
Chapter 0 
Prolog Pemula Tingkat Maks Orang yang memerintahkan kekuatan dewa petir. Dan juga 
kekuatan api neraka. Pedangnya menyerang dengan kecepatan kilat, monster besar jatuh, 
dan api yang mengamuk mengubah undead menjadi abu. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Seseorang yang mencapai puncak pada usia 25 
tahun . Petarung dan penyihir api terhebat. Orang yang tak tertandingi, paling kuat di 
dunia! 

Vulcan, yang levelnya mencapai 99, dikenal sebagai jenius terbesar dalam sejarah, dan 
membawa ketakutan bagi semua yang menentangnya. 

Tapi level pemabuk di depannya adalah... 

'289, 207, 267, 229, 245... 381... Apa ini, dunia bodoh ini!' 

Dunia tempat berkumpulnya semua yang terbesar di semua dimensi. Tiga dari lima adalah 
yang terkuat di dunia mereka, dan salah satunya dianggap yang terkuat dalam sejarah. 

Dunia gila di mana goblin pengembara akan berada di atas level 90. 

Asgard, atau dikenal sebagai "Surga di atas langit." 

Di dunia tempat semua monster dunia bertemu, petualangan baru Vulcan dimulai. 

 > Baca Novel Bahasa Indonesia : <  

--> 



Chapter 1 
Level Maks Newbie Bab 1 BAAAAANG! 

Dalam sekejap, pria itu berubah menjadi roh api dan melebur melalui dinding es. Naga Es 
menghantam tanah dan kembali ke es alami. 

Saat pria itu meningkatkan kewaspadaannya untuk serangan balik di kabut yang 
membekukan, dia bisa melihat ratusan misil es berbentuk kerucut di depannya. 

Masing-masing terbang melewatinya dengan kecepatan berbahaya, dan tertabrak lebih 
dari satu orang akan membahayakan hidupnya. 

'Pengecoran empat kali lipat dan pemeran instan juga ... bukankah ini seharusnya SS, bukan 
S?' 

Bahkan saat dia memikirkan pemikiran yang tidak berguna, dia menghindari misil dengan 
gerakan yang cepat dan bersih. 

Penatua Lich Frezole semakin terdesak, saat pria itu menghindari sihir esnya dengan 
kelincahan yang luar biasa dan bahkan punya waktu untuk melakukan serangan balik 
dengan melepaskan petir dari pedangnya. 

'Bagaimana mungkin seorang manusia biasa ... memiliki kekuatan seperti itu. Dia bahkan 
sepertinya tidak berusia tiga puluhan ... ' 

Emosi Frezoles berubah dari terkejut menjadi ketakutan. 

Dalam dua ratus tahun yang dia jalani, termasuk hidupnya yang dihabiskan sebagai 
manusia, jumlah orang yang mampu mengancam hidupnya hanya dapat dihitung dengan 
satu tangan. 

Sembilan puluh sembilan persen musuhnya kehilangan nyawa mereka karena rudal es, dan 
satu persen sisanya dapat ditangani dengan kombinasi Naga Es, Tangan Es. 

Tidak ada pengecualian. 

Tapi pria ini berbeda. 

Tidak peduli serangan apa, mantra apa yang dia gunakan, dia tidak bisa mengubah ekspresi 
tenang di wajah pria itu. 

Bahkan menghadapi gelombang mantra yang tak berujung, pria itu begitu santai dan Lich 
mulai merasa dialah yang sedang terpojok. 

Lich mengaku. 



Frezole merasa takut. 

'Tapi ... aku tidak akan menerima kekalahan begitu saja.' 

Frezole mulai menyalurkan semua mana gelapnya yang tersisa di kapalnya dan mulai 
melakukan casting. 

Ini adalah pertama kalinya dia mengendalikan rudal es dan melemparkan dua mantra 
tingkat tinggi, tapi dia tidak punya pilihan lain. 

Dia bisa merasakan tubuhnya mulai hancur karena menggunakan mana di luar batasnya, 
tetapi mantranya selesai sebelum pecah. 

Kartu trufnya dengan semua yang dipertaruhkan. 

Naga kerangka muncul di belakang pria itu. 

Api biru menyala di rongga mata Frezole. 

'Jika ini pun tidak berhasil ... Kuku, aku akan menerimanya, dan meneruskan ke tidur 
abadi.' 

Naga kerangka itu menyerang pria yang mengayunkan pedang emasnya. 

Tetapi pria itu membalikkan tubuhnya secara alami seolah-olah dia mengharapkannya. 

Saat dia melihat tengkorak naga tanpa ketegangan, mantra kedua Frezole diaktifkan tepat 
di depannya. 

BAAAAAAAANG! 

Mantra ledakan tulang mengirim pecahan tubuh kerangka naga terbang ke arah pria itu. 

*** 

[Naik tingkat!] 

[Selamat! Anda telah mencapai level 99.] 

[Akses terbatas -- Segel Asgard telah dirilis.] 

[Pencarian utama -- Membasmi Tetua Lich Frezole telah selesai!] 

[Pilih hadiah Anda.] 

"Kuuaaah! Aku sudah selesai!" 



Di tengah tanah yang membara, Vulcan, bersenjatakan pedang ksatria emas dan baju besi 
kulit merah berteriak keras. 

Biasanya dia tidak akan ragu untuk mengabaikan semuanya selain hadiah pencarian, atau 
meninjau pertempurannya, tetapi tidak kali ini. 

'Level 99 ... level maksimal ... Saya telah melakukan semua pencarian dan melakukan semua 
yang saya bisa. Aku tahu Seal akan terlepas jika aku mencapai level 99! ' 

Vulcan tersenyum dengan rasa pencapaian. 

Dia diteleportasi ke dunia tak dikenal yang disebut benua Rubel ketika dia berusia dua 
puluh tahun, dan menderita melalui segala macam kesulitan. 

Alih-alih menjalani kehidupan universitas yang normal, dia dipaksa untuk memegang 
pedang dan berurusan dengan pesan dan suara terus-menerus di kepalanya seolah-olah 
dia sudah gila. 

'Sistem panduan' yang hanya akan Anda lihat di game VR, memaksakan pencarian padanya 
yang sepertinya membawanya ke kematian tertentu. Sepanjang jalan, dia bahkan 
mengalami situasi pertama yang mengancam nyawa dan pembunuhan pertamanya... 

Petualangannya yang kesepian selama lima tahun terlintas di benaknya seperti tayangan 
slide. 

Di satu sisi waktu telah berlalu dalam sekejap mata, tetapi fakta bahwa dia tidak dapat lagi 
mengingat orangtuanya atau wajah saudara perempuannya, atau ingatannya tentang 
rumahnya adalah bukti bahwa itu jelas bukan waktu yang singkat. 

Dia telah menanggung semuanya untuk waktu yang lama. 

Tidak peduli seberapa sulit petualangan itu, dia tidak menyerah dan mengambil 
langkahnya satu per satu. Sekarang hanya satu langkah terakhir yang tersisa. 

Saat ini Vulcan, tampak seperti pahlawan dari legenda. 

Seluruh tubuhnya mengeras dengan otot dan kepercayaan diri serta tekanan yang datang 
dari tubuhnya terpancar ke sekelilingnya. 

Tidak ada jejak yang tersisa dari seorang pemula yang pernah gemetar ketakutan saat 
melawan satu goblin atau orc. 

Dilengkapi dengan persenjataan legendaris dan mistis di seluruh tubuhnya, pahlawan level 
maksimal menunggu akhir hidupnya. 

'Ini sudah berakhir. Setelah pencarian terakhir ini... saya bisa kembali. Kembali ke hari-hari 
damai, kembali ke rumah. ' 



Vulcan menyarungkan pedang petir murni miliknya dan melihat ke jendela pencariannya. 

Tidak perlu mencarinya. Semua quest yang diselesaikan telah dihapus dan yang ada di 
daftar adalah [Main Quest -- Memberantas Elder Lich Frezole] untuk hadiah dan [The Final 
Quest -- Enter Asgard] yang baru saja dibuka. 

Setelah ini selesai, semuanya akan kembali ke tempat asalnya. 

Vulcan menutup semua pesan notifikasi dalam pandangannya dan membiarkan hadiah 
pencarian dan jendela keterampilan terbuka. Dia fokus pada daftar keterampilan 
khususnya. 

[Daftar keterampilan pasif] 

* Penguasaan Tempur -- S 

* Penguasaan Senjata -- S 

* Penguasaan Pertahanan -- S 

* Penguasaan Penghindaran -- A -> S (Peringkat naik) ... 

Penguasaan api A -> S (Peringkat naik) 

Penguasaan Petir S 

Penguasaan Dingin B 

Penguasaan Necromancy C 

Bibir Vulcan berubah menjadi senyuman ketika dia melihat 'Penguasaan Pengelakan' 
miliknya telah meningkat, yang tidak pernah terjadi meskipun dia melakukan semua 
penggilingan sebelumnya untuk menaikkannya. 

Menghindari semua rudal es yang dimodifikasi Frezole satu per satu pasti memiliki efek 
yang besar padanya. Dia hampir memberi Frezole kesempatan karena lamanya 
pertempuran tetapi hadiahnya sepadan. 

'Pemeran instan dari kombinasi Naga Tengkorak dan Ledakan Tulang ... Dia bukanlah bos 
level 99 tanpa hasil.' 

Ada peningkatan lain, Penguasaan Api meningkat dari A ke S. 

'Mungkin itu karena aku menghancurkan Sihir Dingin dengan Sihir Api. Hm. ' 

Ini juga merupakan hasil yang bagus. 



Dengan kesulitan pencarian terakhir dalam misteri, Penguasaan Api peringkat-S akan 
terbukti berguna. 

Setelah melihat semua keahliannya di bagan, dia melihat hadiah pencariannya dengan 
keserakahan. 

Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya, tetapi dia ingin menyimpan yang terbaik 
untuk yang terakhir kali ini, yang mana itu sulit. 

'Sekarang ... Apa yang akan keluar darinya.' 

Hadiah pencarian 2 tingkat kesulitan S terakhir tidak mengecewakannya. 

Ujian yang dia lalui di level 80 untuk menerima senjata mitos, 'Pedang Petir Murni' dan 
keterampilan 'Tidak Bisa Dihancurkan' yang dia terima di level 95 untuk membunuh 
kepala suku orc telah meningkatkan statistiknya secara drastis. 

Seluruh pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan. 

'Sejujurnya, saya tidak memerlukan perubahan apa pun pada perlengkapan saya. 
Keterampilan... keterampilan Api atau Petir. Satu dengan banyak kegunaan... Tolong! ' 

Vulcan melihat hadiahnya. 

[Keterampilan Mythical -- Neraka yang Membara] 

[Persyaratan Level: 99Lv] 

Mengubah area di sekitar kastor menjadi tanah hangus. Musuh dalam AoE menerima 
kerusakan dari waktu ke waktu, dan kerusakan keterampilan Api kastor meningkat 
sebesar 20%. Saat dalam transformasi roh api, roh dapat melakukan perjalanan ke tempat 
manapun di bumi yang hangus. Durasi 60 detik. 

Vulcan tersenyum. 

*** 

'Ini sempurna. Kondisi sempurna, peralatan sempurna, ramuan ditumpuk sepenuhnya. 
Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. ' 

Di ujung barat benua Rubel, terdapat sebuah gua di sebuah pulau tak berpenghuni. 

Vulcan berdiri di pintu masuknya, dilengkapi dengan peralatan legendarisnya. 

Di dalam gua ada kegelapan yang lebih dalam dari jurang. 

Seorang pria normal akan gemetar ketakutan hanya dengan melihatnya, takut akan 
ancaman yang tidak diketahui yang mungkin bersembunyi di dalamnya. 



Namun, wajah Vulcan tampak seolah-olah dia telah membuat keputusan. 

Sejujurnya, Vulcan sudah lama memikirkan tentang melakukan pencarian 'Enter Asgard'. 

Istilah 'Final Quest' menunjukkan bahwa kesulitannya akan jauh melampaui apa yang dia 
hadapi sebelumnya, dan fakta bahwa tidak ada detail tentang quest yang ditunjukkan 
membuatnya semakin sulit untuk membuat keputusan. 

Tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya lagi. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia telah melakukan semua yang dia bisa. 

Untuk bersiap menghadapi semuanya tidak hanya dia naik level, tapi dia juga 
menginvestasikan banyak waktu untuk penguasaan tempur dasar dan mengumpulkan 
keterampilan yang bersinergi satu sama lain. 

Barang-barangnya juga tidak bisa lebih baik. Dia juga bangga akan pengalaman 
bertarungnya yang luas. 

Vulcan adalah orang yang tak terbantahkan dan paling kuat di dunia. 

Menunggu lebih jauh bukanlah kehati-hatian, tetapi keraguan dan kepengecutan. 

Vulcan menggaruk kepalanya, rambutnya dipotong pendek seperti tentara bayaran. 
Beberapa rambutnya rontok seiring dengan kegelisahannya. 

"Ini adalah akhir dari benua Rubel yang berdarah." 

Langkah kaki yang menggema di dalam gua semakin jauh ke kejauhan, dan kegelapan 
menelannya secara utuh. Dan kemudian, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, gua itu 
menghapus keberadaannya sendiri dari dunia. 



Chapter 2 
Level Maks Newbie Bab 2 Dia tidak yakin sudah berapa hari dia berjalan. Lebih dari 
sepuluh kali sepertinya dia naik turun di medan yang keras. Itu membuat Vulcan merasa 
tidak nyaman karena tidak ada satu monster pun yang muncul, apalagi jalan keluar. Terlalu 
sering dia mengasah pikirannya yang menjadi tumpul dengan keputusasaan dan 
penderitaan. Pikiran yang menyimpang mulai meracuninya. 

'Sepertinya tidak ada massa di sini.' 'Tidak ... Bagaimana jika itu adalah rencana mereka 
untuk membuatku ceroboh dan menyergapku dalam kegelapan?' 'Tidak, tidak ... jika itu 
sebagai rencana mereka, mereka akan melakukannya sejak lama. Aku harusnya santai saja. 
' "Sudah lebih dari seminggu sejak aku berjalan, di mana pintu keluarnya?" 'Seandainya aku 
bisa melihat sesuatu yang lain selain bebatuan ini ...' 'Bagaimana jika aku perlu berjalan 
seperti ini untuk selama-lamanya ...' 'Jangan bilang padaku hanya ini yang ada di sana.' 
'Apakah saya bisa ... pulang ke rumah?' 'Keluargaku ... Aku merindukan mereka ...' '......' 

Seiring waktu, kegelisahan dan pikiran yang tersesat lenyap seperti daun yang tersapu air. 
Sebulan telah berlalu berjalan dalam diam. Kegelapan dan kesuraman menguasai Vulcan 
tanpa dia sadari. Penglihatan menjadi kabur dan sistem pendengaran mulai gagal. 
Kemudian kemampuan untuk mencium, dan kemudian, untuk menyentuh. Kelima indera 
telah padam dan kegelapan mengalahkan seperti wabah penyakit. Dia tidak bisa 
merasakan apapun. Rasa berjalan sudah lama hilang. 

Vulcan terus bergerak seperti mesin yang diprogram untuk berjalan. Indra tumpulnya 
hanya cukup untuk menangkap suara yang datang dari transceiver SYSTEM. 

[Anda telah menyelesaikan semua misi tingkat kesulitan NORMAL] [Kamu sekarang 
memasuki wilayah Asgard -- Kesulitan: NERAKA] [Babak 1. Kota Beloong] 

Kegelapan terangkat dan cahaya menyilaukan membangunkan setiap sel di tubuh Vulcan. 

2. Goblin terkuat sepanjang masa (TLN: Baris ini secara acak muncul di sini) 

Padang rumput yang luas adalah hal pertama yang dia lihat setelah sadar. Pantulan dari 
rerumputan di padang rumput menghidupkan kembali Vulcan yang telah lama berada 
dalam kegelapan. Tapi dia juga punya beberapa pertanyaan yang belum terjawab. 

'Kupikir akan ada monster bos atau penjara bawah tanah kuno di akhir semua ini ...' 

Tapi di depannya, hanya ada pemandangan yang tenang dan damai. Sesuatu yang tidak 
diharapkan Vulcan. Dengan sedikit pemikiran, Vulcan membuka jendela pencariannya, tapi 
tidak ada pencarian lain termasuk [Pencarian terakhir -- masukkan Asgard]. Tampak 
baginya bahwa dia pasti telah menyelesaikan misi tanpa disadari, atau dia sudah berada di 
benua Asgard itu sendiri. 



'Tidak mungkin. Tidak bisakah mereka memberikan sedikit hadiah setelah menyelesaikan 
sebuah misi yang dinamai misi sekejap misi terakhir? ' 

Vulcan memutuskan untuk menunggu sedikit lebih lama untuk berjaga-jaga jika dia 
mendapat pesan terlambat dari transceivernya. Tapi yang dia dapatkan sebagai balasannya 
adalah perasaan hampa dan angin sejuk yang datang dari ujung padang rumput. 

Vulcan tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan memutuskan untuk mulai bergerak. 
Matanya menelusuri jalan tanah yang melintasi padang rumput dari tempatnya duduk. 
Jalan itu cukup lebar untuk dilalui dua kereta kuda sekaligus. 

'Sudah jelas bahwa saya harus mengikuti jalan ini' 

Seringkali pencarian yang tidak nyaman seperti ini akan muncul. Vulcan berpikir untuk 
menggunakan keahliannya untuk mengangkut dirinya lebih cepat, tetapi memutuskan 
untuk tidak melakukannya. Lebih baik menjaga staminanya meskipun dia akan datang 
lebih lama. 

Vulcan dengan santai mengambil langkah pertamanya di sepanjang jalan tanah. 

"SIALAN !!!" 

Dua jam berjalan kaki telah berlalu sampai Vulcan menemukan papan nama dan berteriak. 

'200km hingga Beloong city' 

Meskipun dia tahu bahwa ada kota di suatu tempat yang dia tahu bisa dia datangi, Vulcan 
merasa tidak nyaman. Huruf-huruf di papan tanda adalah sesuatu yang belum pernah dia 
lihat sebelumnya. Terlepas dari kenyataan bahwa transceiver dapat menerjemahkan 
sebagian besar bahasa asing, ia memiliki batasan hanya untuk dapat memahami arti 
sebenarnya di baliknya. Itu tidak memberi Vulcan kemampuan mempelajari bahasa 
sepenuhnya. 

'Yah, bahasa ini jelas bukan dari Bumi, juga bukan dari Rubel. HA! Saya kira ini berarti saya 
belum kembali ke Bumi. Sial.' 

'Bagaimana jika saya kembali ke Bumi dan ini sebenarnya ada di suatu tempat di Bumi, 
bukan Rubel?' -- Pikir Vulcan sambil berjalan di sepanjang jalan tanah dengan harapan 
kembali ke rumah. 

Dia segera menyerah dengan harapan kembali ke Bumi. Tapi pahit menghadapi kenyataan. 

"Ha...." 

Vulcan menghela napas. Tidak ada satu hal pun yang mudah; dari awal saat dia pertama 
kali tiba, dan hingga sekarang. Vulcan menghilangkan kesedihan itu. Sisi baiknya, dia telah 
menemukan jalan ke kota baru. Itu sendiri merupakan kemajuan besar. 



Jika dia menggunakan wujud roh petir, itu bahkan tidak akan memakan waktu tiga puluh 
menit untuk sampai ke kota Beloong. Dia tidak punya alasan untuk menyimpan 
staminanya. 

Sudah dua jam sejak terakhir kali dia melihat monster. 

Bentuk roh. 

Saat dia melafalkan kata itu, daging dan tulang Vulcan larut di udara dan petir 
menggantikannya. Segera setelah itu, bentuk roh lengkap berbentuk seperti Vulcan 
muncul. 

"Kalau begitu aku harus pergi." 

Kegairahan menjalar ke seluruh tubuhnya dalam pikiran tentang ngebut di padang rumput. 
Itu dulu; monster kecil muncul di sudut mata Vulcan. Monster yang tampak seperti orc, 
atau goblin dengan percaya diri mendekatinya dengan senjata di tangan. 

"Sobat, aku sangat tegang dan waspada sejak aku datang ke sini. Dan hal pertama yang saya 
lihat adalah gerombolan sampah? Anda pasti bercanda. " 

Vulcan menyeringai dan melintas ke arah monster itu. Apa yang tampak seperti titik kecil, 
berangsur-angsur menjadi lebih besar saat dia mendekatinya. 

Segera setelah monster itu berada dalam jangkauan, Vulcan melemparkan Tombak Petir 
dan terus melaju ke kota Beloong tanpa melambat. Lalu tiba-tiba, monster yang baru saja 
terkena Lightning Spear menghalangi jalannya. Vulcan merasa bingung. 

'Dia tidak mati setelah itu? Massa sampah belaka? ' 

Vulcan dengan cermat memeriksa monster itu. 

"Krrr... Krrrrak." 

Itu adalah seorang goblin. 

"...." 

Itu pasti goblin. Itu jauh lebih besar dari goblin biasa. Namun dilihat dari penampilannya -- 
telinga besar, hidung bengkok, kulit hijau; itu pasti goblin. Vulcan tersesat dalam kata-kata. 
Rata-rata level goblin adalah 10. 

Seringkali ada goblin yang kaya level 25 melalui mutasi khusus atau menjadi kelas bos. 
Tetapi bahkan bagi mereka, tidak mungkin menahan Tombak Petir dari level 99. Monster 
itu tampaknya tidak menerima kerusakan. Sebaliknya, itu memancarkan niat membunuh. 

