertama kalinya sangat serius. Sangat berbeda dari yang aneh 
yang saya tahu. 

Mudah untuk menyimpulkan bahwa kata-katanya bukan lelucon. 

"Tindakanmu akan dihargai, tentu saja." 

Ksatria telah menyebutnya kesepakatan, jadi meskipun menyiapkan ancaman, 
permintaannya tidak sepenuhnya sepihak. Saya sedikit terkejut dengan itu, tetapi saya 
tidak memiliki minat sedikit pun pada kata-katanya berikutnya. 

Jadi aku menghela napas, menghapus semua emosi dari wajahku, lalu memasang seringai 
mengejek di bibirku. 

Aku tertawa, memandang rendah lawanku. 

"Haha...hahaha." 

"Yang mulia...?" 

Feli bereaksi, mungkin karena khawatir. 

Itu salahku karena tertawa tiba-tiba, tapi aku sepenuhnya mengendalikan akalku. 

"Hadiah ... hadiah, katamu." 



Aku mengulangi kata-kata ksatria, membayangkan apa yang akan dia katakan selanjutnya. 

Darah kekaisaran mengalir di nadiku. 

Stenn telah mengatakannya. 

Itu pasti benar. 

"Kesepakatan" ini mungkin terkait dengan itu. Tapi meski begitu... 

"Apa pun 'hadiah' yang mungkin Anda miliki, saya tidak akan pernah mengatakan ya." 

Ekspresi ksatria itu terlihat berubah. 

Tapi saya melanjutkan, tidak terpengaruh. 

"Lagipula, aku tidak tertarik pada apa pun. Tidak di tahta raja, tidak di posisi saya saat ini, 
tidak pada wanita, tidak dalam kehormatan, apa pun. " 

Saya hanya memiliki beberapa preferensi, katakanlah... saya menambahkan, dengan tangan 
di "Spada" saya. 

"... Kenapa kau ada di sini? Yang mulia?" 

Kata-kata saya menunjukkan kontradiksi, itu benar. 

Jika saya tidak tertarik pada apa pun, saya bisa membuang semuanya. Pilihan seperti itu 
akan membuatnya mudah untuk hidup. 

Dan itulah yang ditunjukkan oleh ksatria itu. 

"Aku juga bertanya-tanya... itu yang ingin aku katakan, tapi kamu tidak akan puas dengan 
itu, kurasa." 

Aku kemudian berdiri dari kursiku. 

"Jujur, saya sendiri tidak tahu. Alasan mengapa saya di sini, itu. " 

Semuanya dimulai di Afillis. 

Saat itu, aku masih bisa kabur. 

Saya bisa lari jika saya tidak menyukai apa yang sedang terjadi, jadi mengapa saya tidak 
melakukannya? 

Jika saya sangat merindukan gaya hidup dekaden saya, saya bisa bertindak dengan cara 
yang berbeda. Namun saya akhirnya memilih untuk menggunakan pedang saya. 



Saya memilih untuk melanjutkan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

"Satu hal yang bisa saya katakan adalah bahwa saya merasa berterima kasih kepada 
beberapa orang di sini." 

Saya selalu berpikir bahwa saya pasti anak yang sangat menyeramkan. Aku sama sekali 
tidak kekanak-kanakan dan, di dunia di mana memeluk pedang dan bercita-cita menjadi 
militer adalah tanda kehormatan dan kebanggaan, aku membenci pedang sampai batas 
yang aneh. 

Namun, ada beberapa orang yang selalu memperlakukan anak aneh seperti itu dengan 
baik. 

Dunia tampak pucat di mataku. 

Yang bisa saya lihat hanyalah gurun tanpa batas. 

Saya masih berpegang teguh pada masa lalu saya, tetapi yang mendorong saya untuk 
melihat ke depan adalah keberadaan Feli dan yang lainnya. 

Jika itu orang lain... 

Saya mungkin tidak akan menggunakan "Spada" saya seperti ini sekarang. 

Tidak, saya pasti tidak akan melakukannya. 

"...kau akan menentang kekaisaran karena perasaan sementara? Membuang gelar yang 
disediakan untuk Anda? Buang hidupmu tanpa arti, begitu saja!?" 

"Jika itu hidupku yang kamu inginkan, aku bisa membuangnya kapan saja. Tapi itu tidak 
murah, ingatlah. Selain itu, mati sambil melindungi orang-orang yang saya sayangi lebih 
dari yang pernah saya minta. Tidak ada yang tidak berarti tentang itu. Itu cara terbaik dan 
paling keren untuk mati, bukan?" 

Ksatria itu mungkin mengkhawatirkanku. 

Dia mengatakan bahwa dia tidak membenciku, dan dia mungkin jujur. 

Namun...ksatria itu tidak sepenuhnya mengerti dengan siapa dia berhadapan. 

Bahkan jika kehidupan rekreasi akan menunggu. 

Bahkan jika saya bisa menjalani kehidupan yang paling nyaman dan menyenangkan yang 
pernah ada. 

Saya tidak akan pernah menerima kesepakatannya. 



Ksatria itu tidak tahu apa-apa tentang pria yang kehilangan jalan menuju tempat dia 
seharusnya mati. 

Pria menyedihkan yang menjadi sendirian, gila dengan kesendirian, yang satu-satunya 
pelarian adalah dalam kematian. 

"Anda hanya tidak mengerti Yang Mulia!! Anda tidak tahu seperti apa kekaisaran itu !! 
Mungkin Anda tidak tahu, tetapi kesenjangan dalam kekuatan militer hanya sebesar itu !! " 

Suara pria itu dipenuhi amarah dan suasana menjadi tegang. 

"Selama kamu hidup!! Anda dapat melakukan segala macam penyesuaian nanti!! Jadi- " 

"Sayangnya, bahkan jika kamu hidup 'penyesuaian' tidak akan berhasil. Bahkan jika aku 
selamat, hanya penyesalan yang menunggu. Setiap hari saya akan tersedak rasa bersalah." 

Ksatria itu seharusnya berada dalam posisi yang menguntungkan pada awalnya, tetapi saat 
kami berbicara, nadanya menjadi semakin gelisah. 

Tangan di pedang di pinggangnya sedikit gemetar. 

Pria yang tidak mengerti saya sama sekali mungkin takut. 

"Yang saya inginkan adalah agar hari-hari damai ini terus berlanjut. Gaya hidup yang tidak 
berubah di sini di Diestburg. Hari-hari melakukan hal-hal bodoh, diseret-seret, dimarahi. 
Aku sudah cukup merasakan kesendirian. Saya sudah muak kehilangan hal-hal penting bagi 
saya." 

Aku perlahan bergerak untuk menutupi Feli dari pandangan ksatria. 

Kemudian saya dengan jelas menyatakan pikiran saya. 

"Negosiasi sudah selesai. Apa yang akan kamu lakukan? Bunuh aku? Melumpuhkanku dan 
membawaku pergi?" 

"......." 

Ksatria itu menggigit bibir bawahnya, ekspresi masam di wajahnya. 

"...Yang mulia. Kau gila, kau tahu itu." 

"Gila, katamu?" 

Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya tidak pernah dipanggil seperti itu. 

Biasanya orang akan menganggapnya tidak menyenangkan, tetapi itu terdengar seperti 
pujian di telingaku. Karena orang yang saya cita-citakan, orang yang saya cita-citakan 
sudah sering digambarkan dengan kata itu. Dipanggil itu tidak lain adalah kebahagiaan. 



"Maaf, tapi itu..." 

saya fokus. 

Memfokuskan saraf saya ke seluruh tubuh saya, untuk memulihkan sensasi masa lalu itu. 

Sama seperti dalam pertempuran di pulau terpencil melawan Velnar, aku melepaskan 
kendali pada "Spada"ku. 

Zat seperti kabut hitam menutupi tubuhku, diikuti oleh retakan samar dan suara 
menyakitkan dari perubahan struktur tubuhku bergema di kepalaku. 

"Bagi saya, itu hanya pujian." 

Setelah satu saat hening. 

"---'Spada'." 

Aku memanggil nama itu dalam pikiranku, dan pada saat yang sama. 

"... a---!?" 

Salinan, tidak mampu menahan kekuatan menahan "Spada" saya, dibubarkan satu demi 
satu. 

Namun. 

Untuk beberapa alasan, kejutan ksatria terdengar berlebihan di telingaku. 

Dia seharusnya sudah melihat kemampuan "Spada"ku dalam insiden pengeboman itu. Kali 
ini hanya ada lebih banyak angka, jadi tidak ada yang terlalu mengejutkan. Jika melakukan 
itu akan membuatku menurunkan kewaspadaanku, semuanya juga akan berbeda. 

Feli terlihat tenang, mungkin dia pernah melihatku berkelahi sebelumnya. Aku menariknya 
lebih dekat dan memulai usahaku untuk melarikan diri. 

"Yang mulia? Mengapa-" 

Aku memotong kata-kata Feli. 

"Ini hanya firasat, tapi aku punya firasat buruk tentang ini. Musuh kita berasal dari 
kekaisaran, tetap waspada." 

Pemusnahan spesies lain. 

Aku teringat cita-cita kekaisaran yang diceritakan Stenn kepadaku dan memperingatkan 
Feli agar tidak berpuas diri. 



Saat berikutnya, itu benar-benar terjadi. 

Tempat kami berada sampai beberapa detik sebelumnya sekarang bersinar merah terang. 

Beberapa detik kemudian, sebuah ledakan mengguncang aula. 

"Anda memiliki mata yang bagus di sana, Yang Mulia !!" 

Ksatria itu bergegas ke arah kami, setengah tersembunyi dalam debu yang terangkat oleh 
ledakan. 

Aku menghunuskan "Spada"ku untuk menemui pedang yang ditarik oleh pria yang berlari 
ke arah kami dengan mata merah. 

Ksatria itu mengayunkan pedangnya ke bawah dalam serangan kuat, yang aku hindari 
dengan melangkah mundur. 

Aku melihat bayangan musuhku dengan niat membunuh. 

"Spada" saya merangkak keluar dari bayangannya, bertujuan untuk menembus tubuhnya, 
tetapi dia berhasil menghindarinya dan hanya menderita luka merumput. 

Sekali lagi, ada jarak di antara kami. 

Saya tidak menyerang pria itu lagi, tetapi menggunakan "Spada" saya untuk sepenuhnya 
menghilangkan salinan yang akan menyerang dari belakang. 

Serangan itu ditujukan pada Feli, lagi. 

Menyerang Feli untuk membuat celah di pertahananku. 

Itu adalah strategi yang solid. 

Menyerangnya, karena dia tidak bersenjata, adalah hal yang wajar. 

Namun, di kepala saya, saya tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang 
salah. Ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. 

Aku tidak bisa merasakan niat membunuh di pedang ksatria. 

Sebaliknya, rasanya satu-satunya tujuannya adalah untuk menarik perhatianku. 

Ledakan yang tidak wajar dan salinan yang muncul dan menghilang adalah ancaman. 

Tapi untuk alasan apa pun, taring mereka tidak diperlihatkan padaku. Sepertinya Feli 
adalah target prioritas mereka--- "...Aku hanya berharap aku terlalu banyak berpikir." 
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Kami berdua mengayunkan pedang kami. 

Tebasan, didukung oleh momentum yang kuat, menghasilkan hujan bunga api, 
memuntahkannya ke segala arah. Suara keras benturan logam bergema di seluruh 
lingkungan. 

...berapa kali kita melakukan ini? 

Pedang kami bentrok puluhan kali. Beberapa waktu telah berlalu, tetapi tidak ada campur 
tangan dari luar dalam pertempuran itu. 

Membuat semua kebisingan ini pasti akan menarik perhatian... 

Tepat ketika aku memikirkan pemikiran seperti itu, ksatria itu melompat mundur, lalu 
berbicara. Nada dan ekspresinya membuatnya tampak seperti membaca pikiranku. 

"Anda punya 'mengapa?' tertulis di seluruh wajahmu, Yang Mulia." 

Saya diam-diam membuat lebih banyak "Spada". 

Targetku adalah bayangan yang tumbuh dari kaki ksatria. 

Bilah bayangan dibuat dengan kecepatan yang luar biasa, tetapi ksatria itu berhasil 
menghindarinya pada detik terakhir. 

"Wah...! Yah, itu yang dekat. " 

Ksatria itu berpura-pura menghindarinya dan bahkan mengomentarinya. 

Saya sedikit kesal dengan perilakunya, tetapi saya tahu bahwa orang-orang cenderung 
menjadi cerewet ketika berbicara tentang apa yang mereka kuasai. 

Sepertinya dia akan mengatakan sesuatu, jadi aku memutuskan untuk tidak menyerangnya 
lagi atau membalas, dan hanya menunggu dia berbicara. 

"Mungkin bagi Yang Mulia kedengarannya seperti pintu baru saja dibanting, tapi pintunya 
tertutup karena penghalang dipasang, Anda tahu. Sesuatu yang saya berikan untuk 
digunakan melawan elf di sana, jadi itu tidak akan rusak dalam waktu dekat. " 

Aku tidak bisa mempercayai telingaku. Jalan pikiran saya berhenti tiba-tiba. 

Aku tidak bisa mengerti kata-kata ksatria sama sekali. 



Aku merasa pikiranku benar-benar kosong. 

Targetmu bukan aku? 

"... Kenapa kamu membicarakan Feli?" 

"Haha, mereka tidak memberitahumu apa-apa saat itu...yah, kamu akan segera 
mendapatkannya, aku yakin. Jika Anda memikirkan alasan mengapa saya berada di sini di 
Diestburg." 

Alasan mengapa pria ini berada di Diestburg. 

Saya memikirkannya dan mengingat sesuatu yang dia katakan sebelumnya. 

. 

--- Sedikit latihan pedang. Saya mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi saya sebenarnya 
adalah seorang komandan peleton. 

. 

Pangkat komandan peleton. 

Itu bukan sesuatu yang diberikan dengan mudah hanya karena seseorang memiliki 
beberapa kemampuan dengan pedang. Lagi pula, pria itu berada di Diestburg sebelum aku 
mengambil pedang itu lagi. Karena saya menikmati kehidupan dekadensi yang membuat 
saya mendapat gelar "Pangeran Sampah". 

Para pangeran yang mewarisi darah kekaisaran ada dua: yang satu terbaring di tempat 
tidur, yang lain hanya mengejar kemalasan. Kebanyakan orang pasti akan menilai tidak ada 
gunanya terus mengirim mata-mata untuk memantau mereka. Jika saya berada di posisi 
ksatria, saya akan mengatakan hal yang sama. 

Kenapa dia masih di sini, kalau begitu ...? 

Saya kembali ke pertanyaan itu. 

"Pemberantasan spesies lain. Anda pernah mendengar kata-kata ini sebelumnya, Yang 
Mulia?" 

"........" 

Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. 

Pemusnahan spesies lain. Stenn memberitahuku tentang itu. Tetapi apakah mereka akan 
menyiapkan penghalang seperti itu hanya untuk itu? Kirim mata-mata untuk berbaur 



dengan barisan musuh selama bertahun-tahun? Mengapa ksatria itu mencoba membawaku 
pergi dari Diestburg? 

Ada berbagai elemen yang terjalin bersama dalam simpul yang rumit. 

Aku merasa semakin bingung. 

"Aku akan menganggap diammu sebagai ya. Akan mudah jika elf itu hanyalah anggota lain 
dari spesies lain, tapi dia jelas bukan." 

Ksatria itu melanjutkan, tatapannya tertuju pada Feli. 

"Feli von Yugstine. Dia adalah keturunan dari klan elf bernama 'klan pendeta', yang 
digunakan untuk memerintah semua spesies lain di kerajaan besar di masa lalu. 

Sebuah negara makmur dari berabad-abad yang lalu, di mana hanya spesies selain manusia 
yang hidup. 

Orang yang dianggap sebagai pusat negara itu adalah "pendeta". 

"Pengaruh pendeta bukanlah sesuatu yang bisa kita remehkan bahkan sekarang. Begitulah 
cara kaisar saat ini melihatnya. Dan di antara anggota "spesies lain" yang tersebar di 
seluruh dunia, ada beberapa yang bahkan bisa mengalahkan 'Pahlawan'. Jadi kita tidak bisa 
begitu saja membunuh pendeta dan selesai dengan itu. Itulah alasan mengapa saya 
diperintahkan untuk menyusup ke Diestburg dan mengawasi banyak hal, Anda tahu. " 

Ekspresi Feli berubah. 

Mengapa dia? Mengapa elf Feli bergabung dengan dinas kerajaan Diestburg? 

Kadang-kadang saya bertanya pada diri sendiri pertanyaan seperti itu, tetapi saya 
memutuskan untuk tidak memikirkannya. 

Saya merasa seperti saya tahu setidaknya sebagian dari alasannya. 

Alasan mengapa dia sangat setia kepada keluarga kerajaan. 

"Yang Mulia, Anda tahu betul betapa kuatnya spesies lain, bukan? Di pulau terpencil 
kerajaan Saldance...spesies lain di sana benar-benar kuat, bukan?" 

"...kau benar-benar tahu banyak." 

Itu tidak terduga. 

Bahwa ksatria itu tahu tentang Velnar dan bahwa dia bukan manusia. Saya tidak bisa 
menyembunyikan keterkejutan saya dalam jawaban saya. 



"Jaringan informasi kekaisaran mencakup itu dan kemudian beberapa, Yang Mulia. Dan tak 
lama kemudian kerajaan yang sama bergerak untuk menghancurkan Diestburg. Itulah 
betapa berbahayanya kerajaan ini bagi mereka. Jika Anda beralih ke pihak kami, kami 
mungkin bisa menyelamatkan keluarga Anda. Biarkan saya menyarankan Anda untuk 
berubah pikiran sebelum Anda menyesalinya. " 

Ksatria itu tidak menyerah untuk membuatku beralih ke pihak mereka. 

Namun, jawaban saya tidak akan berubah. 

"...konyol. Sangat konyol." 

Aku meludah. 

Aku menatap ksatria dengan jijik dan melanjutkan sambil menggelengkan kepalaku. 

"Penyesalan? Kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

Penyesalan, bagi saya, adalah emosi yang dirasakan terhadap orang-orang yang tidak dapat 
Anda lindungi. Saya menyesali cara saya mati di kehidupan saya sebelumnya, tetapi itu 
hanya perpanjangan dari tidak dapat melindungi mereka yang penting bagi saya. 

Jadi saya tidak akan pernah merasa menyesal atas kematian saya sendiri. 

Bagi saya, gagal melindungi orang-orang yang saya sayangi dan bertahan hidup sendiri 
adalah satu-satunya penyesalan terbesar saya. 

"Selain itu, aku tidak pernah menggunakan pedangku karena disuruh. Bahkan tidak sekali. 
Pada dasarnya, apa yang Anda katakan kepada saya adalah untuk membantu Anda dalam 
memberantas spesies lain, karena Anda memiliki tempat yang siap untuk saya di 
kekaisaran, kan? Apakah Anda idiot atau apa? " 

Ejekan. 

Aku tertawa keras, secara terbuka mengejek lawanku. 

"Saya telah menebang lebih banyak orang daripada yang bisa saya hitung. Semua untuk 
melindungi seseorang atau untuk bertahan hidup. Alasan yang berbeda, tetapi bagi saya, 
itu semua adalah pembunuhan yang diperlukan. Itu sebabnya saya bisa terus membunuh. " 

"Kau tahu apa artinya itu?" Saya bertanya. 

Saya tidak menambahkan kata-kata lagi, tetapi mata saya menyipit, menunggu tanggapan 
lawan saya. 

"........." 



Tak ada jawaban. 

Mereka juga tidak bisa mengerti di dunia ini, tentu saja. 

Alasan seorang pria yang terus membunuh sambil membawa keraguan tentang tindakan 
itu. 

"Kau bilang aku gila, dan itu benar. Jika saya menyukai orang, menyukai negara saya, cara 
berpikir Anda pasti yang paling benar. Tetapi kedamaian semacam itu dibangun di atas 
pengorbanan. Mendengarkanmu, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa kamu hanya 
mengatakan bahwa aku adalah penghalang dalam menciptakan situasi di mana Feli dapat 
dibunuh kapan saja diperlukan. Kamu tahu itu?" 

Cukup luar biasa bagi saya, kata-kata itu tidak berhenti keluar. 

Alasannya mungkin karena saya marah. 

Saya marah oleh ksatria, yang meminta saya menolak cara hidup saya. 

"Aku bodoh, jadi aku tidak bisa memilih jawaban yang tepat. Saya akan membuang dalam 
sekejap pilihan apa pun yang melibatkan pengorbanan seseorang yang penting bagi saya. 
Di sisi lain, jika sebuah pilihan mungkin melibatkan kematian banyak orang, tetapi orang-
orang yang saya sayangi akan aman...Saya akan memilih itu tanpa ragu-ragu. Apa gunanya 
hidup setelah membunuh mereka yang penting bagiku? Lebih baik semua orang mati 
bersama. Jauh lebih baik daripada sendirian, tenggelam dalam kesedihan." 

Jika saya membiarkan orang lain mati untuk bertahan hidup sendiri ... masa lalu saya dan 
masa depan saya pasti akan datang untuk membunuh saya. 

Aku tidak akan membiarkan siapa pun yang penting bagiku mati lagi. 

Pemikiran seperti itu adalah inti dari semua tindakan saya. 

"Selain itu, aku adalah 'Pangeran Sampah' yang terkenal. Jadi 'Pangeran Sampah' cocok 
untuk memilih jawaban yang paling bodoh, kan? Benar?" 

Bilah "Spada" di tanganku bersinar menakutkan. 

Sama seperti mata liar karnivora di depan mangsanya. 

"Bagiku, kamu hanyalah penghalang. Hambatan yang tidak akan saya ragukan untuk 
dihilangkan. Saya menggunakan pedang saya ketika saya mau. Saya tidak punya niat untuk 
membunuh atas perintah orang lain." 

Itu adalah akhir dari percakapan bagi saya. 



Tatapanku beralih dari ksatria ke "Spada"ku, menunjukkan bahwa aku tidak punya niat 
untuk berbicara lagi. Saya mendorongnya ke tanah. 

Lalu aku berjalan satu, dua langkah mundur. 

Ksatria itu tampak bingung dengan apa yang saya lakukan, fokus pada "Spada" yang telah 
saya lepaskan dari tangan saya. 

Kesenjangan dalam pikirannya adalah kesalahannya. 

"Bunuh---" 

".....!!" 

Itu terjadi dalam satu saat. Ksatria itu menelan napasnya. 

Pada saat yang sama dari bayangannya, dari bayangan di sekitarnya, pedang terbentuk dan 
muncul, semuanya mengarah padanya. 

Setelah menghindari beberapa "Spada" yang lahir dari bayang-bayang, ksatria itu 
menyadari. 

"Spada" yang kutancapkan ke tanah masih ada di tempat aku meninggalkannya, tapi aku 
tidak terlihat di mana pun. 

Itu adalah trik untuk mengalihkan pandangannya. Salah arah. 

"Dimana kamu- " 

"Investigator -- Penyelidik." 

Dengan akselerasi instan yang tiba-tiba, saya telah bergerak di belakang ksatria. Sebuah 
"Spada" baru di tangan saya. 

Ksatria itu mencoba berbalik ke arah suaraku, tapi aku sudah mengayunkan pedangku. 

Sudah terlambat. 

Tidak ada waktu yang tersisa. Dan lagi. 

Sebuah bayangan hitam menyelinap di antara aku dan ksatria itu. 

Itu adalah salah satu salinan atas perintahnya. 

"....ha ha." 

Disimpan tepat waktu. 



Sekarang dia memiliki kelonggaran untuk bereaksi terhadap serangan mendadak. Dia bisa 
melakukan serangan balik. 

Namun- 

"Apakah kamu benar-benar berpikir hal seperti itu bisa menghentikan 'Spada'ku!?" 

Aku mengayunkan pedangku, siap untuk memotong apa pun yang menghalangi jalannya. 

Sebuah tebasan yang bisa memanggil udara. 

Suara berat yang terus bergema setelah memotong salinan. 

Mata merah penuh dengan niat untuk memotong. 

Pedang kami bersilangan dan berbenturan, saling berderak. 

Mulutku membentuk seringai seolah-olah aku sedang menikmati kebuntuan itu. 

Ksatria itu segera mengerti alasannya. 

"Jarak Nol!!! Spada -- Tebas!!!" 

Dengan suara gemuruh, "Spada" yang kupegang mengeluarkan "sesuatu" hitam. 

Sesuatu yang secara bertahap mengambil bentuk bulan sabit--- "Robek semuanya sampai 
hancur." 

--- dan melesat ke depan dalam garis hitam. 
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"---haah....haah...hah...." 

Suara napas berat mencapai telingaku. Darah segar menetes ke lantai di depanku. 

Saya melihat siluet berdiri tegak dengan pedang setengah hancur di satu tangan. Armor 
ksatria yang dikenakannya hancur, terbelah oleh tebasan diagonal, dicat dengan darah. 

Itu masalah waktu sampai dia meninggal. 

Lukanya memang tampak mematikan. 

"< >" 

Saya berbicara. 

Aku perlahan berjalan menuju ksatria, yang matanya masih menyala dengan semangat 
juang. 

"Kata-kata ini adalah peringatan." 

Saya mulai meniru kata-kata mentor saya untuk menjadi lebih dekat dengannya, tetapi 
saya tidak pernah menggunakannya dengan makna aslinya. Namun kali ini, saya memilih 
untuk mengatakannya dengan keras, seolah-olah berbicara pada diri saya sendiri. 

"Jika kamu telah memilih untuk mengayunkan pedang melawan lawan, laksanakan 
keinginanmu sampai akhir. Jika Anda telah memilih untuk mengayunkan pedang Anda, itu 
adalah jawaban pasti Anda. Tanggung jawabmu dan bunuh. Jika Anda telah mengangkat 
pedang Anda, Anda harus menurunkannya --- tidak peduli apa ... keraguan dan belas 
kasihan pada akhirnya akan merenggut nyawa Anda." 

Dengan kata lain, jika Anda telah memutuskan untuk mengayunkan pedang Anda ke lawan, 
bunuh mereka. 

Karenanya kata-kata "satu tebasan, satu pembunuhan". 

Jika keraguan atau rasa kasihan tetap menjadi pedang Anda, tindakan seperti itu pada 
akhirnya akan kembali untuk membunuh Anda. Rekan-rekan Anda, keluarga Anda 
mungkin terbunuh karena itu. Jadi, Anda harus membunuh lawan mana pun yang Anda 
pilih untuk dilawan. 

Mentor saya pernah menjelaskan bahwa dia mengucapkan kata-kata itu karena alasan ini. 



Itu berbeda dalam kasus lawan yang dia pikir dia bisa dengan sepenuh hati menerima 
terbunuh olehnya. Karena itu adalah kata-kata peringatan, agar tidak menyesal. 

"... apakah itu kata-katamu, Yang Mulia?" 

Ksatria itu bertanya padaku sambil tertawa. 

Dunia ini pasti baik. 

Tidak ada risiko hari-hari biasa tiba-tiba dihancurkan oleh peristiwa yang tidak dapat 
dijelaskan, atau keharusan untuk menggunakan pedang jika seseorang ingin bertahan 
hidup sampai hari berikutnya. Kata-kata seorang pria yang hidup di dunia membunuh atau 
dibunuh seperti itu akan dianggap sebagai bid'ah di sini. 

Aku bisa memahami perasaan ksatria menertawakan mereka, jadi aku juga tertawa sambil 
menggelengkan kepalaku. 

"Satu-satunya orang yang saya kagumi mengatakannya." 

"Ha, haha... itu pasti orang yang berbahaya. Tempat dia tinggal pasti neraka di bumi, saya 
yakin. " 

"Ya benar." 

Ksatria itu mencoba menjawab dengan santai, berusaha sekuat tenaga untuk tertawa, 
tetapi dia tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan bagaimana dia mendorong dirinya 
sendiri. 

"Aw -- kalau begitu!" 

Ksatria itu berhasil berdiri dengan kakinya yang gemetar dan memegang pedangnya yang 
patah dengan kedua tangannya. 

Cahaya di matanya masih sangat hidup. Tatapannya masih penuh dengan niat untuk 
melakukan pertempuran. 

"Kurasa aku tergelincir sedikit...waktunya untuk ronde lagi...!!" 

Ksatria itu mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, berteriak, dan berlari ke depan. 

Apakah dia seorang pria yang mencari kematian, atau harimau yang terluka yang ingin 
membalas? 

Saya sudah mencapai kesimpulan. 

"...ya, mari kita lanjutkan." 

Saya berhenti berjalan dan menggunakan "Spada" saya dalam posisi yang berbeda. 



"Ini pelajaran pedang tambahan dariku!!! Anda sebaiknya bersyukur, Yang Mulia !!!" 

Pedang yang melesat ke arahku membentuk busur di udara. 

Ksatria itu melolong sambil meludahkan darah dan mengayunkan pedangnya. Pedangnya 
dengan mudah diblokir oleh "Spada"ku, dan aku berbicara dengan maksud untuk tidak 
membiarkannya mengulanginya lagi. 

"Spada -- Sla---" 

Saya tidak bisa mengucapkan kata-kata sampai akhir, meskipun. 

Karena saya tidak menemukan sensasi yang saya harapkan. 

Ksatria itu menghilang sepenuhnya dari pandanganku, bersama dengan sensasi 
menyilangkan pedang, hanya menyisakan senjatanya yang hancur. Jadi kata-kata saya 
berhenti di tengah jalan. 

"Pangeranku, itu---" 

Sebuah suara datang dari belakang. 

Aku segera berbalik dan melihat siluet manusia. 

Namun, itu adalah siluet literal. 

Apa yang saya berbalik dan hadapi adalah salinan hitam. 

Lalu aku mendengar suara dari sebelah kananku. 

Suara logam yang keras. 

Tinju yang dikencangkan--- 

" -terlalu naif!!!" 

---menampar pipiku. 

Suara ledakan, sulit dibayangkan akibat pukulan, mengguncang gendang telingaku. Bidang 
pandang saya terbalik dan berputar. 

Saya terlempar ke belakang dan terpental ke tanah dua, tiga kali. 

"Yang mulia!!!" 

"Spadaaaaa!!!" 

Aku berteriak, untuk menyela suara yang datang ke arahku. 



Saya memulihkan posisi saya sambil berguling ke belakang, untuk mengurangi momentum 
dan berdiri kembali. 

"Spada" saya muncul dari dua lokasi: di bawah salinan yang saya hadapi dan di bawah Feli. 

"Ah....kenapa...?" 

"Ingat apa yang dikatakan Stenn!!!" 

Apa yang sebenarnya ingin saya teriakkan adalah agar dia tetap di belakang, Anda adalah 
targetnya, mengapa Anda maju, apa yang Anda pikirkan. Tapi Feli tidak akan begitu saja 
menerima kata-kata seperti itu. Jadi saya menggunakan nama Stenn. 

Nama saudara yang ingin saya untuk mengurus pelakunya. 

"Lagi pula, aku tidak butuh bantuan melawan pria setengah mati." 

Aku menyeka darah yang menetes dan meludahkan kata-kata itu padanya. 

"Oh, kamu bisa datang padaku dua lawan satu, itu tidak masalah." 

"Hah, butuh nyali untuk berbicara seperti itu dengan satu kaki di kuburan." 

Ksatria itu, yang masih membual meskipun dengan kondisi tubuhnya, tidak lagi memegang 
pedangnya yang hancur. Dia sekarang memegang dua bilah perak kasar, satu di masing-
masing tangan. Sejujurnya saya ingin bertanya di mana dia menyembunyikannya sampai 
sekarang. 

Sikapnya yang tenang menunjukkan bahwa mereka bukan hanya pilihan terakhir. 

"Haah---" 

Sebagai tanggapan, saya menghela napas dalam-dalam. Begitu dalam rasanya aku 
mengeluarkan semua udara di paru-paruku. 

Nafasku kemudian tiba-tiba terhenti. 

"--------- !!!" 

Dari siapa seruan kejutan yang tak terucapkan itu berasal? 

Lantai di belakangku menyerah, tidak mampu menahan kekuatan yang telah ditendangnya. 
Ditemani oleh suara yang memekakkan telinga, saya menempuh jarak belasan meter dalam 
satu lompatan. 