'Apa-apaan itu.' 



"Mungkin itu bukan goblin?" pikir Vulcan saat dia memeriksa melalui transceivernya. 

[Goblin Mukushu sang Pengembara] [90 Lv] 

"..." 

Musuh terkuat kedua yang pernah bertarung. Monster paling kuat dan ganas mengikuti 
monster bos level 97: The Elder Lich Frezol. Monster yang menunjukkan superior, aura 
ganas bukanlah golem mitos kuno, atau iblis peringkat tinggi, atau monster besar. Itu hanya 
... satu goblin. 

Sejujurnya, Vulcan telah menurunkan kewaspadaannya. Ada kalanya monster mudah atau 
sulit dikalahkan dalam kaitannya dengan levelnya. Namun, itu hanya karena perbedaan 
kecil dalam skill, bukan karena monster itu menunjukkan level yang salah. Goblin adalah 
mangsa yang mudah bahkan bagi Vulcan di level 5, yang memiliki keterampilan tempur 
dan kecerdasan yang relatif baik. Saat mencapai level 30, mereka diperlakukan seperti 
kerikil di tanah karena tidak memberikan banyak pengalaman. Oleh karena itu, sulit untuk 
berpikir bahwa hanya 'kerikil' yang memancarkan niat membunuh, mengayunkan 
falchionnya lebih cepat dari Death Knight kelas atas. Tidak ada yang tidak wajar tentang 
terkejut. 

KINNNGG !! GAAAAKINGGGGG !!! 

Goblin Mukushu mengayunkan falchionnya lebih cepat dari yang bisa ditangkap mata 
biasa. Sikap dan gaya mengayunkannya adalah seorang amatir; namun kekuatan dan 
kecepatan mentahnya adalah kelas master. Sepertinya dia memiliki keinginan yang kuat 
untuk menghancurkan apa pun yang menghalangi jalannya. Aura yang hanya datang dari 
jenderal tinggi kuno dari sebuah peradaban yang bertahan selama ribuan tahun... Vulcan 
merasa tidak nyaman. 

'Pedang ... tidak akan cukup.' 

Vulcan mengakui musuh. Monster di depan matanya adalah monster level 90 tingkat atas, 
bukan goblin biasa. Tidak ada rasa malu untuk mengeluarkan semua yang dia miliki. 
Vulcan meluncur menuju Mukushu dengan pedangnya. Senjata bentrok dan dengan 
mundur, Vulcan mendorong dirinya menjauh dari goblin untuk membuat jarak. 

"Api neraka. Api neraka." 

Dua meteor berukuran kepala yang diselimuti neraka dicetak di belakang Goblin Mukushu. 
Vulcan mulai dengan mengendalikan satu Hellfire untuk menyerang musuh. Meteor yang 
berapi-api itu terlempar ke atas goblin dan mulai jatuh. Meteor kedua melayang di udara, 
mencari peluang serangan kedua, jika goblin menghindari Hellfire pertama. 

'Segera setelah kamu menghindari Api Neraka pertama, aku akan menghancurkanmu 
dengan Api Neraka kedua bersama dengan Dewa Petir *!' 



Hampir tidak mungkin untuk menghindari Api Neraka kedua dan Dewa Petir setelah 
menghindari Api Neraka pertama yang jatuh dengan kecepatan tinggi. Setidaknya itu akan 
melukai makhluk itu, yang akan membuat langkah selanjutnya lebih mudah. Vulcan dengan 
kuat menggenggam pedangnya dalam prediksi bahwa dia telah memenangkan 
pertarungan. Namun, Goblin Mukushu tidak bermanuver seperti yang dia prediksi. 

"KRRRRP!" 

"BAANNGGG !!" 

Dengan kebiadaban, Mukushu menghantam Hellfire dengan tendangan kalajengking 
dengan kaki kanannya. Api neraka mulai terbang menuju dada Vulcan dengan akselerasi 
yang lebih besar karena kekuatan murni Mukusu. 

"...!" 

Vulcan dengan cepat tersentak karena keheranan dan dengan cepat menarik Pure 
Lightning Blade-nya dan melemparkan pedangnya untuk mengarahkan Hellfire menjauh. 

Segera, dua palka terlempar melintasi dataran dan menuju pergelangan kaki dan dada. 
Vulcan melompat tinggi dan menghindari keduanya. Mata Vulcan dan Mukushu bertemu di 
udara. Vulcan merasa gugup ketika dia mulai bertanya-tanya apakah goblin itu 
menunjukkan sedikit seringai puas diri. Tiba-tiba, pedang sepanjang 10 meter dengan jam 
berwarna merah chi melonjak dari siku Mukushus dan mulai menyerang ke bawah. 

"BENTUK ROH !!" 

Dia mampu menghindari pedang dengan bentuk roh guntur. Gelombang kejut dan guntur 
bergema ke setiap sudut lapangan. Padang rumput diukir di tempat chi merah berlari. Dua 
hal muncul di mata; perubahan tidak nyata dalam pemandangan yang tampaknya telah 
dipotong seperti mentega, dan Goblin Mukushu yang terpental di tempat, senang dengan 
pemanasannya. 

* Smirk. * 

Meskipun spesies yang berbeda, Vulcan sepenuhnya mampu menangkap seringai barbar 
Mukusus. Seluruh tubuhnya menyuruhnya untuk keluar dan mulai bergerak. Vulcan 
memutuskan untuk menguji keterampilan barunya di Goblin Mukushu. 

"... The Inferno Abyss." 

Sebagian mana ditarik beberapa detik setelah pesona. Itu adalah jumlah mana yang besar 
untuk skill yang hanya bertahan selama satu menit. Kekuatan mantra sangat besar 
sehingga Anda tidak bisa melemparkannya dua kali berturut-turut tanpa mengambil 
ramuan mana. 

'Meski aku tidak bisa menggunakannya karena cooldownnya dua jam.' 



Tapi tidak mungkin dia perlu menggunakan skill itu dua kali. Jangankan satu menit, 
sepuluh detik saja sudah cukup. 

"KIIRRRIII? KIRRRIIIKK !! " 

Api mengalir keluar dari kaki Vulcan dan mulai membakar semuanya dengan diameter 500 
meter. Tidak ada satu tempat pun yang tidak terbakar. Itu adalah gelombang panas yang 
sangat besar yang tidak dapat sepenuhnya dihalangi oleh chi saja. Teriakan Goblin 
Mukushus menggema, mengungkapkan rasa sakit yang tak tertahankan. 

"KKKIII !!!!!!!!!!! KIRIK !!! KUUU.... KKKKRRIIII !!!! " 

Menyadari dia tidak bisa mempertahankan dirinya di bawah zona mantra, dia berusaha 
keluar dari lingkaran dengan waspada terhadap Vulcan. Hanya 500 meter. Dengan 
beberapa detik berlari, dia bisa keluar. Tapi Vulcan tidak akan membiarkan itu terjadi. 

"LEDAKAN!" 

Ledakan menggelegar dan merobek medan perang seperti letusan gunung berapi. Mukushu 
berusaha menghindari Ledakan, tetapi bahu kirinya sudah terbakar sampai ke tulang dan 
tulang rawan. Itu tidak akan bisa menggunakan lengan kirinya dengan pukulan seperti ini. 

"Tidak bisa membandingkannya dengan sihir api lainnya kan? Itu adalah keterampilan 
yang memusatkan semua elemen yang membakar di sekitarku. Dan Inferno Abyss saya 
adalah media yang sempurna untuk itu. " 

"KKRAWWWWWR !!" 

Mukushu berlari menuju Vulcan dengan kesakitan dan amarah. Itu tidak bisa melarikan 
diri karena mantra Ledakan, atau tetap di tempatnya karena The Inferno Abyss akan 
membakarnya. Segera setelah menyadari bahwa satu-satunya cara untuk melarikan diri 
adalah dengan membunuh kastor, ia menyerang tanpa ragu-ragu. Burung falchion di 
tangan kanannya memancarkan aura mengancam. Namun, sesiap Vulcan, itu tidak 
mengintimidasi dia. 

Bentuk roh. 

Tubuh Vulcan berhamburan ke udara dan dengan cepat ditempa kembali menjadi roh api. 
Mukushu mengayunkan falchionnya dengan momentum besar sampai Vulcan muncul di 
belakang goblin raksasa itu. Dia memegang Jinroi di tangan kanannya. Itu berkilau emas di 
bawah sinar matahari. 

Teror memenuhi mata Mukushu saat dia memutar lehernya untuk melirik Vulcan dengan 
senjatanya di tangan, siap untuk berayun. Suara tanpa ampun bergema di kejauhan. 

Hukuman dari dewa petir. 



Goblin itu dibelah bersih tepat di tengah dari mahkota sampai selangkangan dengan ilmu 
pedang yang sempurna. 



Chapter 3 
Level Maks Newbie Bab 3 "Fiuh." 

Tsss... Tsssss.... 

Amber tersebar di seluruh lapangan karena efek samping dari Inferno Abyss. Itu terlihat 
seperti pertempuran sengit antara dua pasukan yang berjumlah ratusan. Ini adalah 
pemandangan yang tidak akan terpikirkan oleh siapa pun yang berasal dari pertarungan 
satu lawan satu. 

"Itu adalah goblin terberat yang pernah saya hadapi." 

Vulcan memasukkan Pure Lightning Blade miliknya ke dalam sarungnya dan merenungkan 
pertempuran. Terlalu banyak kesalahan yang dia buat; meremehkan lawan meski levelnya 
90, panik saat Mukushu melakukan serangan balik, dan juga menggunakan Inferno Abyss 
sembarangan. Nyatanya, menggunakan Inferno Abyss secara seenaknya bukanlah langkah 
yang ideal. Dia seharusnya menyimpan skill itu dan mana yang dibutuhkan sebagai pilihan 
terakhir. Karena dia berada di tempat yang tidak diketahui di mana monster level 90 
berkeliaran di lapangan bersama, dia seharusnya menyimpan semua yang dia bisa hemat 
untuk persiapan untuk apa yang akan datang selanjutnya. Namun, menggunakan Inferno 
Abyss untuk pertama kalinya sangat memuaskan Vulcan. Kerusakan luar biasa dihasilkan 
melalui serangan berturut-turut dari Inferno Abyss and Explosion. Selanjutnya, 
menggunakan Formulir Roh dan teleportasi ke belakang Mukushu terasa luar biasa. 

Itu akan menjadi sepotong kue untuk melawan lima monster jelek itu sekaligus. Ketika 
pikirannya mencapai tahap itu, Vulcan merasa tidak puas. 

"Aku tidak percaya aku sangat gembira karena aku bisa melawan lima goblin." 

Vulcan tercengang. Namun, sebenarnya goblin ini kuat. Mungkin goblin terkuat sepanjang 
masa. Vulcan mendekati mayat Goblin Mukushu, yang dibakar sampai ke bagian inti dan 
roboh menjadi dua. Itu adalah level 90-lebih baik jatuhkan item yang bagus. Vulcan 
mengambil senjata yang memancarkan cahaya merah dari mayat itu, dan memeriksa 
statistiknya. 

[Senjata Legendaris -- Falchion Penguat] [Batasan level: Lv 90] 

Serangan: +104 Stamina: 50/50 Poin Keterampilan Jenis Pedang: +2 Keterampilan 
Penegakan Jenis Berserker: +1 

* Falchion yang digunakan oleh Goblin Mukushu sang Wandering Warrior. Memungkinkan 
pengguna menggunakan mode Berserk untuk sementara waktu memperoleh poin 
keterampilan yang lebih tinggi. 

"...!" 



Vulcan tidak bisa berkata-kata karena keheranannya. Statistiknya jauh lebih tinggi dari 
yang dia harapkan. Itu memiliki statistik serangan dan stamina yang mirip dengan Pure 
Lightning Blade, tetapi memiliki dua pesona tambahan di atasnya. Keterampilan 
penegakannya bahkan sangat mengejutkan +2. Itu juga senjata tipe pisau. Senjata tipe 
pisau memiliki aksesibilitas yang lebih baik daripada senjata genggam lainnya karena 
sangat mudah digunakan. Senjata yang luar biasa. Vulcan merasa patah hati. Dia bukanlah 
kelas prajurit yang didorong oleh kekuatan fisik. Sebaliknya, dia adalah tipe penyihir api 
guntur / destruktif yang mengandalkan mana, dan itu berarti dia tidak bisa menggunakan 
senjata itu secara maksimal. Vulcan memasukkan Falchion of the Amplifier ke dalam 
inventarisnya dengan harapan dapat menggunakannya di masa mendatang. Meskipun ia 
tidak dapat menggunakannya saat ini secara maksimal, mungkin ada saatnya hal itu 
mungkin berguna baginya. 

"Elang petir, armor mana." 

Vulcan menggunakan keterampilan deteksi dan perlindungannya untuk memasuki mode 
pertahanannya. Ada terlalu banyak bahaya yang tidak diketahui untuk dibajak dengan 
bodohnya menuju kota Beloong menggunakan bentuk rohnya. Setidaknya, dia harus tetap 
aman sampai dia bisa menggunakan Inferno Abyss lagi. Sebuah pencarian yang berakhir 
tanpa pemberitahuan dari transceiver SISTEM, peta baru, dan goblin level 90 tidak 
dikenalnya bahkan setelah 5 tahun bepergian. Semuanya adalah misteri, tetapi Vulcan 
memutuskan untuk memikirkannya nanti. 

'Saya akan belajar lebih banyak ketika saya tiba di kota. " 

Vulcan mengambil langkah pertamanya menuju jalan tanah menuju kota Beloong. 

3. Pedagang level 122 

Meskipun Vulcan khawatir, dia tidak menemui monster dalam perjalanan ke tujuannya. Dia 
berjalan selama 2 jam dalam ketegangan. Segera setelah periode cooldown dari Inferno 
Abyss turun menjadi nol, dia menggunakan wujud rohnya dan mampu mencapai kota 
Beloong sebelum matahari terbenam. Kota Beloong tampaknya tidak seperti tempat lain 
yang pernah dilihatnya. Itu adalah kota berbenteng yang dikelilingi oleh benteng tinggi 
dengan menara kontrol yang ditempatkan di antara yang sepertinya bisa menampung 
pasukan tentara. Di belakang tembok ada parit, yang menuju ke kota yang cukup besar. 
Vulcan menuju pintu masuk. Mungkin kota itu tidak berpenduduk seperti yang dia kira. 
Vulcan adalah satu-satunya yang memasuki kota. Hanya satu penjaga yang menjaga 
gerbang. Dia tertidur sambil bersandar di dinding, menunjukkan bahwa kota itu jarang 
dikunjungi. Penjaga itu mendongak dan memeriksa Vulcan, lalu dengan cepat kembali tidur 
siang. Siapapun yang melatih penjaga ini pasti telah melakukan pekerjaan yang buruk. 
Namun, baju besi yang dia kenakan tampak cukup bagus. Mungkin kota itu cukup kuat 
untuk membiarkan pengembara masuk tanpa hati-hati. 

'Bekerja dengan baik denganku.' 



Terkadang, penjaga akan memicu pertengkaran. Vulcan tidak keberatan memasuki kota 
seperti ini. 

"Wow!" 

Vulcan linglung karena kagum. Bangunan bertingkat memenuhi area yang belum pernah 
terlihat sebelumnya di Capital Empire. Jalan-jalan dipasang dengan sempurna seperti batu 
bata tanpa cacat. Tidak seperti kota lain, sampah dan polusi tidak dapat ditemukan. Tidak 
ada satu pun pengemis biasa yang terlihat. Bahkan penampilan warga yang berjalan di 
jalan sangat memukau. Kota itu tampak kaya raya. 

Vulcan menjelajahi kota dan menemukan pajangan di papan buletin besar. Setelah 
diperiksa dengan cermat, ternyata itu adalah papan petunjuk kota. Distrik perbelanjaan, 
pemilik penginapan, serba-serbi, dan bangunan utama semuanya diberi label. 

'Kurasa aku tidak perlu bertanya kepada siapa pun di mana sesuatu. " 

Berterima kasih atas keberadaan papan tersebut, Vulcan memutuskan untuk pergi ke 
distrik perbelanjaan. Idealnya, Anda akan terlebih dahulu pergi ke penginapan untuk 
mendapatkan informasi lebih lanjut untuk langkah Anda selanjutnya. Tapi Vulcan 
merasakan dorongan kuat untuk melihat apa yang ada di pasar setelah melihat kekayaan 
para penghuninya. 

*** 

Distrik perbelanjaan benar-benar berbeda dari yang dibayangkan Vulcan. Dia 
mengharapkan untuk melihat gedung-gedung besar yang semarak penuh dengan orang. 
Sebaliknya, yang ada hanyalah rumah dua lantai bernama 'The Sundries.' Daerah lain di 
distrik itu penuh dengan pedagang yang berjualan di jalanan. Vulcan merasa kecewa 
melihat pasar yang tampak seperti toko barang bekas di pedesaan, tapi dia berjalan ke 
kerumunan juru lelang untuk setidaknya melihat-lihat. Dia berhenti di etalase tempat dia 
memilih secara acak, dan mulai memeriksa barang-barangnya. Pedagang paruh baya itu 
memiliki bekas luka kecil di pipi kirinya. Dia mengenakan jubah hitam yang tampak terlalu 
tebal dan panas untuk matahari tengah hari. Belati, sepasang cincin dan kalung berserakan 
di atas tikar, dan sepertinya kualitasnya tidak bagus. 

"Bolehkah saya melihat?" 

"Tentu. Ini tidak seperti mereka akan luntur hanya dengan melihat-lihat. Luangkan waktu 
Anda. Ajukan pertanyaan jika Anda mau. " 

Pria itu berbicara dalam bahasa berbeda yang belum pernah terdengar sebelumnya di 
benua Rubel. Tetapi penerjemah otomatis transceiver membuatnya mudah untuk 
berkomunikasi. Vulcan memeriksa statistik dari belati yang terlihat biasa yang tampaknya 
telah terlempar dengan sembarangan ke atas matras. 



[Senjata Normal -- Belati Pembunuhan] [Pembatasan Level: Lv 80] 

Serangan: +81 Stamina: 24/24 Serangan meningkat 20% jika ditusuk dari belakang. Dapat 
diambil secara otomatis saat dilempar. 

* Belati biasa. Dapat digunakan untuk menyerang musuh yang tidak berdaya. Bisa 
digunakan sebagai pengganti anak panah. 

"..." 

'Apa-apaan... Sial. Saya pasti melihat sesuatu. ' 

Vulcan memeriksa statistiknya lagi. Pesona dan statistik Assassination Dagger yang tidak 
berubah menyambutnya. Kehilangan kata-kata, Vulcan meletakkan belati dan mengambil 
sebuah cincin. Itu hanyalah cincin hitam biasa tanpa pola atau ukiran apapun. 

[Artisan Ornament -- Apprentice Ring] [Batasan level: Lv 85] 

Mana: +10 Kekuatan Mantra: +9 Jenis Sihir Gelap Efisiensi: + 5% 

* Cincin yang diproduksi secara massal untuk siswa yang bekerja keras untuk menjadi 
penyihir gelap. Dibuat oleh penyihir terkenal. Populer di kalangan pemula. 

"Ini...!" "Apa. Ya ingin membelinya? " "T ... Tidak. Aku ingin melihat item lainnya." 

Vulcan memeriksa aksesori lainnya. 

Mainkan-dengan-Cincin Api, batasan level 72, senjata normal. Goblin Molar Ring, batasan 
level 77, senjata normal. Kalung Petir, batasan level 80, ornamen pengrajin. 

Mereka adalah barang langka untuk orang yang berpengalaman dan tingkat tinggi. 

Vulcan tidak memahami situasinya. Biasanya, seseorang akan diminta untuk membunuh 
monster bos atau spawn khusus di lapangan terbuka untuk mendapatkan satu item level 
tinggi. Itu di luar imajinasi Vulcan bahwa dia akan menemukan empat dari mereka di 
tempat yang tampak seperti stand serba-serbi. 

'Ada apa dengan nama dan nilainya !! " 

Tidak wajar jika item langka dari kelas itu dinamai dengan kecerobohan seperti itu. Tidak 
mungkin ada orang yang sembarangan menamai sesuatu yang luar biasa 'Cincin Bermain-
dengan-Api.' Seolah-olah pedang legendaris yang ditempa oleh pengrajin ahli dan 
diturunkan dari generasi ke generasi diberi nama 'Pedang Panjang yang Sangat Bagus'. 
Vulcan berbicara dengan pedagang. 

"Bagaimana Anda mendapatkan barang-barang ini?" 



Pertanyaan sopan Vulcan tampaknya membingungkan pria paruh baya itu. 

"Tentu saja melalui perburuan monsta. Ya benar-benar tidak tahu? " "Oh, begitukah ..." 

'Monster memburu pantatku ... " 

Vulcan menjadi terdiam melihat pedagang itu memperlakukan barang-barang itu seolah-
olah itu hanya barang biasa sehari-hari. Namun, barang-barang itu hanya bisa didapatkan 
melalui penggilingan selama berminggu-minggu dimana Vulcan berasal. 

Hari itu sangat aneh. Bertemu dengan goblin yang belum pernah dilihat atau didengar 
sebelumnya, dan kemudian menemukan barang-barang kelas atas di kios serba-serbi 
belaka. Barang-barang itu tersebar di seluruh matras seperti barang-barang permulaan 
biasa, dan tidak ada yang luar biasa tentang nilainya juga. Ditambah mereka tampaknya 
hanya diperoleh melalui perburuan monster. 

Vulcan mempelajari pedagang itu. Yang dia lihat hanyalah pedagang jujur yang berbicara 
tentang sesuatu yang akan dikatakan oleh pemain setidaknya level 90. 

"Hei tunggu. Mungkin dia master tersembunyi? " 

'Tidak, tidak mungkin,' pikir Vulcan sambil terus bertanya-tanya tentang identitas pria 
berjubah hitam itu. Tapi semua yang terjadi hari ini aneh. Goblin, barangnya. Segala 
sesuatu. Mungkin dia bisa menambahkan satu lagi ke daftar. 

'Bukannya aku akan memakainya.' 

Vulcan meraih saku kanannya dan mengulurkan transceivernya, menggunakan 
Kemampuan Pindai pada pedagang tersebut. 

[Pendekar kelas tiga Jake] [Lv 122] 

'... tingkat tiga digit?' 

BOOOOM !!!! 

Sementara Vulcan memiringkan kepalanya dengan ragu dalam kebingungan, suara keras 
terdengar dari tribun di sebelahnya. Vulcan melihat sekeliling tanpa sadar. Dua pria 
mengangkat suara mereka dalam sebuah pertengkaran. 

Seorang pria botak memegang tongkat besi di atas bahunya dan seorang pria yang 
mengenakan perlengkapan dukun hitam yang cocok untuk sebuah novel seni bela diri 
sedang saling melotot. 

"Saya membeli ini dulu. Pergilah jika ada kesempatan. " "Apa yang kau bicarakan? Anda 
bahkan belum membayar. Hei tuan pedagang, aku akan membayarmu lebih banyak. 
Berdaganglah dengan saya sebagai gantinya. " "Baiklah, apakah kamu akan melihat idiot 



ini. Mengapa Anda menghalangi jalan saya? Apakah semua gorengan 'Murim *' sama 
jeleknya dengan Anda? " "Saya tidak mengharapkan apa pun dari 'Powel' otak-otot. Kasar 
dengan bahasa seperti biasa. Hei mister. Anda ingin lebih banyak uang bukan? Mari 
selesaikan ini dan selesaikan. " 

TLN: Murim * istilah yang digunakan untuk orang-orang yang berada di dunia bela diri. 

Pedagang itu tidak tertarik dengan argumen itu. Begitu dia menerima uang tunai dari 
dukun hitam, dia menyerahkan kalung kayunya, mengambil dudukan barangnya dan 
menghilang ke kerumunan. 

Sebuah urat tebal muncul dari pelipis botak saat dia melihat pedagang itu menghilang. 
Tanpa peringatan, dia mengayunkan tongkat besinya ke arah pria berjubah hitam itu. 

CHNNNGGGG !!! 

Sebelum mata siapa pun bisa mengikuti, pedang daun willow * memblokir tongkat besi. 

TLN: Pedang daun willow * Ini adalah jenis pedang melengkung Tiongkok yang disebut Liu 
Ye Dao. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Liuyedao 

Pria berjubah hitam itu melompat mundur dan membuat jarak dengan mundur. Dengan 
menggunakan tangan kirinya, dia melilitkan kalung kayu di lehernya, dan kemudian 
menarik pedang daun willow lain dari sarungnya. 

Coba lagi jika Anda ingin mati, Tuan Skinhead. 

Tanpa raungan sesaat sebelumnya, pria botak itu mengangkat tongkat besinya. Aura biru 
tidak hanya menyelimuti gada besi, tetapi tubuh pria itu seperti api biru. 

"Ayo. Sampah bicara " Murim 'sialan. " 

Pria berjubah hitam itu menjawab dengan seringai di wajahnya. 

"Sekarang kamu sudah memintanya. Lebih baik persiapkan dirimu. Datang." 

Kemudian dia meroket tinggi ke langit. Busur halus mengikuti di belakang pria itu saat dia 
meninggalkan kota melewati tembok, dan pria botak itu mengatupkan giginya sebelum 
melompat juga. 

BOOOM !!!!! 

Semua orang menyaksikan pria dengan tongkat besi terbang keluar, menciptakan depresi 
besar di jalan gang distrik, saat dia mulai mengejar dengan ledakan besar. Segera setelah 
itu, mereka kembali ke bisnis mereka seolah-olah tidak ada yang terjadi. 



Para pedagang mengatur rak mereka, dan melihat sekeliling untuk melihat apa yang bisa 
mereka jual. Mereka sepertinya tidak peduli dengan apa yang baru saja mereka lihat. 
Distrik kembali ke keadaan damai. Suara pelelangan bisa terdengar dari sana-sini. Itu 
hanya hari lain di pasar. Tapi Vulcan tidak bisa melakukan itu. Saat pria botak itu 
menyelimuti dirinya dengan api biru, Vulcan secara naluriah memindai kemampuannya, 
lalu melakukan hal yang sama dengan pria berjubah hitam itu. Dia tercengang. Dua jendela 
dengan kemampuan kedua pria itu terbuka di depan mata Vulcan. 

[Petarung Kelas Satu] [Lv 368] 

[Pendekar Kelas Satu Yung Yeop, Lee] [Lv 371] 



Chapter 4 
Level Maks Newbie Bab 4 '... Level 368 !? 371 !? Apakah ada yang salah dengan transceiver 
SISTEM? ' 

Vulcan berdiri terdiam. Itu adalah angka yang luar biasa. Itu adalah angka-angka yang tidak 
pernah dia bayangkan, apalagi meskipun ada. Dia menggosok matanya karena terkejut. Apa 
yang baru saja dia lihat? 

'Apakah ini mimpi?' pikir Vulcan, saat kerutan dalam terbentuk di antara alisnya. Setelah 
memburu setiap jenis monster di Benua Rubel, dia telah menuangkan darah, keringat, dan 
air mata ke dalam pelatihannya, hari demi hari. Ini semua dilakukan untuk kemungkinan 
mencapai level 99. Dia mengira tidak ada yang memiliki level di atasnya, karena dia telah 
melakukan sebanyak mungkin secara manusiawi. Tidak ada orang yang bahkan mendekati 
level Vulcan. Manusia terkuat di Rubel adalah level 94: Duke of Willyf, 'Sword of the 
Empire'. Namun, bahkan dia tidak ada bandingannya dengan Vulcan, belum lagi siapa pun 
di bawahnya. Mayat dari Penatua Lich Frezole dibunuh dengan harapan menemukan 
monster di atas level 100, namun tidak ada yang ditemukan. Karena inilah, Vulcan 
menerima bahwa dia terjebak pada level tertinggi. Tidak mungkin ada orang yang lebih 
kuat darinya, karena kekuatannya sudah mengerikan. Dia memiliki 'Stamina' yang telah 
mencapai 260 poin, dan 'Kekuatan Sihir' yang bahkan lebih tinggi. Kombinasi ini membuat 
yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pukulan biasa menghancurkan bangunan batu 
berlantai dua, dan sihir api yang mudah disulap membasmi sekelompok monster bos. Stat 
terendahnya adalah 'Hit Points' (HP) miliknya, yang berjumlah sekitar 100 poin. HP-nya 
berarti bahwa serangan langsung dari gada ogre hanya akan menggelitiknya. . 

'Jika aku menjadi lebih kuat lagi ... Apakah mungkin aku akan menjadi Dewa?' 

Itu adalah pikiran yang pernah dia miliki. Dia tahu bahwa mereka bodoh dan naif. Vulcan 
mengalihkan pandangannya kembali ke layar kemampuan Fulvike dan Jung Yeop Lee, yang 
masih terbuka sejak lima menit lalu. Kekosongan dan rasa malu menggantikan 
kepercayaan yang telah dia bangun selama bertahun-tahun pelatihan. Saat rasa malu 
melonjak, kepercayaan diri tersapu seperti istana pasir di pantai. 

'Tuhan ya? Levelku bahkan tidak mendekati pedagang jalanan. ' 

Vulcan menundukkan kepalanya karena malu. Wajahnya memerah. Rasanya seperti 
menunjukkan buku harian masa kecil Anda kepada orang asing, yang merinci impian Anda 
menjadi pahlawan super. 

Seorang pedagang paruh baya, Jake, mendekati Vulcan dan bertanya: 

"Nak, aku heran. Apakah ini pertama kalinya Anda di sini? " 

Vulcan mendongak karena terkejut dan melihat seorang pedagang yang tampak lembut. 



"... Bagaimana kamu tahu?" "Anda biasanya dapat membedakan seorang pemula dari yang 
lain hanya dengan melihat sekilas. Nah, dalam kasus Anda, sulit untuk mengatakannya. 
Saya merasa itu agak aneh. " 

Kedua mata safirnya tampak menatap ke dalam diri Vulcan yang paling dalam .. Jake 
tampaknya telah membedakan sesuatu, dan terus berbicara. 

"Kebetulan, apakah Anda seorang pemain? Anda tahu... yang menggunakan transceiver dan 
pemindaian kemampuan? " 

Wajah Vulcan dipenuhi dengan keheranan. 

Jake menatap Vulcan dengan percaya diri, saat Vulcan menganga keheranan. Vulcan baru 
saja mendengar sesuatu yang dia pikir tidak akan pernah dia dengar di dunia ini. 

"Tentu saja kamu. Haha, saya sudah lama tidak melihat pemain. Senang bertemu 
denganmu." 

Kepala Vulcan dibombardir dengan pertanyaan. Dia akhirnya bertemu seseorang yang tahu 
sesuatu tentang para pemain. Sudah 5 tahun sejak dia memasuki dunia ini, tetapi dia belum 
pernah melihat seseorang dengan kemampuan serupa. Ketika dia pertama kali tiba, dia 
bertanya ke sekeliling dan melihat ke setiap sudut Rubel, berharap menemukan orang lain 
seperti dia. Dia mencoba bergabung dengan banyak guild, yang paling terkenal adalah 
Guild Petualang, guild Pencuri, dan Fakultas Informasi dan Layanan Kerajaan, namun tidak 
ada apa-apa. Kesepian adalah satu-satunya pendamping Vulcan, karena dia satu-satunya 
pemain manusia di dunia. Setelah itu, Vulcan hanya fokus menyelesaikan misi. 

Dia melepaskan harapannya untuk melihat manusia lain, dan terus bergerak maju tanpa 
harapan. Tapi sekarang, di depannya, ada seseorang yang tahu siapa dia. Vulcan berbicara 
kepada pria itu dengan penuh semangat. 

"Bagaimana kamu tahu? Apakah ada orang lain seperti saya? Mungkinkah Tuan Jake... 
Bahwa Anda adalah salah satu dari .. Err... Pemain? Apa ini t- " 

" Sialan, Nak. Tidakkah menurut Anda lebih baik mengajukan satu pertanyaan pada satu 
waktu? Saya tidak akan bisa menjawab jika Anda tidak. 

Saat Jake mencoba menenangkan Vulcan, dia menjadi sedikit kesal. Sial bagi Vulcan, Jake 
mengabaikan pertanyaannya yang putus asa dan tidak pasti, dan mengulurkan tangannya 
ke udara. Dia kemudian mengeluarkan sebotol minuman keras, yang tampaknya seperti 
wiski. Mata Vulcan berbinar lagi karena terkejut. 

'Inventory ...' 

Sepertinya Jake tidak peduli apakah Vulcan terkejut atau tidak. Setelah menyesap minuman 
kerasnya, dia mulai berbicara setelah menyesap minuman kerasnya. 



"Yah... Ceritanya panjang. Jika saya menjelaskan bagaimana saya mengetahui bahwa Anda 
adalah seorang Player, kami akan berada di sini sepanjang hari. Anda melihat saya 
menggunakan inventaris saya, bukan? Saya seorang Player juga. Kami menyebut orang-
orang seperti kami 'Pemain'. Pria berjubah hitam dari sebelumnya adalah 'Murim'. Otak 
otot yang dia lawan adalah 'Powel'. Aku tidak akan memberitahumu tempat apa ini. Jika 
saya melakukannya, akan butuh waktu lama untuk menjelaskannya. Juga, itu bukan 
sesuatu yang harus saya katakan. 

"Um, apa? Err... Hei... " 

" Berhenti. Jika saya menjelaskan semuanya, saya harus menutup toko saya untuk hari ini. 
Percayalah, Nak, saya tidak ingin melakukan itu. Tidak hari ini. Mhm. " 

Vulcan memandang Jake, berharap mendapat lebih banyak jawaban, tapi sepertinya Jake 
sudah mengambil keputusan. Dia menolak untuk menjawab pertanyaan apa pun. Vulcan 
menunduk dengan tatapan cemberut. Dia ingin menculiknya bahkan dengan paksa dan 
menanyainya sepanjang hari. 

'Tapi dia lebih kuat dariku.... Brengsek... ' 

Seseorang membutuhkan kekuatan untuk menuntut sesuatu. Sebagai Player level rendah, 
tidak ada yang bisa dilakukan Vulcan. Dia menghela napas dan menunduk, tampak seperti 
orang paling malang di dunia. Perhatian satu-satunya sekarang adalah apakah menyerah, 
atau mengemis seperti anjing. Kemudian dia mendengar suara Jake. 

"Hei." 

"...?" 

"Pria. Sepertinya Anda salah paham. Saya bukan orang jahat yang akan menindas seorang 
pemula yang bahkan saya tidak tahu. " kata Jake sambil menggaruk kepalanya. 

"Apa? Pemula? Apakah kamu...?" 

"Berhenti. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi dengarkan saja. " 

Jake menunjuk ke sebuah gang dengan jari telunjuknya, saat dia membela diri dari 
pertanyaan-pertanyaan Vulcan yang tak ada habisnya. 

"Jika Anda berbelok ke kiri setelah gedung di sana, Anda akan melihat gedung lain dengan 
gambar daging dan anggur di atasnya. Itulah satu-satunya pub di kota Beloong. Mereka 
mungkin akan memberi tahu Anda bahwa mereka belum membuka, tetapi jika Anda 
memberi tahu mereka bahwa ini pertama kalinya Anda di sini, mereka akan mengundang 
Anda masuk. Mereka akan menyambut Anda dan menjawab semua pertanyaan yang Anda 
miliki. Sudah lama sejak terakhir kali saya melihat seorang Player. Saya ingin berbicara 
lebih banyak, tetapi saya memiliki beberapa urusan penting untuk dihadiri. Kita akan 
membahasnya nanti, oke? " 



Jake mengalihkan pandangannya, dan mulai melihat ke kerumunan, seolah-olah dia tidak 
punya hal lain untuk dikatakan. Dia melihat ke standnya dan mulai mengaturnya. 

"Terima kasih." 

Vulcan terdiam sejenak, sebelum mengangguk. Dia menuju gang yang Jake tunjukkan. 
Tidak sopan membombardir orang yang sibuk dengan begitu banyak pertanyaan. 
Langkahnya terasa berat saat Vulcan berjalan, kelelahan terlihat di matanya. Segera setelah 
itu, dia mendengar kata perpisahan. 

"Aman sekarang. Lain kali kita akan mengobrol sambil minum-minum, Vulcan! " 

'Kakek itu pasti telah memeriksa saya di pemindai kemampuannya!' 

Bertentangan dengan sebelumnya, langkahnya terasa lebih ringan saat dia berbalik dan 
melambai kembali ke pedagang yang sibuk itu. Vulcan merasa aneh karena dia belum 
pernah dipindai sebelumnya. Itu selalu dia menggunakan pemindai kemampuan pada 
orang lain. Mengetahui bahwa orang lain dapat memindai dirinya membuatnya merasa 
tidak nyaman. Dia merasa telanjang. Pikirannya semakin kacau, saat Jake menghilang dari 
pandangannya. 

"Ya Tuhan, aku tidak tahu apa yang sedang terjadi." 

Tidak ada yang terselesaikan. Setelah tiba di dunia ini, segalanya tampak membingungkan 
Vulcan: apakah itu tingkat penduduk kota yang luar biasa, atau keberadaan seorang Player, 
yang dia cari selama lima tahun. Semakin dia mencoba memahami situasinya, semakin sulit 
baginya untuk mengerti. 

"AW, FUCK!" 

Vulcan menyerah untuk berpikir. Tidak ada yang bisa dia lakukan dengan sedikit 
pengetahuan yang dia miliki saat ini. Itu hanya akan melukai kepalanya. Dia meludah di 
jalan, dan meninggalkan semua pikiran lain-lain. 

'Ayo pergi ke pub dan jangan khawatir tentang hal-hal untuk saat ini.' 

Vulcan mempercepat, dan mulai menuju ke pub. 

4. Tuan Filder jenis 

Pub itu adalah bangunan kayu berlantai tiga, dan lebih besar dari yang diharapkan Vulcan. 
Sepertinya mereka sudah tutup, karena dia tidak mendengar jejak laki-laki mabuk yang 
riuh. 

"Jadi, mereka akan memberitahuku semua yang ingin kuketahui di sini, eh?" 



Vulcan dengan gugup menarik napas dalam-dalam, dan mendorong pintu untuk masuk. 
Namun pintunya tidak terbuka, apalagi tersentak. 

'Apa?' 

Berpikir itu adalah pintu yang menarik, Vulcan mencari pegangannya, tetapi tidak ada yang 
ditemukan. Vulcan mendorong pintu lagi. Itu masih tak tergoyahkan, mirip dengan batu 
besar seberat seribu ton. 

'Apa-apaan ini?' 

Dilihat dari mata telanjangnya, pintunya sepertinya terbuat dari kayu. Namun, jelas itu 
adalah sesuatu yang lain. Entah itu, atau ada sihir yang dilemparkan ke atasnya. 

Setelah percobaan yang tak terhitung jumlahnya untuk melemparkan semua yang dia 
miliki ke pintu, apakah itu sihir atau kekuatan fisik, akhirnya pintu itu terbuka. Dia sudah 
merasa lelah. Seperti semua toko sebelum jam buka, tempat itu gratis dan kosong. Ada 
puluhan meja kayu yang berbaris rapi dalam baris dan kolom. Pilar persegi panjang di 
tengah aula menonjolkan hal ini. Pilar itu, memancarkan cahaya zamrud, sepertinya 
membangkitkan suasana mewah. Terpesona oleh pilar zamrud, Vulcan berdiri dalam diam. 
Dia mendengar suara-suara datang dari sudut gedung. Dia berbalik dan melihat dua pria 
duduk mengelilingi meja di sudut pub. 

"Jadi, kau mengatakan aku harus mengikuti Anda perintah?" 

"Tidak. Tidak perlu itu. Saya hanya meminta Anda untuk melatih keterampilan dasar, di 
bawah perlindungan kami, selama dua tahun. " 

"Perlindungan? Berlatih keterampilan dasar? Apakah Anda mengatakan bahwa di sini 
terlalu berbahaya bagi saya? Aku, mantan kepala 'Nokrim *', dan penguasa kota? Anda 
sedang berbicara dengan satu-satunya Dokgo Hoo. Apakah Anda mengatakan bahwa saya, 
dengan segala kemuliaan tertinggi saya, perlu bekerja di bawah Anda, seorang petani 
biasa!? Apa maksudmu aku harus bersembunyi di sini dan melatih keterampilan dasar 
karena itu terlalu berbahaya bagiku !? " 

TLN: Nama asli 'Nokrim' sebenarnya dideskripsikan sebagai 'Nokrimbaekpalchae', tetapi 
saya telah mempersingkatnya karena alasan * 

Pria berjaket harimau itu berdiri. Dia begitu tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh 
langit-langit .. Dia dengan keras memukul meja kayu dengan marah. 

BANG! 

Kekuatan kasar, yang mampu membunuh goblin seukuran rumah, menghantam meja .. 
Namun, meja itu tidak pecah. Nyatanya, tidak ada goresan di atasnya. Karena pernis, itu 
tampak lebih bersinar dari sebelumnya. Wajah Dokgo Hoo, pria paruh baya dengan mantel 
harimau, memerah. 



"Dia pasti melakukan itu dengan berpikir dia bisa memecahkannya." 

Vulcan melirik apa yang disebut 'penguasa kota', Dokgo Hoo. Vulcan menatap pria berotot 
setinggi dua meter, yang memancarkan aura yang ganas. Melihat pria itu memerah karena 
malu, membuatnya sangat tidak nyaman. 



Chapter 5 
Level Maks Newbie Bab 5 "Haha, maaf kurangnya penjelasan saya menyakiti perasaan 
Anda, Tuan Dokgo Hoo. Harap tenang dan dengarkan aku. " 

Seorang pria kurus yang tampaknya adalah pemiliknya berusaha dengan segala upaya 
untuk menenangkan Dokgo Hoo yang marah. Tapi Dokgo Hoo tidak menunjukkan tanda-
tanda akan tenang. 

"Penjelasan, pantatku! Anda berbicara omong kosong seperti itu karena Anda meremehkan 
saya! Aku akui bahwa kamu sedikit lebih kuat dariku, tapi menghancurkan tengkorakmu 
yang lemah tidak ada artinya jika aku berlatih selama tiga tahun! " 

"Haha, yah, aku tidak tahu...." 

Menatap Dokgo Hoo yang marah, pemiliknya mengangkat secangkir teh di atas meja. Dia 
dengan lembut menggelengkan kepalanya dan menyesap tehnya. Seolah-olah dia dalam 
masalah karena seorang anak kekanak-kanakan yang berbicara penuh omong kosong. 
Tepat ketika Dokgo Hoo hendak menunjukkan tanda-tanda ledakan lain, pemilik menatap 
lurus ke matanya dan berbicara. Nadanya tegas, tidak seperti sebelumnya. 