Garis pedang platinum tiba-tiba berlari di udara. 



Ksatria itu dengan cepat menyilangkan pedang kembarnya untuk menangkisnya, tapi--- 
"Ini, ini lebih berat dari---" 

Tidak ada kebuntuan kali ini. Aku menambahkan lebih banyak bobot pada tebasanku dan 
pelindung pedang kembar itu pecah, membiarkan pengguna mereka tidak dijaga. 

Aku merasakan bibirku menyeringai dan mengayunkan pedangku ke leher lawanku--- 
Knight itu berhasil menekuk ke belakang dan menghindarinya pada detik terakhir. Begitu 
saja, dia melangkah menjauh, membuat jarak di antara kami, dan tertawa getir. 

"Haha...kau sedang memberitahuku...ini adalah keterampilan seorang anak berusia empat 
belas tahun...?" 

Knight itu menggelengkan kepalanya seolah mengatakan bahwa permainan pedang dan 
gerak kakiku terlalu cepat, terlalu maju. 

"Kamu sangat menjanjikan, itu pasti !!" 

Ksatria itu berteriak, atau lebih tepatnya meratap, saat dia memelototiku. Sementara dia 
berbicara, aku diam-diam melangkah maju dan mengayunkan pedangku ke arahnya, tapi 
dia berhasil menangkisnya. 

Suara hampa dari benturan logam bergema sekali lagi. 

Pedang kami berbenturan tanpa jeda, lebih ganas di setiap ayunan. 

. 

"Ah... hah...!" 

Dengan suara berdentang, pedang jatuh ke tanah. 

Lutut ksatria itu remuk. 

Dia menyeret tubuhnya ke dinding terdekat dan bersandar di atasnya. 

"Haha, kamu benar-benar kuat ... Yang Mulia." 

Tubuhnya pasti telah melampaui batasnya. 

Apa yang mendorong ksatria sejauh ini melewati batasnya? Saya tidak tahu. 

Aku tahu bahwa itu adalah sesuatu yang ksatria tidak bisa menyerah. 

Saya memfokuskan lebih banyak kekuatan ke "Spada" di tangan saya. 

Ekspresi ksatria itu menegang seolah dia berharap aku berhenti. Dia tidak akan memohon 
untuk hidupnya. Suasananya berbeda. 



"Kata-kata terakhirku, Pangeran. Biarkan aku bicara sedikit, ya?" 

Saya tidak menjawab. 

Sebagai gantinya, saya diam-diam membuat beberapa "Spada" di udara. 

"Ya, sekarang tidak apa-apa." 

Saat dia mencoba sesuatu yang lucu, dia akan dibunuh di tempat. 

Tapi aku akan mendengarkan kata-katanya. 

Itu jawaban saya. 

"Penghalang akan menghilang jika aku mati. Jadi tidak perlu khawatir tentang itu." 

Ksatria itu memahami apa yang paling ingin aku ketahui dan tersenyum nakal. 

Namun, waktu berhenti di kepalaku. 

Jika dia mati, penghalang itu akan lenyap. 

Saya berhipotesis bahwa dia mungkin bermaksud mati sejak awal. 

Ksatria itu terus berbicara, terlepas dari pikiranku. 

"Kekaisaran adalah tempat yang benar-benar jahat, Anda tahu. Di sana, yang berkuasa dan 
'Pahlawan' pada dasarnya semuanya dibelenggu." 

Aku salah satu dari mereka juga, omong-omong, ksatria itu tertawa getir. 

"Dan kau mengundangku ke tempat seperti itu?" 

Ada kekecewaan dalam nada bicaraku. 

Saya tidak punya niat untuk menerima sejak awal, tetapi saya menegaskan kembali betapa 
benar pilihan itu. 

"....ha ha ha. Tapi Anda mungkin menganggapnya menyenangkan, Yang Mulia. " 

"Kenapa begitu?" 

"Karena...kau tidak tertarik pada apapun, kan? Belenggu yang saya sebutkan adalah wanita, 
anak-anak, keluarga, uang ... jadi saya pikir mengirim Anda ke sana sendirian mungkin 
bukan ide yang buruk. 

Memang benar belenggu seperti itu mungkin tidak efektif bagiku. Namun... 



"Kalau begitu, mengapa membuat penghalang? Itu tidak akan hilang kecuali kamu mati, 
kan? Anda tidak berpikir saya bisa setuju? " 

"Tidak mungkin." 

Ksatria itu tertawa kering dan riang. 

Saya tidak akan mengharapkan jawaban seperti itu dari pria yang baru saja menyebut saya 
gila. 

"Karena aku mengamatimu di Rinchelle, Yang Mulia." 

Ksatria itu menutup matanya, seolah mengingat beberapa peristiwa masa lalu, lalu 
melanjutkan. 

"Apa yang terjadi pagi itu di dekat laut. Pertukaran Anda dengan pedagang. Kecerobohan 
pergi ke pulau terpencil itu sendirian. Menguping pembicaraan mereka karena khawatir. 
Tidak ada yang menyarankan bahwa Anda pernah melarikan diri ke negara lain untuk 
mempertahankan diri. " 

Saya tidak pernah merasakan kehadiran orang lain yang dekat dengan saya selama acara di 
Rinchelle itu. Saya selalu memeriksa dengan cermat. 

Ksatria menyela pikiran itu. 

"Kemampuanku cukup bagus, ya?" 

"....Saya mengerti." 

Ksatria itu membuka matanya dan tertawa seperti anak kecil yang baru saja berhasil 
membuat lelucon. 

Dia menggunakan salinan hitam miliknya, pada dasarnya. 

"Kekaisaran penuh dengan orang-orang yang terbelenggu tanpa masa depan di depan 
mereka. Jadi tekad mereka untuk membunuh berbeda dari rata-rata orang. Orang-orang 
mungkin datang kepada Anda, mengucapkan kata-kata termanis yang pernah Anda dengar. 
Jika itu terjadi, tolong ingat apa yang saya katakan. Potong mereka tanpa berpikir dua kali. 
" 

"Anda..." 

"Sekarang, sekarang, tidak perlu belas kasihan. Saya mata-mata kekaisaran, pengkhianat 
Yang Mulia telah dilenyapkan. Itu saja. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kan? Aku 
tidak membencimu, sungguh. Ini adalah kata-kata seorang munafik yang tidak bisa 
sepenuhnya menghilangkan perasaan pribadinya. Jangan anggap mereka serius." 



Sangat jelas bahwa dia benar-benar bermaksud mati sejak awal. 

Namun, itulah kehidupan yang dipilih pria ini. Saya tidak punya belas kasihan atau belas 
kasihan. Mati dengan cara seperti itu mungkin berarti dalam dirinya sendiri. 

"Tapi yang terakhir itu bohong. Jika saya mengatakan itu, apa yang akan Anda lakukan? 
Yang mulia?" 

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

"Kahaha, seperti yang kuduga, kamu benar-benar naif...dan baik hati. Seseorang menjadi 
sedikit dekat dengan Anda dan Anda menurunkan kewaspadaan Anda. Itu kebiasaan buruk, 
Pangeran." 

Ksatria itu berbicara seolah-olah dia sudah mengenalku selama bertahun-tahun. 

Itu mungkin bukan "jika", tetapi kebenarannya. Dia mungkin sudah lama memantau Feli 
dan aku. 

"Kau idiot, bukan." 

Bahkan aku tahu bahwa seseorang dari kekaisaran tidak seharusnya mengatakan apa yang 
dikatakan ksatria itu padaku. Jadi saya menyebutnya idiot. 

"Jika tuannya idiot, maka pengikutnya juga. Bukankah menyenangkan menjadi idiot 
bersama? " 

"... persetan itu. Setidaknya pengikut harus pintar. " 

"Hahaha, Yang Mulia cukup ketat ..." 

Suasana telah benar-benar berubah dan berubah menjadi hampir santai. Kemudian ksatria 
itu tiba-tiba memanggil namaku. 

"Pangeran." 

Dia menatapku dengan tatapan yang benar-benar damai. 

Aku bisa lebih atau kurang tahu apa yang akan dia katakan. 

"Bisakah kamu membunuhku sekarang?" 

"........" 

Saya tidak bisa menjawab. 

Aku memalingkan muka darinya, karena refleks. 



"Hah....." 

Aku mendengar desahan yang dalam. 

"Aku yakin kamu bisa membunuhku bahkan sekarang. Tapi tidak secara mekanis, tanpa 
ragu-ragu. Karena Anda memiliki cukup hati untuk menanggung keraguan itu, saya tahu 
itu. " 

Tangan ksatria yang gemetar mengepal dan dia memukuli dadanya. 

Itu sangat lemah, tapi tetap saja terpatri dalam ingatanku. 

"Kau kuat, Pangeran. Jauh melampaui batas manusia. Tapi hatimu adalah manusia. Itulah 
satu-satunya hal yang harus Anda waspadai." 

Kata-kata yang sering saya dengar di masa lalu. 

Jadi aku akan mendengarnya bahkan di dunia yang berbeda...? Saya merasa bersalah dan 
agak sentimental. 

"Satu... satu hal terakhir. Saya ingin melayani orang seperti Anda, Pangeran...ada sesuatu 
yang Anda miliki yang membuat saya berpikir seperti itu. Anda bukan 'Sampah'. Jika kamu 
terus merendahkan dirimu seperti itu, kamu akan membuat orang-orang di sekitarmu 
menangis, tahu?" 

Begitu ksatria itu berhenti berbicara... 

Udara di sekitarnya mulai bersinar. 

Saya sangat tahu fenomena itu. 

"Kamu berutang satu padaku, sekarang." 

"Ya benar." 

Satu bantuan terakhir untuk seorang pangeran yang tidak bisa sepenuhnya membuang 
kenaifannya. 

Aku perlahan berjalan menjauh dari ksatria dan mengangguk. 

"Jika kamu pergi dan mati dengan cara bodoh, aku tidak akan memaafkanmu, kamu 
dengar?" 

"...Ya." 

Aku berjalan selangkah demi selangkah. 

"Kamu benar-benar idiot ..." 



Kilatan cahaya disertai dengan gemuruh ledakan. 



Vol. 3 - Ch 10 
SETP Vol. 3 Bab 10 

Bab 10 -- Hanya Melihat Ke Depan 

Aku menghabiskan sisa hari itu di taman. 

Ayah, Grerial, dan Feli menyuruhku tinggal di kamarku, tapi aku menolak. 

Aku tidak merasa sedih sedikit pun. 

Aku akan berbohong jika aku mengatakan aku tidak merasakan kebencian sedikitpun 
terhadap kekaisaran, yang memaksa ksatria untuk mengambil tindakan seperti itu, tapi itu 
hanya perasaan sekilas. 

Namun, hati saya masih merasa bertentangan. 

Aku marah, kurasa. 

Bukan pada orang lain, tapi pada diriku sendiri. 

Aku tidak berniat mengatakan apapun tentang bagaimana ksatria itu mati. Ini berbeda dari 
orang ke orang, dan semua makhluk hidup akhirnya mati. 

Saya telah lebih dekat dengan kematian daripada orang lain, jadi saya tidak punya apa-apa 
untuk dikatakan kepada orang mati, tidak lagi. Periode itu sudah lama berakhir. 

Lalu mengapa? 

Mungkin karena cara ksatria itu mati tumpang tindih dengan kematian rekan-rekanku di 
masa lalu. 

Perasaan yang diilhami dalam diriku oleh ksatria itu mengingat masa laluku. 

Masa lalu di mana saya tidak bisa melindungi orang lain hidup kembali dalam pikiran saya. 

Apakah itu akan terjadi lagi? 

Aku merasakan bisikan seperti itu di telingaku. 

"....diam." 

Kata-kata ilusi itu lebih keras dari biasanya. 

Tetapi saya tahu betul alasan mengapa peristiwa masa lalu seperti itu sangat menyiksa 
saya. Cara ksatria itu mati terlalu mirip dengan mentorku dan yang lainnya. 



Hari itu tidak ada angin bertiup. 

Jika setidaknya ada angin sepoi-sepoi, pikiran buruk ini mungkin akan tersapu... pikirku 
dan mengutuk langit dengan pelan. 

Aku berbaring di rerumputan dan memejamkan mata. Biasanya, saya bisa langsung 
melepaskan kesadaran saya, tetapi untuk beberapa alasan hari itu tidak berhasil. Saya tidak 
bisa melakukan sesuatu yang begitu alami. 

Kemudian, saya mendengar suara gesekan di tanah. 

Sesuatu seperti gemerisik. Di dunia kegelapan di balik mataku yang tertutup, suara itu 
terdengar jelas. 

"Tidak bisa tidur? Lagipula, kamu tidak terlalu cocok untuk peran kecantikan tidur. " 

Kata-kata tanpa pengekangan. 

Biasanya saya akan membalas, tetapi untuk beberapa alasan, kata-kata itu terdengar 
menghibur. 

"...Aku baru saja bangun tidur." 

"Ya ampun, kenapa kamu berbohong seperti itu? Anda benar-benar Pangeran yang, sampai 
jam 4 sore, tidak bangun bahkan jika Anda memasukkan jari Anda ke hidungnya, ya? " 

Sebuah jam tangan kemudian disodorkan di depan mataku yang setengah terbuka. 

Jarum jam masih menunjuk ke 2. 

"...kau baru saja mengatakan sesuatu yang sangat mengerikan, kau tahu?" 

"I-Itu hanya imajinasimu... kurasa." 

Tuduhan ringanku membuat pelayan berambut cokelat --- Ratifah --- memalingkan muka. 

Sebuah respon yang memberikan semuanya. 

Anda benar-benar melakukan itu, Anda kecil ...! 

Aku merasakan amarah mulai menggelegak di perutku. 

Saya pikir saya harus memberinya pelajaran sekali dan untuk selamanya, dan merasakan 
alur pemikiran yang menjebak saya tanpa akhir telah berubah menjadi kejengkelan yang 
diarahkan pada Ratifah sebelum saya menyadarinya. 

Itu mungkin kebetulan...tapi dalam hati aku berterima kasih padanya saat aku duduk. 



Sementara aku mengibaskan rumput dari punggungku, Ratifah duduk di sebelahku. 

"Apakah sesuatu terjadi?" 

Ratifah berbicara lebih dulu. 

Mungkin karena kekhawatiran akan perasaanku, ada sedikit kesedihan di ekspresinya. 

"...Tidak? Tidak ada yang khusus." 

Apakah Feli mengatakan sesuatu padanya? 

Jadi saya berpikir sejenak, tetapi Feli von Yugstine terlalu baik untuk kebaikannya sendiri. 
Dia mungkin diam tentang segalanya. 

Ada jeda yang tidak wajar sebelum aku menjawab. 

"Anda harus berbohong lebih baik dari itu untuk membodohi saya, Yang Mulia." 

Mata jernih Ratifah sepertinya melihat ke dalam jiwaku, dan aku merasakan dorongan 
untuk berpaling semakin kuat. 

Melakukan hal itu berarti mengakui bahwa dia benar, jadi aku menahan keinginan itu 
dengan sekuat tenaga. 

"Hah..." 

Aku mendengar desahan kecil. 

"Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, Yang Mulia. Karena seseorang yang tidak baik 
mencoba yang terbaik untuk tidak mengatakan apa-apa dan tidak akan berbicara sepatah 
kata pun. " 

Kata-kata dan ekspresi Ratifah yang menyengat dipenuhi dengan ketidakpuasan. 

"Tapi Yang Mulia mudah dimengerti, jadi, dengan melihat wajahmu, aku sedikit banyak 
bisa mengetahui apa yang terjadi. Bahkan dengan gelar seperti 'Pahlawan', Yang Mulia 
selalu menjadi seorang Pangeran pemalas yang suka tidur." 

Aku tahu itu. 

Lebih baik dari orang lain. 

Gelar seperti "Pahlawan" sama sekali tidak cocok untukku. 

"Trash Prince" lebih cocok untukku, dan aku juga menyukainya. 

"Semua orang punya penyesalan." 



Ratifah tiba-tiba melanjutkan. 

"Itu normal. Saya bahkan tidak bisa menghitung berapa kali saya punya. Mengapa saya 
tidak melakukan ini, mengapa saya melakukan itu ... Saya memikirkan penyesalan seperti 
itu setiap hari. Tapi aku berjalan ke depan. saya hidup." 

Kata-katanya terasa sangat meyakinkan, matanya membakarku. 

"Apakah kamu tahu alasannya?" 

Aku tidak tahu apa yang orang lain pikirkan. Tidak mungkin aku bisa. 

Selain itu, tidak seperti Ratifah, saya mungkin tidak hidup sambil berjalan ke depan. 
Sebaliknya, saya selalu melihat ke belakang, menyeret masa lalu saya bersama saya. 

Saya tidak bisa hanya berdamai dengan itu dan melanjutkan. 

Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaannya. 

"Aku akan mengubah pertanyaannya. Yang Mulia, jika Anda bisa kembali ke masa lalu dan 
mengubahnya...apakah Anda akan melakukannya?" 

Jika pelayan pribadiku Ratifah benar-benar memiliki kekuatan untuk memutar kembali 
waktu, aku... --- Aku tahu dia tidak mungkin melakukannya, tapi pertanyaannya 
membuatku membeku. 

Saya tidak bisa mengatakan ya atau tidak. 

Sekali lagi, saya tidak bisa menjawab. 

Saya mendapati diri saya berpikir... 

Kapan tepatnya itu terjadi? 

Mentor saya pernah menanyakan pertanyaan konyol yang sama. Jika Anda bisa kembali ke 
masa lalu, bukan? Kenangan itu bersarang di sudut pikiranku. 

Masa lalu kembali hidup di kepalaku. 

◆◆pa 

<<***, jika kamu bisa kembali ke masa lalu, kan?>> < > 

< > 

Pertanyaan itu datang tiba-tiba. 



Mentor saya meminta saya tiba-tiba. Tidak mungkin untuk kembali ke masa lalu, jadi 
mengapa dia menanyakan hal seperti itu? Saya tidak tahu apa-apa saat itu. 

Saya memutuskan untuk menjawab, meskipun. 

Bahkan jika aku tahu itu adalah pertanyaan yang sia-sia. 

< > 

Saya menyukai mentor saya dan yang lainnya, orang-orang yang tinggal bersama saya. 

Tidak ada keraguan tentang hal itu. Aku bisa mengatakannya dengan percaya diri. 

Tapi hari-hariku sekarang dipenuhi dengan pembunuhan, pertempuran, kematian. Itu 
adalah neraka. Orang-orang di sekitar saya terluka dan akhirnya akan mati. 

Itu menyakitkan untuk dilihat. 

< > 

< > 

Mentor saya tertawa kecut. 

Jawaban saya mungkin diharapkan. Ekspresinya tidak berubah, tapi dia mungkin tidak 
berpikir aku akan membalikkan pertanyaan itu. 

< > 

< > 

Jika Anda bisa kembali ke masa lalu. 

Mengapa Anda menjawab "Saya tidak bisa" untuk pertanyaan seperti itu? 

Saya tidak mengerti mengapa mentor saya memilih kata-kata seperti itu. 

< > 

< > 

Saya merasa bahwa kata-kata saya benar-benar akurat. Mentor saya menjawab dengan 
senyum penuh kebaikan. 

< > 

<<...mengapa?>> 



Kata-kata mentor saya sangat menggebu-gebu. Suaraku sedikit bergetar saat aku 
menjawab. 

< > 

Apa yang tidak? Aku ingin bertanya, tapi--- 

< > 

Saya tidak bisa mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata mentor saya. 

<<***, Anda akan menemukan lebih banyak penyesalan di masa depan juga. Anda akan 
melihat orang-orang yang Anda sayangi mati di depan mata Anda. Tetapi ketika itu terjadi, 
jangan pernah berpikir bahwa Anda ingin kembali. Apalagi jika mereka telah 
mempercayakan sesuatu kepada Anda. Jangan pernah berpaling dari tongkat estafet 
kehidupan.>> Saya bisa mengerti, jika sedikit, mengapa mentor saya mengatakan dia tidak 
bisa kembali. 

< > 

< > 

Di mata saya, mentor saya memiliki segalanya. 

Dia kuat, punya rekan, dan mungkin juga bahagia. Kepribadiannya mengerikan, tetapi saya 
mengagumi segala sesuatu yang lain. 

Jadi saya tidak bisa menyembunyikan keterkejutan saya. 

< > 

< > 

Mentor saya terkadang menggunakan ekspresi yang sangat sulit. 

Dia bilang itu datang seiring bertambahnya usia, tapi aku yakin itu bukan satu-satunya 
alasan. 

Gagal mengerti, saya cemberut sedikit dan mentor saya meletakkan tangan di kepala saya. 

< > 

<<...ya, saya benar-benar tidak mengerti.>> <<...hmm, biarkan aku mengatakannya dengan 
cara lain. Saat ini Anda melakukan yang terbaik untuk hidup, berpikir bahwa hidup Anda 
diberikan kepada Anda oleh orang lain, bukan? Itulah artinya tidak pernah berhenti 
maju.>> Aku tidak bisa mengerti. 

< > 



Mentor saya mengacak-acak rambut saya sambil menunjukkan senyum yang indah. 

< > 

◆◆pa 

"Apakah Anda bahkan mendengarkan, Yang Mulia !? Kata-kataku terlalu berharga untuk 
kau abaikan, tahu! Aku baru saja mengatakan sesuatu yang sangat bagus, tahu!? Anda tidak 
mendengar, kan!? Pikiranmu benar-benar ada di tempat lain!!" 

Keluhan riuh Ratifah menarikku kembali ke kenyataan. 

Aku tidak bisa begitu saja menjadi emosional seperti itu sendirian, jadi untuk saat ini aku 
memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya padanya. 

"Maaf, kesadaranku agak hilang." 

"Kenapa harus pergi saat aku berbicara!?!" 

Ratifah memegangi kepalanya dengan tangannya, gemetar karena reaksiku yang tidak 
masuk akal. Saya merasa kasihan padanya, tetapi saya juga berpikir saya telah menemukan 
petunjuk tentang apa yang harus saya lakukan. 

Dan itu jelas bukan untuk berkeliaran di taman. 

Tidak masalah jika kata-kata ksatria itu benar atau salah--- "...Baiklah kalau begitu." 

Aku meletakkan tangan di rumput dan berdiri. 

Pelayan itu jatuh ke dalam semacam suasana hati yang negatif. Berjongkok di tanah, dia 
menggumamkan kata-kata yang terdengar seperti kutukan ritual, tapi aku memutuskan 
untuk mengabaikannya. 

Memang benar kedatangannya ke sini seperti pemicu bagiku. Aku mengulurkan tanganku 
yang bebas ke arahnya. 

"Ratifah." 

"....ya, ada apa sekarang...?" 

Tanggapannya kosong dari segala jenis energi. 

Saya merasa sedikit bersalah kali ini tetapi mengingat pengkhianatan dan aliansinya 
dengan Stenn, jadi rasa bersalah hilang dalam sekejap. 

"Aku merasa sudah mengatasinya." 

"Hah?" 



Setelah reaksi tertentu, Ratifah mendongak. Dia menatapku selama beberapa detik, senyum 
cerah di bibirnya. 

"Apakah begitu. Saya senang." 

"Ya, kamu sudah sangat membantu." 

Ratifah meraih tangan yang kuulurkan. 

Saat aku menariknya ke atas--- 

. 

Ini mengingatkanku, hal yang sama terjadi sebelum...meskipun dia menarikku kali ini... 

. 

Ratifah berbicara dengan nada yang terlalu samar untuk didengar dengan baik. 

"Apakah kamu mengatakan sesuatu?" 

"Tidak tidak!! Aku tidak!! Katakan apapun!!" 

Ratifah membantah keras. Seringainya menyiratkan bahwa ini adalah hukumannya bagiku 
karena mengabaikannya sebelumnya. 

Saya menyimpulkan bahwa itu pasti sesuatu yang konyol dan memutuskan untuk tidak 
memikirkannya. 

Namun, saya perlu mengatakan satu hal lagi. 

Hari itu, saya harus mengucapkan kata-kata itu. 

"Ratifah, terima kasih." 

"Hmm? Yang Mulia, suara Anda anehnya rendah, saya tidak bisa mendengar Anda dengan 
baik ... apa yang harus Anda katakan sekarang adalah lain kali Anda akan meminta nasihat 
pelayan Anda Ratifah dengan benar, tanpa menyembunyikan apa pun lagi, Anda tahu? " 

"...kau sudah mendengar dengan sempurna, bukan." 

...Aku langsung menyesal mengatakannya. 

Tapi anehnya, itu tidak menyenangkan. 
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taman dan menuju kamarku, tetapi mendengar keributan dari kamarku yang seharusnya 
kosong. 

Aku bisa mendengar tiga suara. 

Suara-suara yang familier itu memperjelas siapa yang menunggu di dalam ruangan. 

"...apa yang mereka lakukan di sini...?" 

Aku mengerutkan kening, bertanya-tanya apa yang mereka pikirkan. 

Saya membuka pintu, dengan harapan sekilas bahwa itu bukan kamar saya, tetapi jendela 
itu memang dilengkapi dengan alat pelarian khusus saya, sehingga harapan itu dengan 
cepat hancur. 

"Hei." 

"Hei...? Hanya itu yang ingin kamu katakan...kenapa kamu ada di kamarku, Stenn?" 

Stenn telah turun dari kursi rodanya dan duduk di tempat tidurku. Ketika saya masuk, dia 
melambaikan tangan ke arah saya. 

Itu sangat alami sehingga saya merasa harus menjawab dengan normal, tetapi, setelah 
dengan cepat menyadari betapa anehnya itu sebenarnya, berhasil kembali ke akal sehat 
saya dan memelototi saudara laki-laki saya yang tersenyum. 

Ada tiga orang di ruangan itu: Stenn, Feli, dan pelayan yang mendorong kursi roda Stenn. 

"Oh, ada pelayan yang menyenangkan bersamamu juga. Anda berhasil membawa kembali 
Fay ke kamarnya, Anda benar-benar hebat, bukan? " 

Stenn mengangguk dan mengacungkan jempolnya pada Ratifah. Seperti biasa, dia tidak 
berniat mendengarkan apa yang saya katakan. 

Aku melihat ke samping ke arah Ratifah dan melihat bahwa dia mengacungkan jempol dan 
menghembuskan udara keluar dari hidungnya, berkata, "Lagipula, aku adalah pelayan kelas 
satu!". 

Sejujurnya saya ingin bertanya sejak kapan mereka mulai bergaul dengan baik, tetapi 
memutuskan untuk tidak melakukannya. Saya yakin bahwa jawaban mereka akan 
membuat saya lebih lelah secara mental. 

"Ngomong-ngomong ... kenapa aku ada di kamarmu, kamu bertanya?" 



Stenn berbicara dengan gembira, menjuntaikan kakinya. 

"Sederhana saja, untuk menemukanmu di sini atau di taman, kan?" 

"...Saya rasa begitu." 

Terus? Ekspresi saya yang jelas tidak puas seharusnya berbicara banyak. Sebaliknya, Stenn 
tertawa kembali, seolah-olah dia menikmati reaksiku. 

"Aku menunggumu, Fay." 

Mengapa? Katakan saja mengapa. 

Mulutku secara alami berubah menjadi kurva yang tidak puas. 

"Kami kedatangan tamu. Seseorang datang untukmu, adik kecil." 

"Untuk saya?" 

Saya pasti tidak punya banyak kenalan. 

Saya tidak bisa memikirkan siapa pun yang saya kenal yang akan datang berkunjung, jadi 
situasinya terdengar semakin mencurigakan. 

"Kami tidak bisa membiarkanmu bertemu dengan mereka dengan kerutan di wajahmu, 
bukan? Saya yakin Anda akan kembali ke kamar Anda setelah Anda tenang. " 

Saya menyadari bahwa Stenn datang ke sini karena mengkhawatirkan saya. Saya merasa 
kasihan karena membuatnya bertindak seperti kepala pelayan, tetapi saya lebih tertarik 
pada apa yang akan dia katakan selanjutnya dan mendengarkan dengan seksama. 

"Mereka sedang menunggu di ruang tamu sekarang. Saya pikir mereka tiba sekitar satu jam 
yang lalu? 

Stenn bergumam ketika dia mengingat detailnya. 

Dia akhirnya menyerah untuk mengingat dan kembali ke seringai biasanya. 

"Nama tamunya adalah Mephia Zwai Afillis. Dia bilang dia punya sesuatu yang penting 
untuk diberitahukan padamu, Fay." 

Nama yang disebutkan Stenn benar-benar tidak terduga. 

~ 

"Mengapa Putri Mephia ada di sini sekarang?" 



Saya mengatakan dengan lantang pertanyaan pertama dari banyak pertanyaan yang 
muncul di kepala saya ketika saya dengan cepat berjalan menyusuri koridor dan mencoba 
menemukan jawaban. 

Kerajaan Afillis telah hancur dalam perang baru-baru ini. Bahkan belum dua bulan sejak 
itu. 

Saya merasa sulit untuk percaya bahwa pekerjaan rekonstruksi menyisakan cukup waktu 
untuk pergi ke luar negeri. 

...atau apakah ada alasan mengapa dia harus melakukannya? Itu masuk akal... 

"....ah, sial." 

Aku menggaruk kepalaku dengan kasar. 

Semua tebakan yang saya buat mengarah ke arah yang sangat buruk. 

"Tidak, tunggu sebentar....!" 

Afillis, Afillis... itu mengingatkanku... 

Aku merogoh sakuku untuk mencari secarik kertas. 

Itu adalah surat yang Stenn berikan padaku sehari sebelumnya, yang belum kubaca. 

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

Aku merobek amplop itu dan mengeluarkan isinya. Itu adalah selembar perkamen, dilipat 
menjadi empat. 

Saya memindai isinya. 

Saya belum pernah melihat kaligrafinya sebelumnya, tetapi pilihan kata-kata yang kuat di 
sana-sini membuat saya percaya itu pasti ditulis oleh Mephia. 

Surat itu tidak menyatakan sesuatu yang terlalu tidak biasa. 

Jaga diri, jangan terlalu memaksakan diri, datanglah kapan pun Anda mau, untuk berganti 
suasana atau juga untuk mengunjungi King Leric. Sebagian besar surat itu menyangkut saya 
atau kesehatan saya. 

"Apakah kamu ibuku atau sesuatu ...?" 

Itu sangat mengkhawatirkan saya sehingga saya tidak bisa menahan diri untuk tidak 
bereaksi. 

Selain itu, dia mengucapkan terima kasih lagi atas apa yang terjadi di Afillis. 



Dia menulis tentang Paman Leric mungkin karena dia tahu aku sangat dekat dengannya. 
Aku benar-benar berterima kasih untuk itu. 

"....hm." 

Aku selesai membaca surat itu, melipatnya kembali ke dalam amplop, dan mengantonginya. 

Ada satu surat lagi yang kudapat dari Stenn. 

Yang satu ini ditulis oleh Paman Leric. 

Aku membuka amplop itu dan membacanya, tapi isinya mirip dengan surat Mephia. 

Satu-satunya perbedaan adalah surat paman Leric mendesakku untuk waspada terhadap 
pergerakan kekaisaran. 

"Mungkinkah dia tidak memiliki tujuan khusus, kalau begitu..?" 

Apakah dia baru saja datang berkunjung? 

Kedengarannya mungkin, tetapi mengingat hubungan kami, tidak mungkin seperti itu. 

Bagi saya, Mephia hanyalah putri seorang teman. 

Tidak lebih, tidak kurang. 

Kami bersilangan pedang dan berbicara sekali, tapi dia jelas bukan seseorang yang akan 
kudatangi begitu saja tanpa alasan, begitu pula aku padanya. 

Selain itu, baginya aku masih "Pangeran Sampah" yang tercela --- mungkin kesan 
sebenarnya darinya lebih lembut, tetapi di permukaan kami sepakat bahwa dia akan 
memperlakukanku seperti itu. 

Jadi tidak akan ada alasan bagi kita untuk bertemu. Kecuali itu politis. 

"....tidak, itu tidak mungkin." 

Jika dia benar-benar datang karena alasan yang sangat penting, Stenn tidak akan 
membuatnya menunggu seperti itu. Saya akan langsung menemuinya dari taman, terlepas 
dari suasana hati saya. 