"Dokgo Hoo, Tuan, Anda salah." 

Dia mengangkat jarinya dan menunjuk lengan bajunya. 

"Bahkan jika Anda berlatih sendiri, untuk orang seperti Anda, Anda tidak akan pernah bisa 
memotong lengan baju saya." "Apa?! Apa kau mengejekku, Dokgo Hoo dari Pedang Bandit 
Terbesar ?! " 

Niat membunuh yang cukup untuk menakut-nakuti binatang buas meledak keluar dari 
tubuh Dokgo Hoo. Dia memberikan tatapan yang cukup tajam untuk menembus wajah 
pemiliknya, namun sebaliknya pemiliknya tenang seperti laut. Suara yang sangat 
menenangkan keluar dari mulutnya. 

"Aku TIDAK mengejekmu." 

Dia tidak menghindari tatapan mematikan dari Dokgo Hoo. 

"Saya hanya mengatakan yang sebenarnya." 

"Kamu!!!!!!" 

Raungan singa meledak dari mulut Dokgo Hoo. Teknik pernapasan otodidak miliknya, 
Tiger King's Arts, mengayuh dua belas vena dan delapan meridian ekstra dan 
mengeluarkan aura yang ganas. Dari tubuh Dokgo Hoo, aura harimau yang sangat besar 
yang bahkan ditakuti binatang buas di Pegunungan Salju raksasa memenuhi bagian dalam 



pub. Aura itu menjadi tornado dan menyebar seolah-olah akan menghancurkan semua 
yang ada di dalam pub. Aura itu secara bertahap menyebar dan berubah menjadi tornado 
seolah-olah akan menghancurkan semua yang ada di dalam pub. Faktanya, Dokgo Hoo 
memang mencoba menghancurkan seluruh tempat. Itu adalah demonstrasi kekuatan untuk 
membuktikan besarnya amarahnya dan fakta bahwa dia adalah satu-satunya orang yang 
perkasa yang memiliki semua 108 gunung kekaisaran Cho. Bahkan bagi Vulcan yang baru 
saja memasuki pub tekanannya sangat kuat. Vulcan menyeringai dan melihat-lihat kondisi 
pub. Dia khawatir mungkin itu akan merusak tempat itu, tetapi tidak ada yang terjadi. 

"......." 

Segala sesuatu di pub tetap pada tempatnya tanpa satu gerakan pun dan tentu saja 
pemiliknya memegang cangkirnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 

"Brengsek... .. Bukan ini... .." 

Dokgo Hoo memandang pemiliknya dengan canggung. Dia masih memancarkan aura tetapi 
tidak ada momentum dari beberapa detik yang lalu. Menyadari ada sesuatu yang salah, dia 
secara bertahap menekan auranya. Dia berkeringat. Pemilik pub berbicara dengan hormat? 
nada tapi agak berat. 

"Pedang Bandit Terbesar, ya itu hebat." "... .." "Tentu saja aku percaya fakta bahwa kamu 
menguasai 108 gunung dan kamu tak terkalahkan di dunia sebelumnya. Izinkan saya 
mengingatkan Anda lagi, saya tidak meremehkan Anda. " 

Dokgo Hoo tutup mulut. Dia sudah kelelahan dan apa yang dikatakan pemilik pub tidak 
terlalu buruk untuk didengar. Tapi apa yang keluar dari mulut pemilik pub bukanlah apa 
yang diharapkan Dokgo Hoo. 

"Namun, ada orang dengan kekuatan seperti milikmu di seluruh dunia ini." "Berani-
beraninya kau ..." "Pergi ke jalan. Ada ratusan orang berkeliaran yang lebih kuat dari Anda. 
Tidak hanya Pedang Bandit Terbesar, ada nama-nama keren seperti Master Pedang, Iblis 
Terbesar sepanjang masa, Penguasa Surga di Luar Surga. Tapi ada begitu banyak di luar 
sana. Itulah kebenarannya. " 

Pembangkangannya berlanjut. "Semua orang hebat itu menjalani pelatihan. Mengapa? 
Karena mereka menyadari kurangnya kekuatan dan tidak malu untuk berusaha. " 

Dokgo Hoo terakhir untuk kata-kata. Dari gemetar, sepertinya dia kehilangan kepercayaan 
dirinya tetapi pemiliknya tidak berhenti dan terus berbicara, hanya sekarang dengan nada 
lembut. 

"Pak. Dokgo, izinkan saya mengatakan ini lagi. Saya akan melakukan yang terbaik untuk 
memastikan Anda beradaptasi lebih cepat dari sekarang. Anda MEMILIKI bakat. Anda 
dapat mencapai puncak dengan metode yang jauh lebih cepat dan lebih aman daripada 
biasanya.... " "Arggh... .. Tenang!" 



MEMBANTING!!! 

Membanting meja lagi, Dokgo Hoo berteriak. 

"Diam saja! Saya, Dokgo Hoo, kepala konfederasi 108 Suku Bandit, tidak pernah 
menundukkan kepala kepada siapa pun selama enam puluh tahun hidup saya! Tiga tahun, 
tidak, lima tahun! Dalam lima tahun, senjata pedang iblis darah hitam! Akan mengambil 
kepalamu! Sampai saat itu, jaga kebersihan lehermu! " 

Dokgo Hoo berbicara dengan gelisah, berbalik. Dia mencoba mendorong pintu keluar 
dengan kaki kanannya. Sayangnya, pintunya tidak terbuka. Dengan hanya celah kecil yang 
nyaris tidak cukup untuk dilewati orang kurus, pintu tertutup kembali. Suara pemilik pub 
terdengar dari belakang. 

"Karena ada banyak orang seperti Anda, saya membuat pintunya lebih kaku dan berat." 
"Kamu...!" 

Dokgo Hoo menaruh lebih banyak kekuatan di kedua tangannya, mengubah wajahnya yang 
sudah merah menjadi lebih merah dan meninggalkan pub. Vulcan tidak tahu apakah harus 
tertawa atau menangis dalam situasi ini. "Astaga, kepalaku jadi funky dalam satu hari." 

Apa yang dikatakan Dokgo Hoo tidak salah. Melihat statusnya melalui sistem, dia benar-
benar pantas memiliki kebanggaan sebesar itu pada dirinya sendiri. Mengatakan 'kamu 
masih kurang kuat untuk menyendiri. Jadilah muridku, aku akan menjagamu, 'bagi 
seseorang seperti Dokgo Hoo tidak lain adalah penghinaan. 

[Dokgo Hoo, siswa pencuri, mantan Pedang Bandit Terbesar] [92Lv] 

Levelnya cukup untuk membidik sepuluh elit dan jika waktu memungkinkan, sang juara. 
Tidak termasuk Vulcan sendiri, dia bisa menjadi tiga besar di Benua Rubel. 

'Aksennya sangat norak dan dia agak bodoh tapi...' 

Itu hanya kepribadiannya. Itu tidak ada hubungannya dengan seberapa kuat dia .. Tetap 
saja... .. 

"Dia sama sekali tidak tampak kuat." 

Tidak peduli seberapa keras Vulcan berusaha untuk terkesan olehnya, itu tidak berhasil. 
Sampai kemarin, tidak, sampai dia tiba di kota Beloong, Vulcan belum seperti ini. Jika dia 
bertemu Dokgo Hoo di benua Rubel, dia akan dipenuhi dengan ketegangan karena bertemu 
saingan yang layak. Dia akan bersahabat, mencoba untuk tidak menjadikan Dokgo Hoo 
musuhnya dan mungkin merencanakan taktik tempur jika ada yang tidak berhasil di antara 
mereka. Tapi di kota Beloong, dia tidak merasakan apapun. Rasanya seperti menyaksikan 
amukan dari seorang anak kecil atau orang mabuk yang mengamuk. Di kota di mana 
monster dengan level 122, 368 dan 371 berkeliaran, level 92 terlalu... rendah. Itu 
sebenarnya hanya seorang pemula. 



"Aku pasti sudah gila." 

Mungkin berada di kota yang tidak masuk akal ini membuatku gila. Vulcan tersenyum 
pahit. 

"Kami belum buka.... Mungkin ini pertama kalinya Anda di kota Beloong? " Menusuk pikiran 
dalam Vulcan, suara pemiliknya terdengar. Vulcan dengan sopan menyapa pemilik pub 
yang baik hati dan tersenyum itu. Dia merasa dia harus jauh lebih sopan meskipun dia 
tidak kasar pada awalnya. Vulcan melihat kembali statistik pemilik yang baru saja dia 
periksa. 

[Pemilik pub, Filder] [?? Lv] * Karena jarak level yang sangat besar, tidak dapat 
memperoleh statistik yang tepat. 

Jika ada bajingan yang sombong bahkan setelah melihat pemberitahuan seperti itu, dia 
hanya gila. 

"Ya, halo. Panggil aku Vulcan, atau Jae Hyuk Kim, mana saja yang kamu mau. Saya datang ke 
sini karena saya diberitahu siapa pun yang baru ke kota Beloong harus mengunjungi 
tempat ini. " 

Perkenalan sopan Vulcan, mata Filder melebar sedikit. 

"Aku belum pernah melihat orang yang begitu sopan saat pertama kali bertemu." 

Orang dengan rambut hitam dan kulit coklat sebagian besar berasal dari dunia yang 
dikenal sebagai 'Murim' dan mereka dikenal kokoh. 

"Halo, Nama saya Filder, pemilik satu-satunya pub di kota Beloong. Silakan duduk. " 

Filder memperkenalkan Vulcan ke meja yang diduduki Dokgo Hoo sampai sekarang. Saat 
dia duduk dan membuat isyarat tangan, dua cangkir muncul dan memenuhi meja. 

"Teh dengan rasa dan aroma yang dalam." "Begitu, terima kasih." 

Vulcan tidak punya hobi mencicipi teh tapi dia berterima kasih dan menyesap tehnya. 
Tehnya memang berbau harum tapi tidak ada rasa di dalamnya. 

Aku suka aromanya. "Senang kamu menyukainya, haha." 

'Sebenarnya, itu tidak bagus.' 

Filder juga menyesap tehnya dengan senyum lembut dan berbicara. 

"Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tapi izinkan aku menanyakan beberapa dulu." 

Vulcan mengangguk dan pertanyaan dimulai. 



"Apakah Anda mungkin dari Murim?" "Hah? Maaf?" 

Filder menambahkan penjelasan tambahan karena reaksi Vulcan. 

"Aku bertanya apakah kamu berasal dari tempat di mana kebanyakan orang dengan 
rambut hitam dan kulit coklat tinggal." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Apakah ini berarti...?' 

Vulcan menyadari bahwa tempat ini, kota Beloong bukanlah dari dunia di mana benua 
Rubel berada; itu dari dunia yang sama sekali berbeda. 

'Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi sepertinya aku mendarat di dunia lain.' 

Nyaris menahan desahannya, Vulcan berbicara. 

"Tidak, dari mana asalku, kebanyakan orang dengan rambut keemasan, atau coklat dan 
kulit putih." "Hmm, bisakah kamu memberitahuku nama daerah asalmu?" Itu disebut 
benua Rubel. 

Ini adalah pertama kalinya Filder mendengar tentang tempat seperti itu. Tentu saja tidak 
aneh. Jika orang ini adalah orang 'tipe itu', jelas dia tidak akan tahu. Ternyata tidak banyak 
orang. Filder mungkin menebak dari mana asal Vulcan tetapi melontarkan pertanyaan 
terakhir hanya untuk memastikan semuanya. 

"Apakah ada Dewa bernama 'Powell' di benua Rubel?" Tidak, belum pernah mendengar 
tentang Tuhan yang seperti itu. "Maka Anda harus menjadi 'pemain'. " 

Suara tenang Filder menusuk telinga Vulcan dengan keras. Di bawah meja, tinju Vulcan 
semakin erat. 



Chapter 6 
Level Maks Newbie Bab 6 "Pemain ...... Apa sebenarnya artinya?" 

"Anda seharusnya tahu lebih baik dari saya, Tuan Vulcan. Seseorang yang dapat 
mengumpulkan berbagai informasi berguna menggunakan kemampuan SYSTEM *, orang 
yang menjadi lebih kuat bukan melalui pelatihan atau pencerahan tetapi melalui 
pengalaman dari melawan monster, bukan? " 

TLN *: Awalnya kami menyebutnya transceiver atau transceiver sistem, sekarang kami 
akan menerjemahkannya sebagai SISTEM. (Sistem permainan) 

"...... Betul sekali. Kebetulan, apakah ada pemain lain di kota Beloong? " 

"Ya, termasuk Anda, Tuan Vulcan, ada sekitar 500 pemain yang tinggal di kota Beloong." 

"Jika itu masalahnya, izinkan aku bertemu dengan mereka. Silahkan." 

Vulcan berkata dengan ekspresi bersemangat di wajah. 

Untuk alasan apapun dia datang ke dunia ini yang benar-benar berbeda dari Bumi atau 
bagaimana dia berakhir dengan karakter seperti tubuh dalam video game, tidak ada yang 
bisa menjelaskannya padanya. 

Vulcan menghabiskan semua upaya dan kemampuannya dengan harapan kembali ke dunia 
aslinya, berpikir itu mungkin terjadi jika dia mengikuti tuntutan sistem yang tampaknya 
hanya tertarik pada pertumbuhannya. 

Namun, tidak ada gunanya. 

Dia melakukan semua yang dia bisa di benua Rubel, namun dia tidak dapat menemukan 
petunjuk untuk kembali ke dunia asalnya. Keyakinan tak berdasar dalam berpikir bahwa 
semuanya akan diselesaikan begitu dia mencapai level maksimal sekarang telah menjadi 
gelembung yang rusak. 

'Ada pemain lain selain aku!' 

Tepat sebelum menyerah dalam segala hal, dia menemukan harapan yang baru ditemukan. 
Vulcan pun tak mau melewatkan kesempatan ini. 

"Saya tahu betul tentang perasaan tidak nyaman Anda, Tuan Vulcan. Mungkin, tidak seperti 
Tuan Dok GoHu, ini mungkin kedua kalinya Anda mengunjungi dunia baru. Ah, seperti yang 
kau duga, tempat ini benar-benar berbeda dari benua Rubel tempatmu dulu. " 

Nada suara Filder menunjukkan kesadaran penuh akan kesulitan Vulcan. Vulcan menunggu 
dengan tenang sampai Filder melanjutkan. 



"Aku tahu sebagian besar hal yang mungkin membuatmu penasaran, tapi selain itu, aku 
punya lebih banyak informasi yang harus kuberitahukan padamu. Ini tidak seperti kita 
kekurangan waktu, jadi tolong dengarkan apa yang saya katakan terlebih dahulu dan 
kemudian ajukan pertanyaan Anda. " 

Vulcan mengangguk. Dia masih cemas, tapi sepertinya dia tidak bisa menunggu ketika 
Filder menawarkan untuk menceritakan semuanya. Juga, sebenarnya, dia takut pada Filder. 
Filder mungkin tampak kurus, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang master 
dengan level yang tak terhitung. 

'Tidak peduli betapa ingin tahu dan putus asa, saya tidak boleh bertindak sombong 
[bertindak sombong atau / dan membuat keributan] dan tetap diam.' 

Vulcan mengesampingkan untuk sementara harga dirinya sebagai pendekar pedang 
penyihir terkuat di benua Rubel di level 99. Pandangannya tertuju pada Filder seperti 
seorang siswa teladan yang menyetel ke guru yang dihormati. 

*** Di dunia ada banyak dimensi berbeda yang ada, dan dalam dimensi ini, banyak 
peradaban berbeda berkembang, menulis sejarah unik mereka sendiri. 

Terisolasi satu sama lain oleh kekuatan luar biasa yang disebut Tembok Dimensi. Tanpa 
menyadari keberadaan satu sama lain, puluhan ribu dunia mempertahankan individualitas 
mereka. Namun, dimensi yang berbeda ini memiliki satu kesamaan, yaitu keberadaan 
orang-orang berbakat yang dipandang dengan rasa iri dan cemburu oleh orang biasa. Jelas 
bahwa kemampuan individu orang harus bervariasi, tetapi tingkat perbedaan dengan 
makhluk-makhluk ini jauh melebihi apa yang dapat dijelaskan oleh akal sehat. 

Apa yang dibutuhkan seseorang untuk mencapainya dalam seminggu bisa memakan waktu 
tiga tahun bagi orang lain, seseorang yang bisa menguasai teknik pedang dari seorang 
ksatria yang berlatih sepuluh tahun hanya dengan melihatnya sekilas. 

Seseorang yang mampu menguasai keterampilan pada usia 30 tahun di mana orang biasa 
tidak dapat mencapainya dalam seratus tahun. Prodigy oleh masa muda, makhluk seperti 
dewa 30 tahun kemudian. 

Makhluk-makhluk ini, dengan kemampuan seperti dewa mereka, mungkin naik ke puncak 
dalam dimensi mereka, hidup seperti raja yang agung tanpa harus merendahkan diri di 
depan siapa pun sekali pun. Begitulah, sampai mereka memasuki tanah tempat terkuat dari 
semua dimensi berkumpul, Asgard. 

*** 

"...... Berbicara tentang standar untuk seorang pemain, mereka dengan level 90 ke atas 
memiliki hak untuk masuk ke Asgard." 

Filder melanjutkan setelah membasahi tenggorokannya dengan segelas minuman. 



"Kamu tidak bisa datang ke Asgard hanya dengan melewati level 90. Bahkan setelah naik 
sebagai yang terkuat di dunia mereka sendiri, nampaknya mereka yang puas dengan hidup 
mereka tidak bisa dipanggil ke tempat ini. Mereka yang kurang ambisi atau yang tidak 
memaksakan diri untuk maju lebih jauh tidak dapat menyeberang ke Asgard. Ini bukan 
fakta yang dikonfirmasi tapi teori, namun ini adalah kesimpulan yang diambil dari 
beberapa ribu orang, jadi itu juga tidak sepenuhnya tidak berdasar. " "Saat kamu 
mengatakan ambisi, apa yang kamu bicarakan?" "Saya berbicara tentang hal yang tidak 
dapat diwujudkan di dunia sendiri." "Hm ......" 

Vulcan membuat wajah menunjukkan dia ingin penjelasan lebih lanjut. 

"Jenis ambisi yang paling umum adalah 'Saya ingin menjadi lebih kuat'. Saya tidak tahu dari 
mana Anda berasal, Tuan Vulcan, tetapi sebagian besar seniman bela diri atau penyihir 
kemungkinan besar telah berusaha untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi dengan cara 
apa pun yang diperlukan. " 

Dia benar. Faktanya, Frezole yang lebih tua dan kaya terobsesi dengan pelatihan penyihir 
sehingga dia melakukannya bahkan dengan mengorbankan kekayaan dan gelarnya, dan 
ketika dia mencapai akhir dari rentang kehidupan alaminya, dia terpaksa menjadi lich 
untuk memperpanjang hidupnya. . 

"Bahkan keajaiban di dunia mereka sendiri akan menghadapi batasan tertentu. Itu bisa 
berkaitan dengan kemampuan atau masa hidup seseorang. Asgard dapat dianggap sebagai 
tanah peluang di mana seseorang dapat mencapai ambisi yang tidak dapat dipenuhi karena 
batasan tersebut. Tempat ini memungkinkan Anda untuk mempertahankan kekuatan 
puncak Anda pada kehidupan utama dan kekal Anda. Makhluk seperti Tuhan yang layak 
menjadi saingan Anda, monster kuat yang belum pernah Anda alami, pedang dan ramuan 
berkualitas tinggi yang luar biasa, peluang untuk menemukan mantra sihir yang tak 
terpikirkan dan teknik penegakan kembali mental ada di mana-mana. Asgard bisa disebut 
tempat yang memiliki semua yang dibutuhkan untuk menjadi lebih kuat. " 

Filder melanjutkan setelah menyesap tehnya. 

"Alasan yang disebutkan di atas adalah jenis yang biasa, tetapi ada orang lain yang datang 
ke negeri ini untuk mencapai tujuan yang berbeda. Tuan Vulcan, sepertinya Anda termasuk 
dalam kategori itu. " 

Vulcan memperbaiki postur tubuhnya. Setelah prolog panjang, bagian utamanya akan 
segera datang. 

"Menurutku ini berarti kamu tahu apa yang aku inginkan." "Kembali ke duniamu sendiri." 
"......" 

Itu benar sekali. Vulcan melanjutkan untuk bertanya. 



"Apa yang membuatmu berpikir demikian?" Karena Anda adalah seorang pemain, Tuan 
Vulcan. 

Filder melanjutkan sementara Vulcan membuat wajah campur aduk. 

"Ada orang yang menyeberang ke Asgard meskipun mereka tidak memiliki ambisi untuk 
mencapai level yang lebih tinggi; dalam hal memiliki tujuan yang tidak dapat dicapai dari 
dunianya sendiri. Menemukan obat untuk menyembuhkan anggota keluarga, mencari 
pedang suci legenda untuk mencegah invasi iblis, pendeta yang mengharapkan berkah 
Tuhan di dunia mereka sendiri, dan seterusnya... .. Contoh pertama cukup umum, tetapi 
untuk kasus seperti pedang suci, itu hanya untuk jenis orang tertentu. 

"......." 