Aku tidak bisa membayangkan putri lugas seperti babi hutan itu, yang begitu setia pada 
negaranya, hanya datang ke sini untuk kunjungan yang menyenangkan. 

Sebuah kata kunci terlintas di benakku... 

"Kerajaan". 



"Kurasa itu mungkin..." 

Aku mengingat kata-kata ksatria. 

. 

---Tekad mereka untuk membunuh berbeda dari rata-rata. 

. 

Aku harus waspada, untuk berjaga-jaga. 

Karena Stenn dan yang lainnya tidak terluka, targetnya hanya aku. 

---Aku mengejar teori, tenggelam dalam pemikiran seperti itu, dan, sebelum aku 
menyadarinya, aku tiba di depan pintu menuju ruang tamu. 

"Sejujurnya -- " 

Tidak ada yang terjadi akan menjadi hasil terbaik. 

Tapi waktunya terlalu bagus. 

Ksatria mata-mata baru saja meninggal. 

Kami juga baru saja kembali dari Rinchelle. Bagaimana Mephia tahu bahwa saya berada di 
Diestburg? 

"...dan aku berencana untuk bermalas-malasan sepanjang hari hari ini..." 

Aku membuka kunci pintu dan mendorongnya perlahan. 



Vol. 3 - Ch 12 
SETP Vol. 3 Bab 12 Bab 12 -- Bayangan Mendekati Di dalam kamar, saya melihat putri 
Mephia duduk di kursi berlengan bersama tiga pria. Dilihat dari pakaian dan perlengkapan 
mereka, mereka mungkin ksatria. 

Ini adalah pertama kali saya melihat mereka. 

"Sudah lama, Pangeran." 

Aroma manis menggelitik hidungku. 

Ruangan itu dipenuhi dengan aroma samar. 

Aku segera merasakan kepalaku menjadi berat, linglung. Aku tidak bisa berpikir jernih. 

Saya merasakan dorongan penasaran untuk melepaskan kendali atas tubuh saya pada 
sesuatu yang tidak dapat saya lihat ... 

Lalu aku mendengar suara itu lagi. 

Kali ini, bagaimanapun, itu mengucapkan selamat tinggal padaku. 

"Dan selamat tinggal---" 

Pangeran Sampah. 

Aku secara naluriah melompat menjauh. 

Pada saat yang sama, pedang lebar menyerempet hidungku. 

Diikuti dengan suara rendah dan berat. 

"...kamu adalah-" 

Kata-kataku tercekat di tenggorokan. 

Pemandangan di depanku terlalu sulit dipercaya untuk kata-kata. 

Karena aku sedang melihat--- 

Siluet Mephia berputar dan berubah bentuk, berubah menjadi lawan yang pernah kuhadapi 
sebelumnya. 

Seseorang yang lehernya telah aku potong sendiri. 

"Kamu adalah- " 



"Kamu tidak akan mengatakan bahwa kamu lupa, kan?" 

Seorang wanita dengan rambut ungu dan mata sipit yang tajam. Semacam keganasan 
dalam tatapannya. Ketidakseimbangan tubuh ramping dan pedang yang dia pegang. 

"---pengguna ilusi." 

"Aha, jadi kamu ingat, itu sangat bagus." 

Idies Farizard, juga disebut "Game of Illusions". "Pahlawan" yang seharusnya saya bunuh. 

"Kamu hidup." 

Senyum di wajah Idies begitu lebar hingga membuatku merinding. Saya tidak bisa tidak 
bertanya. 

Aku yakin aku telah memenggal kepalanya. 

Saya merasakannya dengan jelas. Itu adalah sensasi yang tidak bisa diberikan oleh 
fatamorgana. 

"Tidak ada yang lebih menakutkan daripada menipu diri sendiri. Apakah kamu tidak 
setuju?" 

Berdasarkan ucapannya, saya mulai berpikir. 

Menipu diriku sendiri... 

Jika perasaan memotong lehernya...jika sensasi itu hanyalah ilusi... 

"...Saya mengerti." 

Dengan kata lain, 

"Aku hanya orang bodoh yang meyakinkan dirinya sendiri bahwa dia membunuhmu." 

Namun -- 

"Untuk apa kau datang ke sini?" 

Apa yang diinginkan Idies dengan berubah menjadi Mephia dan datang menemuiku? 

Dia pasti membenciku, jadi aku yakin itu bukan sesuatu yang damai. 

"Cukup misteri, kan?" 

Idies tertawa dengan nada menghina, lalu mengeluarkan tiga benda hitam yang terlihat 
seperti pil. 



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

Saya berharap dia mengeluarkan senjata. 

Dengan demikian saya terkejut dan menatap ketiga pil itu. 

Warna hitam mereka begitu dalam, sepertinya bisa menyerap cahaya di sekitarnya. 

Namun, tiba-tiba, persepsi saya berubah total. 

"------------!!" 

Saya merasakan sentakan yang tak terlukiskan melalui tubuh saya. 

Saya telah melihat pil itu sebelumnya. Atau lebih tepatnya, saya mengenal mereka dengan 
sangat baik. 

Itu adalah kejutan yang sangat kuat sehingga aku tidak peduli lagi dengan fatamorgana 
Mephia atau Idies. 

Saya tidak pernah bisa salah mengira mereka. 

Sama sekali tidak ada cara. 

"Penjual Hitam". 

"Kota-Kota Mati". 

Kata-kata yang familier muncul di kepalaku saat emosiku melonjak. 

Akankah saya melihat "Kekejian" yang memuakkan itu lagi, bahkan di dunia lain? 

"... di mana kamu mendapatkan itu?" 

Jika Anda tidak tahu tentang mereka, mereka hanya akan terlihat seperti pil hitam. 

Aku, bagaimanapun, bisa merasakan kekuatan mistik berputar-putar di bola-bola gelap itu 
bahkan dari kejauhan. 

Mereka adalah sesuatu yang seharusnya tidak ada. 

"...jawab aku." 

Di dunia yang pernah saya tinggali... 

Di dunia itu, tepat digambarkan sebagai "neraka di bumi" mentor saya dan yang lainnya 
memiliki musuh bebuyutan, "Penjaja Hitam". 



Mereka menjual barang kepada orang-orang, apakah pembeli menginginkannya atau tidak. 

Salah satu produk utama mereka adalah pil hitam. 

Para pedagang itu mengenakan pakaian serba hitam dari ujung kepala hingga ujung kaki, 
jadi kami menyebut mereka "Penjaja Hitam". 

Di dunia di mana orang hidup setiap hari dalam ketakutan akan kekerasan, pil hitam adalah 
semacam obat yang menenangkan hati mereka. 

Pil hitam mengandung dosis kecil gen monster, ditandai dengan naluri liar untuk 
menyerang orang tanpa syarat. Setelah tertelan, mereka secara bertahap akan menginfeksi 
dan merusak tubuh pengguna. 

Efek sekunder adalah kesenangan sementara, yang disebut "perjalanan". 

Secara alami, ada efek negatif juga. 

Semakin banyak Anda menelan gen monster, semakin Anda menjadi monster. 

Akhirnya, gen monster akan membentuk makhluk seperti monster yang menjijikkan --- 
sebuah "Kekejian". 

Makhluk yang tidak mampu berpikir. 

Mutasi mengerikan didominasi oleh naluri untuk menghancurkan. Hasil amukan mereka 
disebut "Kota Mati". 

"Penjaja Hitam" menyebut fenomena mengerikan ini "keselamatan". 

--- Dunia di mana kekerasan adalah keadilan. Mereka yang menggunakan kekerasan 
terhadap orang lain berkembang dan makmur, tidak pernah menghadapi hukuman. 
Bagaimana ini bisa benar? Jauh lebih dari sekadar menjadi "Kekejian" dan membalaskan 
dendammu --- Mereka mengkhotbahkan "Keselamatan" mereka tanpa pernah 
mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, karena semakin banyak orang yang putus 
asa jatuh ke dalam jurang kesenangan, akhirnya menjadi monster tidak manusiawi yang 
mencari kekerasan. Inilah yang dimaksud dengan "Penjaja Hitam". 

Namun, itu semua di masa lalu. 

Jadi saya berteriak. 

"JAWAB AKU!!!" 

Aku melolong, membiarkan emosiku mengambil alih. Saya meraih "Spada" saya dan 
memegangnya tinggi-tinggi. Pada saat yang sama, Idies melemparkan pil hitam ke pria 
berbaju ksatria. 



Jadi sudah begini, pikirku saat aku membuat "Spada" dari bayangan mereka, tapi--- 
Kegentingan. 

Tiga suara dari tiga rahang mencemooh usahaku. 

◆◆pa 

Di koridor yang sunyi, langkah kaki satu orang bisa terdengar. 

Langkah kaki seorang pelayan dengan semacam suasana melankolis tentang dirinya. 

"Haah..." 

Ratifah menghela nafas saat dia berjalan, diam-diam mengungkap pikirannya. 

Sehari sebelumnya, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. 

Seseorang datang mengunjunginya. 

Dia pikir pengunjung ingin dia menghubungi Pangeran Fay sebagai gantinya, tetapi mereka 
ingin berbicara dengannya. 

Dia tidak tahu niat mereka yang sebenarnya, juga tidak tahu apakah yang mereka katakan 
adalah kebenaran. Karena orang yang mengunjunginya sudah meninggal. 

Pengunjung itu memang ksatria yang terbunuh hanya beberapa jam sebelumnya. 

"< >...begitukah, sekarang?" 

Ksatria itu mengajukan satu pertanyaan kepada Ratifah. 

Jika saya adalah mata-mata dari negara lain--- Sebuah pertanyaan singkat yang dimulai 
dengan kata-kata seperti itu. 

Ksatria menolak untuk mengatakan mengapa dia menanyakan pertanyaan seperti itu, 
tetapi tawa pahitnya membuatnya sangat jelas. 

. 

---tidakkah kamu ingin membunuhku? Tidakkah kamu ingin membantunya? 

. 

Ratifah tidak bereaksi dengan marah atas pertanyaan itu. Dia bahkan tidak menunjukkan 
reaksi yang jelas. 

Alasannya adalah- 



"Yah, bagaimanapun juga, aku mengenalnya lebih baik daripada siapa pun." 

Saya telah bersamanya paling lama, lebih dari siapa pun di dunia ini. 

Kami bertukar kata, bersilang pedang, dimarahi oleh orang yang sama. 

Jika seseorang menginjak semut, siapa yang akan peduli dengan hati orang tersebut? Siapa 
yang akan memikirkan bahayanya? 

Sedalam itulah kepercayaan Ratifah pada Fay. 

Itu adalah jawaban tersiratnya: 

Bahkan jika Anda seorang mata-mata, Anda akan menjadi ancaman kecil bagi Yang Mulia. 

Bergantung pada lawannya, bagaimanapun, membunuh mereka mungkin melukai hati 
nurani Yang Mulia. Tapi dia bisa mengatasi hal seperti itu. Atau lebih tepatnya, dia sudah 
memilikinya. Jadi tidak ada alasan bagi saya untuk khawatir atau khawatir. 

. 

---Kau satu-satunya, aku tahu itu. 

. 

Ksatria itu tersenyum bangga --- untuk alasan apa pun --- menyerahkan seikat kain kepada 
Ratifah. 

Sesuatu yang bulat terasa di dalam. 

. 

---Pil itu dikembangkan oleh salah satu pemikir top kekaisaran. Itu bisa membuatmu 
segera menjadi lebih kuat...dengan kata lain, mengubahmu menjadi "monster". 

. 

Saat Ratifah melihat isinya, dia kaget sampai tangannya membeku. 

Ksatria itu mungkin berpikir bahwa Ratifah meragukan pil kecil seperti itu bisa melakukan 
banyak hal, tetapi penyebab keterkejutannya adalah hal lain. 

. 

--- setelah selesai, beri tahu Pangeran untuk berhati-hati dengan ini. Saya yakin kata-kata 
Anda akan memiliki pengaruh paling besar padanya. Lakukan ini untukku, ya? Wahai 
pelayan Pangeran kami yang mulia. 



. 

Ratifah mengingat percakapan mereka beberapa jam sebelumnya, sambil meraba-raba isi 
bungkusan itu di sakunya. Dia menghela nafas lagi. 

"Kurasa aku harus mempersiapkan diri..." 



Vol. 3 - Ch 13 
SETP Vol. 3 Bab 13 Bab 13 -- Sensasi 

Dalam hati dan kenangan... 

Di keduanya ada berbagai "kunci". 

Jika hati seseorang terbuka untuk orang lain, jarak di antara mereka menjadi jauh lebih 
kecil. Jika ingatan yang terkunci dilepaskan, ingatan itu akan meluap seperti sungai yang 
membelah bendungan. Kunci yang bekerja seperti itu. 

Sesuatu digiling dan diparut. 

Berbagai adegan berkelebat di kepalaku. Mereka semua bertahan sesaat sebelum pindah ke 
yang berikutnya secara berurutan. 

Semburan kenangan menjadi hidup di kepalaku. Kenangan yang telah kehilangan warna 
dan kejernihannya kembali lebih jelas dari sebelumnya. 

"Kekejian", yang pada akhirnya dihancurkan oleh orang-orang yang saya sayangi dengan 
mengorbankan nyawa mereka...sekali lagi mereka sekarang muncul di hadapan saya, 
seolah-olah mengejek keyakinan saya bahwa semuanya telah berakhir. 

Tanganku gemetar. 

Bukan karena takut, juga bukan karena mengantisipasi pertempuran. 

Itu murni, kemarahan yang tak terkendali. 

Aku marah. Dari ulu hati saya hingga urat-urat yang menonjol di dahi saya. 

Yang menyatukan tubuh saya adalah penyesalan karena dilindungi dan bertahan sampai 
akhir sendirian serta keinginan untuk penebusan dosa. 

Aku ingin kekuasaan. 

Kekuatan untuk terus hidup. 

Saya membutuhkan lebih banyak. 

Lebih banyak kekuatan, untuk melindungi mentor saya dan yang lainnya. 

Itu adalah egoku. 

Tapi karena itu semua ego, saya tidak bisa membiarkan hal seperti itu lagi. 



Aku tahu betul itu adalah emosi kekanak-kanakan. 

Tapi aku tidak tahan. 

Saya tidak tahan melihat "Kekejian" di depan mata saya. Tidak untuk satu detik. 

Apa yang saya inginkan hanyalah pemusnahan total mereka, tidak peduli biayanya. Saya 
mencengkeram "Spada" saya. 

. 

---Tunjukkan padaku "ketetapan" macam apa yang kau bawa!! 

. 

Aku teringat kata-kata bajingan vampir yang sepenuhnya menyangkal jalan hidupku, 
Velnar. Dan pemandangan melewati dengan keyakinan saya. 

Cara hidup yang jujur sampai pada titik kebodohan, terobsesi dengan masa lalu. 

Jika ada yang bisa melihat hatiku, mereka mungkin akan mengatakan hal yang sama yang 
dilakukan Velnar. Mereka bahkan mungkin mencoba menghiburku. 

Tapi itu sudah cukup baik untukku. 

Karena seluruh cara hidup itu, segalanya --- termasuk masa lalu --- adalah yang 
membentuk saya, Fay Hanse Diestburg. 

Jadi saya akan menebang "hal-hal" di depan saya. 

Saya akan mengirisnya berkeping-keping. Meniadakan mereka. 

Tidak ada bagian saya yang lain, "Spada" saya, yang tidak bisa dipotong. 

Sensasi yang familier ada di tanganku. 

Sensasi yang sangat akrab dari memotong daging Lalu -- Semprotan darah segar menari-
nari di udara. 

~ 

"...sialan Anda...!!" 

Idies Farizard, "Game of Illusions", terbelalak. 

"Kekejian" --- manusia berubah menjadi monster, yang otot-ototnya membengkak segera 
setelah mereka menelan pil hitam, kehilangan semua alasan dalam prosesnya --- telah 
dicabik-cabik. 



Monster telah menyerah pada semua kecerdasan dan alasan untuk mencapai kekuatan 
manusia super. Monster yang telah ditebas dengan tebasan terlalu cepat untuk terlihat. 

"Menembus." 

Suaraku sangat tenang. 

Tenang, namun penuh dengan kebencian pada saat yang sama. Saya memanggil "Spada" 
saya. 

Bayangan monster segera terpengaruh. 

"Ghaaaahhhh!!" 

"Kebencian". 

Tubuh mereka telah tumbuh lebih dari tiga meter, membengkak sampai-sampai siluet 
manusia mereka sebelumnya tidak dapat ditemukan. 

Setelah kehilangan semua kecerdasan dan akal sehat, mereka sekarang hanya diatur oleh 
naluri untuk melawan dan menghancurkan. Mereka kuat, tanpa diragukan lagi, tetapi 
hanya kekuatan yang mereka miliki: mereka sama sekali bukan keberadaan yang 
menakutkan. 

Kekuatan otot mereka berada di atas dan di luar batas manusia. Mereka sangat gesit 
meskipun ukurannya sangat besar, membuat lebih dari cukup untuk kemampuan mental 
yang telah mereka hilangkan. 

Namun, ini juga kelemahan mereka. 

Salah satu "Kekejian" menggeliat kesakitan, dadanya telah diiris dan robek dengan air 
mancur darah menyembur dari luka-lukanya. 

Itu mungkin merasakan "Spada" bangkit dari bayangannya dan melompat menjauh, 
bergegas ke arahku untuk menyerang dengan lima cakar bengkoknya yang sangat tajam. 

Itu memang kelemahan "Kekejian". 

Karena mereka kehilangan rasionalitas dan kecerdasan mereka, mereka dapat dengan 
mudah dibujuk untuk bertindak sesuai keinginan. Bergerak dan berakting adalah semua 
yang bisa mereka lakukan. 

"Gah......!!" 

Leher binatang yang seperti belalai itu dipotong. 



Bilah "Spada" saya tenggelam di kulitnya yang mengeras saat darah menyembur dari luka 
yang baru terbentuk. 

Dua tebasan lagi, tiga tebasan lagi, serangkaian serangan mematikan akhirnya membuat 
semua "Kekejian" berhenti. 

"...apa-apaan kamu...?" 

Suara Idies lemah. 

Kata-katanya yang gemetar diikuti oleh suara sesuatu yang berat runtuh di lantai. Tanah 
bergetar. 

"Kebencian" di hadapanku sudah mati. Itu bahkan tidak bisa berteriak kesakitan: genangan 
darah adalah satu-satunya bukti hasilnya. 

Bersamaan dengan kepala yang berguling dari lehernya. 

Idies terdiam melihat betapa cepatnya itu berakhir. Aku mengangkat satu kaki---dan 
menginjak. 

Suara memekakkan, seperti menginjak buah yang terlalu matang, bisa terdengar. 

Kekuatan hidup "Kekejian" jauh lebih unggul daripada rata-rata manusia. 

Selama sumber sinyal yang memerintahkan mereka, kepala mereka, tidak hancur, mereka 
akan terus bergerak bahkan dipenggal. 

"Fay Hanse Diestburg." 

"Kau...kau sangat tahu bukan itu yang aku minta...!!" 

"Itulah jawabannya. Tidak dapat menyembunyikan kemarahan saya pada "hal-hal" itu 
adalah bukti siapa saya. Bukti yang tak terbantahkan." 

Dengan demikian- 

"Aku adalah aku, jadi aku membunuh mereka. Setiap satu dari mereka. Aku tidak akan 
pernah membiarkan mereka ada. Tidak pernah. Bukan mereka. Bukan kenyataan ini. Bukan 
pemandangan ini." 

Saya memfokuskan lebih banyak kekuatan dalam genggaman saya. 

"Jadi- " 

Tubuhku yang berdarah ini sangat rusak sehingga bisa membuang barang-barang hanya 
dengan membunuhnya. Itu cukup baik bagi saya meskipun. 



Selama saya bisa menghilangkan "Kekejian", itu sudah cukup bagi saya. 

Aku mengarahkan amarahku yang membara dan melanjutkan dengan tatapan yang bisa 
membunuh. 

"Kali ini aku pasti akan membunuhmu." 

Aku selangkah lagi dari kehilangan akal sehatku karena marah. 

Niat untuk mengekstrak informasi tentang pil hitam dan keinginan untuk benar-benar 
memusnahkan pemandangan di depan mataku. Saya mati-matian berjuang untuk tidak 
kehilangan akal sehat saya karena dua kekuatan pendorong ini bentrok di dalam diri saya. 

Idies Farizard dan dua "Abominations" lainnya hanya menatapku tanpa bergerak. Mereka 
mungkin sedang menunggu kesempatan yang tepat. 

Aku fokus pada ilusinya. Segera setelah saya merasa ada sesuatu yang salah, saya 
mengarahkan pedang saya tanpa ragu-ragu. 

"Anda...!!" 

"Kamu tidak akan lolos kali ini...!!" 

Idies mungkin mencoba menggunakan ilusinya untuk melarikan diri, tetapi "Spada" 
muncul untuk menghalangi jalannya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bereaksi 
dengan jengkel. Siluetnya di depanku menghilang dan dia muncul lagi dari udara tipis 
beberapa meter jauhnya, buru-buru melompat menjauh dari "Spada"ku. 

Itu adalah efek dari ilusinya, tidak diragukan lagi. 

Aku menginjak tanah dengan kuat, siap meluncurkan serangan berikutnya. Itu mungkin 
dilihat sebagai sinyal untuk memulai pertempuran saat dua "Kekejian" lainnya melompat 
ke arahku. 

"GHAAAHHHH!!!!" 

"Keluar dari... jalanku...!!" 

Seolah bereaksi atas keinginanku, "Spada" yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari 
bayang-bayang di kaki monster, menusuk tubuh mereka dengan kecepatan luar biasa. 

"Kali ini aku akan---" 

Sensasinya. 

Idies Farizard berada di arah itu. 



Itu sangat samar sehingga orang mungkin akan tertawa jika aku mencoba menjelaskannya, 
tapi anehnya aku merasa percaya diri. 

Saya mengayunkan "Spada" saya, tampaknya membelah ruang kosong. 

Itu tidak meleset dari targetnya. 

"---memotongmu." 

"Ah... hah...!" 

Tubuh Idies Farizard ditebas secara diagonal saat darah menyembur ke udara. 

. 

-- Lihat itu? "Spada" Anda benar-benar dapat memotong apa pun. 

--- Anda bisa melakukannya jika Anda mencoba, kawan. 

. 

Kata-kata familiar dari pria berambut gimbal, pengguna ilusi seperti Idies, bergema di 
pikiranku. 
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"Kamu benar-benar sangat berhati-hati, bukan...!?" 

Suara Idies Farizard kering. 

Bayangannya telah ditusuk oleh pedang gelap yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah 
mereka menjahitnya ke tanah. 

Napasnya terengah-engah, kulitnya pucat. Dipasangkan dengan noda darah di wajahnya, 
kulitnya tampak seperti mayat. 

"...kenapa kau tidak membunuhku? Terakhir kali ... Anda tidak menunjukkan sedikit pun 
belas kasihan. Bukankah kamu aneh...?!" 

Ketika dia menunjukkan kepada saya ilusi orang yang saya hargai lebih dari orang lain, 
saya tidak marah seperti sekarang. Dia mungkin merasa konyol melihatku begitu marah. 

Itulah yang Idies tersirat dalam kata-katanya saat dia meringis kesakitan. 

Dia berbicara dan berbicara tanpa henti, seolah-olah dia ingin menyiksaku dengan 
melakukannya. 

"... situasinya berubah." 

"Ya ampun, seperti apa situasinya?" 

"Berhenti bermain bodoh...!!!" 

Tanganku bergerak. 

Terkesan oleh nada dan sikap mengejek Idies, sebelum otakku menyadarinya, tangan 
kiriku sudah meraih lehernya. 

Saya merasakan sensasi tulang berderit. 

"Kekejian", kartu truf Idies, sudah menjadi bongkahan daging yang tak bernyawa. Jenazah 
mereka tersebar di seluruh ruangan. Semua kehidupan telah meninggalkan mereka. 

"Siapa yang memberimu pil hitam." 

"A-jika aku mengatakannya...apakah kamu akan membiarkanku pergi...?" 

Idies memohon untuk hidupnya bahkan saat aku mencekiknya. Muak dengan sikapnya, 
saya menjawab dengan lebih banyak tekanan. 



Erangan kesakitan mencapai telingaku. 

"...mari kita buat kesepakatan,...Pangeranku." 

"Apa yang membuatmu berpikir aku akan setuju dengan apapun yang kamu katakan?" 

"Oh, kamu akan...aku yakin...kau akan melakukannya. Karena- " 

Bahkan lebih lambat. 

Bibir merah pucatnya bergerak. 

Tidak ada kata yang keluar. 

Tapi dia pasti mengatakannya. 

Affilis. 

Tidak diragukan lagi. 

"Rinchelle memiliki 'Immortal', tapi Afillis, negara tanpa pahlawan..." 

Apa yang akan terjadi padanya? 

Ekspresi jahat seperti penyihir Idies semakin memperkuat niat membunuhku. 

Haruskah aku membunuhnya? 

Pergi ke kekaisaran akan memberi saya semua informasi yang saya butuhkan. 

Jadi aku harus membungkamnya selamanya. 

Mencekiknya. 

Kekuatan di tanganku meningkat, sebanding dengan emosiku yang meluap. 

"A-jika kamu membunuhku sekarang---kamu tidak akan pernah berhasil---pada waktunya-
" 

Idies berhasil memeras kata-katanya, meski nyaris tidak bisa bernapas. 

Dia tertawa. 

"Pangeranku terlalu baik dengan orang-orang yang dekat dengannya...jadi dia harus 
menyetujui lamaranku...!!" 



Sampai saat itu saya telah menatapnya, menunjukkan bahwa saya tidak akan mengalihkan 
pandangan darinya bahkan untuk satu menit pun, tetapi kata-katanya membuat saya 
memalingkan muka. 

Aku melihat ke belakang diriku. 

Ke satu tempat yang belum rusak oleh pertempuran. 

"Kamu bertarung sambil sangat berhati-hati tentang itu ... apakah kamu benar-benar 
berpikir aku tidak akan menyadarinya?" 

Senyum masam muncul di wajah Idies. 

Saya telah bertarung sambil dengan hati-hati mencegah serangan apa pun agar tidak 
mendarat di belakang saya, namun berhasil menempatkannya dalam situasi saat ini. 

Perbedaan kekuatan kami lebih dari jelas. 

"Aku tahu...bahwa selama kamu pikir kamu bisa membuatku bicara, meski sedikit, kamu 
tidak akan bisa benar-benar mengancamku...! Aku tidak bisa membunuhmu, tapi sekarang 
kamu juga tidak bisa membunuhku...!!" 

Kamu berbohong. 

Itu kebohongan kotor. Atau begitulah yang ingin saya katakan. 

Tidak ada bukti bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. 

Jadi ini adalah omong kosong. Delusi bodoh saya tidak punya alasan untuk menghibur. 

Jadi saya terus mengatakan pada diri sendiri, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak bisa 
memberi lebih banyak tekanan di tangan saya. 

Idies Farizard adalah musuh dalam segala hal. 

Seseorang yang harus dibunuh. 

Kali ini saya adalah target, jadi masih baik-baik saja. 

Tapi jika aku melepaskannya, lain kali targetnya bisa jadi orang lain. Dia bisa menargetkan 
seseorang yang penting bagiku. 

Mungkin Feli, mungkin Ratifah, mungkin seseorang dari keluargaku. Saya tidak bisa 
melihat ke masa depan, jadi dengan membiarkan dia pergi, saya akan menciptakan 
penyebab kekhawatiran yang sangat berbahaya. 

Itu terlalu berbahaya. 



"Aku tidak akan berhasil tepat waktu ...." 

Kata-kata Idies bergema di pikiranku, mencegahku mencekik lehernya lebih keras. 

"...sialan Anda." 

Suara gemeretak gigi. 

Gelisah, iritasi. Kata-kata Idies benar, sehingga saya menyadari perasaan saya yang 
sebenarnya dan menjadi semakin bertentangan. 

Tidakkah kamu akan menyesalinya? 

Bahkan jika membunuhku di sini berarti temanmu di Afillis akan mati. 

Jika pada saat itu, saat itu, Anda tidak membuat pilihan yang salah... 

Jadi? Hmm? Apa yang akan Anda rasakan...? 

Kata-kata menempel di telingaku. 

Tidak hanya mereka tidak akan menghilang, mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. 
Perlahan-lahan, cengkeramanku mengendur. 

Pengekangan "Spada" saya juga mengendur. Idies hampir bebas bergerak, lalu itu terjadi. 

"Apa yang Anda lakukan, Yang Mulia?" 

Tiba-tiba, saya mendengar suara yang jelas. 

Nada yang jelas dan cerah, yang bergema sejelas biasanya. 

"... Feli." 

Aku melihat dari balik bahuku dan menumpahkan namanya. 

Karena kemarahan saya terhadap "Kekejian", serangan saya telah mengubahnya menjadi 
pemandangan yang mengerikan. Bukan misteri bahwa dia akan terkejut karenanya. Dia 
terdengar marah tetapi juga kecewa. 

Dia tidak melirik "Kekejian", tetapi hanya menatapku. 

"Apakah kamu mencoba untuk memikul segala sesuatu di pundakmu, seperti yang selalu 
kamu lakukan?" 

Ada sedikit kesedihan di mata dan suara Feli. 



"Saya mendengar suara keras, jadi saya datang untuk memeriksa. Aku menemukan wajah 
yang familier, pembantaian ini, dan..." 

Dengan senyum pahit dan putus asa, Feli melanjutkan. 

"Yang Mulia, kesakitan." 

Untuk pertama kalinya, Feli melihat ke sekeliling ruangan. 

"Saya kurang lebih bisa menceritakan apa yang terjadi. Lagipula, aku ada di sana pada 
waktu itu juga. " 

Waktu itu. 

Selama perang Afillis. 

Feli juga pernah bertemu Idies Farizard di sana. 

Dia telah menyaksikan pertempuran kami, jadi dia harus tahu. Tentang "Pahlawan" yang 
disebut "Game of Illusions". Kemampuannya, ilusinya yang berbahaya. 

"Lagipula, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian." 

Sebelum aku sempat bertanya apa maksudnya, Feli melanjutkan. 

"Aku hanya tidak bisa mengalihkan pandangan darimu, sepertinya." 

Aku sudah tahu itu. 

Feli menambahkan, sambil menghela nafas. 

"Jadi aku akan ikut campur dalam urusanmu kali ini juga." 

Feli kemudian mengeluarkan selembar kertas perkamen dan menunjukkannya kepadaku. 

Bagi saya itu tampak seperti selembar kertas lainnya, tetapi Idies mungkin menyadari arti 
sebenarnya, karena dia tampak pucat. 

Dia memandang Feli dengan mata terbelalak, seolah bertanya mengapa dia memiliki 
sesuatu seperti itu. 

"... Gulir Geass..." 

"Oh, kamu tahu tentang itu? Itu menghemat waktu." 

Idies memelototi Feli, bertanya-tanya mengapa dia memiliki sesuatu seperti itu pada saat 
yang tepat --- lalu Feli menunjuk ke telinganya. 



"Aku...Begitu...tidak ada yang aneh dengan elf yang bisa membuatnya..." 

"Kamu tidak ingin mati. Kami tidak ingin kehilangan siapa pun. Tapi kami tidak bisa 
mempercayai kata-kata Anda dengan mudah. Ada satu solusi kalau begitu, kan? " 

"Kau menyuruhku untuk tidak berbohong, kan...!?!" 

Idies berteriak, wajahnya berubah menjadi seringai. 

"... tentang apa ini?" 

"Ini semacam alat ajaib, Yang Mulia. Dalam hal ini, itu dapat memaksa seseorang untuk 
"tidak ikut campur", atau "tidak berbohong", sesuatu seperti ini. 

Sebagian besar tidak tahu tentang sihir, bahkan jika saya mendengar nama "Geass Scroll" 
itu masih terlihat seperti selembar kertas. 

Feli sendiri dengan demikian menjelaskan cara kerjanya kepada saya. 

"Saya mengerti. Silakan kalau begitu. " 

Aku tidak meragukan kata-katanya sedikit pun. 

Feli menatapku heran. Dia mungkin tidak mengharapkan saya untuk setuju dengan mudah. 
Reaksinya agak lucu. 