"Orang-orang ini dikenal sebagai 'pemberani *', mereka yang dilahirkan untuk melindungi 
dunia mereka. Ketika 'kekuatan seorang pemberani' tidak cukup untuk melindungi dunia 
mereka, mereka sering menantang Asgard sebagai metode pilihan terakhir. Lebih sering 
daripada tidak, para pendeta juga datang ke Asgard untuk membawa berkat Tuhan ke 
dunia mereka sendiri. Ada satu kelompok orang lain yang juga berfokus pada satu tujuan. " 

TLN *: Prajurit pemberani 

Pada saat ini, bahkan Vulcan bisa mengetahui siapa kelompok orang yang dibicarakan 
Filder. 

"Ya, mereka adalah yang disebut pemain: Untuk alasan yang tidak diketahui, mereka yang 
jatuh ke dimensi yang berbeda, yang terkuat diantara mereka yang mendapatkan hak 
untuk memasuki Asgard dengan mencapai level 99, mereka yang masih memiliki tekad 
untuk kembali ke dunia rumah. Tuan Vulcan, saat saya menyadari bahwa Anda adalah 
seorang pemain, saya tahu apa yang membuat Anda begitu cemas, dan mengapa Anda ingin 
bertemu dengan pemain lain. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Itu adalah......" 

"Tidak perlu bertemu pemain lain. Saya tahu cara untuk kembali ke dunia asal seseorang. 
Ini adalah metode yang dapat diterapkan tidak hanya untuk pemain tetapi juga para 
pemberani, pendeta, atau pengunjung Asgard lainnya dengan jenis keinginan yang berbeda. 
" 

Vulcan, dengan api / api di matanya, menatap Filder yang balas menatapnya dengan 
tenang. Semua orang sama. Semua pemain yang datang ke kota Beloong menatap Filder 
dengan mata penuh ketetapan hati yang menunjukkan bahwa mereka akan melakukan 
apapun untuk kembali ke dunia asal mereka. Dengan penuh percaya diri, mereka menuju 
perburuan dan bekerja keras untuk menyesuaikan diri dengan Asgard. 



Namun, tidak ada pemain yang mencapai keinginannya. Sekitar setengahnya bukan dari 
dunia ini * dan setengah lainnya berjuang dalam keputusasaan tanpa akhir sampai 
akhirnya terpaksa menetap secara permanen di kota Beloong. 

TLN *: Ini bisa berarti mereka secara harfiah bukan dari dunia ini atau seperti di Korea, 
"bukan dari dunia ini" berarti mati. 

"Saya berharap Anda bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan." 

Filder membuka mulutnya. 

"Asgard dibagi menjadi tiga area berdasarkan tingkat bahayanya. Kami menyebutnya 
Babak 1, Babak 2, dan Babak3. Kota milik Anda saat ini adalah sektor utama di Babak 1, 
area dengan tingkat bahaya terendah. " "......!" "Dan setiap babak memiliki monster yang 
bisa dianggap sebagai bos utama. Monster yang menguasai semua monster di kota Beloong 
adalah Sarantis, monster yang sangat kuat yang memperlakukan raja iblis seperti makanan 
ringan. Tuan Vulcan, jika Anda memburu Sarantis, bos utama Babak 1 ...... Anda bisa 
menyelesaikan Babak 1 dan mewujudkan satu keinginan. " [Quest dihasilkan!] [Misi utama 
-- Kalahkan monster bos Babak 1, Sarantis] [Kesulitan -- B (standar Asgard)] [Hadiah -- 
Satu keinginan]  Monster bos utama yang menguasai bidang kota Beloong Asgard. Kalahkan 
Sarantis sendirian  



Chapter 7 
Max Level Newbie Bab 7 Vulcan duduk dan menatap tanpa sadar aliran air yang keluar dari 
air mancur. 

Alun-alun pusat kota Beloong dipenuhi dengan orang-orang yang bersiap untuk berburu 
selain Vulcan. 

"Kami sedang mencari dua yang terampil untuk berburu koloni orc di sisi gerbang barat! 
Kami hanya mengambil kelas dua atau lebih tinggi! Orang-orang dari Powel juga disambut 
!. " "Kami sedang mencari seniman bela diri yang akan menendang pantat beberapa 
bajingan Lamb-head. Murim saja! " "Kami sedang mencari penyihir kelas satu jarak dekat 
yang dapat terus berburu orc bos tingkat menengah! Juga mencari seniman bela diri kelas 
tiga sebagai cadangan! " 

TLN: Di AS, kami tidak sering menggunakan istilah kelas dua / kelas tiga, dll. Jadi ini 
terdengar aneh untuk dilihat dalam sebuah kalimat, tetapi di Korea, "kelas tiga" sering 
digunakan sebagai istilah yang merendahkan untuk menilai sesuatu atau keahlian 
seseorang. Penulis benar-benar menggunakan ini untuk merek tingkat keahlian di alam 
semesta fiksi ini. 

Sungguh lucu menyaksikan pria dewasa yang tampak tangguh berteriak seolah-olah 
mereka mencoba membentuk pesta game RPG, tetapi wajah Vulcan kesulitan mereda. 

"231, 339, 317, 289 ......" 

Itu adalah level orang-orang yang berkumpul di alun-alun. Sulit untuk menemukan siapa 
pun dengan level di bawah 200, dan kadang-kadang ada beberapa dengan level jauh di atas 
400. Bahkan mereka yang dilengkapi dengan baju besi jelek atau yang terlihat sakit 
memiliki level dengan mudah melebihi 100, oleh karena itu dapat diasumsikan tidak ada 
siapa pun yang lebih rendah dari Vulcan. 

'Ah benar, ada tuan dengan mantel harimau itu. " 

Tetap saja, itu tidak membuat Vulcan merasa lebih baik. Seorang pria berotot mendekati 
Vulcan yang sedang duduk tanpa berpikir. Pria itu mulai berbicara dengannya dengan nada 
sedikit arogan. 

"Apa kau pernah berpikir untuk bergabung dengan kelompok berburu yang berburu orc 
bos level menengah? Dari kelihatannya, Anda belum menjadi kelas dua. Ini akan menjadi 
bisnis yang lebih menguntungkan bagi Anda untuk melakukan tugas kami daripada 
berburu sendirian. " 

Vulcan menjawab dengan wajah tanpa ekspresi. 

"Baru tiga hari sejak aku sampai di sini." 



Pria itu tampak tidak senang saat dia berbalik. Vulcan bisa mendengarnya mengeluh 

"Apa yang dilakukan bayi perempuan duduk di alun-alun..." Tidak menyebalkan 
mendengarnya. Seperti dia sekarang, bahkan Vulcan tahu tempatnya saat ini seperti itu. 
Vulcan mengambil buklet kecil itu dan berdiri dari tempatnya. Sudah waktunya untuk 
menemui pemilik pub. 

*** 

"Apakah Anda yakin dengan keputusan Anda?" "Ya, saya bisa mulai sekarang juga." "Anda 
telah membuat keputusan yang bijaksana. Sulit untuk menerima berdasarkan pencapaian 
dan pencapaian sebelumnya dari dimensi masa lalu Anda, tetapi ini akan banyak 
membantu Anda untuk menyesuaikan diri di Asgard. " 

Kata pemilik pub Filder dengan senyum lebar di wajahnya, menunjukkan dia senang 
mendengarnya dari lubuk hatinya. 

TLN: Dalam percakapan, Vulcan memanggilnya dengan istilah kehormatan, jadi Pak Filder 
digunakan. Dalam deskripsi, penulis hanya menggunakan nama, oleh karena itu saya tidak 
menggunakan kata "Mr." dalam deskripsi. 

Tiga hari yang lalu, Filder menyarankan kepada Vulcan tentang melakukan 'pelatihan 
dasar' untuk bertahan hidup di Asgard, atau sebagaimana orang-orang dari Murim 
menyebutnya, 'Surga Surga'. Idenya adalah bahwa Filder dan beberapa orang lainnya 
memiliki pengetahuan tentang bagaimana menetap di Asgard, maka Vulcan diatur untuk 
mendapatkan lebih banyak daripada bekerja keras sendirian. Vulcan, yang jarang ingat 
pernah menerima bantuan tanpa pamrih, bertanya seperti ini: 

"Mengapa Anda mengambil tugas yang hanya merepotkan dan tidak memiliki imbalan?" 
"Mereka yang pertama kali tiba di Asgard tidak berbeda dengan bayi yang baru lahir. 
Sangatlah tepat untuk bermurah hati kepada seseorang yang lebih lemah, jadi tolong Anda 
tidak perlu merasa seperti berhutang. " 

Filder adalah seseorang yang akan melontarkan kata-kata kejam dengan senyuman di 
wajahnya, seperti yang Vulcan rasakan selama percakapan dengan pria berjubah harimau. 
Filder berkata bahwa tidak perlu segera menanggapi dan memberikan sebuah buklet kecil 
kepada Vulcan. 

"Pak. Vulcan, ini adalah data yang akan membantu Anda memahami lingkungan Anda saat 
ini. Silakan lihat. " 

Buklet itu berisi informasi dasar tentang Asgard dan ringkasan tipe monster terdekat, level 
ancaman, dll. Itu cukup berguna. Untuk menutupi kekurangan informasi, Vulcan memindai 
orang-orang saat tinggal di tempat-tempat padat penduduk seperti distrik perdagangan 
dan alun-alun. Itu untuk menilai kekuatan rata-rata penduduk kota Beloong. Dan kemudian 
Vulcan sampai pada kesimpulan. Pada tingkat keahliannya saat ini, dia tidak akan pernah 



bisa bertahan di Asgard. 'Dengan tingkat keahlianku saat ini ...... aku bahkan tidak bisa 
menjadi kelas tiga.' 

Menurut buklet kecil, standar untuk perlakuan tingkat ketiga dimulai pada level 100, jadi 
level 99 berada di bawah kualifikasi. Karena akan sulit menghadapi monster bahkan dari 
tempat perburuan termudah di tempat ini, hanya ada satu cara tersisa --- menerima 
lamaran Filder. 

"Sebenarnya saya sedikit khawatir. Saya membuat proposal yang sama kepada semua 
orang yang mengunjungi kota Beloong, tetapi kebanyakan dari mereka marah mengatakan 
mereka tidak tahan dengan nada menggurui. Saya dapat memahami itu... tetapi banyak hal 
tidak berakhir dengan baik bagi kebanyakan orang itu. " 

Filder melanjutkan setelah membuat wajah pahit. 

"Hari ini agak terlambat, jadi pelatihan akan dimulai besok. Lantai 2 dan 3 memiliki banyak 
ruangan kosong, jadi tolong istirahat di sana dan kita bisa pergi ke tempat latihan besok 
pagi. Ah, tidak apa-apa; kamu bisa tinggal di tempat ini mulai sekarang. Lagipula ada 
banyak kamar. " "Ya, kalau begitu maafkan aku karena sedikit berhutang padamu." 

Vulcan segera berbaring di tempat tidur bahkan tanpa melepas peralatannya. Dia bisa 
merasakan kelembutan tempat tidur. Vulcan memikirkan apa yang dikatakan Filder 
beberapa saat yang lalu. 

'Apakah umum bagi orang untuk menolak?' 

Filder mengatakan kebanyakan orang yang datang ke Asgard, atau Surga Surga, tidak 
senang dengan lamarannya. Orang-orang yang dulunya dipuji sebagai panglima perang 
berdarah besi di sebuah kerajaan, atau mereka yang dipanggil dengan julukan keren 
seperti raja pedang surgawi, tinju master Murim, dll., Mereka yang menjalani hidup mereka 
selalu menerima perlakuan istimewa oleh yang tak terhitung jumlahnya orang-orang. 

'Apakah karena kesombongan?' 

Sepertinya mereka pasti berpikir bahwa menjadi bawahan seseorang tidak bisa diterima. 
Namun, bagi Vulcan, itu tidak relevan. 

'Seorang pengguna tingkat tinggi mengatakan dia akan memberikan informasi pemula dan 
meningkatkan * saya menjadi lebih kuat!' 

TLN *: Penulis hanya menggunakan 'Jjull' untuk ini. 'Jjull' adalah bahasa gaul game online 
yang berarti pengaturan di mana pengguna level sangat tinggi membantu pengguna level 
rendah melakukannya dengan baik dalam game (membantu seseorang membunuh 
monster untuk naik level, menjelaskan cara melakukan sesuatu dalam game, dll.). TLDR; 
Penulis berarti mendapatkan 'kekuatan diratakan'. 



Itu adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak karena kesombongan kecil. 
Sebaliknya, itu adalah keberuntungan yang dikirim dari surga yang harus disyukuri. Vulcan 
berpikir dalam hati bahwa dia harus dengan tegas mencurahkan hatinya ke dalam hal ini 
dan memulai kembali. Ikuti instruksi dan latih dengan mantap, dan ketika dia mencapai 
sekitar level 500, maka dia dapat kembali ke dunia asalnya, jadi berusaha keras. 

"... ..Tapi kapan aku akan mencapai level 500." 

Vulcan tidak bisa tertidur dengan mudah karena semua kekhawatiran tentang masa depan. 

*** 

Udara dingin adalah makanan khas di pagi hari, tapi itu membawa perasaan yang lebih 
menyegarkan daripada dingin. Filder dan Vulcan berjalan berdampingan dan berbagi 
informasi tentang Asgard. 

"Kota Beloong sering dikunjungi oleh orang-orang yang menyembah dewa perang yang 
disebut 'Powel' dan orang-orang berambut hitam yang menyebut dunia mereka 'Murim.' 
Pengunjung paling sering berikutnya adalah para pemain. " "Ah, jadi itu sebabnya ......," "Ya. 
Tuan Vulcan, Anda tidak tahu tentang Powel, dan Anda tidak mengenakan pakaian khusus 
untuk orang-orang dari Murim, jadi saya rasa Anda pasti seorang pemain. " 

Di tengah mendengarkan, Vulcan bertanya tiba-tiba. 

"Ngomong-ngomong, apakah ada kota pemula selain kota Beloong?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Filder menanggapi dengan ekspresi di 
wajahnya seolah-olah mengapa hal yang begitu jelas ditanyakan. 

"Tentu saja. Kota Beloong berpenduduk tidak lebih dari dua puluh ribu. Orang-orang yang 
mengaku sebagai ksatria nomor satu kekaisaran bersatu atau penunggang kuda surgawi 
dari lebih dari sepuluh ribu dimensi membanjiri keluar, jadi tidak mungkin hanya ada dua 
puluh ribu. " "Lalu, berapa banyak lagi kota seperti ini ......" "Ada sembilan lagi dengan 
ukuran yang sama." "Tidak mungkin......" 

Dua ratus ribu iblis dengan level rata-rata 200 yang bisa memusnahkan benua sambil 
tersenyum. Itu membuat Vulcan merinding. 

"Haha, saya kaget saat pertama kali mendengarnya. Itu bahkan membuatku berpikir 
tentang hal-hal seperti 'Aku pikir aku yang terbaik, tapi bagaimanapun juga aku bukan 
siapa-siapa.' Asgard penuh dengan bajingan seperti iblis. " 

Vulcan menatap Filder dengan ngeri. Mendengar Filder, seseorang yang diperkirakan 
levelnya di atas 500, mengatakan sampah seperti itu membuat perasaan kalah bergegas ke 
Vulcan seperti gelombang laut. 

'Apa yang dia katakan di depan level yang sangat rendah.' 



Iblis-of-fiend, iblis-kapten-seperti pria mengatakan sampah seperti itu merusak mood 
Vulcan entah bagaimana. Sambil membicarakan berbagai hal tentang kota Beloong, mereka 
sampai di depan gerbang timur. Mereka melewati penjaga, yang selalu malas, dan keluar 
dari gerbang kastil. Di sana, bayangan raksasa menyambut keduanya. Pakaian kulit 
harimau berbahu lebar dan subur, membawa pedang berukuran sangat besar. Itu adalah 
DokGo Hoo, penguasa Nokrim. 

'Apa, kenapa dia ada di sini?' 



Chapter 8 
Max Level Newbie Bab 8 Sambil terlihat agak kasar, Dokgo Hoo mendekati kelompok itu. 
Dia memandang Vulcan dari atas ke bawah dan kemudian mulai berjalan di samping Filder. 

"Siapa orang ini?" "Itu Sir Dokgo Hoo bagimu! Dasar anak kecil! " 

"Kamu pernah melihatnya di pub sebelumnya? Ini adalah Tuan Dokgo Hoo dari Murim, 
pendekar pedang terhebat di Nokrim. Dia akan berlatih bersama kami mulai hari ini dan 
seterusnya. " 

"Tapi dia marah dan meninggalkan pub dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa 
menerima perawatan seperti itu." Vulcan memandang Dokgo Hoo, yang sekarang berjalan 
dengan bangga bersama mereka seolah-olah tidak ada hal yang mengganggunya. Melihat 
mata Vulcan, Dokgo Hoo bertanya. 

"Ada pepatah lama yang mengatakan bahwa Anda akan berkarat jika Anda tidak mengikuti 
pelatihan, jadi selalu berusaha untuk belajar dan meningkatkan diri. Ada juga pepatah yang 
mengatakan bahwa seorang pria yang berusaha untuk belajar tidak boleh memikirkan 
dirinya sendiri tentang rasa malu. Saya hanya mengikuti kebijaksanaan kuno dan 
berkonsentrasi untuk belajar mengasah dan menghaluskan pedang saya. " 

Ah, begitukah. Dia memiliki kulit yang sangat tebal. Di sisi lain, justru membuat Vulcan 
penasaran. Dokgo Hoo bukanlah tipe pria yang hanya akan merendahkan dirinya dan 
datang seperti ini. 

"Apa terjadi sesuatu." 

Pertanyaan Vulcan dijawab oleh Filder. 

-- Tampaknya Pak Dokgo Hoo bertengkar dengan seseorang saat berkeliling Kota Beloong 
baru-baru ini. Lawan menganggap bahwa Tuan Dokgo Hoo adalah pendatang baru di kota 
Beloong dan tidak menyakitinya dengan parah ...... tetapi tampaknya kejadian itu sangat 
merusak harga dirinya. Dia berkata dia akan melakukan apa saja untuk membalas dendam 
terhadap pria itu. 

Penjelasan Filder bergema di dalam kepala Vulcan, menghilangkan semua 
keingintahuannya. Vulcan melirik Dokgo Hoo dari atas ke bawah seperti yang dilakukannya 
pada Vulcan sebelumnya. 

"Apa?" "Tidak apa." 

Dokgo Hoo memelototi Vulcan. Vulcan mengalihkan pandangannya seolah tidak ada yang 
salah. 

"Tetap saja, aku lebih baik dari pria itu." 



Vulcan menemukan sesuatu yang membuat Anda merasa lebih baik. 

*** 

Tempat kelompok Vulcan tiba adalah hutan tidak jauh dari gerbang timur. Tempat itu 
dipenuhi dengan pepohonan yang hidup berkat sinar matahari yang melimpah. 

Tempat ini adalah tempat kalian semua akan berlatih. 

Filder berkata sambil tersenyum seperti biasa. Dokgo Hoo bertanya dengan segera. 

"Hei, tidak ada apa-apa di sini selain pepohonan. Apa gunanya datang ke sini? Kami bisa 
saja berlatih di depan kota. " 

"Nada yang luar biasa untuk seseorang yang baru saja berpidato tentang belajar." 

Filder sama sekali tidak mempermasalahkan nada suara Dokgo Hoo. Filder menjelaskan 
sambil menarik rambut cokelatnya yang agak bergelombang. 

"Seperti yang dikatakan Tuan Dokgo Hoo. Karena tidak ada apa-apa di sini selain pohon, 
kami akan menjalani pelatihan dasar dengan pepohonan. " "Apa? Dengan pohon-pohon ini? 
Apa yang mungkin bisa kami lakukan dengan pohon-pohon ini? " "Membuat kayu bakar, 
tentu saja. Bukankah cerita umum di dunia Anda berasal dari Tuan Dokgo Hoo? Magang 
baru mendaki gunung, mengambil air, dan bekerja keras memotong kayu bakar, dan 
sebagainya. Saya tahu itu adalah cerita yang cukup umum ...... " 

Filder memiringkan kepalanya, menunjukkan keterkejutannya. Tentu, itu cerita biasa. 
Bahkan Vulcan ingat pernah melihat film seni bela diri yang menampilkan cerita serupa. 

'Namun, bukankah itu pelatihan yang benar-benar dasar?' 

Vulcan sendiri berada di level 99, dan bahkan Dokgo Hoo, meskipun dia telah berjalan-jalan 
di sekitar kota dan mendapatkan pantatnya, berada di level 92. Tidak terpikirkan untuk 
percaya bahwa ada sesuatu yang didapat dari memotong kayu bakar. Seolah mencoba 
mengadvokasi apa yang ada di pikiran Vulcan, Dokgo Hoo dengan marah melangkah maju 
dan mulai menuding Filder. Vulcan berpikir sendiri. 

'Apakah pria itu menderita ketidakmampuan mengendalikan amarah?' 

"Apa ini, permainan anak-anak? Potong kayu bakar! Saya lebih suka berlatih tarian pedang 
di ruang kosong. Apakah Anda mencoba untuk membodohi saya? " "Tentu saja tidak. Saya 
bukan seseorang dengan kepribadian yang buruk. " "Lalu apa!" "Tunggu ...... Hmm. Apakah 
Anda melihat yang di depan? Pohon yang satu itu mencuat dengan sendirinya, yang itu. Jika 
Anda menebang pohon itu dalam satu ayunan, kita dapat mengakhiri pelatihan ini dan 
melanjutkan ke tingkat berikutnya. " 



Filder menunjuk ke pohon sambil tersenyum. Di antara semua pohon yang penuh dengan 
kehidupan dan vitalitas, pohon yang ditunjuk Filder sedang sakit parah. Bahkan 
ketebalannya secara substansial kurang dibandingkan dengan yang lain. Dokgo Hoo 
meringis. Seolah mencoba mengatakan dia salah dengar, dia bertanya lagi. 

"Yang itu?" Ya, yang itu. "Ha, baiklah." 

Dokgo Hoo meludah ke tanah. Ekspresinya tampak sangat busuk seolah-olah dia baru saja 
dihina. 

"Apa kau tidak mengguruku, seolah-olah aku bukan anjing." 

Dokgo Hoo berpikir untuk mengatakan sesuatu, tapi berubah pikiran. Berpikir bahwa dia 
harus mengakhiri permainan anak ini, dia berkata dengan keras dan jelas. 

"Jangan menarik kembali kata-katamu!" 

SELURUH 

Pedangnya membuat suara cepat di udara saat dia mengambil posisi. Sebuah pedang besar 
yang bahkan seorang troll akan jatuh dalam satu pukulan ditahan di tangan kanan Dokgo 
Hoo. Itu tampak agak primitif tapi kokoh, dan aura kuat yang terpancar dari cahaya biru 
yang mengelilingi pedang memancarkan eksistensi kekerasannya. 

'Itu terlihat kuat untuk levelnya.' 

Vulcan memikirkan tentang goblin yang dihadapinya saat pertama kali tiba di Asgard. 
Meski lebih kecil, kualitas bijak pengerjaannya jauh lebih unggul. Niat yang mematikan, 
jenis yang akan menyerang dengan ganas pada tanda pertama celah di pertahanan, bisa 
dirasakan dari Dokgo Hoo. Dokgo Hoo menyeringai dan berjalan menuju pohon. Sambil 
mematahkan lehernya, dia mengambil posisi menyerang. 

"Hmm, ini bukan apa-apa ...... Hah!" 

Pedangnya diayunkan dengan kekuatan. Itu adalah serangan dengan kecepatan 
menggembirakan yang bahkan seniman bela diri terlatih pun akan kesulitan mengikuti. 

TUNG! 

Pedang itu dengan kuat terpental dari pohon. Tubuh bagian atas Dokgo Hoo juga 
terguncang, tapi dia dengan cepat menyeimbangkan dirinya dan menyelamatkan dirinya 
dari rasa malu karena kehilangan cengkeraman pedang. 

'Apa apaan!' 

"Ini ~ Pohon bajingan sialan!" 



Rasa panik bisa dirasakan di tengah semua sumpah serapah itu. Vulcan juga sama 
paniknya. Dokgo Hoo naik ke peringkat orang-orang dengan kekuatan absolut hanya 
dengan teknik pedangnya. Namun, di sini ada sebatang pohon yang bertahan tanpa 
goresan. Di luar kepanikan, itu mengirimkan rasa teror ke tulang punggung Vulcan. Filder 
berkata kepada Dokgo Hoo, yang sekarang sepertinya sudah gila. 

"Lalu bisakah kita memulai pelatihan sekarang?" "Tidak! Saya ceroboh! Jika saya coba lagi, 
saya bisa memotongnya! " "Kamu mengatakan tidak akan menarik kembali kata-kata kami, 
bukan?" 

Filder membalas kata-kata itu pada Dokgo Hoo. Menggertakkan giginya, kata Dokgo Hoo 
dengan giginya yang masih terkunci. 

"Aku bisa... aku bisa melakukannya ......" "Hmm ...... Jika kamu berkata begitu ...... Aku bisa 
memberimu satu kesempatan lagi. Tidak akan menarik kembali kata-katamu kali ini. " 
"Tentu saja! Menurutmu aku ini siapa! Saya Dokgo Hoo, pendekar pedang terbaik Nokrim! " 

Setelah meneriaki Filder, Dokgo Hoo kembali mengambil posisi. Mengambil napas dalam-
dalam dan memusatkan energinya, dia terlihat sangat marah dari belakang, tetapi cara dia 
menekan emosinya dan menatap pohon di depannya terlihat cukup meyakinkan. Seperti 
seorang peserta pelatihan seni bela diri yang terfokus yang mencoba menghasilkan teknik 
baru, dia tampak disiplin dan luar biasa. Vulcan dan Filder menahan napas dan 
mengawasinya. 

"......Mempercepatkan." 

Keheningan yang mencekik ini. Memecah ketenangan itu, pedang Dokgo Hoo terayun. 
Memotong secara diagonal dari atas, itu adalah salah satu serangan luar biasa seolah-olah 
pedang dan Dokgo Hoo menjadi satu! 

'Hati dan pedang ...... tidak, hati dan pedang menjadi satu! " 

Mata Vulcan terbuka lebar dengan antisipasi. 

GWAK 

Namun, hasil akhirnya gagal. Tidak seperti percobaan pertama, yang hanya meninggalkan 
goresan yang hampir tidak terlihat dan memantul, pedang itu menembus hampir setengah 
jalan, tapi itu jauh dari menyebutnya sebagai tebasan total. Filder berkata pada Dokgo Hoo. 

"Sekarang kamu tidak akan mengucapkan kata lain?" "...... Kurgh." 

Dokgo Hoo terlihat sangat sedih tidak seperti saat yang lalu. Berlutut di tanah, dan dengan 
kepala dimiringkan ke bawah, Dokgo Hoo tampak menyedihkan seolah-olah dia tiba-tiba 
berusia sepuluh tahun. Kerutan di dahinya terlihat lebih dalam, dan bahunya melorot 
seperti orang tua di usia pensiun. 



'...... Jadi dia kalah dari pohon.' 

Bisa dimengerti bagaimana perasaan Dokgo Hoo. Namun, Vulcan tahu level pohon itu, jadi 
dia pikir itu bukanlah sesuatu yang merasa begitu dikalahkan. Tidak ada yang perlu merasa 
malu karena tidak bisa menebas lawan dalam satu serangan yang memiliki level lebih 
tinggi dari diri sendiri. 

[Pohon Tingkat Maks yang Tidak Sehat] [117Lv] 

Itu adalah pemandangan yang mengingatkan Vulcan lagi dunia macam apa Asgard itu. 
Vulcan mendesah dalam. Pohon yang coba ditebang oleh Dokgo Hoo adalah yang paling 
rendah diantara semua pohon yang ada di daerah tersebut dan bahkan memiliki 'Tidak 
Sehat' sebagai bagian dari gelarnya. Entah bagaimana, Vulcan merasakan perasaan tidak 
enak menjadi sasaran aib. Filder bertanya pada Vulcan, yang sedang melihat ke pohon dan 
Dokgo Hoo dengan wajah terganggu. 

"Pak. Vulcan, apakah kamu akan menantang pohon itu juga? " "Um ......" 

Sejujurnya, dia tidak memiliki kepercayaan diri. Vulcan mengira kekuatannya adalah 
serangan terkonsentrasi yang memanfaatkan berbagai keterampilan dan penggunaan 
'SISTEM' secara proaktif agar fleksibel dan cepat beradaptasi dalam situasi. Dia berada 
pada posisi yang kurang menguntungkan dalam ujian kekuatan satu pukulan; karenanya, 
itu membuatnya ragu-ragu. Dengan semua jenis skill buff dan one-shot-kill, skill tempur 
satu-lawan-satu 'Thunder God Strike' mungkin ...... 

'Itu masih belum cukup.' 

Bahkan dengan semua itu, rasanya belum cukup. Mungkin itu mungkin sampai tiga 
perempat dari jalan masuk, atau mungkin hanya sedikit melalui jalan masuk, dan itu 
membuatnya berpikir untuk mencicipi kekalahan. Walaupun demikian..... 

"Jika aku pergi begitu saja, itu akan melukai harga diriku." 

Juga, God of Lightning's Strike bukanlah satu-satunya keterampilan yang dia miliki. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Saya mempunyai satu pertanyaan." Ya, tolong 
tanyakan. "Apakah diperbolehkan menyerang pohon dengan sihir alih-alih pedang? Juga, 
sampai apa yang masih merupakan satu serangan? " "Hmm ...... Pertama, menggunakan 
metode selain pedang tidak masalah. Kami di sini untuk berlatih, bukan untuk 
mengumpulkan kayu bakar. Sedangkan untuk pertanyaan kedua, saya tidak begitu 
mengerti. " "Misalnya ...... Apakah saya diizinkan untuk menggunakan hanya satu 
keterampilan, atau sebelum menyerang... apakah saya diizinkan untuk mengaktifkan 
keterampilan yang akan membawa banyak efek sinergi." "Tidak mungkin! Tidak ada yang 
seperti itu! Bahkan aku melakukan satu serangan pedang! Jangan coba-coba menggunakan 
trik kotor! " 



Dokgo Hoo berteriak memprotes begitu Vulcan selesai berbicara. Dokgo Hoo pasti berpikir 
jika Vulcan berhasil setelah dia gagal, itu akan membuatnya terlihat seperti orang bodoh. 
Vulcan mengabaikan kata-kata Dokgo Hoo. Bagaimanapun, Filder yang membuat 
keputusan. Masih dengan wajah penuh senyum, Filder memejamkan mata sejenak dan 
menatap Vulcan. 

"Baik. Mari kita coba seperti itu! " "Apa! Bukankah itu curang? Apa-apaan ini ...... " " Tapi. " 

Filder menyela Dokgo Hoo, dan menggunakan jari telunjuknya, Filder menunjuk ke pohon 
yang berbeda. Bahkan sekilas, itu adalah pohon dengan ketebalan yang jelas lebih tebal 
dari yang sebelumnya. 

[Pohon Tingkat Maks] [130Lv] 

"Karena saya memberi Anda banyak tunjangan, bolehkah saya menyertakan penyandang 
cacat? Jika Anda memilih pohon itu sebagai target tantangan Anda, saya akan menerima 
istilah yang Anda jelaskan sebelumnya. " "...... Aku menerima tantangannya." 

Vulcan melakukan peregangan besar dan mendekati target. Pohon yang sangat besar itu 
menyambutnya, dengan membual keberadaannya yang berat. Tingkat kesulitan telah 
meningkat secara substansial, tetapi Vulcan tidak keberatan. Tidak akan terlihat bagus 
untuk mundur karena itu, dan selain itu, dia merasakan keinginan untuk hanya menerima 
tantangan itu. Sejak tiba di Asgard, dia menjalani hidupnya dengan menahan napas. 
Dikelilingi oleh level super tinggi lebih dari 200, di tempat ini, dia hanyalah seorang 
pemula. Level dan ketenaran yang diraihnya di benua Rubel, kebanggaan yang dimilikinya 
dari pencapaian tersebut hancur seperti istana pasir di pantai. Alih-alih memamerkan 
kemampuannya, dia bahkan tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk mengayunkan 
pedangnya sekali dengan mudah, dan dia tidak bisa menemukan cara untuk mendapatkan 
kembali kepercayaan dirinya yang telah dirampingkan sebelumnya. Dengan Dokgo Hoo, 
yang menganggap Vulcan sebagai inferior, dan Filder, terlepas dari kesopanannya, yang 
tidak memiliki ekspektasi dari Vulcan, Vulcan ingin menunjukkan kepada mereka apa yang 
bisa ia lakukan untuk sekali ini. Pendekar penyihir terkuat di benua Rubel, kemampuan 
Vulcan. "Inferno Abyss." 

Di bawah Vulcan, api neraka turun. 
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Diperingatkan oleh nyala api yang menyebar bahkan ke tempatnya berdiri, Dokgo Hoo 
pindah ke tempat yang lebih aman. Dengan bilah energi pelindung menempel di 
sekelilingnya, dari kejauhan, Dokgo Hoo memelototi Vulcan. 

'Kamu cebol kecil yang tidak menghormati yang lebih tua, tidak menghormati!' 

Vulcan seharusnya memperingatkan yang lain jika dia akan menggunakan teknik yang 
akan menyalakan api di semua tempat. Dokgo Hoo, dengan ekspresi ketidaksetujuan yang 
kuat di wajahnya, menyaksikan Vulcan. Terlepas dari bagaimana Dokgo Hoo merasa tidak 
nyaman atau tidak, Vulcan hanya fokus untuk menghasilkan kerusakan maksimum yang 
mungkin bisa dia tangani. 

"Bola Api Tak Terbatas, Bola Api Tak Terbatas, Bola Api Tak Terbatas ......" 

Dari mulut Vulcan, nama-nama teknik mengalir tanpa henti. Bola biliar ukuran Flame 
Spheres digantung di udara seperti buah-buahan dalam jumlah besar yang mengelilingi 
pohon, dan jumlahnya masih terus bertambah. 

'Alih-alih satu sihir kelas tinggi, Ledakan adalah jawabannya!' 

Pada awalnya, Vulcan akan menggunakan Nafas Naga, keterampilan legendaris. Kerusakan 
Breath of Dragon meningkat secara proporsional dengan waktu yang dihabiskan untuk 
memusatkan mana. Jika Vulcan menggabungkan Nafas Naga dengan Inferno Super-Heated, 
itu akan meningkatkan kerusakan ke tingkat yang jauh melampaui yang bisa dia impikan 
dalam pengaturan biasa. Namun, setelah mempertimbangkan dengan cermat, Vulcan 
menyadari ada satu kombinasi lagi yang jauh lebih sederhana namun juga jauh lebih kuat. 
Kerusakan ledakan meningkat secara eksponensial dengan lebih banyak api di sekitarnya. 
Super-Heated Inferno mengubah sekeliling menjadi medan api dan juga memberikan 20% 
dorongan untuk sihir elemen api. Bola Api Tak Terbatas dapat dilemparkan beberapa kali. 
Dengan Infinite Flame Spheres yang dilemparkan dalam jumlah besar, jika Vulcan 
mengaktifkan Ledakan, dia bahkan tidak dapat menghitung kerusakan yang 
ditimbulkannya. Sungguh, sensasi dari sekeliling saat ini jauh melampaui apa yang dia 
bayangkan. Panas dari api jauh melebihi apa yang diharapkan dari level 99. Ujung mulut 
Filder sedikit miring saat dia melihat Vulcan. Tidak seperti Dokgo Hoo, yang harus 
menyingkir karena tidak tahan dengan nyala api, Filder berdiri tegak. 

'Kerusakan yang jauh lebih besar tidak seperti pemain biasa ...... Teknik itu sendiri juga 
tidak hanya bertele-tele pada campuran acak tetapi juga sengaja dipilih untuk sinergi 
maksimum. Sepertinya Anda tidak hanya menguasai keterampilan secara acak. ' 



Senyuman Filder menjadi lebih tegas saat dia menyadari penguasaan sihir elemen api 
Vulcan. 

Keterbatasan sebagai pemain tidak bisa dihindari. Tetap saja ...... Ini menjanjikan. ' 

Saat Filder menilai kemampuan Vulcan, perapalan mantra Vulcan berlanjut tanpa 
gangguan. Tak lama kemudian, beberapa ratus Bola Api Tak Terbatas hadir di udara 
memancarkan aura pembunuh, dan nyala api di bidang yang dihasilkan oleh Super-Heated 
Inferno mendekati intensitas puncaknya. Vulcan merasakan batas waktu dari Super-Heated 
Inferno mendekat, jadi dia menyiapkan satu sihir terakhir. Sambil mempersiapkan mana 
yang terkuras dengan cepat, dia memanggil nama mantra yang akan menyebabkan ledakan 
besar yang setara dengan menyalakan beberapa ratus dinamit sekaligus. 

"Ledakan!" 

BOOOOOMMMMM! 

Suara keras, cukup untuk memecahkan gendang telinga, mengguncang hutan. 

*** 

Itu adalah ledakan keras seolah-olah gunung berapi meletus. Berbeda dengan tingkat 
kebisingan, jarak ledakannya tidak terlalu lebar. Itu karena Vulcan memfokuskan 
kerusakan ledakan ke objek target. 

Kondisi batin Vulcan sekarang berada dalam kondisi yang mengerikan. Itu karena 
usahanya menggunakan berbagai mantra dan memaksakan diri untuk mempertahankan 
kendali atas kekuatan sihir. Aliran darah tunggal mengalir ke dagunya. Seluruh tubuhnya 
pegal-pegal seolah diinjak oleh beberapa puluh ekor gajah. Tetap saja, sensasi menyakitkan 
di level ini tidak bisa menghentikan senyum yang keluar dari mulutnya. Vulcan 
menyaksikan pemandangan megah di depannya saat dia meminum ramuan vitalitas. 
Dulunya merupakan pohon tingkat maksimal yang membanggakan dengan level 130, 
pohon itu sekarang tergeletak di tanah, hancur berantakan. Dan itu belum semuanya. 
Sinergi dari Super-Heated Inferno, Infinite Flame Sphere dan Explosion jauh melebihi 
ekspektasinya. Beberapa pohon di dekat target juga rusak akibat kerusakan percikan. Dari 
semua itu, satu pohon rusak sampai putus, dan dalam kondisi menyedihkan seolah-olah 
akan roboh kapan saja. DokGo Hoo juga mengamati pemandangan itu. Tanpa menyadari 
keringat dingin mengalir di punggungnya, dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari 
hasil akhir yang dihasilkan Vulcan. 

'Yang bisa saya lakukan hanyalah memotongnya setengah jalan .......' 

Ada pohon yang tidak bisa dia potong meskipun telah menempatkan semua pengetahuan 
dan keterampilannya untuk menyerang, dan Vulcan menghancurkan pohon yang bahkan 
lebih kuat dari itu. DokGo Hoo merasa terancam. 



Namun, dia terlalu bangga untuk mengakuinya. Dokgo Hoo meringis dan berteriak seperti 
anak remaja yang memberontak. 

"Ini seri! Saya tidak tahu apa itu kecuali sihir? Teknik? Dia menuangkan beberapa puluh 
dari mereka! Bisakah Anda menyebut serangan ini? Tuan Pemilik Pub, Tuan? " 

Poin itu adalah sesuatu yang bahkan Vulcan sedikit terganggu. Pada kenyataannya, 
meskipun mereka tidak digunakan secara langsung di pohon, baik Infinite Flame Sphere 
dan Super-Heated Flame adalah skill ofensif. Mereka digunakan sebagai pekerjaan dasar 
untuk mengintensifkan kerusakan mantra Ledakan, tapi ada terlalu banyak hal yang 
dipertanyakan, jadi sulit untuk membantah bahwa ini adil dan jujur. 

Tetap saja, Vulcan memutuskan untuk tidak menyerah dan bangga karenanya. Di atas 
segalanya, dia tidak menyukai Dokgo Hoo yang mencoba menekannya. 

"Jika Anda tidak senang, maka Anda melakukannya juga." "...... Apa?" 

Dokgo Hoo, yang membuat keributan, berhenti. Kepada Dokgo Hoo, yang membuat 
pertanyaan seolah-olah dia mencoba mengatakan dia salah dengar, Vulcan berkata sekali 
lagi. 

"Jika kamu tidak senang, maka kamu melakukannya juga seperti yang aku lakukan." "Dasar 
bodoh, beraninya kamu! Apakah Anda benar-benar kehilangan rasa takut Anda! " 

Dengan suara keras, Dokgo Hoo mengeluarkan pedang busternya dari sarungnya dan dia 
mulai meningkatkan kekuatan internalnya. Agar tidak jatuh pada serangan mendadak, 
Vulcan juga mengambil posisi bertarung. Dengan Pure Lightning Blade di tangan kanannya, 
Vulcan balas menatap Dokgo Hoo. 

"Saya dengan jelas bertanya apakah saya diizinkan menggunakan keterampilan yang akan 
membawa efek sinergi, dan saya menerima persetujuan. Saya tidak tahu apa masalah Anda, 
tetapi jika Anda tidak menyukai hasil akhirnya, yang saya katakan adalah Anda 
melakukannya juga, seperti yang saya lakukan. Tidak bisakah kamu memiliki ratusan bilah 
energi di udara dan menyerang sekaligus? " 

Dengan sedikit senyum meremehkan, Vulcan melanjutkan. 

"Mungkin kamu belum berada di level itu?" "Apa! Bajingan ini! " Bentuk Roh! 

Dokgo Hoo menyerang seperti binatang buas, dan Vulcan melonjak ke langit dalam bentuk 
roh kilatnya. Memancarkan niat membunuh dari tubuhnya, Dokgo Hoo mengayunkan 
pedangnya beberapa kali, menghasilkan bilah energi berbentuk setengah bulan yang 
ditembakkan ke arah Vulcan, memotong langit biru. 

"Perburuan penyihir." "KUAAAAK!" 



Perburuan Penyihir, yang memberikan kerusakan pada target yang dipilih dari waktu ke 
waktu, menyebabkan kerusakan pada seluruh tubuh Dokgo Hoo. Dokgo Hoo kesakitan 
karena nyala api, tapi dia dengan cepat mengelilingi dirinya dengan bilah energi 
pertahanan dan memfokuskan pikirannya. 

'Aku segera menjadi pedang, dan pedang akan segera menjadi diriku sendiri.' 