"...jika seseorang tidak bisa mempercayai orang yang mereka sayangi, mereka lebih baik 
mati." 

Jadi saya menjawab. 

Dunia kesendirian, di mana Anda tidak bisa mempercayai orang lain. 

Apa gunanya hidup di dunia seperti itu? 

"Jadi aku percaya apa yang kamu katakan, Feli. Saya tidak punya alasan untuk ragu. Di 
tempat pertama- " 

Saya memikirkan ibu dunia saya sebelumnya, yang melahirkan saya. Mentor saya, yang 
menumbuk cara pertempuran ke dalam diri saya. Rekan-rekan saya, yang dengannya saya 
berbagi suka dan duka. Orang-orang yang saya sayangi. Memikirkan mereka, aku 
melanjutkan. 

"Satu-satunya orang yang ingin saya lindungi adalah orang-orang yang saya tidak 
keberatan dibunuh. Itulah orang-orang yang saya sayangi. Jadi saya tidak akan mengeluh 
bahkan jika saya dibunuh oleh salah satu dari mereka." 

Jadi saya tidak punya niat untuk meragukannya. 



Kata-kata yang kuucapkan tanpa ragu mungkin terdengar lucu bagi Idies. Dia mendengus 
dan terkekeh. 

. 

---Apakah kamu gila atau apa...? 

. 

Idies mengatakan hal yang sama ketika kami berhadapan di Afillis. 

Mau tak mau aku menyadari betapa murahnya itu terdengar. 



Vol. 3 - Ch 15 
SETP Vol. 3 Bab 15 Bab 15 -- Ketakutan 

"Apakah itu benar-benar baik-baik saja?" 

Ruangan itu tampak seperti badai telah melewatinya. Feli menggunakan sihirnya untuk 
membersihkannya, menghilangkan semua jejak darah dan bahkan bau kematian yang 
menjijikkan. 

"Apa itu*?" 

"Tentang dia..." 

Feli kemudian berbalik ke arah jendela yang terbuka, tirai berkibar tertiup angin. 

"Kami mendengar apa yang ingin kami ketahui. Jika tidak ada risiko dia menargetkan kita 
lagi, maka tidak ada masalah. Saya ingin membunuhnya hanya untuk menyingkirkan benih 
kekhawatiran." 

Jadi begitu dia tidak menunjukkan kekhawatiran seperti itu, saya tidak ragu untuk 
melepaskannya, kataku. 

"Di samping itu- " 

Aku mengeluarkan secarik kertas dari sakuku. 

Itu adalah surat dari Raja Leric dari Afillis dan putrinya yang ditujukan kepadaku. 

"Aku sudah membuat mereka menunggu cukup lama, aku harus segera membalasnya. Aku 
tidak punya waktu untuk disia-siakan untuk orang seperti itu." 

Aku tersenyum dan berbalik. 

Saya sudah memutuskan apa yang harus saya tulis dalam balasan saya--- ◆◆pa 

< > 

Idies Farizard dilarang menyakiti orang-orang yang dekat dengan Fay Hanse Diestburg, 
kecuali dia dibenarkan. Selain itu, dia tidak bisa berbohong kepada Fay Hanse Diestburg. 

Geass Scroll mengikat Idies Farizard ke dua penyempitan itu. Dia meludahkan kata-katanya 
dengan nada sarkastik. 

< > 



Saya ingat Velnar, lawan yang jauh lebih berbahaya daripada siapa pun yang saya temui di 
dunia ini, dan mengerutkan kening. 

< > 

Menyebalkan sekali. 

Idies kemudian menundukkan kepalanya. 

< > 

< > 

< > 

Saya mengulangi kata-kata itu, untuk mengukirnya ke dalam otak saya. 

Itu adalah karakteristik yang sangat samar, tetapi kedengarannya sangat mungkin bagi 
saya. 

Sangat mirip dengan "Penjaja Hitam" yang saya kenal. 

< > 

Idies telah melihat bagaimana saya terobsesi dengan pil hitam. Jadi dia melanjutkan 
bahkan jika saya tidak bertanya apa-apa. 

< > 

Saya mempelajari apa yang ingin saya ketahui, jadi saya memunggungi dia. 

Tidak ada waktu. 

Sekarang setelah ancaman dari Idies Farizard tidak ada lagi, ada satu hal yang harus saya 
lakukan. Saya harus pergi ke Afillis, sesegera mungkin. 

< > 

< > 

< > 

< > 

Aku tidak tahu apa yang dia katakan. 

< > 



<<..........>> 

< > 

Dari sudut pandang geografis juga, jika Diestburg jatuh ke dalam kekacauan, Rinchelle akan 
terisolasi dan tidak dapat menerima dukungan. 

Jelas sekali negara mana yang diinginkan kekaisaran untuk berlutut terlebih dahulu. 

< > 

Idies menunjuk ke arahku. 

< > 

Kekuatan bertarung utama Diestburg saat ini, Grerial dan gaya bertarung "Gravity" 
miliknya cukup terkenal. 

Feli juga telah melayani Diestburg selama bertahun-tahun, jadi dalam hal pertempuran, 
sebagian besar kemampuannya sudah diketahui. 

Stenn, lebih dari segalanya, terhalang oleh kakinya yang buruk. 

Di sisi lain, saya telah bertarung di hadapan orang lain pada beberapa kesempatan. Satu-
satunya hal yang mungkin diketahui orang adalah bahwa saya bisa menggunakan banyak 
pedang dalam pertempuran. Saya belum kalah dan sepertinya masih memiliki kartu as di 
lengan baju saya, jadi tidak aneh untuk dianggap sebagai misteri. Kata-kata Idies sangat 
masuk akal. 

< > 

<<.....itu...>> 

Saya ragu-ragu. 

Manakah tindakan yang terbaik? 

< > 

< > 

< > 

Saya tidak meragukan efek dari Feli's Geass Scroll. 

Tapi detak jantungku tumbuh lebih cepat sama saja. 

Apakah Idies benar-benar mengatakan yang sebenarnya? 



Jika saya mulai meragukan kata-katanya, tidak akan ada habisnya. 

Tapi jika bukan itu masalahnya... 

Selama bahkan satu "jika" masih muncul di pikiranku, aku tidak bisa beristirahat. 

< > 

Sebuah suara membuyarkan lamunanku. 

< > 

Sebelum aku bisa menjawab, Idies melanjutkan. 

< > 

< > 

< > 

Anda menempel hidung Anda dalam bisnis orang lain semua atas kemauan Anda sendiri. 

Itu tidak perlu dan langkah yang buruk. 

Akan baik-baik saja jika itu adalah pertama kalinya, mungkin, tetapi ini akan menjadi yang 
kedua. Akan berbeda jika Afillis berada dalam situasi kritis, tetapi karena saat ini tidak, 
membantu mereka berarti mengungkap fakta bahwa mereka tidak mampu melindungi diri 
mereka sendiri. 

Ini seperti memberi tahu sang putri dan semua Afilli bahwa Anda memiliki sedikit 
kepercayaan pada mereka. 

< > 

Setelah Geass Scroll mengikat, Feli menggunakan penyembuhannya di Idies, yang cukup 
pulih untuk bisa berdiri. 

< > 

Kata-katanya terasa seperti aku tiba-tiba disambar petir. 

< > 

Saya tidak, saya tidak takut. 

Jangan lupa. Dalam mimpi jernih yang terlalu realistis yang Anda miliki, Anda telah melihat 
"Kekejian" berkali-kali yang memuakkan, Anda telah menyaksikan orang mati terlalu 
banyak untuk dihitung. 



Idies tidak mengatakan apa pun yang sudah lama tidak Anda ketahui. Jadi tertawalah 
padanya. Bertindak kuat. Sembunyikan perasaan Anda. 

...setelah beberapa detik, aku menyingkirkan pikiran itu. 

Pikiran yang muncul di benak saya dengan cara yang sangat alami. Aku menelan napasku. 

< > 

Apa aku baru saja mencoba memalsukan perasaanku? 

Mendengar kebenaran yang ditunjukkan kepada saya membuat kepala saya kosong. 

< > 

---bahwa kamu hanya takut... pada orang yang sekarat? 

Idies berbicara seperti pria berambut gimbal, yang pernah mengatakan kepada saya "Saya 
terlalu takut". 

Dia mungkin menunjukkan minat padaku karena aku mengalahkannya. 

Melawan naluri yang dengan mudah menetralkan ilusinya. Jelas baginya ingin mengetahui 
rahasia di balik mereka. 

Jadi dia melangkah masuk. 

Semakin dekat dan lebih dekat ke inti. 

Untuk fakta bahwa saya mungkin berbagi beberapa hubungan dengan "Kekejian". 
Bagaimana saya menghancurkan kepala mereka menjadi berkeping-keping adalah bukti 
yang lebih dari cukup. 

Tidak ada cara untuk mengetahui, hanya dengan melihat mereka, bahwa mereka masih 
akan bergerak jika kepala mereka tidak hancur. Jadi Idies menyimpulkan bahwa monster 
itu melakukan sesuatu padaku di masa lalu, tetapi terganggu oleh suara lain. 

< > 

Percakapan saya dengan Idies terputus oleh Feli, yang selama ini diam. 

< > 

<< saya lakukan. Saya jelas ingin tahu, sangat banyak. Saya yakin saya berpikir jauh lebih 
banyak daripada Anda. Tapi aku tidak ingin memaksanya untuk berbicara.>> <<...ini 
mungkin menjadi kerugian di masa depan.>> < > 

Feli menggeleng kuat. 



< > 

< > 

< > 

<<...benar-benar.>> 

Tatapan Feli penuh keyakinan. Idies akhirnya berbalik. 

< > 

< > 

Idies tampaknya siap untuk pergi dengan cepat, mungkin bermaksud untuk pergi sebelum 
membuat saya atau Feli lebih marah, tetapi saya menghentikannya. 

< > 

Dari orang-orang yang sekarat. 

Dari kesendirian. 

Dari masa laluku. Semuanya. 

Saya pikir saya sudah terbiasa. 

Tapi ternyata aku hanya membodohi diriku sendiri. 

Saya tidak terbiasa sama sekali, saya tidak bisa melupakannya sama sekali, itu sebabnya 
saya terus mengalami masa lalu saya, lagi dan lagi, dalam mimpi jernih yang absurd itu. 

Saya takut dengan kematian orang yang saya kenal. 

Saya sangat takut dengan kematian orang-orang yang saya sayangi. 

Aku sangat takut sendirian. 

Boneka dengan topeng tertawa di wajahnya. Itulah aku. 

Tetapi... 

< > 

Waktu ketika saya hanya bisa mengandalkan orang lain sudah lama berlalu. 

Saya adalah orang lemah yang hanya bisa hidup di bawah perlindungan orang lain. 



Saya benar-benar tidak berpikir bahwa saya bisa melakukan semuanya sendiri. Tidak ada 
kesalahan tentang itu. 

Saya harus tahu batas saya. 

<<"Kekejian" itu adalah trauma bagiku. Tapi itu berakhir hari ini. Jika kekaisaran benar-
benar membuat pil hitam, saya akan memusnahkannya. Dan singkirkan trauma saya dalam 
prosesnya.>> Memasang fasad kebanggaan tidak ada gunanya, pikirku. 

Menghadapi "Kekejian" lagi membuatku kehilangan ketenangan. 

Mereka harus dibunuh, setiap yang terakhir. Semua orang yang terkait dengan pil hitam 
harus ditebang. 

Jadi saya perlu mendapatkan kembali ketenangan saya. 

< > 

Logsari Bornest. Aku mengingat nama ksatria yang menjadi pemicu bagiku untuk 
menggunakan pedang lagi, dan tertawa. 

<< ---Jadi, kali ini saya harus berterima kasih."Game of Illusions", Idies Farizard.>> Dan... 

< > 

Saya secara mental meminta maaf kepada pelayan yang berdiri di samping saya atas 
kekhawatiran yang saya sebabkan padanya, dan dia tersenyum tak berdaya. 

Kehidupanku sebelumnya di dunia neraka yang hidup itu. 

Aku tidak tahu apakah dia akan mempercayaiku ketika aku memberitahunya tentang 
kehidupan yang akhirnya aku jalani di dunia itu. 

Tetapi saya akan berbicara dengannya tentang hal itu, suatu hari nanti. 

Jadi saya memutuskan. 

◆◆pa 

Pada hari aku menulis balasan untuk surat-surat dari Afillis, saat makan malam... 

Ayah melihat insiden yang disebabkan oleh Idies dengan sangat serius. 

"Saya sedang berpikir untuk mengadakan Kuria." 

Untuk membedakan kekuatan dan pengaruh kekaisaran, Rinchelle, Diestburg, dan kerajaan 
lainnya membentuk aliansi untuk bertindak sebagai penyeimbang. 



Pertemuan perwakilan aliansi semacam itu disebut "Curia". 

Tanda-tanda invasi yang akan datang oleh kekaisaran menjadi lebih sering. 

Ayah membuat keputusan yang menyakitkan ini untuk mencegah insiden yang lebih 
berbahaya. 
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"...haruskah kata 'Curia' memberitahuku sesuatu...?" 

Aku bergumam pelan. 

Aku menggaruk kepalaku, bermasalah. 

Kesadaran saya tentang hubungan internasional sangat kecil sehingga kata yang sulit 
seperti "Curia" membuat saya menyerah untuk mencoba berpikir sama sekali. 

~ 

Bagi saya, brainwork adalah sesuatu yang harus dilakukan ayah, Grerial, dan Stenn. Aku 
tahu itu penting, tapi sejujurnya kupikir diskusi serius seperti itu bukanlah sesuatu yang 
ingin kudengar saat makan malam. 

"Ini adalah masalah yang sangat penting bagi kerajaan kita." 

"Ya, aku tahu banyak." 

Saya berada di kota kastil Diestburg. 

Salah satu alasannya adalah karena saya tahu saya menjadi sasaran karena seluruh bisnis 
Idies Farizard, jadi saya pikir lebih baik berada di luar ketika itu terjadi. 

Alasan lainnya adalah jika saya tinggal di kamar saya Stenn akan datang mengganggu saya 
untuk menemaninya, jadi saya membawa Feli dengan saya untuk berjalan-jalan tanpa 
tujuan di luar. 

Sampai saat itu, saya hanya meninggalkan kastil untuk mengunjungi toko bunga yang 
dikelola oleh kenalan saya Warrick, jadi pemandangan kota masih segar di mata saya. Itu 
adalah pengalaman yang agak menyenangkan. 

Mungkin karena kualitas pakaian saya, terkadang orang yang lewat akan menundukkan 
kepala, yang terasa agak canggung. 

"...Aku terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini, kan?" 

---terutama mengingat waktu aku bangun. 

Tidak heran aku merasa sangat mengantuk. 

Kesadaran ini menghilangkan keraguan yang melayang di hati saya dan membuat saya 
merasa lebih ringan. 



"Jangan khawatir, Yang Mulia. Itu sangat normal." 

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

Saya diingatkan bahwa pelayan yang berjalan di sebelah saya adalah, setelah Ratifah, 
musuh terbesar tidur saya, dan menyadari bahwa saya berbicara dengan orang yang salah. 

Aku diam-diam memutuskan untuk meminta Grerial untuk bersyafaat bagiku untuk 
berlibur, begitu aku kembali ke kastil. 

"... hm." 

Aku melihat ke langit. 

Matahari sedang berada di puncaknya, jadi otomatis mataku menyipit karena teriknya 
sinar matahari. Hiruk pikuk kota sampai ke telinga saya. 

Terdengar lebih keras dari biasanya. 

"Sudah siang." 

Saya berjalan sepanjang pagi, jadi saya merasa sangat lapar. 

Aku memasukkan tangan ke dalam saku dan memverifikasi keberadaan kantong dengan 
koin di dalamnya, lalu berbalik ke arah Feli. 

"Mari makan siang. Untungnya, ada tempat di sana." 

Aku melihat ke arah sebuah restoran kecil, penuh sesak dengan pengunjung makan siang. 

---apakah itu baik-baik saja denganmu? 

Saya menyiratkan pertanyaan itu dengan kata-kata dan tatapan saya, dan senyum lembut 
membalasnya tanpa jeda. 

"Dipahami." 

Feli mengangguk dan kami menuju restoran. 

~ 

Restoran itu jelas ramai: di dalam kami melihat sejumlah kecil orang menunggu tempat 
duduk mereka. 

Kupikir kita harus menunggu sebentar, tapi kemudian--- 

"...Astaga!" 



Untuk beberapa alasan, komentar khusus itu melekat pada saya, di tengah kebisingan 
restoran. 

Itu adalah suara yang pernah saya dengar sebelumnya. 

Baru-baru ini juga. 

"Ugh." 

Tepat setelah itu, saya mendengar suara lain, penuh dengan rasa jijik. 

Itu suara anak laki-laki, yang aku juga tahu. 

Saya melihat ke arah suara itu dan melihat dua orang, duduk di meja untuk empat orang. 

Seorang anak laki-laki yang usianya kurang lebih sama denganku dan seorang wanita yang 
bisa saja menggantikan ibunya. 

"Sudah lama, Fay Hanse Diestburg." 

Sambutan itu memperjelas bahwa reaksi sebelumnya memang ditujukan kepada saya. 

Orang yang akrab yang menyapaku sedang duduk di meja mereka, makan apa yang tampak 
seperti semacam sup, dan tersenyum padaku. 

"...seseorang yang Anda kenal, Yang Mulia?" 

Feli, yang belum pernah bertemu mereka sebelumnya, memiringkan kepalanya ke samping. 
Dilihat dari pakaian mereka, dia pikir mereka bukan bangsawan, jadi dia bertanya-tanya 
apa hubungan mereka denganku. 

"Ya, mereka membantuku di Rinchelle." 

Senyum wanita itu semakin dalam, mungkin senang aku mengingatnya. 

"Nama saya Dvorg Tsarrich, saat ini seorang pedagang yang berbasis di Rinchelle. Anak itu 
adalah pendampingku." 

Bocah itu berhenti makan dan menundukkan kepalanya kepada Feli sebagai salam. 

"Jadi aku mendapat 'Ugh', tetapi dengan Feli kamu menjadi sopan?" 

"...pertimbangkan apa yang terjadi saat pertama kali kita bertemu." 

Saya berbicara dengan anak itu dengan sikap dengki, yang dikembalikan kepada saya 
dalam sekop. 

Suasana di antara kami harus cukup tegang, Feli memotongnya untuk memberi salam. 



"Nama saya Feli von Yugstine, saya seorang pelayan yang bekerja di istana kerajaan 
Diestburg." 

Niat Feli sangat jelas: anak itu dan aku menyadari bahwa pertengkaran lagi tidak ada 
gunanya, jadi kami terdiam. 

Aku mengalihkan pandanganku dari bocah itu ke pedagang Dvorg Tsarrich dan 
mengajukan pertanyaan yang tiba-tiba muncul di kepalaku. 

"Ngomong-ngomong, kenapa kamu di sini?" 

"Saya seorang pedagang, Anda tahu itu. Markasku kebetulan berada di Rinchelle, tapi 
pedagang ada di mana-mana." 

Namun, sejujurnya...begitu membuntuti kata-kata Dvorg saat dia mengerutkan kening. 

"Kali ini saya datang untuk menemui Anda, Fay Hanse Diestburg. Anda adalah alasan 
utama, sebenarnya. Bisnis datang berikutnya. " 

"...kau datang untukku?" 

"Ya, berharap kamu akan membalas bantuan yang kamu berutang padaku. Oh, tapi aku 
tidak bisa membuat kalian berdua berdiri seperti itu--- " 

Meja kami kebetulan memiliki dua kursi kosong, tambah Dvorg. 

"Maukah Anda bergabung dengan kami?" 

"...bukankah maksudmu 'duduk saja di sana'?" 

"Meskipun kamu berhutang budi padaku, ini hanya permohonan. Lagipula, pedagang biasa 
sepertiku tidak bisa memesan royalti." 

Jika saya berpura-pura melupakan janji saya, dia tidak akan melakukan apa-apa, dan jika 
saya mengatakan saya tidak bisa mengabulkan permintaannya, dia tidak akan memaksa 
saya. Inilah yang tersirat dari kata-kata Dvorg, tapi karena aku tahu apa yang dia maksud 
dengan mengatakan aku berhutang sesuatu padanya, aku merasa aku tidak punya pilihan 
selain duduk. 

"Fely." 

Feli mungkin mengerti apa yang saya maksud hanya dengan itu, dan segera mengambil 
salah satu kursi yang terbuka. 

Segera setelah kami duduk, Dvorg tersenyum hangat dan berterima kasih kepada kami. 

"Jadi?" 



Aku berutang budi pada Dvorg karena dia membelikanku sebuah kapal di Rinchelle. 

Saya mengatakan kepadanya bahwa saya akan melakukan apa pun yang dia inginkan jika 
dia meminjamkan saya sebuah kapal, tetapi ketika saya pergi untuk mengembalikannya, 
dia hanya berkata, "Sekarang Anda berutang budi kepada saya, Yang Mulia". 

Saya menghubunginya tanpa Feli atau orang lain di sekitarnya, tentu saja. Jadi tidak ada 
orang lain selain aku, Dvorg, dan bocah itu yang seharusnya tahu tentang itu. 

"Pangeran Fay, apa yang Anda ketahui tentang peninggalan kuno?" 

"Peninggalan kuno...?" 

Saya kebanyakan tidak tahu tidak hanya tentang hubungan internasional, tetapi juga 
tentang sejarah negara tempat saya dilahirkan, jadi tidak ada cara bagi saya untuk 
mengetahuinya. Mau tak mau aku menjawab pertanyaannya dengan pertanyaan lain. 

"Mari kita lihat, ini... sebuah cerita dari lebih dari seribu tahun yang lalu." 

Dvorg kemudian mengeluarkan buku catatan lapuk dari sakunya. Itu jelas menunjukkan 
bahwa itu telah digunakan selama bertahun-tahun. 

"Saat ketika kerajaan atau negara bahkan belum ada. Produk dari era di mana orang 
bahkan tidak memiliki rasa moral yang mapan. Itulah peninggalan kuno." 

Dvorg terus berbicara sambil membolak-balik buku catatan lama. 

Namun, halaman-halamannya sebagian besar berwarna putih. 

"Di era ini juga belum ada sistem penulisan yang berkembang, jadi belum ada dokumen 
tertulis tentang itu. Yang kami miliki hanyalah lukisan dinding samar yang terbaik." 

Apa yang dia maksud? 

Saya tidak tahu bagaimana topik ini akan mengarah pada "bantuan" yang saya miliki 
padanya. 

"Beberapa tahun yang lalu, rumor bahwa salah satu peneliti kekaisaran memecahkan salah 
satu lukisan dinding itu mulai menyebar. Kemudian beberapa hari yang lalu, saya 
mendengar desas-desus bahwa di salah satu lokasi di mana peninggalan kuno diduga 
ditemukan, orang-orang dari kekaisaran bertindak dengan cara yang sangat mencurigakan. 
Kebetulan, Diestburg tampaknya diganggu oleh kekaisaran baru-baru ini, ya? " 

"...berita memang menyebar dengan cepat." 

Reaksi terhadap kata-kata Dvorg datang bukan dariku, tapi dari Feli. 



"Bagaimanapun, informasi adalah sumber kehidupan bisnis pedagang." 

Feli mungkin ingin tahu dari mana Dvorg mendapatkan informasi seperti itu, tetapi yang 
terakhir pasti tidak punya niat untuk membicarakannya. 

"Oke, aku mengerti apa yang kamu katakan tentang peninggalan kuno itu, tapi apa 
sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan?" 

"Itu mudah. Saya ingin Anda pergi ke tempat yang disebut 'Hutan Malam Hari'. " 

Hutan Malam Hari...? Aku berbisik pada diriku sendiri, dan Feli menghela nafas tak 
berdaya, lalu menjelaskan bahwa itu adalah nama sebuah hutan yang terletak di wilayah 
tenggara Diestburg. Dia tahu betapa sedikit pengetahuan saya tentang topik seperti itu, jadi 
dia segera mengisi kekosongan itu. 

Namun, kata-katanya menimbulkan pertanyaan di benak saya. 

"...seseorang dari kekaisaran menyusup ke Diestburg?" 

Akhir-akhir ini sering terjadi serangan, oleh mata-mata atau orang-orang dengan 
kemampuan merepotkan seperti Idies Farizard, tapi aku tidak berpikir bahwa Diestburg 
akan membiarkan pasukan musuh melintasi perbatasannya dengan mudah. Menurut Feli, 
ayah adalah raja yang sangat terampil. 

"Di Hutan Malam Hari...mungkin ada. Itulah satu-satunya tempat yang tidak dijaga ketat." 

Feli menjawab dengan nada kaku. 

Dia terdengar berbeda dari biasanya, untuk alasan apa pun. 

"Yah, lebih cepat untuk benar-benar pergi ke sana daripada membicarakannya. Tidak 
masalah, sungguh." 

Tiba-tiba saya merasakan dorongan untuk mengatakan bahwa kata-kata Dvorg yang tidak 
bertanggung jawab adalah masalah besar dalam buku saya, tetapi saya tidak ingin 
menyimpang dari percakapan lebih jauh, jadi saya tetap diam. 

"Jika memang ada orang dari kekaisaran, mereka pasti akan menyerang orang dari 
Diestburg -- terutama Pangeran Fay -- tanpa peringatan. Jadi saya ingin meminta Anda 
untuk menyingkirkan orang-orang kekaisaran seperti itu. " 

Dvorg kemudian melanjutkan. 

"Sementara Pangeran Fay menarik perhatian mereka, dia akan memasuki reruntuhan dan 
menyapu bersih penelitian kekaisaran dan hasilnya. Itu rencananya." 



Dvorg kemudian meletakkan tangannya di bahu anak laki-laki itu, yang sudah tahu 
segalanya tentang rencana itu...atau tidak. 

"M-Tuan!? Ini pertama kalinya aku mendengar tentang itu!!" 

Dia terbelalak, hampir panik. 

"...Aku akan membayar kembali hutangku padamu. Tetapi jika kekaisaran menjadi 
bermusuhan dengan Anda karena itu, itu masalah Anda. " 

Saya pikir saya setidaknya harus memberinya peringatan. Namun, dia membalasnya 
dengan senyum hangat. 

"Untungnya, pedagang selalu haus informasi. Selain itu, saya bisa mencium bau uang ke 
arah itu. Jumlah yang luar biasa juga." 

Dvorg berbicara dengan nada gembira, pipinya memerah seperti seorang gadis. 

Terus terang, saya tidak mengerti perasaannya sama sekali. 

"Pedagang adalah makhluk yang cukup merepotkan ..." 

"Memang. Apalagi di zaman itu masih banyak hal menarik yang ditawarkan. Salah satu 
yang paling terkenal adalah, coba saya lihat, yang itu..." 

Dvorg membolak-balik buku catatan yang sebagian besar kosong dan menemukan salah 
satu dari beberapa halaman dengan sesuatu yang tertulis di atasnya. 

"Seorang pendekar pedang yang dipuji sebagai 'tak terkalahkan di seluruh dunia' dikatakan 
pernah hidup. Rupanya, mereka memanggilnya... 'Kaisar Pedang'." 
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"...apakah kamu benar-benar harus menerima itu dengan mudah?" 

Feli mengerutkan kening. 

Dengan santai saya menjawab "ya, tidak apa-apa" sambil memasukkan pasta ke dalam 
mulut saya dengan garpu dan sendok. 

Dvorg mungkin puas setelah mengatakan apa yang dia inginkan, jadi dia sudah pergi. 

Dia baru saja mengatakan kita akan bertemu lagi di toko Warrick, tiga hari kemudian pada 
siang hari, dan meninggalkan restoran yang ramai bahkan tanpa menunggu jawaban. 

"Yah, aku berjanji." 

"Janji". Itu kata klise yang saya gunakan. 

Bagi saya, bagaimanapun, tujuh surat itu lebih berat dari apa pun. 

Saya menjadi sangat keras kepala ketika datang ke "janji". Feli mungkin juga memahaminya 
selama waktu kita bersama baru-baru ini, jadi dia menghela nafas pasrah. 

"... Saya kira itu tidak bisa dihindari, kalau begitu." 

"Ya itu benar. Tidak bisa ditolong. " 

Feli mengenalku dengan baik. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu lagi, tapi menyerah. 
Dia menatap pasta di piringnya dan berbisik, "Mau bagaimana lagi..." pada dirinya sendiri 
sambil tersenyum. 

"Ngomong-ngomong, tempat seperti apa Forest of Nightfall itu?" 

Dvorg mengatakan bahwa lebih cepat untuk benar-benar mengunjunginya dan tidak akan 
mengatakan apa-apa, jadi aku menunggunya pergi sebelum bertanya kepada Feli tentang 
hal itu. 

"Mungkin lebih tepat untuk mengatakan 'Hutan Kejatuhan'." 

"Hm?" 

"Malam" dan "Kejatuhan". Kata-katanya sangat mirip, tapi jelas tidak sama. Aku 
memandang Feli, bertanya-tanya mengapa dia mengubah nama hutan. 



"Itu nama aslinya. Namun, mantan raja tidak menyukai gagasan memiliki tempat dengan 
nama yang tidak menyenangkan di dalam kerajaan, jadi dia mengubah 'Downfall' menjadi 
'Nightfall'. " 

Feli menambahkan bahwa itu adalah tempat yang membawa orang menuju kematian 
mereka, dan pemandangan tertentu muncul di kepalaku. 

Saya ingat bahwa dalam kehidupan saya sebelumnya, saya juga pernah mendengar tentang 
hutan yang menyesatkan orang, dan mulai berpikir keras. 

"Hutan yang menyesatkan orang...itu sebabnya tidak dijaga ketat. Benteng alami, kurasa?" 

Pasti tempat yang merepotkan untuk dikunjungi. 

Aku menghela nafas, meratapi hari-hari liburanku yang semakin jauh, lalu menggulung 
lebih banyak pasta dan melemparkannya ke mulutku. 

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

"Hm? 

Aku baru saja mengatakan pikiranku dengan keras, tetapi Feli menatapku seolah aku baru 
saja mengatakan sesuatu yang luar biasa. 

"...Yang Mulia, saya selalu berpikir bahwa, meskipun cukup banyak tidur sepanjang hidup 
Anda, kemampuan komprehensif Anda cukup bagus." 

Kepala pelayan memuntahkan lebih banyak racun, menambahkan bahwa dia terkadang 
bertanya-tanya apakah semua tidur itu tidak akan membuat otakku membusuk. Dia tidak 
akan pernah menerima kebiasaan tidur saya, saya menyimpulkan. 

"Tidak ada yang membusuk di sini, ingatlah." 

"Kalau begitu, tolong jalani gaya hidup yang lebih baik," lanjut Feli. Khotbah dimulai. 

"Kurasa aku harus membicarakan ini dengan ayah." 

Ketika dia menyebutkan Kuria saat makan malam sehari sebelumnya, ayah tidak menyebut 
namaku, tapi aku tahu mereka berencana untuk mengajakku pergi juga. 

Saya tidak tahu kapan seharusnya Kuria diadakan, tapi yang pasti dalam waktu dekat. 
Bahkan mungkin persiapan akan dilakukan dengan cepat dan akan dimulai dalam 
beberapa hari mendatang. 

Di sisi lain, saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk misi "Forest of 
Downfall". 



Jika saya "tersesat" dan akhirnya menghabiskan terlalu banyak waktu di hutan, saya 
mungkin tidak akan tiba tepat waktu untuk Kuria. 

"Ya saya setuju." 

Bahkan Feli tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ketidakpastian dalam nada 
suaranya. 

Dia pasti lebih suka aku hanya fokus pada Kuria. Namun... 

"... jika Anda pergi, saya pikir lebih baik memberi tahu Yang Mulia." 

Sepertinya dia tidak menyukai apa yang dia katakan. 

Jika Anda benar-benar, Fay Hanse Diestburg, yang baru-baru ini dikabarkan sebagai 
"Pahlawan", tidak hadir di Kuria ... beberapa orang mungkin menganggap ketidakhadiran 
saya yang tiba-tiba itu aneh. Di masa lalu, mereka hanya akan menganggapnya sebagai 
sesuatu yang khas untuk "Pangeran Sampah", tetapi situasi saat ini tidak mengizinkannya. 