Prestasi pikiran-dan-pisau-sebagai-satu, jenis yang mungkin tidak pernah Anda lihat 
bahkan sekali dalam hidup Anda, muncul sekali lagi. Dokgo Hoo, dengan sensasi bahwa dia 
telah menjadi satu dengan pedangnya, menatap Vulcan. Ototnya tegang, membuatnya siap 
memenggal kepala lawan kapan saja. Vulcan juga siap untuk semua situasi yang dapat 
diperkirakan. Dari mulutnya, kata-kata untuk skill casting mengalir tanpa henti. Sebagai 
penjaga, Bola Api Tak Terbatas tersebar di mana-mana, dan untuk mengirim serangan 
langsung jika melihat celah dalam pertahanannya, dia menyiapkan Api Neraka di belakang 
Dokgo Hoo. Ketegangan luar biasa memenuhi sekitar Vulcan dan Dokgo Hoo. Karena 
kekuatan yang berasal dari dua tuan absolut, situasinya bahkan langit dan daratan 
menahan nafas dan hanya menonton. Namun, bagi Filder, pemilik pub, ini hanyalah 
permainan anak-anak. 

Tolong, itu sudah cukup. 

Rasanya dingin seperti sensasi belati yang diletakkan di leher seseorang oleh seseorang 
yang menyelinap di belakang. Keduanya, yang berada dalam keadaan gelisah, dengan cepat 
mendingin. 

'Uh ......' 'KU ...... Uh huc.' 

Mungkinkah seperti ini rasanya ketika Malaikat Maut berdiri di belakang dan menatap? 
Berada di hadapan keberadaan yang begitu besar membuat Vulcan merasa tercekik. 
Meskipun Filder hanya berdiri diam, itu membuat Vulcan merasa ketakutan. Dokgo Hoo 
juga sama. Dia juga diliputi teror. 

Tanpa berpikir untuk melawan, keduanya melucuti senjata mereka. Tekanan menakutkan 
yang mendominasi tubuh mereka juga hilang seolah tidak pernah terjadi. Filder berjalan ke 
depan dua orang yang menatapnya dengan mantap. Kepada Vulcan dan Dokgo Hoo, yang 
menjadi seperti domba kecil yang lemah di depan predator yang menakutkan, Filder mulai 
berbicara dengan lembut. 

"Pak. Dokgo Hoo, dan Tuan Vulcan. " "...... Iya." "......" 

"Saya sangat sadar bahwa Anda berdua kuat, dan tidak peduli di dunia mana Anda berdua 
ditempatkan, Anda berdua akan dihitung di antara yang terbaik. Teknik pikiran-dan-pisau-
sebagai-satu yang baru saja ditunjukkan oleh Tuan Dokgo Hoo sangat luar biasa, dan Tuan 
Vulcan juga telah mencapai landasan baru yang tidak dapat dilakukan oleh para penyihir 
berbakat seumur hidup. " 



Tidak ada lagi pembicaraan dari keduanya. Filder melanjutkan seolah-olah dia tidak 
mengharapkan apapun sejak awal. 

"Namun, di tempat ini, di Asgard, kalian berdua hanyalah pemula yang harus memberikan 
segalanya untuk menebang sebatang pohon. Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa 
Anda berdua perlu berpikir lebih objektif tentang situasi Anda berdua saat ini. " 

Keduanya tersentak. 

"Berada di puncak kekuatan absolut? Tidak ada orang di sini yang tidak pernah mencapai 
hal itu. Berada di level pikiran-dan-pedang-sebagai-satu? Sekali lagi, tidak ada orang di sini 
yang tidak bisa melakukan itu juga. Anda harus ingat. Kalian berdua adalah yang terlemah 
dari semua penduduk di kota Beloong. " 

Filder mengangkat tangan kirinya, meluruskan jari telunjuk dan jari tengahnya, dan 
membuat gerakan memotong udara. Termasuk pohon yang tidak dapat ditebang oleh 
Dokgo Hoo, lebih dari tiga puluh pohon dengan level maksimum runtuh secara berurutan. 

"......!" "Setengah dari kota Beloong mungkin bisa melakukan ini." 

Pandangan Filder beralih ke Dokgo Hoo. Dokgo menggigit bibirnya dengan ekspresi yang 
membuatnya tidak yakin apakah dia marah atau malu. Lengannya yang memegang pedang 
gemetar dengan cepat. 

"Mencabut pedang untuk melindungi kehormatan seorang pendekar pedang, memberikan 
kepercayaan diri yang meluap-luap pada lawan, mereka berdua bagus. Tanpa harga diri 
sebanyak itu, mencapai level yang dapat membawa diri sendiri ke Asgard adalah hal yang 
mustahil. Ini adalah elemen penting untuk melangkah menuju ketinggian baru. Namun, 
memancarkan semangat juang tanpa menyadari sepenuhnya kemampuan seseorang 
hanyalah kebodohan sederhana. Apakah kalian berdua di sini untuk melindungi harga 
dirimu atau untuk berlatih? " 

Keduanya tidak bisa berbuat apa-apa karena omelan Filder. 

"Di Asgard, ada kelompok yang disebut 'yang kalah'. Ini mengacu pada mereka yang berdiri 
diam tanpa membuat kemajuan apapun meskipun berada di sini selama sepuluh atau 
bahkan seratus tahun. Mengatakan hal itu akan membuat mereka kehilangan muka atau 
menghancurkan gaya mereka, bertindak tinggi dan perkasa, mereka adalah orang-orang 
yang mengabaikan 'nasihat orang lain. Mereka adalah tipe orang yang mengabaikan 
pelatihan dasar dan hanya mengutamakan harga diri mereka, tipe yang hanya mencari rute 
yang cepat dan mudah. Seperti biasa, mereka dikalahkan oleh pengunjung lain yang datang 
setelah mereka, dan sekarang mereka menjalani kehidupan yang diabaikan oleh semua, 
seperti ksatria yang jatuh atau tentara bayaran yang melarikan diri yang umum di dunia 
tempat Anda pernah tinggal. " 



Vulcan mengencangkan tinjunya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia sombong. Itu hanya 
keberuntungan dia mendapatkan kekuatan seorang pemain, dan dengan itu, dia bisa 
tumbuh dengan mudah dan cepat. Karena dia tahu pencapaiannya tidak sepenuhnya 
miliknya, dia tidak punya alasan untuk bangga atau sombong tentang itu. 

'... ..Apakah aku benar-benar berpikir seperti itu?' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Jawabannya adalah, 'tidak.' Dia hanya 
bertingkah seperti itu, tapi sebenarnya, dia memang gunung arogansi. Vulcan kembali 
menatap dirinya sendiri. Dia mengingat kejadian di mana dia memandang rendah dan 
meremehkan orang asing. Dia menggunakan cheat yang disebut SYSTEM, namun dia 
mengkritik dan meremehkan mereka yang menjadi lebih kuat dengan berlatih keras 
selama beberapa dekade. 

Bahkan di Asgard, dia masih sama. Bahkan untuk praktisi dengan level 200 atau 300, 
Vulcan bahkan tidak memiliki rasa hormat sedikit pun. 

'Lihat saja, aku akan naik level dengan cepat seperti ledakan dan mendapatkan kalian 
semua.' 

Itu adalah perasaan Vulcan yang sebenarnya. Kepada Vulcan, yang juga seperti itu, Filder 
berusaha mengatakan bahwa Asgard tidak terlalu penurut. 

"...... Seperti yang direncanakan, pelatihan dasar akan terus berlanjut. Adapun Tn. Vulcan, 
meskipun Anda berhasil menghancurkan pohon, itu bukanlah metode yang normal, dan 
Anda mungkin mengetahuinya dengan baik. Jika Anda memiliki keberatan, saya akan baik-
baik saja dengan Anda kembali ke kota, bahkan sekarang. " 

Tidak ada orang yang pergi. 

"...... Kebanggaan dan kepercayaan diri Anda, saya akan menahan mereka untuk sementara 
waktu. Tugas-tugas pelatihan mungkin tampak tidak berguna dan kurang bergaya, tapi 
tetap saja, cobalah sangat keras untuk mengikuti seolah-olah hidup Anda bergantung 
padanya. Saya akan memberi Anda pengembalian dengan bunga dalam waktu singkat. 
Untuk memastikan bahwa Anda berdua menginjakkan kaki di tanah baru, di mana Anda 
dapat menebang ratusan pohon ini pada saat pelatihan selesai, saya akan mencoba yang 
terbaik. " 

Filder membungkuk dengan kepalanya setelah menyelesaikan pidatonya. Dari suatu 
tempat, aliran angin bertiup masuk dan menghilangkan panas terkonsentrasi di area itu 
yang dihasilkan dari pertempuran. Vulcan mengenang saat dia pertama kali jatuh ke benua 
Rubel. Dia memikirkan tentang pidato Filder, yang membuatnya merasa seperti dia telah 
kembali ke Level 1. Bahkan Dokgo Hoo berdiri diam di tempatnya seolah-olah dia 
merasakan sesuatu. Begitu saja, pelatihan di bawah Filder sang pemilik pub telah dimulai. 



Chapter 10 
Level Maks Newbie Bab 10 LEDAKAN. LEDAKAN. LEDAKAN. 

Bunyi hentakan keras, seperti palu yang menghantam bijih yang kokoh. Hewan-hewan 
kecil liar melarikan diri ke segala arah, ketakutan oleh suara yang keras. 

Satu demi satu pohon besar tumbang dengan suara dentuman. Ada dua orang yang bekerja 
keras menebang pohon, yaitu Vulcan dan Dokgo Hoo, fokus penuh pada pelatihan. 

"Nakal lebah ~ yang ini sangat sulit. Itu hanya sebatang pohon. Bagaimana bisa begitu 
kuat? Apa yang telah dimakannya? " 

Dokgo Hoo mengeluh sambil menyeka keringat yang mengalir seperti hujan. Vulcan juga 
memikirkan hal yang sama saat dia mendengarkan Dokgo Hoo. Sejak hari keduanya 
mendengar pidato dari Filder, mereka berlatih melawan pepohonan sebagai lawan mereka 
selama lebih dari sepuluh hari. Vulcan dan Dokgo Hoo memiliki perasaan campur aduk 
karena malu dan bertekad sejak mendengar nasihat panggilan bangun dari Filder. 
Keduanya bekerja keras pada serangan pedang meskipun tidak ada yang memeriksa 
mereka. Menyisihkan sedikit waktu untuk tidur, mereka mengabdikan waktu mereka 
untuk mengayunkan senjata dan melemparkan sihir ke arah pepohonan. Sudah beberapa 
jam sejak itu. Suasana aneh memenuhi tempat latihan. Artinya, Vulcan dan Dokgo Hoo 
membentuk praktik kompetitif. 

"HAAP! HUUATT! " "......" 

Saat Vulcan hendak duduk, berpikir dia harus istirahat, dia malah bisa mendengar tangisan 
pertempuran Dokgo Hoo. Kedengarannya seperti nada suaranya semakin keras, dan itu 
juga terasa seperti dia menertawakan Vulcan. Vulcan mulai berpikir bahwa duduk diam 
berarti kalah, jadi dia menegakkan punggungnya dan terus berlatih dengan teriakan 
pertempuran yang lebih keras. Hal yang sama terjadi saat Dokgo Hoo hendak istirahat. 
Menyadari senyuman samar Vulcan yang diarahkan padanya, Dokgo Hoo membuang 
pikiran untuk melepaskan pedang itu. Orang yang istirahat lebih dulu adalah yang kalah! 
Dalam duel aneh ini, siang dan malam bertukar tempat beberapa kali. Namun, tidak ada 
yang namanya duel tanpa akhir. Pada akhirnya, Dokgo Hoo duduk di tempatnya semula 
berdiri dan mulai mengungkapkan kekalahannya. "Ohhhhhh, aku tidak bisa melakukannya 
lagi. Dan kamu, bocah macam apa yang tidak pernah lelah? Apakah kamu manusia? " "Saya 
baru saja lahir dengan stamina yang relatif bagus." 

Itu omong kosong. Dengan bantuan SISTEM, pemain tidak perlu mengeluarkan ramuan 
secara fisik dan meminumnya melalui mulut. Hanya dengan berpikir untuk 
menggunakannya secara otomatis menghasilkan efek yang sama, dan Vulcan sudah 
mengkonsumsi sebotol ramuan stamina menggunakan metode ini tanpa pernah disadari 
oleh Dokgo Hoo. Vulcan, dengan senyuman di wajahnya, memandang Dokgo Hoo. Dokgo 
Hoo membuat keributan mengungkapkan kelelahannya dan dengan cepat memalingkan 



muka. "Pak. Vulcan, Anda telah bekerja keras! Tampaknya Tuan Dokgo Hoo sedang bekerja 
sambil istirahat di sana-sini? " 

Filder muncul di antara hutan tebang habis. Dengan ekspresi tertuduh yang salah di 
wajahnya, Dokgo Hoo segera berdiri dan menjelaskan dirinya sendiri. 

"Tidak, aku berlatih sampai sekarang tanpa tidur atau makanan, tapi kemudian ototku 
kram sejenak ......" "Aku hanya bercanda. Saya sadar bahwa Anda tidak beristirahat sampai 
sekarang. " 

Mendengar kata-kata Filder yang tidak bijaksana membuat wajah Dokgo Hoo menjadi 
merah, tapi dia tidak melakukan apapun seperti mengungkapkan kemarahannya. 

'Setelah apa yang terjadi terakhir kali, tidak mungkin dia akan melakukannya lagi.' 

Kekuatan Filder, dokter yang menangani masalah amarah, bisa dirasakan. 

"Pak. Dokgo Hoo, bolehkah saya melihat pergelangan tangan Anda sebentar? " 

Filder si penyembuh berkata pada Dokgo Hoo. Dokgo Hoo hendak mengatakan sesuatu, 
tapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya setelah melihat Filder. Itu karena 
Filder terlihat sangat serius dan tulus. Bagi mereka yang belajar seni bela diri, memberikan 
pergelangan tangan kepada seseorang berarti menyerahkan kendali tubuh mereka. Pada 
dasarnya, itu berarti menyerahkan hidup mereka. Karena itu, apa yang diminta Filder bisa 
dianggap sangat kasar. Namun, karena ekspresi Filder dengan jelas menunjukkan bahwa 
tidak ada niat buruk, Dokgo Hoo rela mengangkat tangan kirinya. Filder meraih 
pergelangan tangan Dokgo Hoo, yang tebal seperti sebatang kayu, dan berkata, 

"Pak. Dokgo Hoo, saya akan mulai mengirimkan energi terkonsentrasi ke internal Anda. Ini 
kompatibel dengan energi terkonsentrasi Teknik Raja Harimau, jadi tolong jangan 
menolaknya dan percayalah. Juga, ingat aliran kekuatannya. " "Apa......!" 

Filder mengirimkan energi terkonsentrasi tanpa memberi kesempatan kepada Dokgo Hoo 
untuk berbicara. 

Kekuatan yang berasal dari dalam Filder bergerak melalui seluruh sistem sirkulasi darah 
Dokgo Hoo seolah-olah aliran darah itu adalah rumahnya sendiri, tetapi Dokgo Hoo tidak 
dapat melakukan apapun. Situasinya adalah energi orang lain telah menyerang jauh di 
dalam tubuhnya. Jika ada yang melakukan kesalahan, kemungkinan besar itu bisa 
melumpuhkannya. Pembuluh darah membengkak di pelipis Dokgo Hoo. Dokgo Hoo 
mengira Filder hanya akan memeriksa status tubuh, bukan menggunakannya seperti 
miliknya. 

'Bajingan kecil ini ... Aku memperlakukanmu sedikit dengan baik karena rasa hormatnya 
memiliki level yang lebih tinggi dariku, tapi membuatku mengalami aib seperti ini? Begitu 
dia melepaskanku.... Begitu dia melakukannya... huh? ' 



Dokgo Hoo menatap Filder dengan niat membunuh, tapi sekarang matanya dipenuhi 
dengan cahaya yang sama sekali berbeda. Ini karena efisiensi yang luar biasa dari aliran 
energi dari Filder ke Dokgo Hoo. Pergerakan energi tidak terlalu berbeda dengan Teknik 
Tiger King, tetapi energi tersebut mengalir ke arah, kecepatan dan arah yang tidak pernah 
terpikirkan sebelumnya, dan Dokgo Hoo sangat tertarik dengan itu semua. Energi Filder 
akhirnya keluar dari tubuh Dokgo Hoo setelah mengelilingi seluruh sistem peredaran 
darahnya tiga kali. Bahkan setelah Filder melepaskan tangannya dan pindah kembali ke 
tempatnya sebelumnya, Dokgo Hoo masih berdiri tak bergerak seolah-olah ia 
menumbuhkan akar di tanah. 

'Ini adalah ...... Bagaimana mungkin metode seperti itu ......!' 

Dokgo Hoo tercengang dan ketakutan. Metode operasi energi internal Filder begitu inovatif 
sehingga Dokgo Hoo tidak pernah terpikirkan. Secara keseluruhan, modifikasinya minimal, 
sekitar lima persen atau kurang. Namun, dia harus mengakui bahwa peningkatan tersebut 
jauh di luar perbandingan dari keadaan aslinya. Tahun ini menandai tahun dimana Dokgo 
Hoo hidup sampai 60 tahun. Selama bertahun-tahun, dia mengalami banyak teknik seni 
bela diri, dan beberapa kali dia bertarung langsung dengan pendeta wanita dan seniman 
bela diri Shaolin yang dianggap yang terbaik, tetapi dia tidak pernah berpikir Teknik Raja 
Macannya kurang. Dokgo Hoo bangga dengan kelengkapan teknik energi internalnya, 
namun tidak berpikir bahwa Filder meningkatkannya begitu banyak, Dokgo Hoo merasa 
untuk pertama kalinya ada langit lain di atas langit. Kenangan masa lalu melewati kepala 
Dokgo Hoo. Dia bisa melihat dirinya yang dulu, kurang dalam banyak hal, mengayunkan 
pedang. Kepalanya mulai dipenuhi dengan pemeriksaan kesalahan yang tidak dia sadari 
sebelumnya, dan cara perbaikan juga muncul secara otomatis. Di atas teknik seni bela 
dirinya yang sudah maju, pencerahan baru terus menerus dilapiskan... .. Semua ini menjadi 
pupuk untuk mengangkat Dokgo Hoo ke dimensi baru. Dia tidak bisa berpikir jernih dari 
badai pencerahan yang menyerbu ke arahnya. Dunia seni bela diri yang luas dan dalam pun 
menyambut kedatangan Dokgo Hoo. 

*** 

Penampilan Dokgo Hoo sama sekali tidak biasa. Energi cahaya biru yang tersisa di sekitar 
Dokgo Hoo masuk melalui hidungnya dan keluar melalui mulutnya, berulang. Di atas 
kepalanya ada bilah energi dengan bentuk aneh. Berkerumun bersama dan menimbulkan 
sensasi aneh, mereka membuatnya terasa seperti 'momen pencerahan', yang sering 
dibicarakan oleh seniman bela diri, telah tiba. Momen pencerahan yang membuat seorang 
prajurit biasa menjadi seorang ksatria dan seorang kesatria biasa menjadi seorang pejuang 
yang mewakili sebuah kerajaan. Ini adalah momen yang tidak akan pernah bisa ditolak oleh 
siapa pun yang melangkah ke jalur seni bela diri, dan momen ini telah tiba bagi seorang 
seniman bela diri dengan kekuatan absolut, Dokgo Hoo. Melihat Dokgo Hoo di saat seperti 
itu, wajah Vulcan dipenuhi dengan rasa iri. 

'Aku bahkan tidak bisa merasakan seberapa kuat dia akan menjadi ......' 



Suatu saat di benua Rubel kejadian serupa terjadi. Ketika Vulcan berada di level 45, 
seorang tentara bayaran biasa yang sedang membentuk kelompok untuk memburu 
monster hutan selatan. Vulcan mengalami 'momen pencerahan' ketika dia membunuh 
monster bos Giant Arachnid, dan setelah berlatih tarian pedang selama sekitar satu hari, 
dia menjadi level 67. Dari hanya level tentara bayaran yang terampil, kemampuannya 
meningkat menjadi seseorang yang layak menjadi pemimpin ksatria negara kecil. Setelah 
kejadian itu, Vulcan berharap dan bertanya-tanya apakah keberuntungan seperti itu akan 
datang lagi. Untuk sementara, setiap kali sebelum tidur, dia berusaha mencapai momen 
pencerahan, berharap naik level eksplosif lainnya. Namun, berharap hanya itu, berharap. 
Vulcan sudah lama membuang harapan untuk hal seperti itu. Sejak awal, dia tidak menjadi 
pendekar sihir karena dia berbakat dalam ilmu pedang dan sihir petir & api, dia 
menggunakan keterampilan yang secara otomatis diperoleh dari kekuatan yang disebut 
SISTEM yang memungkinkan dia untuk meningkatkan penguasaannya seperti mesin. 

'Jangankan pencerahan, sulit untuk memahami keterampilan yang saya miliki.' 

Vulcan menghela napas. Saat pencerahan adalah sesuatu yang diinginkan Vulcan sejak 
lama, tetapi itu terjadi pada seseorang di sampingnya, dan itu membuatnya merasa kecewa. 
Vulcan memindai level Dokgo Hoo. 