"Benar. Yah, aku juga punya urusan lain dengan ayah, jadi kurasa aku juga akan 
memberitahunya tentang ini." 

Saya berencana untuk mendiskusikan dan merundingkan rencana liburan saya dengannya. 

Tatapan Feli tampak semakin tajam. Apakah dia melihat melalui saya? 

"Hmm, tapi dalam hal ini, kurasa aku juga harus melakukannya..." 

Salah satu dari beberapa kebiasaan saya muncul di pikiran saya, jadi saya bergumam pada 
diri sendiri tentang melakukannya. 

Kapan saya mengubahnya terakhir? 

Saya memikirkannya sebentar dan mengingat bahwa terakhir kali saya mengunjungi toko 
bunga adalah sebelum pergi ke Rinchelle. 

"Itu...? Apakah Anda memiliki tugas yang harus dilakukan, Yang Mulia? " 

Feli sepertinya akhirnya menyadari bahwa aku selalu pergi berbelanja sendirian. 

"Tidak ada yang istimewa, sungguh. Anda mungkin sudah mengetahuinya juga. " 

".....?" 

"Aku sedang membicarakan bunga. Selalu ada tujuh bunga merah di kamarku, kan?" 

"Oh ya, bunga merah itu selalu ada, kan" 



"Cantik, bukan? Yah, Ratifah biasanya yang menjaga mereka." 

Saya melakukannya sendiri pada awalnya, tetapi Ratifah --- mungkin karena dia menyukai 
bunga --- mengatakan kepada saya bahwa saya sangat buruk dalam merawatnya, jadi dia 
akan melakukannya menggantikan saya. 

"Saya biasanya menggantinya sebulan sekali, tetapi jika saya akan pergi sebentar, saya 
berpikir untuk mengubahnya lebih awal kali ini." 

"Jadi itulah tugasmu." 

"Benar. Jadi aku akan pergi ke toko bunga, mungkin besok." 

Jika aku pergi sekarang, aku mungkin akan bertemu Dvorg, tambahku, dan Feli 
mengangguk sambil tertawa masam. 

"Anda benar-benar menyukai bunga, Yang Mulia. Kamu juga sering pergi ke taman...apakah 
ada alasan khusus?" 

"Alasan, hm..." 

Saya mencoba memikirkannya. 

Namun, tidak ada alasan yang bisa saya bicarakan. 

Tidak ada alasan khusus mengapa saya mulai sering mengunjungi taman. 

Jika saya harus menunjukkan sesuatu ... itu adalah perasaan yang saya sendiri tidak 
mengerti dengan baik. 

"Ini santai, kurasa." 

Saya tidak pernah memiliki kebiasaan untuk melihat bunga sebelumnya, saya juga tidak 
terlibat dalam kegiatan berbudaya seperti itu sekarang. 

Itu terasa santai. Itu saja. 

"Saya mengerti." 

Jawaban saya tidak jelas. 

Feli tidak melanjutkan masalah itu. 

Mungkin dia pikir dia seharusnya tidak melakukannya. 

Dengan senyum lembut, percakapan berakhir. 

~ 



Setelah selesai makan, kami berdiri dari tempat duduk kami. 

Saat itu juga... 

Feli sepertinya ingat dia lupa menanyakan sesuatu padaku. 

"...omong-omong, bunga merah di kamarmu...apa namanya?" 

Aku berbalik dan menjawab pertanyaannya dengan santai. 

"Itu bunga lili laba-laba merah, 'Menantikan hari kita bertemu lagi' dalam bahasa bunga. 
Cukup berkelas, bukan? Setidaknya untuk saya." 

Mengingat warna nostalgia itu, aku tersenyum. 
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"---Pemindai!! Apakah kamu bahkan mendengarkan !? " 

Reruntuhan bawah tanah yang gelap dan nyaris tidak menyala. 

Sebuah ruangan yang dikelilingi oleh dinding yang ditutupi dengan lukisan-lukisan samar. 
Suasana mencekam membuat udara terasa berat. 

Suar yang menyala di empat sudut ruangan adalah satu-satunya sumber cahaya. 

Itu adalah tempat yang tepat digambarkan sebagai "keluar dari dunia ini". 

"...diam. Anda tahu saya menggunakan 'Pemindaian Jantung' sekarang. Suara apa pun akan 
mengganggu ingatan." 

Kata-kata itu datang dari seorang pria yang mengenakan kacamata hitam, yang memegangi 
telapak tangan kanannya di atas dinding yang dicat. Balasan singkatnya diarahkan pada 
seorang pria yang mengenakan seragam hijau tua. 

"Kamu mengatakan itu setiap saat, tapi berapa lama ini akan berlangsung!? Kamu tidak 
mempermainkan kami, kan !? " 

Sebulan telah berlalu sejak mereka tiba di reruntuhan. Rencana awalnya adalah untuk 
tinggal sekitar satu minggu, tetapi mungkin karena kurangnya kemampuan mereka, atau 
karena hambatan yang tidak terduga, masa tinggal mereka diperpanjang lebih lama dan 
lebih lama. Mereka juga hanya membawa persediaan untuk satu minggu, jadi mereka 
terpaksa membeli makanan dan minuman di tempat. 

Situasi yang membuat pria berseragam itu merasa gelisah. 

Khawatir bahwa mereka mungkin menarik campur tangan luar. 

"...peninggalan kuno tidak bisa ditemukan dengan mudah." 

Tidak ada yang tahu bagaimana perasaan pria berkacamata itu. Tapi kata-katanya penuh 
dengan kemarahan yang dingin. 

"...satu minggu lagi. Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi." 

Pria berseragam itu menyatakan ultimatumnya dan berbalik untuk pergi. 

"Betapa tidak biasa." 

Sebuah suara bergema di ruangan itu. 



"...Apa?" 

"Betapa tidak biasa, kataku. Kekaisaran yang sangat kuat dan mencakup 
segalanya...tampaknya memiliki orang-orang yang agak pemalu di antara jajarannya." 

Pria berseragam itu menoleh ke belakang. 

Pria berkacamata hitam itu sepertinya sedang menunggunya. Dia akan berbicara lagi, 
ketika--- "Jangan." 

Pria berseragam menghentikannya. 

"Kamu akan melakukan 'Pemindaian Jantung' pada saya, bukan." 

"....mungkin." 

"Cih." 

Pria berseragam itu sepertinya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi hanya 
mendecakkan lidahnya dan pergi. 

"Orang-orang seperti itu tidak mengerti..." 

---sungguh menyakitkan. 

Setelah pria itu menggumamkan ini pada dirinya sendiri, semua kekakuan meninggalkan 
ekspresinya dan dia berbalik lagi ke arah lukisan dinding. 

Nama pria itu adalah Cohen Socaccio. 

Memproklamirkan diri sebagai arkeolog, dia juga seorang "Pahlawan" yang lebih dikenal 
dengan nama kemampuannya, "Pemindaian Jantung". 

Pria berseragam memanggilnya sebagai "Scanner", nama panggilan yang lahir dari 
kemampuan yang sama. 

"Amarah. Membenci. Kemarahan. Kebencian. Kemudian -- keselamatan dan kesendirian." 

Cohen "Pemindaian Jantung" Socaccio. 

Kemampuannya, secara harfiah, memindai atau membaca hati. 

Namun, itu bisa digunakan tidak hanya pada makhluk hidup, tetapi juga pada benda mati. 

Segera setelah dia meletakkan tangannya di lukisan dinding dan melakukan "Pemindaian 
Jantung", banjir perasaan negatif yang menindas menembus kepalanya. Namun, dalam 
kumpulan emosi gelap itu, juga tersebar teriakan minta tolong. 



Namun, tangisan samar itu segera dihancurkan oleh kebencian. 

Hancur tanpa jejak. 

"... kelahiran kembali dunia." 

Cohen mengerti bahwa ada batasan kata-kata yang bisa dia ambil dan lepaskan tangannya 
dari lukisan dinding. Dia mundur beberapa langkah. 

Dia melihat monster yang agak familiar yang dilukis di dinding dan berbisik pada dirinya 
sendiri. 

"Monster-monster itu...sama, kan. 

Senjata monster yang diketahui oleh siapa pun yang cukup dekat dengan pekerjaan dalam 
kekaisaran. 

Monster seperti yang dilukis di dinding, akibat manusia mengonsumsi zat tertentu. Cohen 
memandangi lukisan-lukisan itu dan berbisik dengan nada datar. 

Tubuh mereka ditusuk oleh beberapa benda tajam. 

Itu mungkin sumber dari "kebencian" yang dia rasakan. Ekspresi monster yang dicat itu 
terpelintir kesakitan. 

"Sepertinya mereka melukis pemusnahan monster-monster itu..." 

Ada satu lukisan pendekar pedang. 

Seolah-olah bertarung sendirian melawan monster. 

"Seorang pendekar pedang melawan 'hal-hal' itu... seperti pahlawan yang bertarung 
melawan kejahatan." 

Cohen kemudian melihat ke langit-langit. 

Ruangan yang remang-remang membuatnya tampak seperti awan gelap yang tebal 
menutupi langit. 

"... sejarah berulang." 

Menjadi seorang arkeolog, kata-kata Cohen memiliki bobot tertentu. Mereka merasa nyata. 
Dia tahu banyak contoh pengulangan seperti itu. 

"Itulah sifat dunia... nasibnya." 

Jika begitu... 



"Jika kita telah melahirkan monster-monster itu, maka kita berada di 'sisi 
kejahatan'...kurasa. Haha...hahaha." 

Cohen mengerti betul betapa tidak bermoralnya "hal-hal" itu. Tapi sudah terlambat. 
Mereka tidak bisa beralih kembali ke "jalan" asli lagi. 

Tidak ada jalan untuk kembali lagi. Mati telah dilemparkan. 

"...reruntuhan ini benar-benar luar biasa." 

Cohen Socaccio adalah salah satu kontributor terbesar kelahiran kembali makhluk 
bermutasi yang dia sebut "monster". Tak perlu dikatakan, kemampuannya membaca 
ingatan, perasaan, dan pikiran adalah penyebabnya. 

Reruntuhan yang dia coba baca begitu penuh dengan emosi gelap sehingga sulit untuk 
mengekstraksi apa pun. 

Merusak, menyihir energi. 

Reruntuhan dipenuhi dengan energi yang tidak wajar, terutama yang kaya akan energi 
kebencian. Jadi Cohen mengatakan mereka luar biasa. 

Sama seperti objek emosi kebencian seperti itu ada di sana. 

Selain perasaan seperti itu, hanya ada sedikit atau tidak ada informasi yang bisa 
ditemukan. Bahkan dengan "Pemindaian Jantung", menemukan satu informasi dari massa 
ini seperti mencari jarum pepatah di tumpukan jerami. 

"Namun, ada sesuatu. Mau tak mau aku merasa seperti itu, tetap di sini." 

---Pasti ada. 

Cohen tidak mengatakannya dengan keras, tetapi dia positif. 

"Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari ini, atau saya tidak bisa menyebut diri saya 
seorang arkeolog lagi. Bahkan jika itu akan berubah menjadi badai atau badai..." 

Cohen sepenuhnya fokus pada lukisan dinding. 

"Haha...hahaha...ini sangat menyenangkan...!" 

Bahu Cohen bergetar saat dia tertawa. 

"Sejarah penuh dengan misteri... seru tidak seperti yang lain...!" 

Cohen dengan tenang meraih kacamata hitamnya. Perlahan tapi pasti, dia melepasnya. 

Mata kanan Cohen sudah kehilangan semua cahaya. 



Sebuah tebasan pedang tunggal mengalir di tengah matanya. 

Itu adalah luka dan juga kenangan. 

Luka yang dideritanya di reruntuhan tertentu. 

"Beri tahu aku ... biarkan aku mendengar. Suara-suara...suara-suara...sejarah...!" 

Cohen berbicara dengan keras. 

Suaranya menggema ke seluruh ruangan. 

Dia memohon pada dinding dan lukisan yang bisu. 

"Siapa pendekar pedang itu!? Siapa yang memusnahkan 'monster'!? Apa yang terjadi di 
masa lalu!? Katakan padaku!! Bicaralah padaku---!!!" 

Dia tidak berhenti. 

Terlalu banyak pertanyaan. 

Rasa penasaran yang meluap. 

"Ha ha ha!! Hahahahaha!!!" 

Untuk waktu yang lama, ruangan itu dipenuhi dengan tawa yang menakutkan. 
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" -omong-omong..." 

Suara itu terdengar seperti desahan. 

Aku menatap wanita di sebelahku, mataku menyipit. 

"... Kenapa kamu di sini lagi? Ratifah?" 

"Mengapa? Untuk mengawal Yang Mulia, tentu saja! Lagi pula, Anda semakin populer akhir-
akhir ini. Rupanya, kepala pelayan mungkin tidak cukup, jadi aku ditugaskan untuk 
menemanimu...bukankah aku sudah memberitahumu kemarin? Apa yang disebut 'senjata 
pamungkas rahasia' Diestburg itu...akhirnya akan muncul di panggung...!" 

Senjata pamungkas rahasia...Ratifah? Aku melirik Feli, --- mengenakan pakaian kasual, 
berbeda dari biasanya --- dan dia menjawab bahwa dia juga tidak pernah mendengarnya. 

"Tapi cukup tentang itu, itu toko bunga, kan?" 

Aku melemparkan pandangan menuduh pada Ratifah, tapi dia pura-pura tidak 
memperhatikan dan membuang muka, lalu menunjuk ke toko bunga. 

Saya melihat ke depan dan melihat toko bunga Warrick, yang baru saja saya kunjungi dua 
hari sebelumnya untuk membeli karangan bunga saya yang biasa. 

Tiga hari telah berlalu sejak saya bertemu pedagang Dvorg Tsarrich. Saya telah 
memperoleh izin dari ayah saya untuk pertemuan ini. 

Namun dengan satu syarat: pembantu Ratifah akan menemani Feli dan aku juga. 

Aku menertawakan kekonyolannya pada awalnya, tetapi karena dia benar-benar datang, 
aku tidak bisa menyembunyikan keterkejutanku. Sama seperti ketika Stenn bergerak di 
belakang layar untuk menugaskan Ratifah sebagai pelayan pribadi saya, saya curiga ada 
beberapa intrik tersembunyi yang terjadi, tetapi saya memutuskan untuk mematuhinya. 

"...betul sekali." 

Ratifah dianggap cukup terampil untuk ditempatkan pada posisi pelayan pribadi seorang 
pangeran. 

Aku hanya tahu sikapnya yang kurang ajar dan bebal, jadi aku hanya bisa merasa khawatir. 



Bahkan jika saya diberitahu dia terampil, saya tidak bisa membayangkan Ratifah bertarung. 
Dia mengganggu tidurku, menempatkanku pada belas kasihan Feli, bersekongkol dengan 
Stenn... 

Hanya itu yang bisa saya bayangkan dia lakukan. 

"Ngomong-ngomong, satu orang lagi akan ikut dengan kita ke reruntuhan, kan?" 

Saya ingat ketika saya berbicara dengan ayah saya secara rinci tentang permintaan Dvorg, 
Ratifah juga bersama kami, lalu mengangguk. 

"Orang seperti apa dia?" 

"Coba saya lihat ... saya akan menggambarkan dia sebagai ..." 

Saya ingat anak laki-laki yang ditugaskan Dvorg untuk menemani kami ke reruntuhan. 
Ketika saya pergi menemui Dvorg di gang belakang Rinchelle, dia mengejek saya ketika 
bajingan menyelinap ke arah saya. 

Setelah itu, jarak di antara kami semakin jauh. Ketika kami bertemu lagi baru-baru ini, yang 
saya dapatkan hanyalah "Ugh". 

Jadi jika saya harus mengungkapkan pendapat saya tentang dia dengan kata-kata--- "... 
bocah menyebalkan dengan kepribadian menyebalkan." 

Begitu aku mengatakannya--- 

"Yah, maafkan aku karena begitu menyebalkan." 

Bicara tentang iblis...Aku mendengar suara dari tidak jauh. 

Itu memang datang dari anak laki-laki yang ditanyakan Ratifah kepadaku. Pembuluh darah 
menonjol karena iritasi di dahinya. 

"Ya, itu seperti bagaimana dia terdengar ... hm?" 

---apa, kamu ada di sini!? Saya tambahkan. 

"Yah, aku menyadari kepribadianku, jadi aku tidak terlalu peduli tentang itu... yang lebih 
penting, apakah dia juga datang?" 

Anak laki-laki itu dengan tenang berjalan ke arah kami. Dia memandang Ratifah, yang 
pakaian praktisnya tidak menunjukkan bahwa dia ada di sana hanya untuk mengantar 
kami pergi, lalu ke arahku lagi. 

"Jadi sepertinya." 

Balasan saya menjelaskan bahwa saya tidak benar-benar setuju dengan itu. 



Namun, untuk anak laki-laki itu, yang penting adalah apakah Ratifah akan ikut dengan kami 
atau tidak, tentu bukan perasaanku. Dia menjawab dengan "hm." dan berbalik ke arahnya 
sekali lagi. 

Dia kemudian mulai menatap, untuk memeriksanya dari ujung kepala sampai ujung kaki. 

"Eh... permisi...?" 

"Pemeriksaan" berlangsung sekitar 10 detik. 

Bahkan Ratifah akan keberatan jika diadili secara terbuka. Dia memiringkan kepalanya ke 
samping, tetapi jawaban anak laki-laki itu sederhana. 

"Kalian berdua benar-benar mirip." 

"Kalian berdua... siapa?" 

Reaksi itu datang dari saya. 

"Ini adalah udara yang Anda miliki tentang Anda, saya kira. Kamu dan dia sangat mirip." 

"Aku... dan Ratifah?" 

"Ya." 

Alisku berkerut mendengar komentar tak terduga itu, aku menoleh ke arah Ratifah untuk 
memastikan kebenaran kata-kata itu--- "Apakah ini pengakuan cinta?" 

"Jelas hanya imajinasinya." 

Ekspresi mata terbelalak Ratifah dan reaksi konyolnya benar-benar menghancurkan 
keraguan yang kumiliki dalam mengabaikan kata-kata anak laki-laki itu. 

Aku tidak mengabaikan untuk balas menatapnya. Saya tidak mengatakan apa-apa, tetapi 
ekspresi saya dengan jelas menyatakan bagaimana kesannya benar-benar tidak masuk 
akal. 

"Tapi, kau tahu--- tidak, kurasa tidak perlu bagiku untuk mengatakannya." 

Bocah itu menghentikan kalimatnya di tengah jalan. 

Saya merasa tidak menyenangkan bahwa dia meninggalkan sesuatu yang tergantung 
seperti itu dengan sengaja. Sebelum saya bisa mendesaknya untuk mengatakan apa pun 
yang ada dalam pikirannya, dia melanjutkan. 

"Maaf, tidak apa-apa, sungguh." 

Bocah itu tertawa kecut pada dirinya sendiri dan meminta maaf. 



Tapi untuk sesaat... 

Dia menunduk dan membisikkan sesuatu pada dirinya sendiri. Saya tidak melewatkannya. 

---Apakah kotak pandora Diestburg atau semacamnya....!? 

Sayangnya, saya tidak bisa memahami arti dari kata-kata itu. 

Selagi aku memikirkan apa itu kotak pandora, anak laki-laki itu memasukkan tangan ke 
dalam sakunya dan mengeluarkan sesuatu yang mengeluarkan suara melengking. 

"Ini, ada satu untuk kalian masing-masing." 

"Apa ini?" 

"Alat ajaib yang memungkinkan kita menemukan satu sama lain jika kita terpisah. Ini 
cukup berharga, jadi pastikan Anda tidak kehilangannya." 

Alat ajaib itu tampak dan terdengar seperti lonceng merah kecil lainnya. 

"Jika kita berpisah, membunyikan bel ini akan memberi tahu kita posisi masing-masing ... 
yah, kita tidak akan pergi hari ini, jadi saya akan menjelaskan lebih detail di lain waktu. Jadi 
bawa saja itu bersamamu untuk saat ini. " 

"... tunggu, benarkah?" 

Saya tidak bisa tidak bertanya. 

Saya yakin kami akan pergi pada hari yang sama, jadi kata-kata anak laki-laki itu 
mengejutkan. 

"Tiga hari adalah waktu yang kami butuhkan untuk mempersiapkan ini. Pergi ke "Hutan 
Kejatuhan" adalah cerita lain." 

Anak laki-laki itu kemudian membunyikan bel kecil, seolah-olah menunjukkan kepada kita 
bagaimana hal itu dilakukan. 

"Jika hal-hal ini cukup untuk tidak tersesat, itu tidak akan disebut 'Hutan Kejatuhan' 
semudah itu". 

"...tempat itu bahkan bisa mempengaruhi alat sulap." 

Feli memuji kata-kata anak itu, ekspresi masam di wajahnya. 

Jika hutan bisa membuat bahkan alat sulap menjadi serba salah, apa gunanya 
menggunakan lonceng? 

Namun, sebelum saya bisa menyuarakan keraguan saya, anak itu berbicara lagi. 



"Itulah mengapa kita perlu menunggu waktu yang tepat." 

Sepertinya dia bisa melihat melalui pikiranku. 

"'Hutan Kejatuhan' dikelilingi oleh semacam cangkang yang bahkan membuat alat sihir 
tersesat. Namun dalam periode tertentu, kekuatannya menurun. Itu kesempatan kita." 

"...Saya mengerti." 

"Selama waktu itu, alat sulap ini akan terbukti berguna. Jadi langkah pertama kita adalah 
pergi ke 'Fithdan', sebuah kota di dekat hutan, untuk menunggu waktu yang tepat. Orang-
orang dari kekaisaran juga ada di sana, menyamar sebagai warga kota biasa, jadi kita tidak 
boleh menarik perhatian yang tidak diinginkan. Kami akan menggunakan nama palsu saat 
memperkenalkan diri" 

Terutama pangeran di sana, kata bocah itu sambil menunjuk ke arahku. 

"Lebih baik tidak menggunakan 'Yang Mulia' atau sejenisnya lagi. Di Diestburg, kata-kata 
itu akan membuat orang memikirkanmu atau Grerial." 
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Fithdan. 

Sebuah kota yang terletak dekat dengan "Hutan Kejatuhan", orang mungkin berpikir 
kedekatan dengan lokasi berbahaya seperti itu menyebabkannya menjadi kota kecil 
dengan populasi yang langka, tetapi, berkat hutan, daerah sekitarnya agak damai dan tak 
tersentuh oleh perang. Ini menyebabkan orang-orang berkumpul, jadi kota itu bukan 
dusun yang terpencil. 

Kami tiba di Fithdan setelah beberapa jam perjalanan dari Diestburg. 

Feli tidak bersamaku sekarang: satu-satunya yang ada di sisiku adalah pedang berwarna 
bayangan, "Spada" milikku. 

Pengawal Dvorg, anak laki-laki, tampaknya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengannya, 
jadi dia membawanya dengan paksa dan pergi ke suatu tempat. Jadi kami dibagi menjadi 
dua kelompok. 

Tak perlu dikatakan, itu berarti aku dipasangkan dengan--- "Adalah! Anda! Tetap! Sedang 
tidur!! MILIKMU!! KEBESARAN!!" 

Seorang gadis berambut coklat yang baru saja meneriakiku --- Ratifah. 

"Ya, sampai Feli kembali, itu rencanaku." 

Ketika Feli kembali, dia mungkin akan membangunkanku, pikirku --- masih terbungkus 
selimut, yang coba ditarik oleh Ratifah. 

"Lagi pula mereka akan mengumpulkan informasi, jadi sebaiknya kita tidur siang, bukan?" 

Selamat malam. 

Aku meringkuk menjadi bola, membungkus diriku dengan selimut lagi. 

Karena kami harus menunggu waktu yang tepat untuk memasuki hutan, kami 
membutuhkan tempat tinggal. 

Anak laki-laki itu, pendamping Dvorg, sudah menyiapkan dua kamar untuk kami: satu 
kamar untuk dirinya sendiri dan kamar triple untuk Feli, Ratifah, dan aku. 

Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, aku dengan cepat terjun ke tempat tidurku, 
juga memicu pertempuran sia-sia dengan Ratifah. 15 menit telah berlalu, tetapi tidak ada 
tanda-tanda akan berakhir. 



"Itu tidak baik! aku tidak akan mengizinkannya!! Saya tidak akan pernah membiarkan 
perilaku manja seperti itu !! " 

"... dan kebenarannya adalah?" 

"Suatu hari kamu pergi makan siang dengan kepala pelayan lagi. Kenapa kau tidak pernah 
mengajakku keluar!? Ini adalah kesempatan yang sempurna!! Belikan aku sesuatu yang 
bagus!! Silahkan?" 

Seseorang perlu melakukan sesuatu tentang pelayan ini. 

Tidak mau mendengarkan kekonyolannya lagi, aku menutup telingaku dengan tangan. 

"Yang mulia!! Yang mulia!! MILIKMU!! KEBESARAN!!" 

Ratifah mulai menggoyangkan tubuhku, yang bergerak tanpa sadar. 

"Apakah kamu benar-benar puas dengan ini!?" 

Ratifah tersenyum. 

Aku tidak bisa melihat wajahnya melalui selimut, tapi dari nada suaranya, aku tahu ada 
seringai jahat di wajahnya. 

Namun, saya memutuskan untuk tidak bereaksi. Aku tidak ingin mempermainkannya lagi, 
jadi aku pura-pura tidak mendengar. 

"Jika kepala pelayan entah bagaimana mengetahui hal ini, itu bukan salahku, aku akan 
memberitahumu!" 

Bagaimanapun? Bukankah kau satu-satunya cara dia bisa tahu? ...adalah apa yang ingin aku 
teriakkan padanya, tapi menahan diri dengan sabar. 

Ratifah jelas meremehkan keterikatan saya pada tidur. Sampai beberapa bulan sebelumnya 
saya menghabiskan sebagian besar hari untuk tidur, tetapi baru-baru ini saya bahkan tidak 
tidur setengah hari. 

Dengan kata lain, batas saya tidak diketahui: Saya telah memecahkan rekor rata-rata sejak 
lama. 

"Hah, naif sekali. Itu mungkin berhasil dengan saya yang lama dari beberapa bulan yang 
lalu, tetapi tidak lagi. Untuk menahan diri dan tidak dimarahi, atau melupakan menahan 
diri dan dimarahi...Saya memilih yang terakhir, tangan ke bawah. Jadi bangunkan aku tiga 
menit sebelum kepala pelayan kembali, oke?" 

"Mmng...." 



Segalanya tidak berjalan seperti yang diharapkan Ratifah. 

Setelah beberapa detik gigi menggemeretakkan dan menggertakkan--- "...dipahami. Jika 
kamu mengatakannya seperti itu, maka aku tidak punya pilihan!!" 

Baris berikutnya membuatnya terdengar seperti penjahat murahan. 

Sejujurnya, aku punya firasat buruk tentang itu. 

Padahal aku sudah memutuskan untuk tidur. Bahkan jika Feli akan memarahiku nanti, aku 
akan tidur nyenyak dan santai dan memulihkan kelelahanku sehari-hari. 

Jadi, bahkan jika aku merasakannya, satu demi satu... 

Bahkan jika saya merasakan tekanan yang meningkat dari selimut yang menumpuk di atas 
saya, saya tetap diam. Besi saya yang tak tergoyahkan akan membuat saya tetap diam. 

...atau setidaknya, memang seharusnya begitu. 

"Karena Yang Mulia sangat dingin padaku, aku tidak punya pilihan selain bermain bola 
sendirian." 

Main bola? Apa? 

Saat itu juga--- 

Tubuhku, bidang pandangku, seluruh dunia mulai bergerak. 

"T-tunggu, kamu tidak bisa ser---" 

Mengapa selimut saya bertambah berat secara bertahap? Pertanyaan itu akhirnya 
terjawab. Bagian terakhir dari teka-teki ditemukan. Begitulah rasanya. 

"Tolong jangan khawatir! 'Bahkan jika Anda sedikit menganiaya Pangeran Fay, saya akan 
memaafkan Anda.' Pangeran Stenn memberitahuku secara pribadi!!" 

"Sekarang aku lebih khawatir!! Kotoran!! Sialan kamu Stenn, kamu akan membayar untuk 
ini...!!" 

Lapisan demi lapisan selimut. 

Meringkuk menjadi bola adalah kesalahan fatal. Saya akhirnya secara tidak sengaja 
menjebak diri saya dalam sebuah bola untuk dimainkan oleh Ratifah. 

"Ini aku!!!" 

"Oke!! Oke!! aku akan bangun!! Aku akan bangun jadi sto-stop! aku akan pu--- gah..." 



Saya dijatuhkan dari tempat tidur dan berguling-guling di sekitar ruangan, tanpa ampun. 

"Apakah kamu benar-benar bersungguh-sungguh?" 

Saya segera mengibarkan bendera putih dan amukan Ratifah berhenti. 

"Betulkah. Kali ini aku benar-benar serius. Benar-benar luar biasa." 

Meskipun mual dan pusing, saya berhasil memohon belas kasihan, meskipun kosakata saya 
telah terbang keluar jendela. Jika saya bisa menjulurkan kepala saya keluar dari selimut, 
saya yakin saya akan mengangguk putus asa, seperti mainan plastik yang rusak. 

"Hmm...kedengarannya cukup mencurigakan..." 

"Tidak!! Sama sekali tidak!! Hentikan!! Atau aku akan benar-benar muntah!!" 

"Dan kebenarannya adalah?" 

"Sudah hentikan kau pelayan bodoh!" 

"Ya, aku ingin bermain bola lagi!" 

"Tidak! Tidak, itu lelucon!! Hanya bercanda!! Percayalah, ayolah... hei... hei!!!" 

Mengabaikan permohonanku, permainan bola mengerikan Ratifah berlanjut selama tiga 
menit lagi--- ~ 

"A-aku pikir aku sudah mati ..." 

Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya pergi dengan Feli ... 

Jelas menunjukkan pertobatan saya, saya bergumam sambil terengah-engah dan mengi. 

Tubuhku dipenuhi keringat yang tidak menyenangkan, aku terhuyung-huyung ke tempat 
tidur dan duduk di atasnya, lalu menatap sumber kemalanganku. 

"Sekarang Yang Mulia akhirnya bangun, mari kita pilih nama palsu kita, seperti yang 
dikatakan bocah itu! Kita perlu melakukan itu sebelum kita bisa melakukan apapun di kota 
ini!" 

Meskipun menjadi penyebab keadaanku saat ini, Ratifah membiarkan tatapanku lewat, 
seperti angin sepoi-sepoi melalui cabang-cabang pohon willow. 

Melihatnya membuatku merasa konyol karena melotot, jadi aku menatap langit-langit 
dengan lemah. 

"Nama palsu, ya ..." 



Aku kembali menatap Ratifah. 

Yang muncul di benak saya awalnya adalah nama panggilan saya sebelum saya menjadi Fay 
Hanse Diestburg. Aku mengingatnya, tapi aku tidak bisa mengatakannya dengan mudah. 
*** (Shizuki) adalah nama seseorang yang sudah meninggal. Jadi saya ragu untuk 
menggunakannya. 

Saya belum punya niat untuk mati, jadi rasanya tidak benar menggunakan nama orang 
mati. 

Jika saya harus menggunakan nama selain Fay Hanse Diestburg, saya tidak bisa tidak 
memikirkan nama itu. Alasannya mungkin karena keterikatanku yang kuat padanya. 

... tidak, bukan itu. 

Aku ingin dipanggil dengan nama itu. 

Dalam hati saya, saya berharap itu terjadi. 

Dipanggil "Shizuki" seperti biasa lebih penting dari apapun. Aku menyukainya. Baru-baru 
ini saya memiliki lebih banyak kesempatan untuk menggunakan "Spada" saya, jadi saya 
mungkin merasa sentimental. 

Saya ingin orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang tidak ingin saya kehilangan, 
memanggil nama saya. Emosi yang benar-benar duniawi itu mengambil alih. Yang lemah, 
aku yang cengeng. 

Terutama dalam kasus Ratifah, karena dia adalah salah satu dari sedikit orang yang 
memperlakukan saya tanpa batasan atau jarak, seperti yang biasa dilakukan oleh mentor 
saya dan yang lainnya. Bahkan lelucon jahat yang baru saja dia lakukan padaku tidak 
memiliki sedikit pun kebencian. 

Bahkan jika itu adalah nama yang tenggelam dalam kesendirian dan kesedihan...Aku tidak 
bisa menahan diri. 

"--------- Shizuki." 

Saya mengucapkannya untuk pertama kalinya dalam hidup ini. 

Mungkin karena itu adalah nama yang digunakan oleh orang-orang yang saya sayangi, saya 
merasakan rasa nyaman dan nostalgia yang tak terlukiskan di dalam hati. 

"Kalau begitu, mari kita gunakan Shizuki untukku." 

"Shizuki? Pangeran?" 

"Ya, Shizuki. Saya yakin saya tidak akan membuat kesalahan dengan itu." 



Jika saya dipanggil "Shizuki" saya pasti akan mengerti itu berarti saya. Tidak ada risiko 
bereaksi tidak wajar atau canggung. 

Saya yakin tidak ada nama yang lebih baik untuk dipilih jika saya harus menyembunyikan 
nama Fay Hanse Diestburg. 

Nama itu, bagaimanapun, terikat pada kenangan yang tak tergantikan. 

Penyesalan yang ingin saya tinggalkan. Rasa kesendirian. Mereka semua datang dengan itu. 

Itu adalah sesuatu yang sangat penting, tetapi pada saat yang sama simbol kerugian yang 
ingin saya lupakan. 

"Bolehkah saya bertanya mengapa nama seperti itu?" 

Ratifah menatap lurus ke mataku dan menanyakan pertanyaan itu dengan nada serius, 
agak berbeda dari sikapnya yang biasa. 

Itu hanya nama palsu, tidak ada alasan khusus. 

Begitulah cara saya ingin menutup topik, tapi ... 

"Saya yakin Yang Mulia hanya akan mengganti huruf atas nama Anda, jadi ..." 

Ratifah dengan cepat menjelaskan dirinya sendiri, mungkin memahami bahwa saya merasa 
sulit untuk menjawabnya. 

Memang benar bahwa aku di masa lalu pasti akan melakukan hal seperti itu. Jadi saya 
merasa lebih sulit untuk mengatakan sesuatu. 

Aku berdiri di sana dengan mulut setengah terbuka, tidak mampu mengucapkan kata-kata 
yang telah kusiapkan. 

"Jadi aku bertanya-tanya bagaimana kamu bisa mendapatkan nama seperti itu." 

Saya baru saja memikirkannya secara acak... hanya itu yang perlu saya katakan. Tapi entah 
kenapa, menatap wajah Ratifah membuatnya tidak mungkin untuk berbohong. 

"Kenapa nama seperti itu...?" 

Tetap diam juga terasa canggung, jadi aku mengulangi pertanyaannya, ekspresi bermasalah 
di wajahku. 

Aku menggaruk kepalaku sedikit. 

"...yah, kurasa..." 

Saya hanya perlu mengucapkan kata-kata dalam hati saya. 



Tapi saya menolak. 

Saya belum punya niat untuk mengungkapkan diri saya yang paling dalam. Tapi aku ingin 
mereka tahu. Untuk menelepon saya. Saya merasakan keinginan yang kontradiktif seperti 
itu di dalam diri saya, di suatu tempat. Menyadari hal itu menempatkan saya di tempat 
bahkan lebih. 

Mengapa saya memilih nama itu? 

Saya benar-benar ... bertanya-tanya mengapa. 

--- mungkin karena melihat Ratifah atau Feli, orang-orang penting bagi saya dalam hidup 
ini, saya teringat mentor saya dan yang lainnya. Jadi kata itu keluar begitu mudah. 

Jadi saya berkata pada diri sendiri, seolah-olah batin saya telah benar-benar mengetahui 
masalahnya. Aku membayangkan seorang pendekar pedang yang memegang pedang 
berwarna bayangan menatapku, tersenyum tipis. 

"Kurasa aku hanya ingin menggunakannya." 

Saya mengerti bagaimana perasaan saya sebenarnya, tetapi berbohong untuk 
menyembunyikannya, karena malu. 

Apakah saya berhasil menyembunyikan perasaan saya yang tidak stabil? 

Saya sangat khawatir tentang hal itu sehingga saya tidak bisa menatap mata Ratifah. 
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"Hei, Ratifah." 

Segera setelah meninggalkan penginapan. 

"Kenapa kau ikut denganku sejak awal?" 

Aku tidak bermaksud bertanya mengapa dia bersamaku sekarang. 

Tetapi tentang alasan yang lebih dalam mengapa dia memutuskan untuk ikut denganku ke 
"Hutan Kejatuhan". 

"Mengapa...?" 

Mungkin Ratifah tidak mengerti pertanyaan itu. Dia hanya menatapku, bingung. 

"Ya, mengapa kamu datang jauh-jauh ke 'Hutan Kejatuhan'." 

Saya mengerti mengapa Feli akan datang. 

Setelah Afillis, dia menemaniku ke mana-mana. Ayah, atau mungkin Grerial, melihat kami 
sebagai semacam tim. 

Ketika saya memikirkan hal ini, wajah kakak laki-laki saya yang lain, orang iseng, muncul di 
benak saya. 

Stenn dan seringai nakalnya yang biasa. 

Dia tidak pernah menunjukkannya, tetapi dia memikirkan hal-hal pada tingkat yang lebih 
dalam daripada orang lain. Dia tidak akan pernah membiarkan Ratifah pergi bersamaku 
tanpa alasan. 

Jadi saya memanfaatkan kesempatan untuk berdua saja dengan Ratifah untuk bertanya. 

"Yah, kamu lihat ..." 

Dia mungkin mengerti bahwa pertanyaan saya dimotivasi oleh dugaan yang kuat. 

Dia tidak mengulangi alasan yang dia katakan sebelumnya dan tampaknya memilih kata-
katanya dengan hati-hati. 

"Jika aku bilang aku tertarik dengan reruntuhan itu, apakah kamu percaya padaku?" 

"Ratifah tertarik dengan reruntuhan? Hmm..." 



"Aah! Lihat kamu! Aku mengungkapkan rahasia yang aku sembunyikan bahkan dari kepala 
pelayan, dan kau menatapku seperti itu!! Kamu tidak percaya padaku sedikit, kan !? " 

"Yah, itu sama sekali tidak sepertimu." 

Jadi jangan salahkan saya karena sulit dipercaya, saya tertawa. 

Saya mengerti bahwa kata-kata saya tidak masuk akal. Tapi gambaran mental saya tentang 
Ratifah tidak cocok dengan apa yang dia katakan. 

"Yah, aku melihat dari mana kamu berasal ..." 

Aku tahu itu tidak terdengar seperti aku, sebenarnya. 

Tawa masam Ratifah menyiratkan bahwa dia menyiratkan sesuatu seperti itu. 

"Sejujurnya, saya tidak begitu tertarik dengan sejarah. Tapi kali ini spesial. Jika intuisi saya 
benar, ada sesuatu yang harus saya ketahui tentang sejarah di sini." 

Jadi aku ikut denganmu, pungkas Ratifah. 

Nada dan perilakunya sangat berbeda dari biasanya, jadi aku tahu ada alasan luar biasa di 
baliknya. Ratifah pasti juga memiliki keadaan kompleksnya sendiri, seperti orang lain. 

Jadi Stenn pindah demi dia. Memikirkannya seperti itu, rasanya masuk akal. 

"Ah, benarkah." 

"...kau tidak bertanya apa maksudku?" 

"Ha ha." 

Aku hanya bisa tertawa mendengar pertanyaan Ratifah. Tapi aku tidak mengolok-oloknya. 
Sebaliknya, saya menertawakan diri sendiri. 

"Ada hal-hal yang tidak bisa saya katakan juga, serta hal-hal yang tidak akan pernah saya 
lepaskan. Itu adalah hal yang sama. Jika Anda ingin berbicara, saya akan mendengarkan, 
tetapi bukan itu masalahnya, bukan? Jadi saya tidak punya alasan untuk bertanya, saya juga 
tidak bisa memikirkan alasan mengapa saya harus memaksa Anda untuk berbicara, Ratifah. 

"Jadi kamu tidak akan bertanya." 

"Aku bertanya padamu mengapa sejak awal karena itu perlu untuk bisa melindungimu. 
Saya tidak akan menerobos ke dalam keadaan pribadi Anda lebih dari ini. " 

Lebih dari segalanya, aku berutang padanya. 



Karena meskipun jawaban saya tidak jelas, dia tidak meminta saya untuk mengklarifikasi 
alasan saya di balik nama palsu yang saya pilih. 

"Untuk melindungiku?" 

"Itulah alasan saya untuk hidup, penyakit kronis yang tidak kunjung sembuh. Jadi biarkan 
aku yang melakukannya." 

Untuk beberapa alasan, mata Ratifah menyipit dan dia menunduk, seolah dia tidak tahan 
untuk menatap mataku. Bahunya bergetar. 

"...ha...hahahaha!!" 

Setelah beberapa saat, saya mendengar tawa hangat. 

"Nama 'Shizuki' sama sekali tidak sepertimu. Melindungi orang lain adalah penyakit kronis 
Anda? Sejak kapan kau berbicara seperti itu? Saya pikir penyakit kronis Anda adalah tidur 
dan berbaring?" 

Ratifah dengan bercanda menolak kata-kataku. 

"...diam." 

Aku tahu itu dengan cukup baik. 

Jadi aku balas meludah padanya. 

"Tetapi- " 

Masih tersenyum, Ratifah menatapku. 

"---Jika kamu berkata begitu, maka aku akan membiarkan Shizuki melindungiku." 

"---------" 

Untuk sesaat, pikiranku kosong. 

Kata-kata yang akan saya katakan menghilang tanpa jejak. Saya benar-benar tidak bisa 
berkata-kata, mata terbelalak, mulut saya tertutup. 

Alasannya adalah karena mereka terlihat mirip satu sama lain. 

Karena Ratifah terlihat dan terdengar sangat mirip dengan dia sehingga aku melihat siluet 
dia. Jadi saya tidak bisa berbicara. 

Aku juga tidak bisa berpikir. 



Biasanya, aku akan berusaha menyembunyikannya, tapi kali ini aku tidak bisa berbuat apa-
apa. 

Saya tidak benar-benar panik, tapi saya pasti terlihat tidak wajar. 

"...? Apakah ada yang salah?" 

Ratifah bertanya, bertanya-tanya tentang kesunyianku yang tidak biasa. Berkat itu, saya 
bisa mendapatkan kembali bantalan saya. 

"Tidak... tidak ada." 

Aku menyadarinya. 

Kadang-kadang saya melihat siluet seseorang dari kelompok mentor saya tumpang tindih 
dengan orang lain di depan mata saya. 

Karena saya mengambil "Spada" saya di tangan lagi dan mulai menyusuri jalan seperti 
kehidupan saya sebelumnya, itu menjadi lebih jelas. 

"Ngomong-ngomong, aku kelaparan." 

Itu sudah lewat tengah hari. 

Rasanya dipaksakan, tetapi saya memutuskan untuk mencoba dan mengubah topik 
pembicaraan. 

"Memang, aku juga! aku kelaparan! Ayo makan sesuatu yang enak dengan uang saku 
Shizuki!" 

"Aku tidak pernah bilang aku akan membayarmu juga!!" 

Mungkin dia tidak menyadarinya? 

Atau mungkin dia bertindak karena pertimbangan. 

Ratifah kembali ke perilakunya yang biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya sangat 
menghargainya. 

Saya merasa sangat menyesal. 

Tepat saat itu... 

Bahu kananku menabrak seseorang. 

"...permisi." 



Pria yang menabrakku mungkin sedang terburu-buru, saat dia terus berjalan bahkan tanpa 
melihatku. 

Ciri khasnya adalah rambut flaxen pendek dan kacamata hitam. 

Pikiran saya, bagaimanapun, diliputi oleh informasi yang saya terima bukan melalui 
penglihatan, tetapi melalui penciuman. 

---kau berbau busuk. 

Saya tidak mengatakannya dengan lantang, tetapi itu adalah kesan terkuat saya tentang 
pria itu. 

Bau karat dan daging terbakar. 

Aura kematian yang begitu kuat hingga aku mengerutkan kening. Bau memuakkan begitu 
lazim di medan perang. Itulah bau yang melekat pada pria itu. 

Jadi tangan saya secara naluriah pergi ke "Spada" saya. Namun, dia sudah tidak terlihat di 
mana pun, jadi saya berhenti. 

"Shizuki?" 

Saya melihat ke bahu kanan saya, di mana pria itu menabrak saya, ketika Ratifah 
memanggil nama saya. 

"...tidak apa. Ayo makan sudah." 

◆◆pa 

"Lalu, apa urusanmu denganku?" 

Di gang belakang yang sepi, seorang wanita --- Feli von Yugstine mengajukan pertanyaan 
yang penuh dengan intimidasi kepada pemuda di depannya. 

Apa yang dia inginkan darinya? 

"Tolong jangan marah seperti itu. Saya orang yang benar-benar normal, tidak seperti 
tuanmu. Jika kamu menatapku begitu intens, aku mungkin akan pingsan." 

Terlepas dari permintaan pengawalan Dvorg Tsarrich dari anak laki-laki itu, Feli tidak 
berniat untuk melunakkan pendiriannya. 

"Kamulah yang mengancamku lebih dulu, mengatakan bahwa akan buruk jika Yang Mulia 
mendengar ...?" 

"Itu bukan ancaman ... hanya pertimbangan dari pihak saya." 



"Itu tidak membuat banyak perbedaan bagi saya." 

Alasan Fay Hanse Diestburg dan Feli von Yugstine saat ini berpisah. 

Itu semua berawal dari sesuatu yang dikatakan pemuda itu. 

Jika Anda tidak memiliki sesuatu yang penting untuk dikatakan, saya akan segera pergi. 
Nada dan ekspresi Feli jelas menyiratkan hal ini, jadi bocah itu dengan cepat melanjutkan. 

"Seperti yang aku katakan padamu dan Pangeran itu, tuanku sangat tertarik pada 
peninggalan kuno." 

"...iya benar sekali. Aku sudah tahu itu." 

"Tapi dia berbohong tentang satu hal pada kalian berdua. Alasan mengapa dia begitu 
tertarik pada mereka jelas bukan karena uangnya. Tapi karena tanah air dan kakek-
neneknya dihancurkan oleh sesuatu yang berhubungan dengan relik, rupanya." 

Bocah itu kemudian mengangkat jari telunjuknya dan melanjutkan. 

"Satu pertanyaan. Mengapa Anda berpikir bahwa orang yang benar-benar rata-rata, tanpa 
latar belakang atau kemampuan khusus apa pun, dapat berhasil dikenal di seluruh dunia 
sebagai pedagang yang kuat? " 

"Apakah itu- " 

Bahkan mungkin? 

Feli tidak menyelesaikan kalimatnya, tetapi mudah untuk mengatakan apa yang ingin dia 
katakan. Bocah itu menyadarinya, jadi dia tidak berhenti berbicara. 

"Itu memang. Karena ibu tuanku tahu resep untuk membuat obat tertentu." 

"Sebuah obat?" 

"Aku yakin kamu juga tahu tentang itu. Lagipula, bahan untuk obat itu adalah ramuan obat 
yang tumbuh di 'Gunung Roh'." 

"---------" 

Ekspresi Feli jelas menunjukkan keterkejutannya. 

"Tolong tunggu sebentar. Apakah Anda mengatakan ... 'Gunung Roh?'" 

"Ya." 

"Di mana kamu mendengar itu--- tidak, bahkan jika kamu mendengarnya di suatu tempat, 
ramuan di sana hanya bisa dibuat dengan---" 



"Oleh para elf yang tinggal di 'Gunung Roh'. Betul sekali. Tuannya mengatakan hal yang 
sama: hanya dia yang bisa meramu obat dari mereka." 

Tidak aneh bagi Feli untuk kehilangan kata-kata. 

Karena dari sudut pandang Feli von Yugstine, "Gunung Roh" yang disebutkan anak laki-laki 
itu adalah tempat dia dilahirkan. Tempat dia tinggal sebelum dijemput oleh mantan raja 
Diestburg. 

Namun- 

"Tidak... tidak mungkin. Saat itu, semua orang yang tinggal di 'Gunung Roh' 
terbunuh...semuanya kecuali aku...!! Saya adalah satu-satunya yang masih hidup karena 
saya adalah 'Pendeta'...!!" 

"Kamu tidak salah. Tapi tuanku tidak berada di 'Gunung Roh' pada waktu itu. Karena dia 
adalah putri seorang elf yang melarikan diri dengan manusia...setengah peri." 

Itu juga alasan mengapa dia menggunakan alias. 

Jadi menyimpulkan anak itu. 

"Dan jika intuisi tuanku benar, monster yang menyerang 'Gunung Roh' berhubungan 
dengan relik kuno. Ada kemungkinan besar bahwa reruntuhan jauh di dalam 'Hutan 
Kejatuhan' mengandung informasi tentangnya." 

"...kenapa kau memberitahuku semua ini?" 

"Kamu harus menanyakan itu pada tuanku --- aku hanya seorang utusan atas namanya. 
Tapi sekarang kamu tahu kenapa aku bilang aku perhatian, kan?" 

Feli menggigit bibir bawahnya, terdiam. 

"Ketika saya bertemu Pangeran di Rinchelle, saya mengetahui bahwa dia terlalu dekat 
dengan orang-orang yang dekat dengannya. Mungkin saya tidak khawatir, tetapi saya pikir 
lebih baik tidak membiarkan orang lain mendengar. Jadi saya menciptakan kesempatan ini 
bagi kita untuk sendirian. Jika aku tidak bertindak dengan paksa seperti ini, kita tidak akan 
pernah punya kesempatan, kan?" 

"...Aku berterima kasih atas pertimbanganmu." 

Bisnisnya sekarang mungkin sudah berakhir. 

Jadi aku harus kembali dengan cepat. 

Jadi pikir Feli saat dia berbalik dari bocah itu dan mulai berjalan. 



"------------" 

Pada saat yang sama, bocah itu mengatakan sesuatu. 

Feli berjalan pergi dengan cepat, sehingga kata-katanya gagal mencapai telinganya. 

Feli pergi seolah-olah melarikan diri dari gang. 
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Saya pergi makan siang dengan Ratifah dan akhirnya membayar semuanya. Karena dia 
menggunakan kesempatan itu untuk memuaskan setiap keinginannya yang terakhir, kami 
kembali ke penginapan kami pada sore hari. 

Dua lainnya sudah kembali, jadi saya menemukan Feli duduk di tempat tidur. 

Ruangan itu telah dihancurkan oleh kejenakaan Ratifah yang merusak, tetapi --- tentu saja 
berkat Feli --- itu dalam keadaan yang sama dengan yang kami temukan setelah check-in 
sekarang. 

"Kamu kembali cukup awal." 

Aku melirik Ratifah, berdiri di sampingku dengan tangan di perutnya, lalu berbicara. 

"Ya, ternyata butuh waktu yang sangat sedikit. Ngomong-ngomong, kenapa Ratifah terlihat 
kesakitan?" 

"Karena dia memiliki sesi pesta yang cukup mengesankan. Anda menuai apa yang Anda 
tabur, seperti yang mereka katakan." 

"Saya mengerti..." 

Apakah begitu, kata Feli. 

Dia kemudian tersenyum tak berdaya pada Ratifah. 

"H-hei, sangat jarang Shizuki membayar makananku juga!! Tentu saja aku akan makan 
sedikit..." 

"...Shizuki...?" 

Ratifah mengeluarkan aliran alasan sambil menahan mulutnya. Feli bereaksi terhadap 
nama yang tidak biasa itu. 

"Dia bilang aku harus menggunakan nama palsu, kan?" 

"Jadi kamu memilih Shizuki...? Kedengarannya tidak seperti Yang Mulia, tapi itu nama yang 
bagus." 

Feli mungkin berpikir bahwa saya baru saja membuat nama dari huruf-huruf yang 
menyusun Fay Hanse Diestburg juga. 



"Tetap saja... aneh sekali. Di kepala saya, saya tahu itu nama palsu, tetapi, untuk beberapa 
alasan, rasanya sangat wajar untuk memanggil Anda seperti itu, Yang Mulia. " 

"Ah!! Aku tahu, aku merasakan hal yang sama!! Untuk beberapa alasan, rasanya sangat 
mudah untuk diingat dan digunakan..." 

"Mungkin namamu adalah Shizuki di kehidupan sebelumnya, Yang Mulia." 

Begitu kata Feli, mengikuti ucapan Ratifah, setengah bercanda. 

Itu sangat cocok, tambahnya. 

Komentar yang santai dan ringan. 

Namun, pada saat yang sama, itu juga merupakan kebenaran yang tak terbantahkan. 

"Siapa tahu." 

Padahal saya tidak terguncang. 

Saya bertindak sebagai penyendiri seperti biasa. 

Saya tidak mengkonfirmasi atau menyangkal. Itu adalah sikap yang akan saya tegakkan. 

"Ngomong-ngomong, di mana bocah itu?" 

Aku bertingkah seolah baru mengingatnya dan bertanya pada Feli. 

Dia kemudian menatapku, terkejut. 

Itu juga hanya berlangsung satu detik. 

"Kurasa... dia ada di kamarnya. Tapi bagaimana dengan dia?" 

Aku merasakan tatapan Feli berubah lebih tajam saat aku menyebut anak itu. 

Apa terjadi sesuatu saat mereka bersama? 

Saya mempertimbangkannya sejenak, lalu menyimpulkan bahwa kepribadian mereka 
mungkin hanya tidak cocok dan berhenti memikirkannya. 

"Ada sesuatu yang harus aku tanyakan." 

"Tanyakan dia?" 

"Dia menyuruh kita menunggu waktu yang tepat, bukan? Jadi saya ingin tahu kapan itu 
akan terjadi, kurang lebih. Ada juga hal lain yang menarik perhatian saya." 



Bau busuk yang menyengat tidak mau meninggalkan lubang hidungku. 

Tidak ada ruginya bertanya, jadi saya berpikir untuk menyebutkan hal itu kepadanya juga. 

Karena saya pikir anak itu pasti tahu banyak hal. 

Bau darah mentah memicu kekhawatiran saya, bersama dengan kecurigaan bahwa 
kekaisaran terlibat. 

Itu semua menyebabkan kekhawatiran saya tumbuh, menyelesaikan teka-teki di kepala 
saya dengan cara yang bengkok. 

"...Apakah begitu." 

Feli terlihat canggung. 

Dia bahkan terlihat muak ketika dia menjawab. 

Seolah-olah dia tidak ingin aku berbicara terlalu banyak dengan anak laki-laki itu. Mau tak 
mau aku menerima kesan seperti itu. 

"Jadi, bagaimanapun, aku akan meninggalkan Ratifah dalam perawatanmu." 

"Aah...sakitnya...aku benar-benar makan terlalu banyak..." 

Ratifah masih memegangi mulut dan perutnya dengan tangannya, rintihan kesakitan keluar 
dari bibirnya dari waktu ke waktu. Aku dengan ringan mendorongnya kembali ke arah Feli. 

Aku kemudian berbalik dan meletakkan tangan di kenop pintu. 

"Aah, aku hampir lupa." 

Aku berhenti di jalurku. Tanganku meraih "Spada" di pinggangku dan mengeluarkannya 
dari sarungnya. 

"Aku akan menyerahkan ini padamu." 

Saat aku mengatakannya, aku berbalik dan melemparkan "Spada" ke Feli. 

Ini adalah kedua kalinya aku mempercayakan "Spada" padanya. 

Pertama kali, saya melakukannya karena khawatir. 

Dan kali ini juga--- 

"Ayo, tertawa." 

Karena bayangan yang menggantung di atas ekspresinya menggangguku. 



"Kami hanya membutuhkan satu orang yang merepotkan dengan malapetaka dan 
kesuraman yang menempel di wajahnya, dan itu adalah aku. Tetaplah terlihat seperti itu 
dan kamu tidak akan pernah bahagia." 

Kata-kataku rupanya membuatnya menyadarinya. 

Agak terlambat, tapi Feli berpura-pura tersenyum. 

Itu benar-benar dipaksakan, sama seperti senyuman yang kukenakan saat membunuh. 

"Aku tidak tahu apa yang dilakukan bocah brengsek dan kepribadian busuknya itu padamu, 
tapi ..." 

aku melanjutkan. 

Wanita bernama Feli von Yugstine ini selalu menunjukkan emosinya dengan jelas. 

Saat dia khawatir. Saat dia marah. Saat dia sedih. 

Ragam ekspresinya sangat kaya dan beragam, sehingga mudah untuk dikenali. 

Hal yang sama yang mentor saya dan yang lainnya biasa katakan kepada saya. 

---Itu membuatku merasa lebih dekat dengannya. 

Saya ingat bahwa saya pernah seperti itu. Yah, bukan karena saya telah banyak berubah... 
jika saya berubah, itu hanya dalam cara yang buruk... 

Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa ingin menertawakan diriku sendiri. Jadi 
saya membuang garis pemikiran itu untuk saat ini. 

"Saya yakin itu terasa aneh datang dari saya, tetapi saya benar-benar berpikir bahwa 
tertawa tanpa berpikir banyak tentang apa pun, seperti yang dilakukan Ratifah, adalah 
pilihan terbaik." 

"H-hei!! Caramu mengatakannya, itu seperti aku hanya seorang bimbo yang bebal!!" 

Ratifah melanjutkan dengan marah, mengklaim bahwa saya tidak sopan, sementara juga 
hampir tidak menjaga agar isi pestanya tidak tumpah, sehingga klaimnya tidak memiliki 
banyak kredibilitas. 

"...Baiklah." 

Bahkan jika saya mengatakan itu. 

Ada saat-saat ketika tidak peduli seberapa besar Anda ingin tersenyum dan bertindak 
seperti tidak ada yang terjadi, Anda tidak bisa. Aku tahu itu lebih dari siapa pun. Jadi aku 
tidak bisa menyuruhnya tertawa. Tapi jika ada saatnya dia tidak bisa tertawa, jika dia 



terluka, atau sedih. Di saat seperti itu--- "Aku mungkin tidak bisa diandalkan, tetapi kamu 
bisa mengandalkanku ketika saatnya tiba." 

Kesepian dan kesendirian terlalu menyakitkan. 

Memiliki seseorang. 

Setidaknya satu orang yang bisa Anda percaya. Terkadang, fakta itu cukup untuk merasa 
diselamatkan. Saya tahu itu dengan baik, jadi saya mengucapkan kata-kata itu kepada Feli, 
tidak peduli betapa tidak cocoknya saya dengan kata-kata itu. 

"Aku adalah 'Pangeran Sampah' yang satu-satunya bakatnya adalah menggunakan pedang, 
tapi aku bisa membantu ketika saatnya tiba. Jadi- " 

Jadi tolong, jangan menghilang seperti mentor saya dan yang lainnya. 

Kata-kata yang lebih mirip dengan permohonan ketakutan muncul di pikiranku, tetapi aku 
menyegelnya pada detik terakhir dan menghentikan kalimatku di tengah jalan. Mereka 
terlalu menyedihkan. 

Saya kemudian menambahkan kata lain, untuk membatalkan kecanggungan. 

"Jangan terlalu memikirkannya." 

Aku memutar kenop pintu dan membuka pintu. 

"Saya berterima kasih atas kata-kata Yang Mulia, meskipun Yang Mulia selalu yang paling 
banyak berpikir ... saya akan menerima kata-kata Anda dengan jujur." 

"Hm." 

Saya telah benar-benar berbicara rendah padanya. 

Aku tahu itu dengan cukup baik. 

Setelah menutup pintu di belakangku, aku menghela nafas pada diriku sendiri. 

"Itu benar-benar tidak seperti saya ..." 

Tentu saja, dia akan mengatakan itu, tambahku. 

Untuk membantu orang lain. Untuk membimbing orang lain. Tindakan yang sama sekali 
tidak cocok untukku. Bagaimanapun, saya dulu hidup hanya berkat bantuan orang lain. 

Kata-kata saya tidak memiliki bobot sama sekali. 

Tetapi... 



Walaupun demikian. 

"Memiliki seseorang yang dapat Anda percayai sudah cukup untuk merasa diselamatkan 
kadang-kadang." 

Jadi itu baik-baik saja, untuk saat ini. 

Saya merasa bahwa saya dan Feli sangat mirip. 

Saya mengulanginya untuk diri saya sendiri dan mulai berjalan lagi. Kamar anak laki-laki 
itu dekat. 

~ 

Ketukan. 

Buku-buku jariku membentur pintu hanya sekali. 

"Hm? Siapa ini?" 

"Saya." 

"Aah, kamu? Apa yang salah? Apakah kamu membutuhkan sesuatu?" 

"Ada yang ingin aku tanyakan." 

Saya pikir tidak benar menggunakan nama asli saya dengan orang yang menyuruh saya 
menggunakan nama palsu, jadi saya menjawab dengan kata ganti orang pertama. 

Itu sudah cukup baginya untuk mengenaliku, rupanya. Aku mendengar pintu dibuka. 

Pintu sedikit terbuka dan anak itu menunjukkan wajahnya. 

Dia memegang ember kayu berisi handuk dan pakaian, mungkin pakaian ganti. 

Jelas perlengkapan mandinya. 

"Aku baru saja akan mandi, jadi bisakah kita bicara nanti? Atau maukah Anda bergabung 
dengan saya? Kita bisa 'menelanjangi' diri kita satu sama lain, seperti yang mereka 
katakan." 

Aku ragu sejenak, lalu mengangguk. 

"Tentu." 

"Baiklah, ayo pergi kalau begitu. Seharusnya tidak ada orang lain di dalam sekarang. " 

~ 



Dengan suara percikan, air bergetar dan riak terbentuk. 

Seperti yang dikatakan bocah itu, tidak ada tamu lain di sekitar: hanya kami yang ada di 
kamar mandi. 

Itu adalah pemandian terbuka, dikelilingi oleh semak bambu. Cukup lingkungan atmosfer. 

"Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan?" 

Anak laki-laki itu mencelupkan ke dalam air dan berbicara. 

Dia menangkupkan air panas di tangannya dan memercikkannya ke wajahnya. Setelah 
melakukannya beberapa kali, dia berbalik ke arahku. 

"Kekaisaran." 

Hanya dua kata. 

"Ada sesuatu yang ingin saya tanyakan tentang kekaisaran dan peninggalan kuno itu atau 
apa pun. Dan hal-hal terkait lainnya. Hanya kita laki-laki, mari kita jujur dan jujur, oke? " 
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"Hal-hal yang ingin kamu tanyakan, ya ..." 

Bocah itu pasti tahu aku akan bertanya cepat atau lambat. 

Itulah kesan yang dia berikan saat dia menjawab. 

Tatapan yang dia berikan padaku sepertinya mendesakku untuk melanjutkan, jadi aku 
menurutinya. 

"Aku mendengar tentang relik kuno itu, tapi tidak tentang apa yang sebenarnya ada di 
dalamnya." 

"Kau ingin aku memberitahumu?" 

Begitu bocah itu mengatakan itu, aku perlahan menggelengkan kepalaku. 

"Tidak. Yang ingin saya ketahui adalah apakah mereka mengandung apa yang saya 
pikirkan. Saya tidak ingin tahu isinya sendiri. Hanya jika ada sesuatu di dalamnya atau 
tidak." 

Aku punya firasat buruk tentang semuanya. 

Sejak aku mencium bau busuk karat yang sangat kukenal, aku punya firasat. Tapi aku tidak 
bisa hanya mengatakan itu firasat dan melupakannya. 

"Beberapa waktu lalu, di Diestburg, aku diserang oleh seseorang dari kekaisaran." 

"Kamu?" 

"Ya." 

"Astaga." 

"Itu pasti merepotkan bagimu, tetapi tragedi bagi mereka yang berani menyerang 
pangeran yang tidak biasa ...." 

Begitu kata anak laki-laki itu, dengan nada humor. 

"Tidak ada yang akan mengharapkannya secara normal, kan? Bahwa seorang pangeran 
kerajaan bisa begitu berdarah dan cepat bertarung." 

"...Kupikir aku tidak secepat itu atau tertarik untuk bertarung." 



Pelakunya menyerangku saat mengetahui aku adalah pendekar pedang dan menggunakan 
"Spada"ku, tapi tidak ada gunanya mengoreksi kata-kata anak itu, jadi aku hanya 
mengangguk. 

"Ngomong-ngomong, aku menetralkan serangan itu, tetapi dalam prosesnya aku 
berhadapan dengan sesuatu yang aneh." 

"...aneh?" 

"Ya, aneh adalah kata yang tepat. Sesuatu yang membuatmu merasa mual hanya dengan 
melihatnya... aneh sekali." 

Aku menatap bulan sabit tipis yang terpantul di air panas. Di sebelahnya, wajahku 
terpantul. Kerutan di dahiku, lebih dalam dari biasanya, bisa terlihat dengan jelas. 

"Pernahkah Anda mendengar tentang monster mirip manusia, tidak mampu berpikir 
rasional?" 

Adegan itu muncul di benak saya. 

Makhluk-makhluk itu begitu dalam terukir dalam ingatan saya sehingga saya yakin saya 
tidak akan pernah melupakan mereka, tidak peduli berapa lama saya hidup. Kata 
"monster" sangat cocok untuk mereka. 

"...tidak pernah." 

Anak laki-laki itu menjawab. 

Mungkin dipengaruhi oleh suasana hati saya, kata-katanya terdengar sedikit canggung. 

"Betulkah? Tidak apa-apa kalau begitu." 

Aku berdiri, mengganggu bayanganku di air. Jawaban itu sudah cukup untuk saat ini. 

"...apakah kamu berpikir bahwa monster itu mungkin terhubung dengan peninggalan 
kuno?" 

"Saya pikir begitu, tetapi jika Anda tidak tahu tentang mereka, tidak apa-apa. Itu hanya 
firasat. Saya hanya berpikir bahwa jika ada koneksi, saya harus meminta maaf 
sebelumnya." 

Saya pasti akan--- 

"...meminta maaf untuk apa?" 

"Karena aku pasti...meninggalkan yang lain dan langsung pergi ke monster-monster itu." 

Itu bukan prediksi. 



Saat mereka muncul di hadapanku, aku pasti akan mengayunkan pedangku. Saya akan 
buru-buru membunuh mereka, bahkan jika saya harus memutuskan semua ikatan, secara 
harfiah dan kiasan, yang saya miliki. Dalam kasus seperti itu, saya pasti akan melupakan 
setiap janji yang saya buat atau permintaan yang saya terima. 

Jadi saya bilang saya harus minta maaf. 

"... berdarah seperti biasa, Yang Mulia." 

"Hei, jika aku bisa, aku akan menghabiskan hari-hariku dengan tidur. Tetapi ada keadaan 
yang tidak mengizinkan saya melakukan itu." 

"Itu agak mengejutkan." 

"Apa?" 

Saya tidak berharap anak itu menjawab seperti itu, jadi saya bereaksi secara spontan. 

Apa yang mengejutkannya? 

"Saya berharap Anda bertanya kepada saya tentang apa yang terjadi dengan pelayan yang 
Anda lihat itu." 

"Pembantu..? Ah, Feli." 

"Oh? Anda sebenarnya tidak terlalu peduli tentang itu? " 

"Tidak mungkin aku tidak." 

Jika saya tidak peduli, saya tidak akan mengatakan hal-hal itu padanya segera setelah saya 
bertemu dengannya. Dia penting. Tapi saya tahu tidak ada yang bisa saya lakukan, jadi dari 
sudut pandang orang lain, saya mungkin tampak tidak tertarik. 

Di samping itu... 

"Setiap orang memiliki satu atau dua hal yang mereka tidak ingin orang lain ikut campur. 
Jadi aku akan meninggalkannya sendirian untuk saat ini... itu hal terbaik yang harus 
dilakukan saat ini." 

"Hmm, sungguh... jadi kau terkadang bertingkah seperti pangeran." 

"Kau pikir aku ini orang seperti apa...?" 

"Seseorang bergegas untuk mati, tanpa memikirkan konsekuensi apa pun" 

Kesan pertemuan kita di Rinchelle. Biasanya aku akan balas berteriak padanya, tapi kata-
kata itu anehnya tepat untuk menggambarkan diriku, jadi aku kehilangan kata-kata. 



"Oh? Apakah saya memukul tempat? Dan membuatmu tak bisa berkata-kata?" 

"...diam." 

Aku memelototi anak itu, mataku setengah terbuka. 

Senyumnya yang angkuh hanya membuatku semakin kesal. 

"Oh ya, bolehkah aku mengajukan satu pertanyaan juga?" 

Bocah itu berbicara dengan nada yang agak bersemangat sambil memercikkan air. Bahkan 
terlihat seperti ada kilau di matanya, tapi itu mungkin hanya imajinasiku. 

"...hanya jika itu adalah sesuatu yang bisa aku jawab." 

"Hmm, ya, saya pikir Anda bisa." 

Anak laki-laki itu kemudian melanjutkan. 

Aku sedikit waspada, bertanya-tanya apa yang akan dia katakan. Kemudian... 

"Jadi, yang mana dari mereka yang kamu tuju?" 

"...??" 

Pikiranku benar-benar kosong. 

"Maksudku, kamu adalah Pangeran, kan? Berdasarkan kepribadianmu, aku yakin kamu 
bukan salah satu dari tipe maniak yang mendapatkan siapa pun yang mereka sukai, tapi 
tidak aneh untuk menjalin hubungan seperti itu dengan seseorang, kan?" 

"Hal terbodoh yang pernah kamu tanyakan..." 

Tapi saya langsung merasa santai. 

Saya bertanya-tanya apa yang akan dia tanyakan ... tapi itu adalah sesuatu yang lebih 
rendah dari yang mungkin saya harapkan. Saya mengungkapkan betapa tidak berharganya 
saya pikir itu dan keluar dari kamar mandi. 

"Apa!? Anda benar-benar bersungguh-sungguh !? " 

Bocah itu melihat bagaimana saya tidak menyangkal kata-katanya dengan putus asa, tetapi 
benar-benar bertindak kecewa dan akan pergi, jadi dia buru-buru berbicara lagi. 

Dia juga dengan cepat keluar dari kamar mandi seperti saya, tetapi kemudian saya 
mendengar suara percikan yang keras. 



"Daripada benar-benar bermaksud atau tidak, aku tidak tertarik pada...tidak, aku harus 
mengatakan..." 

Aku melihat dari balik bahu ke arah anak laki-laki itu. 

"Aku tidak terbiasa dengan hal itu." 

Aku menahan diri untuk tidak menertawakan diriku sendiri dan menjawab. 

"Aku cukup canggung, jujur saja...Aku hanya melihat orang sebagai orang yang tidak ingin 
aku kalahkan, dan sisanya. Jadi saya tidak akan bisa menjawab pertanyaan seperti itu." 

Saya dapat berbicara tentang hal-hal yang saya ketahui dalam beberapa cara. Tapi aku 
bahkan tidak tahu apa yang akan menjadi jawaban untuk pertanyaan seperti itu. Jadi saya 
tidak punya cara untuk menjawab. Itu jawaban saya untuk anak itu. 

"...kau benar-benar aneh, ya. Tidak, bukan hanya kamu... kamu berdua." 

"Itu bukan sesuatu yang baru, setidaknya dalam kasusku." 

Anak laki-laki itu tahu bahwa aku adalah "Pangeran Sampah" kerajaan Diestburg. Seorang 
bangsawan dekaden yang tidur atau berpikir untuk tidur sepanjang waktu. 

Saya selalu diberi tahu bahwa saya aneh, jadi kata-katanya terasa seperti bukan hal baru. 

"Ya, kurasa begitu. Tapi aku benar-benar terkejut. Saya berharap ayah Anda atau seseorang 
untuk memberikan semacam rantai kepada Anda, untuk membuat Anda tetap terkendali. " 

"Mengapa?" 

Rantai semacam itu. 

Aku bisa dengan mudah mengatakan yang dia maksud adalah seorang kekasih, kehadiran 
seorang wanita. Jadi saya bertanya. Apa alasan untuk melakukan hal seperti itu? 

"Karena itu berhasil." 

Dia langsung menjawab. 

"Ini bekerja dengan orang-orang seperti Anda, orang-orang yang memprioritaskan orang 
lain daripada diri mereka sendiri saat mereka bergegas menuju kematian mereka." 

Jika Anda memiliki seseorang yang Anda ingin bersama, Anda akan merasa terdorong 
untuk hidup, bukan? Begitu kata anak laki-laki itu. 

"Jika orang itu lewat atau digunakan dalam semacam negosiasi, kerusakannya akan fatal. 
Fatal... ya..." 



Nada bicara anak laki-laki itu semakin lama semakin sunyi saat dia berbicara. 

Lebih dari perubahan nadanya, bagaimanapun--- 

"Kamu berbicara seperti kekaisaran." 

--- apa yang dia katakan meninggalkan kesan yang lebih besar pada saya. 

Mereka mengingatkanku pada kata-kata ksatria itu, yang senang mengambil sikap santai. 
Kata-katanya tentang keluarga dan ikatan dan semua itu. 

"... benarkah aku?" 

"Aku mendengarnya dari seseorang, jadi aku tidak tahu seberapa benar itu." 

"Saya mengerti." 

Percakapan kemudian berhenti. 

Aku membuka pintu geser menuju ruang ganti. Udara di dalam ruangan terasa sedikit lebih 
hangat daripada pemandian udara terbuka. 

"Oh ya, ada satu hal lagi yang ingin aku tanyakan." 

Aku bertanya-tanya mengapa anak laki-laki itu berdiri di sana, tenggelam dalam 
pikirannya, bukannya ikut denganku, lalu aku teringat tentang hal lain yang ingin 
kutanyakan. 

Itu adalah hal yang lebih penting, jadi saya menegur diri saya sendiri karena lupa dan 
bertanya. 

"Kamu bilang kita harus menunggu waktu yang tepat, tapi berapa lama, kurang lebih?" 

"...ah, itu akan menjadi lima hari dari sekarang. Ini mungkin sedikit berubah, tetapi jika itu 
terjadi, saya akan memberi tahu Anda di pagi hari, jangan khawatir. " 

"Saya mengerti." 

Saya belajar apa yang ingin saya ketahui. 

Jadi saya melanjutkan melalui pintu menuju tempat kami meninggalkan pakaian kami. 
Pintu perlahan bergeser menutup di belakangku. 

"...Kupikir aku akan berenang lagi." 

Suara anak laki-laki itu meluncur melalui celah pintu yang menutup. 

"Kamu bisa menghabiskan sisa lima hari dengan bebas, tapi hati-hati di malam hari." 



Mengapa? 

Jawabannya datang sebelum aku sempat bertanya. 

"Karena mungkin ada tipe militer yang menakutkan di luar sana." 
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Rasanya tidak benar tidur di tempat yang asing. 

Saya merasakannya dengan sangat kuat. 

Setelah berbicara dengan bocah itu, saya makan malam dan langsung tidur, tetapi saya 
bangun di waktu yang aneh. 

Aku bisa mendengar jangkrik di luar. 

Mungkin mereka masih muda, karena tangisan mereka terdengar agak canggung. 

"...sangat mengantuk." 

Mataku masih setengah tertutup, aku membisikkan perasaan jujurku. 

Di balik tabir tipis gorden, langit berubah dari malam ke siang. Sinar matahari yang lembut 
mengintip melalui jendela. 

Ini masih pagi, tapi entah kenapa aku sudah bangun. Saya yakin bahwa alasannya adalah 
pemandangan di depan saya. 

"..pfaaw...kau selalu bangun pagi-pagi sekali." 

Aku hampir tidak bisa menahan menguap dan berbicara dengan Feli, duduk di tepi tempat 
tidurnya. Dia melihat pemandangan dari jendela dan punggungnya membelakangiku. 

"Selamat pagi. Yang Mulia bangun pagi-pagi sekali hari ini." 

Nama "Shizuki" hanya akan digunakan ketika kami pergi keluar. Jadi di lingkungan pribadi 
seperti itu Feli akan tetap memanggilku "Yang Mulia". 

"Aku tidak bisa tidur nyenyak jika itu bukan tempat tidurku." 

Suaraku masih terdengar agak mengantuk, tapi Feli mungkin mengerti. Dia menatapku dan 
tersenyum sambil berkata, "Bangun lebih awal selalu merupakan hal yang baik". 

Saya merasa sedikit keluar dari itu karena kurang tidur dan akan menikmati tertidur lagi, 
tapi entah bagaimana saya tidak ingin tidur lagi hari itu. 

"Ngomong-ngomong, Ratifah itu masih tidur?" 

"Lagipula ini masih jam empat pagi." 



Aku melihat ke tempat tidur lain di kamar. 

Di tempat tidur, makhluk tak dikenal terbungkus selimut. 

Di luar masih ada selubung kegelapan: definisi sempurna dari "fajar". 

"Dia benar-benar tidur dalam posisi yang aneh ..." 

Itu membuatku takjub bahwa manusia bisa tidur seperti itu. 

Napas tidurnya bisa terdengar melalui selimut. 

Saya menyadari bahwa saya dapat membalas dendam atas gangguan tidur saya sehari 
sebelumnya. 

Pikiran seperti itu terlintas di benak saya. 

"...yah, ini masih pagi, kurasa aku akan meninggalkannya sendirian kali ini." 

Saya membuang pikiran yang muncul ke permukaan terlupakan. 

"Fely." 

Aku berdiri dari tempat tidur dan memanggilnya. 

Dia mungkin mengira aku akan tidur lagi, jadi dia terkejut dengan tindakanku. 

"Aku akan keluar sebentar." 

"Dalam hal itu- " 

Aku akan datang juga. Saya berharap dia mengatakan itu, jadi saya menghentikannya, 
senyum masam di wajah saya. 

"Aku hanya akan mencari sesuatu untuk dimakan. Mungkin karena saya bangun pagi-pagi 
sekali, saya merasa sangat lapar. Itu saja, jadi kamu tidak perlu datang." 

Saya meninggalkan "Spada" di sudut ruangan di sana dan memutar kenop pintu, tanpa 
senjata. Lantai dasar penginapan kami memiliki kafetaria: Saya ingat pernah membaca 
pemberitahuan bahwa para tamu dapat menggunakannya di pagi hari. 

"Jika kafetaria tutup, aku akan segera kembali." 

Saya kemudian meninggalkan ruangan. 

Detik berikutnya, aku melirik ke kamar anak laki-laki itu. Aku melihatnya sebentar, senyum 
di bibirku. 



"...Aku tidak bisa bersantai di sana..." 

Aku meninggalkan ruangan seolah-olah melarikan diri darinya. Aku hanya bisa tersenyum 
melihat tingkahku. 

Lingkungan yang berbeda jelas merupakan faktor, tetapi alasan sebenarnya mengapa saya 
tidak bisa tidur nyenyak adalah karena selalu ada orang di ruangan yang sama, pikir saya. 

"Haruskah saya memiliki satu kamar yang ditugaskan untuk saya?" 

Mungkin itu lebih baik. 

Jadi saya berbisik sambil melihat kamar single anak laki-laki itu, tetapi saya tidak 
menyelesaikan kalimatnya. 

"...tidak, lebih aman bagi kita bertiga untuk bersama." 

Tidak seperti Afillis atau Rinchelle, tempat kami tinggal di dalam istana kerajaan, 
lingkungan di sini terasa sangat baru. Saya menyadari bahwa tidak bijaksana untuk 
dipisahkan. 

"Yah, terlepas dari apakah aku akan tidur lagi atau tidak, lebih baik makan sesuatu." 

Aku menuruni tangga kayu menuju kafetaria. 

~ 

Di kafetaria seorang wanita sedang duduk di meja, menyeruput sup. Aroma yang 
menyenangkan menggelitik lubang hidung saya dan hampir membuat perut kosong saya 
keroncongan. 

Namun, saya hanya bisa melihat wanita itu: sepertinya tidak ada siapa pun di dapur atau di 
mana pun. 

Saat itu... 

"Nenek baru saja keluar, saya pikir dia akan kembali dalam 10 menit atau lebih." 

Wanita itu mungkin merasakan kehadiranku dan berbicara tanpa berbalik menghadapku. 

"Nenek?" 

Aku tidak tahu siapa yang dia maksud. Wanita itu kemudian berhenti makan dan 
memiringkan kepalanya ke samping. 

"Oh? Saya pikir Anda datang untuk sarapan, apakah saya salah? 

Dia kemudian perlahan berbalik. 



Mata biru yang dimahkotai bulu mata panjang mengintip ke arahku. 

Kulit yang lembut dan cerah dengan sifat kekanak-kanakan yang masih tersisa. Daripada 
seorang wanita, mungkin lebih tepat untuk memanggilnya seorang gadis muda. 

"Tidak, kamu benar." 

"Hehe, aku tahu itu. Nenek adalah orang yang bekerja di dapur di sini. Dialah yang 
membuat sebagian besar makanan. Untuk sarapan juga, tentu saja." 

Gadis muda itu kemudian membelah rambut setengah panjangnya yang dipotong rapi ke 
samping dan melanjutkan makannya. 

"Aku tidak tinggal di sini, tapi sup mie yang dia buat benar-benar enak, tahu. Aku 
ketagihan." 

"Hmm..." 

Setelah 10 menit menganggur, saya berdebat apakah akan terus menunggu di kafetaria 
atau kembali ke kamar saya. 

Wanita muda itu melihat saya hanya berdiri di sana dan memanggil saya. 

"Apakah kamu tidak akan duduk?" 

Dia terdengar benar-benar bingung. 

"...Kurasa aku harus." 

Terombang-ambing oleh sikapnya yang sangat santai, aku tidak bisa mempertahankan 
posturku yang biasa. Saya akan duduk di meja dekat pintu masuk, ketika suara tidak puas 
mencapai telinga saya. 

"Oh ayolah, kamu duduk di sana? Meskipun tempatnya cukup kosong?" 

---Terlalu banyak energi untuk jam ini, nona. ini jam 4 pagi... 

Melihatnya, aku tidak bisa tidak berpikir seperti itu. 

"Kemarilah, mari kita mengobrol sebentar, ini kita berdua dan semuanya. Saya punya 
waktu untuk membunuh, dan Anda tidak ada hubungannya, kan? Kita bisa melakukan 
percakapan yang menyenangkan di antara para pelancong..." 

Agak membuatku kesal karena dia memutuskan aku tidak melakukan apa-apa, tetapi 
bahkan jika aku menolak, aku merasa bahwa dia hanya akan duduk di mejaku, jadi aku 
dengan enggan mendekati mejanya. 



Aku duduk di mejanya, yang terletak di seberang dapur, di salah satu kursi bundar yang 
ditempatkan dengan jarak yang sama di sekelilingnya. Saya memastikan untuk 
membiarkan satu kursi terbuka di antara saya dan wanita muda itu. 

Itu, bagaimanapun... 

Tidak berlangsung lama. 

Dia memindahkan piringnya ke samping dan diikuti dengan duduk di kursi di sebelahku. 
Terlalu dekat untuk pertemuan pertama kali, pikirku. 

"...omong-omong, apa yang membuatmu berpikir aku seorang musafir?" 

"Oh, kamu tidak?" 

Wanita muda itu memiringkan kepalanya ke samping, menatapku dengan rasa ingin tahu. 

"Saya hanya berpikir bahwa hanya seorang musafir yang akan datang ke kafetaria pada jam 
ini, itu saja." 

"Kurasa itu benar." 

"Benar, benar! Selain itu, hanya pelancong yang akan datang ke desa dengan tongkat 
seperti ini. Tepat di sebelah 'Forest of Nightfall' untuk boot. Hanya pelancong yang ingin 
menjelajahi reruntuhan yang dikabarkan akan mengunjungi, mudah. " 

Reruntuhan. 

Itu memang tujuan saya. 

Tapi saya tidak tahu banyak tentang rumor itu. Saya kira saya harus mendengarkan jika dia 
akan membicarakannya...jadi saya berpikir dan mengajukan pertanyaan. 

"Rumor apa?" 

"Reruntuhan kuno seharusnya berisi petunjuk tentang 'Sihir Waktu', yang seharusnya 
memungkinkanmu memutar waktu kembali. Atau setidaknya itulah yang dikatakan rumor. 
Tidak pernah mendengar hal tersebut?" 

"...Waktu... sihir...?" 

Sihir yang mengendalikan waktu. 

Ini adalah pertama kalinya saya mendengar sesuatu tentang itu, jadi saya hanya 
mengulangi kata-kata itu pada diri saya sendiri, terlihat benar-benar tersesat. 

"Sulit dipercaya, jujur." 



Mungkinkah sihir gila seperti itu benar-benar ada? 

Aku hanya tidak percaya. 

"Tapi bukankah akan sangat bagus jika itu terjadi? Maksudku, ini adalah 'Sihir Waktu'! 
Anda dapat melakukan banyak hal dengan benar. Ini seperti mimpi." 

Itu memang terdengar seperti sesuatu yang keluar dari mimpi. Kemampuan untuk 
memutar kembali waktu dengan mudah melampaui batas manusia. 

Memang, kecuali ini adalah mimpi, saya dapat dengan tegas mengatakan bahwa itu tidak 
mungkin ada. 

Namun, dia tidak melakukannya. 

Dia berbicara dengan kilau di matanya, seolah-olah dia benar-benar percaya itu ada. Dia 
mungkin punya alasan untuk ingin memutar kembali waktu. Itu mudah untuk diceritakan. 

"Jadi, kamu akan pergi ke reruntuhan untuk mencarinya?" 

"Tepat. Saya ingin mengubah masa lalu, Anda tahu. Ada kesalahan masa lalu yang ingin 
saya perbaiki." 

Jadi saya mencari "Sihir Waktu". 

Wanita muda itu menatapku, lurus dan benar. 

Saya tidak bisa hanya menjawab dengan "Lakukan yang terbaik", meskipun. Seharusnya 
aku diam, tapi kata-kata keluar dengan sendirinya. Mulutku tidak mau diam. 

"...terdengar konyol bagiku." 

Aku mengejek kata-katanya tanpa ragu-ragu. Mereka terdengar sangat bodoh bagi saya 
sehingga saya harus mengatakan sesuatu. 

"Untuk memanipulasi waktu dan mengubah masa lalu...ya, itu luar biasa. Saya tahu betapa 
menakjubkannya itu. Namun...tidak, karena itu, izinkan saya memberi tahu Anda, itu bodoh. 
Atau lebih tepatnya, menghina. Ini jelas tidak menghormati mereka yang hidup sebaik 
mungkin dan mati. Itu saja." 

Jika mungkin untuk memutar kembali waktu, saya akan melakukannya juga. 

Saya rindu, terbakar untuk melihat mentor saya dan yang lainnya lagi. Saya yakin saya akan 
merasakan keinginan ini sepanjang hidup saya. Jadi jika saya pernah berada dalam situasi 
yang memungkinkan saya memilih untuk kembali ke masa lalu, saya pasti akan 
melakukannya, pikir saya. 



Namun...tidak, karena itu... 

Saya juga yakin bahwa saya tidak akan pernah secara aktif mencari cara untuk memutar 
kembali waktu. 

"Untuk memutar kembali waktu... ya, itu adalah kisah mimpi. Hanya mimpi...ada masa lalu 
yang ingin aku ubah juga. Jika saya bisa mengubah masa lalu yang penuh dengan 
kesedihan, saya pasti akan berdoa untuk itu. Karena saya tahu bahwa 'hadiah' itu ada 
karena pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Tapi meski begitu..." 

Fragmen kenangan masa lalu. 

Kenangan yang tak pernah pudar, terukir dalam jiwaku, agar tak kulupakan. 

"Tapi aku tidak akan pernah membuang perasaan, emosi mereka yang hidup di selokan 
dengan melakukan hal seperti itu." 

Jadi saya berkata, dengan percaya diri. 

Untuk alasan apa pun, saya tidak bisa berhenti. 

Saya jauh lebih banyak bicara dari biasanya. 

"Itu benar, bukan? Maksudku, kau akan mengubah semua yang terjadi. Jika Anda memutar 
kembali waktu, itu seperti tidak ada yang terjadi di tempat pertama. Anda akan 
mendapatkan batu tulis kosong. Benar-benar kosong. Keputusan yang menyakitkan, 
penderitaan, kesedihan, waktu yang dihabiskan bersama, semuanya hilang. Kenangan tak 
ternilai di kepalaku akan berubah menjadi apa-apa selain kebohongan. Kata-kata dan 
emosi yang aku percayakan di antara air mata, saat itu, saat-saat itu, aku tidak bisa 
mengubah semuanya menjadi kebohongan karena egoku." 

"...jadi kamu akan menolak untuk menerima keajaiban itu, bahkan jika itu ada dalam 
genggamanmu?" 

"Keinginan untuk memutar waktu harus tetap satu...tetap dalam bentuk emosi, ide. 
Seseorang tidak boleh melangkah lebih jauh dari itu. Jika orang-orang yang hidup di "masa 
kini" salah paham, bagaimana mereka bisa menghadapi mereka yang sudah pergi? Itulah 
yang saya---" 

Aku berhenti. 

Untuk menekankan kata-kata yang akan mengikuti. 

"Itulah yang diajarkan kepadaku." 

"Kamu diajari itu...? Siapapun yang mengatakan itu padamu pasti orang yang mengerikan." 



"Mengapa." 

Jika orang yang saya kagumi disebut makhluk jahat yang kejam, saya tidak bisa 
menerimanya tanpa mengatakan apa-apa. Jadi saya bertanya kepadanya, mengapa dia 
mengatakan itu. 

"Apakah kamu tidak mengerti apa arti kata-kata itu? Mereka terdengar sangat cantik, tetapi 
mereka cukup banyak memberitahu Anda untuk tidak melarikan diri, bukan? Terlalu berat, 
cara hidup seperti itu." 

"Terlalu berat, ya ..." 

Pada akhirnya, cara berpikirku mungkin tidak bisa dimengerti olehnya. Jadi dia bilang itu 
terlalu berat. Tetapi bahkan jika itu tidak dipahami, cara berpikir saya tidak akan berubah 
sedikit pun. 

Karena saya sudah tahu itu akan terjadi, sejak awal. 

Bahwa cara berpikir dan emosi yang saya miliki, mentor saya dan yang lainnya, sama sekali 
tidak sesuai dengan akal sehat dunia ini. 

Jadi saya tidak goyah, saya juga tidak mencari pengertian. Dianggap sebagai "abnormal" 
baik-baik saja. Biarkan siapa pun berpikir atau mengatakan apa yang mereka inginkan: 
itulah pendirian saya. 

"Aku tidak pernah memikirkannya seperti itu." 

Saya sungguh-sungguh bermaksud demikian. 

Bahkan jika itu "tidak normal" baginya, bagi saya itu benar-benar "normal", yang "jelas". 

Cara hidup yang keras yang orang lain akan gambarkan sebagai "terlalu berat" 
tersembunyi jauh di dalam: itulah cara hidup saya. 

"Kamu tidak perlu memaksakan caraku pada dirimu sendiri atau apa pun." 

Menurut saya, orang selalu mencari jawaban atas fenomena "abnormal". 

Mereka memaksakan kelainan ini dalam spektrum nilai mereka, bertanya-tanya mengapa 
hal itu terjadi. Kemudian mereka mulai membicarakannya atau berempati dengannya --- 
mereka bisa saja membiarkannya, tetapi sebaliknya, mereka memaksakan nilai-nilai 
mereka pada mereka dan dengan putus asa mencoba menemukan jawaban, penjelasan. 

Jadi saya bilang dia tidak perlu. 

Saya dengan jelas menyatakan bahwa dia tidak perlu melakukannya. 



Lagi pula, saya tidak mencari pengertian siapa pun pada saat ini. 

Sebab, dalam aspek itu, saya sudah merasa terpenuhi. 

Sehubungan dengan alasan mengapa saya mengenakan topeng tersenyum dan memegang 
pedang saya. 

Keinginan untuk melindungi seseorang. 

Cita-cita masa lalu, masih menyala terang dalam diriku, cara hidup ini, semuanya. Saya 
yakin dan puas tentang itu semua. 

Karena cara berpikir saya diterima dan disetujui oleh orang-orang yang tak tergantikan 
bagi saya. Jadi saya tidak akan pernah terguncang, tidak peduli apa yang saya diberitahu. 

Dan saya juga tidak akan memaksakannya pada orang lain. 

Karena saya sepenuhnya percaya itu adalah cara hidup yang membuat saya menjadi diri 
saya sendiri. 

"Kamu punya cara berpikirmu sendiri, jadi pegang saja. Lagipula tidak ada yang tahu 
jawaban yang benar. Mungkin terasa seperti tidak menyisakan banyak ruang untuk 
bernafas, tapi begitulah cara saya hidup. Aku hanya ingin membicarakannya, untuk 
beberapa alasan." 

"...kedengarannya seperti kepercayaan buta bagiku." 

"Haha, kamu membuat saraf di sana. Tapi aku juga bangga akan hal itu." 

"Mengapa." 

"Mengapa...? Jawabannya mudah, tidak pernah berubah sejak dulu." 

Itu tidak berubah bahkan setelah saya dilahirkan kembali. 

Aku tidak bisa menyerah pada penyesalanku. 

Saya adalah yang terlemah dari semuanya, jadi saya terus menyeret semuanya bersama 
saya. 

Ide, cara berpikir, semuanya, saya mewarisi semuanya. 

Orang yang saya kagumi juga sama. 

Di satu sisi, mereka adalah segalanya bagiku. 

Kata-kata dan cara hidup orang itu adalah titik awal saya. 



"Karena sampai sekarang cara hidup mentor saya, cara berpikir, cara berjuang, semua hal, 
tanpa kecuali, adalah apa yang saya kagumi. Karena itu adalah kata-kata dari satu-satunya 
orang yang pernah saya kagumi." 

Itu lebih dari cukup alasan untuk mengikuti ajaran-ajaran itu. Alasan itu terasa sangat tepat 
di hati saya. 

Aku tersenyum kecil, senyum puas. 
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"Kekaguman, aku mengerti ..." 

Wanita muda itu mengulangi kata-kata itu pada dirinya sendiri sambil menggaruk pipi 
kirinya, ekspresi bermasalah di wajahnya. 

"Cantiknya." 

Diikuti dengan senyum melankolis. 

"Saya telah berbicara dengan berbagai macam orang, tetapi cara hidup dan cara berpikir 
Anda adalah yang paling indah di antara yang pernah saya dengar. Cantik, ya, tapi itu juga 
memberi saya perasaan berada di penjara." 

Penjara? Nah, itu adalah metafora yang agak ekstrim. 

Jadi saya pikir, tetapi juga terdengar sangat pas. Dia mungkin bermaksud bahwa saya 
terikat oleh masa lalu saya, dan mengungkapkannya dengan membandingkan saya dengan 
seorang tahanan. Itu bukan ekspresi yang paling baik, tapi aku tidak merasakan kebencian 
dalam kata-katanya. 

"Saya pikir itu cara hidup yang bagus. Luar biasa, sebenarnya. Untuk menghargai waktu 
yang Anda habiskan di masa lalu dan membawanya bersama Anda apa pun yang terjadi. 
Tidak ada jawaban benar atau salah tentang cara hidup, bukan? Anda terdengar 
agak...mengejek diri sendiri, tapi saya pikir cara hidup seperti itu juga bagus." 

"...Apakah begitu." 

Saya tidak berempati, tapi saya bisa mengerti. 

Dan menurut saya itu tidak salah. Jadi dia berkata. 

Saya merasa lega. Sedikit saja. 

"Kau cukup aneh." 

"Tidak sebanyak dirimu, itu pasti." 

Wanita muda itu kemudian mengambil mangkuknya dan meminum sup di dalamnya. 

"Kamu menyesali masa lalu, namun tidak berpikir untuk mengubahnya...tidak, dalam 
kasusmu, kurasa itu lebih seperti kamu tidak bisa berpikir untuk mengubahnya. Karena 



Anda tahu betapa beratnya masa lalu itu... Saya tidak setuju dengan itu, tetapi itu benar-
benar cara hidup yang sempit, bukan? Ini seperti seorang raja..." 

"... itu seorang raja?" 

Aku menjawab dengan refleks. Kedengarannya seperti dia berbicara dari pengalaman. 

"Ya, seorang raja. Itu adalah kalimat dari moto keluarga kerajaan tertentu, yang aku dengar 
dari seseorang." 

Wanita muda itu meletakkan mangkuknya, lalu melanjutkan. Untuk sesaat, gerakannya 
mengungkapkan semacam otoritas, kelas, sesuatu yang sulit untuk diungkapkan dengan 
kata-kata...tapi itu mungkin hanya imajinasiku. 

"Menjadi seorang raja berarti hidup melalui serangkaian penyesalan yang tak 
berkesudahan. Jika Anda ingin meratap, lakukanlah sepuas hati Anda. Jika Anda ingin 
menangis, lakukanlah sampai air mata Anda kering. Namun, apa pun yang terjadi, seorang 
raja tidak boleh menjadi eksistensi yang meniadakan orang lain. Sejarah yang dibangun 
bersama orang lain, waktu yang dihabiskan bersama orang lain, tidak boleh disangkal." 

Wanita muda itu mengucapkan kata-kata itu dengan nada serius. 

Itu sangat berbeda dari cara dia biasanya berbicara, mungkin agar sesuai dengan isi kata-
katanya. 

"Jadi? Tidakkah menurutmu itu mirip dengan cara berpikirmu?" 

Untuk beberapa alasan... 

Kata-katanya terasa benar-benar damai di hatiku. 

-mereka. 

Saya tidak langsung menjawab, tetapi saya benar-benar merasa ada banyak kesamaan 
antara saya dan kata-kata itu. Sejujurnya saya pikir mereka mirip. 

"Saya tidak setuju." 

"Hehe, tidak perlu melakukan tindakan. Tetapi jika Anda berpikir seperti itu, Anda 
mungkin lebih cocok menjadi raja daripada seorang musafir." 

"Beri aku istirahat." 

Wanita muda itu melanjutkan dengan nada bercanda, tetapi saya segera menutupnya. 

"Benarkah...? Saya pikir Anda benar-benar terlihat seperti itu ... " 

"Sayangnya, saya bukan tipe orang yang berdiri di atas orang lain." 



Bahkan sekarang. 

Saya hanya menerima posisi saya sebagai pangeran karena itu memungkinkan saya untuk 
menjalani gaya hidup malas. 

Apa yang akan terjadi jika seseorang seperti saya, yang dipenuhi dengan penyesalan dan 
selalu melihat masa lalu, menjadi raja? Itu adalah resep untuk bencana dan lebih banyak 
penyesalan, saya yakin itu. Orang mati yang hidup tidak bisa menjadi raja yang baik. 

"Di samping itu." 

Menjadi seorang pangeran, saya telah dekat dengan keberadaan yang disebut raja. Lebih 
dekat dari siapapun. 

Raja adalah standar, jantung negara. 

Saya jelas tidak cocok untuk posisi seperti itu. 

Wajah yang tertawa saat hati menangis. 

Mungkinkah orang lemah yang masih melakukan hal seperti itu cocok? 

"Aku lebih dari puas dengan hadiah ini." 

Kekaguman yang begitu kuat sehingga saya selalu memimpikannya. 

Tetapi setiap kali, pada akhirnya, itu menyelinap melalui jari-jari saya. 

Namun, untuk alasan yang tidak diketahui, ada orang baru yang ingin saya lindungi. Jadi 
saya bersumpah bahwa kali ini saya akan melindungi mereka sampai akhir. Jika saya bisa 
hidup dengan cara yang cocok untuk saya, saya tidak membutuhkan yang lain. Jadi saya 
sama sekali tidak tertarik dengan posisi raja. 

"Hmm..." 

Bisikan yang tidak terlalu meyakinkan menyerempet telingaku. 

Diikuti oleh sebuah suara. 

"Mengapa kamu datang ke kota Fithdan ini? Aku ragu siapa pun akan pergi ke 'Hutan 
Kejatuhan' tanpa alasan..." 

"Aku hanya membalas budi." 

"Sebuah bantuan?" 

"Seseorang yang saya berhutang untuk meminta saya untuk membantu. Dan saya tidak 
punya alasan untuk menolaknya, jadi saya menerimanya. Itu saja." 



"Hmm..." 

Dengan senyum kecil di bibirnya, wanita muda itu berdiri. 

Sekilas ke mangkuknya mengungkapkan bahwa itu kosong. 

"Kau sangat cantik, bukan." 

"Itu bukan sesuatu yang biasanya kamu katakan kepada seorang pria ..." 

"Saya rasa begitu. Kurasa aku harus bilang kau keren, kalau begitu." 

Cara bicaranya yang jelas-jelas santai membuatku tertawa. 

Padahal itu sama sekali tidak terasa tidak menyenangkan. 

Alasannya mungkin karena wanita muda itu adalah orang yang cukup menyenangkan. 

"...yah, bukannya aku peduli, sungguh." 

Sedikit terkejut melihat betapa santainya aku berbicara dengan orang asing, aku 
menyimpulkan itu mungkin karena sifat bawaannya, saat aku memperhatikannya dari 
belakang saat dia pergi. 

Kemudian- 

"---jadi kamu benar-benar ada di sini." 

Suara rendah dan kasar itu diikuti oleh pintu yang terbuka. 

Dua siluet muncul, keduanya digambarkan dengan sempurna sebagai milik pria kekar dan 
kekar. Bahkan dari kejauhan, gundukan yang dibentuk oleh tulang dan otot mereka mudah 
dikenali. 

Setiap pria memiliki pedang panjang di pinggang mereka. Cahaya kuat berkilauan di mata 
mereka. Kekuatan tekad mereka. Saat saya mengatur ulang informasi di kepala saya, salah 
satu pria --- tanpa menunggu jawaban wanita muda itu --- berbalik ke arah saya. 

"...siapa laki laki itu?" 

Dia mungkin bertanya karena piring yang tersisa di sebelahku. 

"Seorang pelancong yang kebetulan saya temui. Dia bilang dia datang untuk sarapan juga, 
dan kami mengobrol sebentar." 

"....Hmm." 

"Aku tahu bahwa Ulle akan datang menjemputku, jadi aku menghabiskan waktu." 



"...di perusahaan pria itu?" 

Tatapan tajam pria itu, hampir liar, menatapku seolah-olah aku sedang diperiksa. 

Mempertimbangkan ucapan dan sikap pria itu, sulit untuk berpikir bahwa dia adalah 
seorang musafir. Juga tidak terlihat seperti teman yang bepergian bersama. 

Kehadiran pria itu paling tepat digambarkan dengan kata "ksatria". 

"Ksatria", setelah menatapku dari atas ke bawah, ke kiri dan ke kanan--- "Maafkan saya- " 

"Ul." 

--- hendak menanyakan sesuatu, tetapi tidak diizinkan untuk menyelesaikan kalimatnya. 

Dia diinterupsi dengan nada tegas oleh wanita muda itu, yang baru saja menikmati supnya 
dengan riang beberapa saat yang lalu. 

"Dia bukan orang jahat." 

Percakapan mereka berbau seperti masalah yang datang bahkan terlalu jelas. 

Secara umum, saya lebih suka menghabiskan hari-hari saya dengan tenang, tanpa banyak 
hal yang terjadi. 

Jadi saya merasakan dorongan untuk berpura-pura tidak mendengar apa-apa, tetapi udara 
di ruangan itu tidak mengizinkan saya. 

Bangun lebih awal mengarah pada hal-hal baik yang terjadi. Saat itu juga, saya belajar 
bahwa kata-kata yang saya dengar berkali-kali hanyalah kebohongan besar. 

"Ahahaha, maaf, maaf. Ulle sangat khawatir, terutama saat aku berbicara sendiri dengan 
orang asing. Sejujurnya saya berharap dia berhenti." 

Wanita muda itu menyeringai padaku, lalu berbalik lagi. Gestur dan gerakannya 
menunjukkan bahwa dia merasa menyesal. 

Saat itu, suara tepuk tangan yang tajam bergema di ruangan itu. 

Saya segera menyadari bahwa itu berasal dari wanita muda yang menggenggam tangannya. 

"Oh ya! Sekarang saya memikirkannya, saya tidak memperkenalkan diri, bukan? Nama saya 
Elena. Saya semacam pengembara, tetapi juga seorang gadis pelarian! " 

"Kamu selalu harus mengatakan itu dengan jujur...?" 

"Tenang, Ram! Lagipula itu bukan rahasia!" 



Di sebelah Ulle tipe ksatria "tegas dan tabah", pria besar lainnya ada di sana. 

Pria bernama Raem itu memberikan kesan yang lebih lembut. Dia menghela nafas dan 
wanita muda itu -- Elena memarahinya sebagai tanggapan. 

Raem berbisik bahwa dia bisa dengan mudah diam tentang hal itu, tetapi dimarahi lagi 
karena bergumam, jadi dia diam, cemberut sedih di wajahnya. 

"Shizuki." 

Segera setelah saya mengatakannya, itu seperti udara di ruangan itu berdecit berhenti. 

Dalam keheningan kafetaria, suaraku bergema. 

"Itu namaku." 

Elena tampak bingung karena suatu alasan, tetapi hanya sesaat. Dia tersenyum lebar 
padaku. 

"Nama yang sangat bagus." 

Sepertinya jawaban saya sangat membuatnya senang: dia menunjukkan senyum 
terbesarnya. 

Orang yang menyenangkan tanpa ada yang disembunyikan. Saya akhirnya berpikir bahwa 
dia tampak seperti seorang gadis yang belum mengalami kedengkian manusia. 

"Shizuki, Shizuki, Shizuki ... oke, hafal." 

Setelah mengulangi nama itu beberapa kali, berusaha mempelajarinya dengan benar, dia 
berbalik ke arah pintu lagi. 

"Baiklah kalau begitu Shizuki, mari kita mengobrol jika kita bertemu lagi suatu hari nanti. 
Lebih santai lain kali. " 

Dengan kata-kata itu, badai bernama Elena meninggalkanku secepat dia muncul di 
hadapanku. 
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"Sihir yang memutar kembali waktu dan menghancurkan kekaisaran sangat 
diminati...hm..." 

Aku melihat ke pintu di belakang pesta Elena, lalu berbisik pada diriku sendiri. 

Permintaan yang saya terima dari pedagang Dvorg Tsarrich ini menjadi semakin kompleks 
seiring berjalannya waktu, saya menyadarinya. 

Tapi bahkan jika aku memikirkannya--- 

"...Aku masih tidak tahu tentang reruntuhan itu, tapi tidak mungkin sihir seperti itu ada." 

Bagi saya, itu semua ada untuk itu. 

Saya melanjutkan untuk meniru Elena dan meminum sup dan mie saya, lalu mengucapkan 
kata-kata itu dengan nada dingin. 

Mana yang lebih merepotkan, ini atau Kuria? Jadi aku mulai merenung...akhirnya 
menyimpulkan bahwa keduanya pasti akan merepotkan untuk dihadapi, jadi tidak ada 
gunanya memikirkannya. 

"Saya terkesan bahwa Anda bisa makan sesuatu yang berat di pagi hari, Yang Mulia." 

"Ini sebenarnya cukup ringan, dan juga enak." 

Feli, duduk di sebelahku, menatapku dengan mata tidak percaya, jadi aku mendorong 
mangkuk ke arahnya, mengundangnya untuk meminumnya. Namun, Feli menggelengkan 
kepalanya sebagai jawaban. 

Berpikir bahwa dia tidak harus bertindak begitu jijik dan mencoba beberapa sebagai 
gantinya, aku mengisi mulutku dengan lebih banyak mie. 

"Untuk berpikir bahwa Anda sedang berbicara dengan seseorang, Yang Mulia ..." 

"Dia agak mirip dengan Ratifah, di satu sisi." 

Mungkin karena mereka berdua cukup tegas... pikirku. 

Setelah aku mengatakan itu, Feli tampak yakin. 

Saya tidak terlalu buruk dalam berbicara dengan orang-orang. Saya hanya memiliki sedikit 
minat pada orang lain, yang merupakan kesalahan fatal ketika berbicara dengan orang lain. 



Jadi percakapan apa pun tidak akan bertahan lama. Atau lebih tepatnya, sangat sulit bagi 
saya untuk merasa ingin menggunakan alat komunikasi yang disebut "percakapan". 

Saya berbicara dengan Elena selama beberapa menit. 

Setelah itu, saya menunggu "nenek" penginapan selama beberapa menit lagi. 

Lalu aku menunggu sarapanku. Beberapa menit lagi berlalu. 

Jadi saya sekarang mengunyah mie sup saya sambil berbicara dengan Feli, yang turun 
untuk melihat apa yang membuat saya begitu lama. 

"Hai." 

"Ya apa itu?" 

"Feli, jika kamu bisa memutar kembali waktu, maukah kamu?" 

Aku hanya bertanya dengan iseng. 

Tidak ada alasan lain. 

"Ini pertanyaan yang sulit ..." 

Feli sedikit mengernyit. 

"Jika mungkin untuk kembali ... aku mungkin berharap aku bisa." 

"Oh." 

"Tapi jika itu benar-benar terjadi, semua waktu yang dihabiskan sampai sekarang akan 
hilang... hal-hal baik dan hal-hal buruk juga. Kalau begitu, aku mungkin akan menyesalinya. 
Jadi saya pikir saya akan memilih 'hadiah'. 

Jadi dia berkata, dengan senyum mekar. 

Prosesnya berbeda, tetapi jawaban yang dia dapatkan sama dengan jawaban saya. Sebuah 
jawaban yang sangat mirip dengan pengikut setia kerajaan Diestburg --- Feli von Yugstine. 

"Lagipula..." 

"...Apa?" 

Saya pikir Feli telah mengatakan bagiannya, tetapi ternyata dia memiliki lebih banyak hal 
untuk dikatakan. Dengan senyum penuh pengertian, dia melanjutkan. 

"Kembali ke masa lalu juga berarti memundurkan semua pertumbuhan Anda, Yang Mulia. 
Jika itu terjadi, saya tidak akan tidur nyenyak di malam hari." 



"... pertumbuhan, ya? Saya tidak berpikir saya telah melakukan apa pun selain 
pertumbuhan fisik ... " 

Pertumbuhan mental saya telah berhenti sejak lama. 

Saya yakin akan hal itu, jadi saya menunjukkan senyum mencela diri saya yang biasa, tetapi 
Feli memiliki senyum lembut di bibirnya. Tatapan dan senyumnya terasa sangat hangat 
sehingga membuatnya sedikit canggung untuk melihatnya. 

"Apakah itu benar-benar begitu, aku bertanya-tanya." 

Nada suara Feli dipenuhi dengan keheranan yang tulus. 

"Jika itu benar-benar seperti yang Anda katakan, Yang Mulia, saya ragu kita akan berada di 
sini sekarang." 

Jika Anda masih sama seperti sebelumnya. 

Feli begitu menyimpulkan, lalu menatap lurus ke arahku. 

Benar, perasaan alami, tanpa kenajisan apa pun. Jadi saya tidak bisa menjawabnya jika 
tidak serius. 

"Saya ragu Anda akan menjalin hubungan dengan wanita muda yang Anda ajak bicara juga. 
Karena Anda telah tumbuh, bagaimanapun, koneksi terbentuk dan Anda dapat 
mengadakan percakapan. " 

Hal seperti ini tidak akan terjadi sebelumnya. 

Saya dapat dengan mudah membayangkan diri saya terbungkus selimut, tidur sampai sore, 
jadi saya tidak perlu berpikir untuk memahaminya. 

"Itu membuatku lebih bahagia dari apapun. Jadi bahkan jika saya memiliki kemampuan 
untuk memutar kembali waktu, saya tidak ingin menggunakannya." 

"... hm." 

Sebelum saya menyadarinya, mangkuk saya sudah kosong dari mie, jadi sumpit besi saya 
menyodok udara kosong. Aku menggerakkan tanganku untuk menyembunyikan rasa malu, 
mungkin. Jawaban Feli yang benar-benar serius membuatku agak menyesal menanyakan 
pertanyaan seperti itu dengan santai. 

"...Betulkah." 

Setelah jawaban singkat seperti itu, saya mengambil mangkuk di tangan saya dan 
membawanya ke bibir saya. 



"Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memutuskan jadwal hari ini?" 

Jadi tanya Feli saat aku dengan hati-hati menyeruput sup panas. 

"Hmm..." 

Sejujurnya, aku ingin bermalas-malasan di kamarku. Tapi aku sangat sadar bahwa Feli 
tidak akan pernah membiarkan itu. Jadi itu bukan pilihan sejak awal. 

Apa yang harus saya lakukan? 

Saya diam-diam mempertimbangkan pertanyaan itu sambil menyelesaikan sup, dan 
mengingat percakapan yang saya lakukan dengan Elena. 

Salah satu topik yang kami bicarakan adalah peninggalan kuno. 

Bohong untuk mengatakan bahwa saya tidak tertarik. 

"Mari kita lihat, sekarang..." 

Memasuki "Hutan Kejatuhan" hanya karena penasaran bukanlah tindakan yang baik, dan 
Feli juga tidak akan menyetujuinya. 

Dalam hal itu... 

"Aku ingin melakukan pemeriksaan pendahuluan hari ini." 

"Pemeriksaan...?" 

"Ya, ke 'Hutan Kejatuhan'. Sebenarnya tidak di dalamnya, tetapi saya hanya ingin melihat 
tempat seperti apa itu. " 

Saya sudah membahas satu hal yang saya yakin akan dia sebutkan. Feli tampak curiga 
sejenak, jadi kalau aku bilang mau ke hutan, pasti dia protes. 

"Bolehkah aku menanyakan alasannya?" 

"Sudah cukup jelas... karena saya punya waktu luang. Jika saya mengatakan saya berencana 
untuk bersantai di kamar saya, Anda akan memarahi saya, kan? 

"Tentu saja." 

"Jadi dengan proses eliminasi, itulah kesimpulan yang saya capai." 

Lagipula tidak ada yang bisa dilakukan, tambahku. 

Aku mungkin bisa menipu Ratifah, tapi kepala pelayan yang terkenal tidak akan jatuh 
dengan mudah. Jadi langkah pertama saya adalah salah satu menyerah. 



Feli bahkan tidak tertawa. 

"Saya mengerti." 

"Jadi begitu Ratifah bangun, ayo jalan-jalan." 

"Kalau begitu, haruskah kita memanggilnya juga?" 

Feli berarti anak laki-laki yang menemani kami, tentu saja. 

"Tidak, tidak perlu. Lagipula kita tidak akan pergi ke hutan." 

"Dipahami." 

Aku meletakkan mangkuk di atas meja dengan suara membosankan. 

"Oke, kurasa aku akan kembali ke kamar untuk saat ini." 

Sekitar 30 menit telah berlalu sejak aku meninggalkannya. 

Saya telah merencanakan untuk sarapan cepat tetapi menghabiskan lebih banyak waktu 
dari yang diharapkan. Jadi saya berpikir ketika saya berdiri, dan Feli mengikuti di belakang 
saya. 

"Ah, ngomong-ngomong." 

Aku membalikkan bahuku dan memanggil Feli, seolah-olah aku tiba-tiba teringat sesuatu. 

"Hati-hati bagaimana Anda memanggil saya, oke." 

Mungkin itu menyelinap pikirannya pada malam hari. 

Atau mungkin kebiasaan selama bertahun-tahun tidak bisa diganti dengan mudah. 

"Ah..." 

Menyadari kesalahannya, Feli terdiam, ekspresi minta maaf di wajahnya. 

"Itu benar ... Shizuki." 

Aku memang mengingatkannya untuk memanggilku seperti itu, tapi tetap saja terasa 
canggung. 
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Aku tidak menyukai kesendirian. 

Karena rasanya benar-benar kosong, sangat hampa --- itu membuatku ingin mati. 

Dalam kehidupan masa lalu saya --- ketika saya kehilangan semua teman saya. Aku sangat 
ingin melarikan diri dari kesendirian. Mungkin itulah yang membawa saya ke mimpi saya. 
Untuk bermimpi jernih. Dalam hatiku, jiwaku digelapkan oleh bayang-bayang saat aku 
mati-matian menolak untuk menerima kesendirianku. 

Aku menyadarinya. Karena itu, setiap kali saya sendirian, saya menghabiskan waktu 
dengan cara yang sia-sia dan tidak berarti. 

"Tapi itu membuatku santai." 

Waktu yang saya habiskan sendirian adalah waktu terlama yang saya jalani dan akan 
hidup, mungkin bahkan jika saya menggabungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan 
saya. Jelas bahwa saya akan merasa itu berlangsung lama. 

Aku benci sendirian, tapi itu tetap membuatku merasa lebih santai. Lebih nyaman. 
Perasaan akrab itu membuatku merasa aman. 

Saya tidak menyukai kesendirian dari lubuk hati saya, tetapi juga merasa tenang. 
Kontradiksi di mana-mana, seperti biasa. 

Aku terkekeh pada diriku sendiri. Aku sedang berjalan menyusuri jalan-jalan kota. Karena 
waktu itu, hanya ada sedikit orang yang keluar dan sekitar. 

Setelah makan, saya menuju kembali ke kamar saya, tetapi untuk beberapa alasan, Feli 
menyuruh saya untuk pergi sendiri, yang mengakibatkan situasi saat ini. 

Aku akan bertanya mengapa. 

Tetapi sebelum saya melakukannya, saya menyadari bahwa Feli tidak akan mengatakan itu 
tanpa alasan, jadi saya hanya mengangguk tanpa mengatakan apa-apa dan menurut. 

"...Lurus saja dan kamu akan melihatnya, ya...?" 

Ketika saya mengatakan saya akan pergi ke depan dan memeriksa hutan, Feli --- dengan 
cemberut yang jelas di wajahnya --- mengatakan kepada saya untuk tidak pergi sendiri, apa 



pun yang terjadi...total tiga kali. Kemudian dia hanya menyuruh saya untuk berjalan lurus 
dan saya akan melihat hutan, sebelum pergi. 

Lokasi tujuan kami, Hutan Kejatuhan, hanya diketahui oleh anak laki-laki dan Feli, mungkin 
karena tahun pelayanannya ke rumah Diestburg. Sulit membayangkan pembantu bodoh 
Ratifah tahu tentang hutan di desa terpencil seperti itu. 

Seharusnya aku meminta anak laki-laki itu untuk ikut denganku, pikirku sambil menggaruk 
kepalaku. 

"Kota ini juga cukup besar ..." 

Karena dini hari, kota masih sepi dan memberi kesan sepi, namun ada restoran dan tempat 
makan bertebaran di sana-sini. Bangunan-bangunan dan jalan-jalan terpelihara dengan 
baik: jelas bahwa kota itu makmur. 

"Sekarang ..." 

Saya mungkin tidak bisa mencapainya sendiri. Jadi saya berpikir dan berhenti di jalur saya. 

Di kejauhan, saya menangkap sepetak hijau dan menyadari bahwa saya telah menemukan 
tujuan saya. 

"Itu ada." 

Itu pasti "Hutan Kejatuhan". 

Semua keraguan yang berputar-putar di pikiranku lenyap, meninggalkan perasaan 
menyegarkan di belakang mereka. 

Aku mulai berjalan lagi. 

Apa yang saya lihat di kejauhan tampak seperti hutan lain bagi saya. Itu tidak memiliki sifat 
misterius yang akan membenarkan nama seperti "Downfall". 

Itu terlihat sangat normal sehingga saya mempertanyakan perlunya membuat persiapan 
dengan sangat hati-hati dan bahkan menyiapkan alat ajaib seperti lonceng --- yang telah 
saya tempelkan di pakaian saya --- untuk memberi sinyal lokasi kami kepada orang lain. 

"Bahkan jika itu memiliki ilusi atau sejenisnya, itu tidak akan berarti apa-apa bagiku ..." 

Seni ilusi tidak akan banyak mempengaruhiku, pikirku. Di masa lalu, seorang ahli ilusi 
menggunakannya pada saya hari demi hari, setengahnya sebagai lelucon. 

Bahkan jika trik dicoba di mata atau telinga saya, saya yakin saya bisa memilih perbedaan 
kecil dan melihatnya. 



Jadi bahkan jika hutan tertutupi ilusi, aku akan baik-baik saja. 

Selama hutan itu tidak berada pada level yang sama dengan pengguna ilusi yang bisa 
menipuku sampai akhir kehidupanku yang lalu. 

"Kurasa berhati-hati tidak ada salahnya." 

Saya tahu bahwa kemungkinan situasi yang menguntungkan bagi saya sangat rendah. Saya 
tidak punya alasan atau teori, tetapi saya yakin akan hal itu. Jadi insting saya, yang tumbuh 
dan berkembang selama bertahun-tahun, memberi tahu saya. Itu lebih dari cukup alasan 
bagi saya untuk mempercayainya. 

Jadi saya harus sangat berhati-hati. 

Aku tahu itu di kepalaku. 

Tapi untuk beberapa alasan, langkahku agak cepat. Jauh lebih cepat dari biasanya. 

"Kenapa ya." 

Aku terpelintir, bengkok. 

Seseorang tidak salah lagi rusak. Tapi tetap saja, saya membawa keyakinan saya sendiri. 

Itu mungkin "takdir" saya, atau mungkin "misi" saya. 

Sebuah konsep tunggal tertanam jauh di dalam jiwaku. 

Jika ada kemungkinan sekecil apa pun, saya harus pergi. Saya harus pergi ke sana sekali, 
bahkan dengan berbohong, mengatakan bahwa saya tidak ada hubungannya. 

Burung-burung berbulu berkumpul bersama, kata mereka. 

Ada juga hukum alam yang menyatakan bahwa kemalangan selalu datang berpasangan. 
Peninggalan kuno, sihir waktu. Reruntuhan yang konon berisi keduanya. 

Untuk melengkapi semua ini, bayangan kekaisaran. 

Bukan tidak mungkin untuk menemukan petunjuk tentang "Kekejian" yang terpatri dalam 
ingatanku. Jelas bagi saya untuk mencapai kesimpulan seperti itu. 

"Apa yang akan saya temukan di sini? Meskipun..." 

Acara ini. 

Bagaimana saya harus melihat ekspedisi ke "Hutan Kejatuhan" ini? Sebagai suatu 
kebetulan, atau takdir yang tak terhindarkan? 



"Jika saya tidak bertindak ketika saya bisa, saya akan menyesalinya." 

Tidak pergi jelas bukan pilihan. Dan saya mungkin menemukan petunjuk tentang 
"Kekejian". Menjadi begitu terobsesi dengan kehidupan masa laluku, bisakah aku melihat 
ini sebagai kebetulan? Jawabannya jelas---tidak. 

"Tidak peduli siapa atau apa yang menghalangi jalanku, aku akan menebang mereka 
semua." 

Saya kemudian membentuk "Spada" dari bayangan saya dan menggantungnya di pinggang 
saya. 

Sensasi yang akrab. 

Itu adalah perasaan yang paling menyenangkan, sentuhan paling menyenangkan yang saya 
tahu. 

"Semua 'Kebencian' akan mati, apa pun yang terjadi. Jadi aku bersumpah. Itu saja tidak 
akan pernah berubah." 

Bahkan hidupku hanyalah alat yang bisa dibuang sebelum sumpah ini. Aku tahu itu dengan 
sangat baik. Begitulah kuatnya emosi seperti itu membebani jiwaku. 

"Jadi aku akan terus mengayunkan pedangku, 'Spada'ku." 

Saya tidak bisa mengayunkan pedang tanpa alasan, jadi saya selalu mencarinya. Saya 
adalah orang lemah yang hanya bisa memotong setelah menemukan alasan dan 
meyakinkan diri sendiri bahwa saya benar. 

Bukan untuk bertahan hidup, atau untuk melindungi orang lain. 

Saya mengayunkan "Spada" saya sehingga saya bisa terus menjadi diri saya sendiri. Aku 
mengulanginya keras-keras pada diriku sendiri dan tidak bisa menahan tawa. Senyum, 
penuh ejekan diri, terpampang di wajahku. 

"...ah." 

Aku mencoba tertawa. 

Dan yang saya dapatkan adalah tawa pahit. 

"Aku masih sama." 

Aku bergumam pada diriku sendiri. 

"Tidak ada yang berubah, tidak apa-apa." 

Feli bilang aku sudah dewasa. 



Saya tidak terlalu keberatan ketika dia melakukannya. Saya hanya mengambilnya dengan 
santai dan membiarkannya pergi. 

Kata-katanya adalah keinginanku, mungkin. 

Di suatu tempat di hati saya, saya berharap saya bisa tumbuh. Tapi saat ini keinginan itu 
hancur berkeping-keping. 

Karena kebencian mendalam dan gelap yang terkubur jauh di dalam diriku masih ada, aku 
terus menanamkan "Spada"ku dengan kebencian untuk mengayunkannya. Pertumbuhan 
apa yang dapat ditemukan pada orang seperti ini? 

Bahkan jika saya mengungkapkan pemikiran ini kepada Feli, dia mungkin hanya akan 
menjawab dengan kata-kata yang terdengar menyenangkan. Jadi saya menyimpan kata-
kata ini, perasaan ini, tersegel di dalam diri saya. 

"Ini tidak akan pernah berubah." 

Saya hancur di inti keberadaan saya. 

Berbicara tentang pertumbuhan atau perubahan lain tidak ada gunanya, karena pikiran 
yang berakar jauh di dalam diri saya sudah rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi. 

Saat aku menyadari sekali lagi sifat asliku, kata-kata wanita yang memperkenalkan dirinya 
sebagai Elena muncul di pikiranku. 

-- Cantik. 

Cara berpikir saya, cara hidup saya atau begitulah yang dia gambarkan. 

Dia mungkin menyebutnya "indah" karena itu bukan cara berpikir atau hidup orang yang 
tepat. Saya mencapai kesimpulan ini dan menyadari betapa ironisnya kata-kata itu. 

Pada akhirnya, dasar dari semua tindakan Fay Hanse Diestburg adalah dua: "untuk 
melindungi" dan "untuk menebus". Dua alasan mengapa saya menggunakan pedang saya. 
Karena dua alasan ini saja, saya terus mengayunkan "Spada" saya. 

"Tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, ini tidak akan berubah." 

Itu adalah bentuk hatiku, jiwaku. 

Seorang pendekar pedang yang tidak dapat ditebus yang hidup dan mati oleh pedang. 
Bahkan jika dia dilahirkan kembali, dia sangat canggung sehingga dia tidak bisa mengubah 
cara hidupnya. Seseorang yang percaya ini tanpa sedikit pun keraguan. Seseorang di luar 
keselamatan. 



Menghabiskan waktu dengan seseorang, berbicara dengan mereka, mengungkapkan diri 
Anda kepada mereka. Saya menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa melakukan itu pada 
akhirnya akan mengubah saya menjadi orang yang tepat. Saya adalah orang yang lemah, 
jadi saya mungkin menggunakan delusi seperti itu untuk melarikan diri. Tapi kesendirian 
kali ini membawaku kembali ke kenyataan. Itu membuka hati saya dan membuat saya 
menyadari sekali lagi sifat asli saya. 

"Satu tebasan, satu pembunuhan." 

Kata-kata peringatan saya. 

Kata-kata mentorku, mantra sihir yang mengingatkanku pada neraka di bumi itu. 

Dunia ini baik. 

Itu bukan jenis dunia di mana tidak mengayunkan pedang bisa berarti mati keesokan 
harinya. Jadi saya tidak bisa mencegah "celah" terbentuk di hati saya. Sebuah lubang kecil 
menganga yang disebut arogansi. 

Kesombongan, keragu-raguan seperti itu akan mengarah pada apa? Aku sudah 
mengetahuinya. Jadi saya berbicara pada diri saya sendiri, saya mengutuk diri saya sendiri, 
untuk menyingkirkannya. 

"Aah, setelah semua ..." 

Saya mempertimbangkan perasaan di dada saya. 

Saya mengingat pemandangan pucat nostalgia dan meletakkan tangan kanan saya di 
"Spada". Saya benar-benar sama seperti sebelumnya dan saya tidak berubah dengan cara 
apa pun. 

"...bagaimanapun, ini adalah satu-satunya cara bagiku untuk hidup." 

Jika pelayan setia itu mendengar kata-kataku ini, dia pasti akan sedih. Tapi saya tidak 
punya niat untuk mengubah cara berpikir saya. 

Aku melihat ke atas ke langit yang tak berujung, lalu mulai berjalan menuju "Hutan 
Malam*" sekali lagi. (T/N: Karakter menggunakan Nightfall/Downfall untuk hutan secara 
bergantian untuk beberapa alasan) 
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