[Pendekar Kelas Tiga Dokgo Hoo] [104Lv] 

Levelnya, yang 92 beberapa saat yang lalu, sudah naik menjadi 104. Adapun Vulcan sendiri, 
dia hanya naik satu dari level 99, sekarang level 100, dan itu dari menebang banyak pohon 
Level Max dengan rata-rata level 130. Tidak ada gunanya membandingkan kemajuan yang 
diperoleh Dokgo Hoo. Vulcan mengikuti Dokgo Hoo, yang tersesat di dunia kesadarannya, 
tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ini tidak bisa menjadi akhir. Sangat mungkin 
bahwa pada saat pencerahan sepenuhnya berlalu, Dokgo Hoo akan jauh lebih kuat dari 
level 104. Vulcan merasakan rasa pahit di mulutnya. Namun, dia mengurangi ekspresi 
wajahnya yang mengeras dan mengarahkan pandangannya ke Filder. Filder sedang 
menyebarkan kerikil di sekitar Dokgo Hoo, yang berdiri tak berdaya. Kemungkinan besar, 
itu adalah cara untuk melindungi Dokgo Hoo. Ketika Filder meletakkan kerikil terakhir saat 
dia menggumamkan beberapa kata, lapisan tembus cahaya yang mengelilingi sekitar Dokgo 
Hoo telah muncul. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "URATCHACHA." 

Filder menegakkan punggungnya dan melakukan peregangan besar, dan Vulcan terus 
menatap Filder. Di tengah memijat punggungnya dengan serangan lembut dengan 
tangannya, Filder menatap Vulcan dengan wajah penuh pertanyaan. 

"Umm?" Umg? "Apa itu?" "Uh ......" 

Pertanyaan Filder, 'Apa itu?', Membuat Vulcan kehilangan kata-kata. 



'Cepat dan buat aku menjadi lebih kuat seperti dia! Tapi aku tidak bisa begitu saja 
memberitahunya. ' 

Vulcan berpikir bahwa karena Filder menganugerahi Dokgo Hoo dengan ajaran yang 
sangat berharga, mungkinkah Filder juga akan memberikan Vulcan beberapa metode untuk 
menerobos? Lagipula, Filder berjanji sebelumnya bahwa dia akan mengizinkan mereka 
untuk segera mendapatkan kembali harga diri mereka yang telah berkurang. Pastinya, 
Filder akan menunjukkan Vulcan jalan pintas yang sempurna untuk Vulcan yang 
merupakan 'pemain'. Vulcan menatap Filder dengan mata penuh harapan. Saat melihat 
tatapan tidak nyaman Vulcan, Filder mengarahkan jarinya ke suatu tempat. Dan di suatu 
tempat itu ...... 

"Apa yang sedang kamu lakukan? Terus lakukan itu. " 

Di sana berdiri pohon Max Level. 



Chapter 11 
Max Level Newbie Bab 11 LEDAKAN. LEDAKAN. Di tengah hutan yang akan damai di hari 
biasa, suara ledakan terus berlanjut tanpa henti. Di tempat asal suara, berdiri seorang pria 
gila yang mengayunkan pedangnya. Itu adalah seorang pria muda dengan rambut hitam 
dan pedang berwarna emas di tangannya, Vulcan. Memukul pohon Max Level dalam tempo 
tertentu, Vulcan terlihat tidak berbeda dari mesin pemotong pohon. Vulcan tampak seolah-
olah telah kehilangan jiwanya. Dia minum ramuan setiap kali dia kehilangan staminanya, 
dan dia fokus hanya menebang pohon. Ada jendela keterampilan di depan mata Vulcan 
yang bersinar dalam tembus cahaya. 

[Vulcan Ahli Pedang Sihir Pemula] [102Lv] 

[Daftar Keterampilan Pasif]  Penguasaan Pertempuran S -> B  Penguasaan Senjata S -> C -> 
B (Peringkat Naik)  Penguasaan Pertahanan A -> C  Penguasaan Penghindaran S -> B 

...... 

Penguasaan Api S -> B Penguasaan Petir S -> B Penguasaan Dingin B -> D Penguasaan 
Necromancy C -> E 

"Oh, tingkat penguasaan senjata naik. Bagus." 

Vulcan tersenyum lebar. Bahkan suaranya dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, itu 
hanya sesaat. Vulcan menghela nafas dan melihat ke jendela daftar skill sekali lagi. 

'Apalagi S, jendela skill bahkan tidak memiliki satu A ......' 

Daftar skill dulu penuh dengan peringkat S dan A, tapi sekarang keadaannya menyedihkan. 
Rupanya, setelah Vulcan menjadi level 100, dia diakui sebagai penduduk Asgard, dan pada 
saat yang sama, semua tingkatan keahliannya disesuaikan dengan standar tinggi Asgard. 
Itu memuakkan. Ada satu hal lagi yang bahkan lebih meresahkan. Tidak seperti praktisi 
yang mencapai level mereka melalui kursus normal, pemain tidak memiliki metode untuk 
menjadi lebih kuat selain latihan berulang sederhana. Dengan kata lain, kursus terbaik 
hanyalah melakukan pekerjaan kasar. 

'Meski begitu, kupikir mungkin ada jalan.' Vulcan mengira Filder, iblis terhebat di kota 
Beloong tempat semua iblis berkumpul, mungkin tahu cara pertumbuhan yang cepat bagi 
pemain yang mencapai levelnya menggunakan cheat. Namun, ternyata tidak demikian. 
Memang benar Filder adalah guru terbaik. Kaya akan pengalaman dan wawasannya dalam 
metodenya, bagi Filder, yang memiliki kemampuan terbaik, mengajar 90 leveler cukup 
mudah untuk dianggap sebagai tugas. Dari sudut pandang Filder, Dokgo Hoo hanyalah 
pendekar pedang tingkat bayi perempuan, dan Filder memungkinkan Dokgo Hoo untuk 
membuat terobosan pertumbuhan dengan mengamatinya sebentar dan memberikan 
sedikit bimbingan. 



Mungkin sudah jelas bagaimana Filder bisa melakukannya. Filder sendiri berkata demikian 
bahwa dia telah melatih pendatang baru selama beberapa ratus tahun. Namun, ada yang 
bahkan Filder tidak bisa ajarkan: yang disebut para pemain. Dalam hal mengajar pemain, 
bahkan Filder pun tidak berdaya. Bagaimanapun, mengajar itu mungkin jika siswa memiliki 
kecerdasan untuk itu. Pemain sampai ke tempat mereka melalui perolehan skill otomatis 
dan naik level, jadi mereka tidak memiliki pengetahuan dasar atau pemahaman untuk 
kemampuan tersebut. Pemain seperti anak kecil dengan kekuatan yang sangat kuat. 
Mengajar pemain seperti mencoba mengajarkan kalkulus tingkat tinggi kepada bayi yang 
baru lahir. Oleh karena itu Filder menyerah untuk mencoba membuat pemain memahami 
dasar dari kemampuan, dan sebaliknya dia tidak punya pilihan selain memilih metode 
pelatihan yang secara aktif menggunakan sistem. 

"Pak. Vulcan, sepertinya level penguasaan dasar Anda cukup bagus. Pemain lain fokus pada 
peningkatan level, keterampilan aktif yang kuat, dan perolehan item. Mereka mengabaikan 
keterampilan tempur pasif dasar. " "Terima kasih." "Dari hal itu, bagaimana kalau kita 
menggabungkan teknik pedang dan latihan sihir bersama? Pertahankan tiga Api Neraka 
dan tebang pohon dengan pedang Anda. Apakah itu baik-baik saja? " "...... Iya! Tentu saja. Ha 
ha!" 

Vulcan merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi dia tersenyum canggung. 

*** 

Sejak saat Vulcan memahami fungsi dasar SISTEM dan cukup berpengalaman untuk tidak 
lagi disebut sebagai pemula, dia telah memperhatikan tingkat penguasaan keterampilan 
pasif dasar. Pertarungan, teknik senjata, penghindaran, tembakan, kilat, dan lain-lain, 
keterampilan dasar memengaruhi kategori atribut yang luas. Vulcan tidak mengabaikan 
skill dasarnya karena meskipun skill dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk mengubah 
gelombang pertempuran, Vulcan mengira itu adalah skill inti yang memperkuat 
kemampuan dasar pertempuran. Oleh karena itu, Vulcan bekerja keras untuk 
meningkatkan keahlian dasar pasif di setiap kesempatan yang didapatnya, bahkan saat dia 
tidak sedang berburu. Di tengah pertempuran, alih-alih hanya membunuh monster, dia 
melakukannya dengan cara yang memaksimalkan keahlian dasar. Ketika Vulcan memiliki 
sisa ramuan, dia mengumpulkan ahli sambil menerima kerusakan dengan sengaja. Tetap 
saja, menginvestasikan waktu seperti ini hanya untuk tujuan membesarkan ahli seperti 
mesin adalah yang pertama bahkan untuk Vulcan. Sudah lebih dari dua minggu sejak Dokgo 
Hoo jatuh ke dunia bawah sadar. Sementara itu, Vulcan, tidak termasuk satu jam istirahat 
per hari, menginvestasikan seluruh waktunya untuk pelatihan penguasaan. Kelelahan, 
kerusakan, dan penipisan mana akibat aktivitas yang berlebihan diatasi dengan 
menggunakan ramuan yang dibawa Filder. Ramuan itu sangat efektif sehingga satu 
tegukannya mengisi kembali ketiga statistik sepenuhnya. Namun, itu tidak membuat 
Vulcan merasa bersyukur. Sebaliknya, itu membuatnya merasa lebih memberontak. 
"Makan ini dan bekerja lebih keras, budakku." Meskipun Filder tidak mengatakan apa-apa, 
Vulcan merasa raut wajah Filder yang mengatakan itu, dan itu membuat Vulcan merayap. 
Dia selalu berpikir tampilan tersenyum Filder lembut dan nyaman, tapi sekarang tidak 



begitu. Vulcan mengira mungkin petani abad pertengahan yang bekerja di bawah 
pemerintahan bangsawan mungkin lebih nyaman daripada ini. 

"Permisi ...... Bisakah kamu menambah sedikit waktu istirahat? Kupikir berlatih begitu 
keras sambil memaksakan diriku seperti ini bisa menimbulkan masalah ...... " " Masalah 
macam apa? Saya pikir semuanya berjalan dengan baik. " "Uh... Jika aku terus memaksakan 
diri seperti ini, aku tidak bisa fokus dengan baik dan kupikir itu mengurangi efisiensi, dan 
......" "Terlepas dari itu, bukankah level penguasaan pemain akan meningkat selama latihan 
berulang dilakukan? Tidak perlu fokus. Terus ulangi prosesnya. Juga, ramuan yang kubawa 
cukup kuat untuk memulihkan monster berukuran super dari ambang kematian, jadi kamu 
tidak perlu mengkhawatirkan kesehatanmu. " "Ugh ......" 

Vulcan menundukkan kepalanya. Dia memikirkan waktu di dunia aslinya, sebelum dia 
datang ke dimensi baru ini, ketika dia di sekolah menengah dan bermain video game tanpa 
berpikir panjang. Saat itu, ada orang-orang dalam situasi yang sama seperti dirinya, pekerja 
ruang video game. Di ruang kerja, mereka bekerja untuk bos, menambang bijih, dan 
menjalankan makro yang sama sepanjang hari, tanpa berpikir panjang. Vulcan dulu hanya 
memandang rendah mereka, tapi sekarang dia bisa mengerti bagaimana perasaan mereka. 
Betapa sulitnya itu. Mata Vulcan berlinang air mata. 

'Ini bukan pelatihan. Ini adalah ...... Ini hanyalah kerja paksa. Pekerja paksa dari neraka! ' 

Vulcan merasa simpati terhadap para pekerja ruang video game tak berwajah itu. 
Menghentikan pemikiran Vulcan, Filder berbicara. 

"Benar-benar luar biasa. Luar biasa! Saya yakin saya telah memperkirakan Anda, Tuan 
Vulcan. Mulai sekarang, saya akan menyerang Anda sesekali. Jika Anda meningkatkan 
penguasaan penghindaran pada saat yang sama, Anda bisa menjadi lebih kuat lebih cepat! " 
"Jika kamu mencobanya, aku bisa mati!" "Semuanya baik-baik saja! Jika Anda mengambil 
ramuan saya, Anda akan pulih sepenuhnya! " "Ah......" 

'Tolong biarkan aku istirahat hanya untuk sehari ...... Biarkan aku hidup ...... Tidak, bunuh 
saja aku. Aku akan merasa nyaman setidaknya jika aku mati ...... ' 

Vulcan benar-benar iri pada Dokgo Hoo yang masih berdiri di sana tanpa menyadari semua 
ini. 

*** 

Sebulan berlalu pelatihan untuk ahli Vulcan. Ini dimulai hanya dengan menebang pohon, 
tetapi karena Filder menambahkan tujuan baru di sepanjang jalan dan meningkatkan 
kesulitan, pelatihan berubah menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Tidak tepat lagi 
menyebutnya sebagai pelatihan kerja kasar. Rasanya lebih seperti game menembak dengan 
Vulcan sebagai targetnya. Vulcan berguling-guling di tanah seperti seorang prajurit di 
medan perang dengan nyawanya dipertaruhkan. 



"BABABABAM!" 

Vulcan menghindari es besar yang muncul dari tanah dan mengayunkan pedang petirnya 
yang murni. Bola Api yang muncul entah dari mana dibelokkan ke langit setelah terkena 
pedang itu. 

Mengincar Vulcan, yang berhenti sejenak untuk menangkis Bola Api, Panah Es yang 
berputar-putar di sekitar Vulcan menghujani dia dari segala arah. Menggunakan Bola Api 
Tak Terbatas dan Api Neraka yang dia persiapkan sebelumnya, Vulcan mencegat panah es. 
Adapun orang yang tidak bisa dicegat, Vulcan menggerakkan tubuh bagian atasnya untuk 
menghindari mereka. 

"BOOOM! CHIIIIIIK ...... " 

Panah es dan Bola Api Tak Terbatas bertabrakan dan menciptakan uap dalam jumlah besar. 
Di balik kabut, kerangka yang memegang bola panjang menyerang ke depan. 

[Raja Tengkorak yang Lemah] [95Lv] 

Itu adalah bajingan yang sama yang membuat Vulcan muak bertempur secara langsung 
selama sepuluh hari. Bola raja kerangka menyerang ke arah Vulcan, menembus kabut. 
Vulcan menghindari serangan itu dengan mengarahkan tubuhnya. Dia bergerak mendekati 
raja kerangka dan memiringkan kepalanya ke bawah. 

Pemotong angin raja kerangka mengiris ruang, mengarah ke belakang kepala Vulcan. 
Vulcan, mengangkat kepalanya, mengucapkan kode aktivasi skill. 

Serangan Dewa Petir! 

"BENTROKAN!" 

Teknik pedang cepat yang memotong ke atas dari kiri bawah membelai raja kerangka, tapi 
itu tidak merusak mantra pelindung yang diucapkan oleh pemanggil. Vulcan mengutuk di 
dalam. Dia menendang kepala raja kerangka dengan kaki kirinya dan merapal mantra 
dengan cepat. 

"Api neraka! Bola Api Tak Terbatas, Bola Api Tak Terbatas, Bola Api Tak Terbatas, Bola Api 
Tak Terbatas ...... " 

Tanpa menghasilkan kembali mantra sihir yang dihabiskan di setiap kesempatan yang dia 
miliki, Vulcan bisa jadi tidak berdaya melawan serangan sihir yang datang padanya secara 
terus menerus dari segala arah. Mulut Vulcan bergerak cepat. 

"Bola Api Tak Terbatas Bola Api Tak Terbatas Bola Api Tak Terbatas Bola Api Tak Terbatas 
Bola Api Tak Terbatas Bola Api Tak Terbatas ......" 



Vulcan tampak konyol mengulangi rangkaian kata yang sama berulang kali seolah-olah dia 
memiliki bentuk gangguan bicara, tapi mau bagaimana lagi. Seorang pemain yang 
memperoleh sihir tanpa memahaminya memiliki kelemahan kritis; pemain tidak bisa 
mengeluarkan sihir tanpa mengatakan dengan keras nama mantranya. Untuk 
mengatasinya sedikit, Vulcan melemparkan Haste ke mulutnya untuk mengucapkan 
mantra. Itu akan terlalu melelahkan untuk melemparkan Haste ke seluruh tubuhnya, jadi 
itu adalah tindakan putus asa untuk saat ini. Dalam sekejap, Vulcan menciptakan Api 
Neraka dan lebih dari seratus Bola Api Tak Terbatas, dan dia menukik ke sisi kiri. Tanah 
tempat Vulcan berdiri beberapa saat yang lalu sudah berubah menjadi area berbahaya 
yang dipenuhi dengan lahar. 

'KUAAAAAA! Ini terlalu kuat! Ini gila!' 

Vulcan berpikir sendiri. Tangisan batinnya hampir bisa didengar. Namun, bagi Filder dan 
Berenere, pemandangan itu hanyalah tontonan yang menghibur layaknya film laga bernilai 
produksi tinggi. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Filder, dia memblokir sihir es terlalu mudah. 
Bagaimana kalau mencampurkan lebih banyak sihir angin yang tidak terlalu terlihat? Atau 
gunakan sihir bumi yang akan sulit diblokir dengan mantra api. " "Hmm ...... Memang sihir 
bumi akan cocok. Di sisi lain, tidak perlu menggunakan sihir angin. Bagaimanapun, pemain 
tidak mengelak dengan melihat. Sebaliknya, keterampilan menghindar aktif secara 
otomatis. " "Ah benar, kamu bilang orang itu adalah seorang pemain. Kuku. Cara dia 
bergerak sangat lancar, kupikir dia adalah pendekar pedang sihir biasa. Bagi seorang 
pemain yang bergerak dengan sangat mulus, itu hal yang cukup aneh untuk dilihat, huhuhu. 
" Orang yang bertukar kata dengan Filder adalah Berenere, pemilik toko umum. Dia adalah 
seorang pria tua yang mengenakan topi runcing hitam dan jubah hitam, pakaian penyihir 
hitam tradisional. Wajahnya penuh keriput dan tahi lalat, dan punggungnya begitu 
bungkuk sehingga terlihat seperti dia tidak bisa berdiri tanpa tongkat. Penampilannya 
membuatnya tampak seperti dia bisa mati karena usia tua kapan saja, tetapi tatapan tajam 
dan tajam dari matanya menguasai segalanya. Bersama dengan Filder, salah satu yang 
termasuk di antara enam besar di kota Beloong. Orang yang memimpin dunianya sendiri ke 
ambang kehancuran, Berenere si ahli nujum kejahatan murni. Namun sekarang dia 
hanyalah pemilik toko biasa. Dia menjual barang-barang umum kepada orang-orang pada 
siang hari, dan pada malam hari, dia membantu Filder untuk melatih para pemula. Filder 
melanjutkan percakapan dengan Berenere sambil tidak mengalihkan pandangannya dari 
pelatihan Vulcan. 

"Memang benar. Dia berbeda dari pemain biasa. Sekarang aku memikirkannya, dia 
memiliki tingkat penguasaan yang lebih tinggi sejak awal pelatihan. Saya punya ekspektasi 
tinggi. " 

"Bersenandung! Memiliki ekspektasi tinggi untuk seorang pemain! Mereka adalah jenis 
yang datang ke sini tanpa usaha apapun! Mereka mungkin telah berparade sebagai jenius 



di dimensi rendah yang penuh dengan orang lemah, tapi di sini, mereka hanyalah 
gelandangan malas tanpa bakat! " 

Berenere berbicara dengan ketidaksetujuan. Filder menanggapi dengan senyuman. 

"Meski begitu, tampaknya anak ini tidak kendur dalam melakukan kerja keras dan tenaga. 
Jelas terlihat bahwa dia mengasah dan memoles keterampilannya melalui pelatihan 
berkelanjutan. Pertama-tama, cara dia menggunakan keterampilannya cukup efisien. " "... 
..Tentu saja, tidak seperti mereka yang tidak memiliki potensi, kamu bisa mengatakan 
bahwa yang ini telah bekerja keras. Namun, ini semua tentang bakat, bakat. Di tempat yang 
penuh dengan iblis ini, bisakah pemain tanpa bakat menghapus bahkan Babak 1 ...... " " ...... " 
" Kamu juga, lipat harapan dan ekspektasimu, dan pikirkan saja melatih Dokgo-pria 
manapun sebagai gantinya. Tidak seperti penampilannya, dia memiliki potensi yang luar 
biasa. " 

Filder menanggapi dengan diam komentar negatif Berenere. Bukannya Filder tidak setuju. 
Sebagian besar pemain adalah sampah. Mereka datang ke Asgard tanpa kemampuan 
khusus, dan mereka selalu menyalahkan peralatan dan tempat berburu. Mereka juga 
tertinggal dalam meningkatkan keahlian melalui kerja keras. Mereka selalu mencari cara 
untuk naik level dengan mudah, dan dengan kekuatan monster yang jauh melebihi 
kekuatan monster di dimensi yang lebih rendah, para pemain ini kehilangan nyawa. Tentu 
saja, ada pengecualian di antara para pemain ini. Orang-orang yang tidak menolak 
pelatihan yang menyakitkan, mereka yang tidak menyisakan sedikit waktu untuk tidur atau 
makan untuk berkomitmen penuh pada pelatihan. Filder terlalu banyak berinvestasi demi 
kemajuan mereka. Namun, hasil akhirnya adalah kegagalan. Dinding Tingkat Pertama. 
Untuk para pemain ini, mencapai level 300 adalah batasnya. Tidak ada pengecualian. Untuk 
memiliki kemampuan yang sesuai untuk level yang lebih tinggi, para pemain terlalu kurang 
dalam kecepatan perkembangan untuk ahli keterampilan dasar. Pada akhirnya, itu adalah 
bakat. Tanpa pemahaman dan pengetahuan dasar tentang seni bela diri dan sihir, para 
pemain tidak dihargai secara proporsional atas upaya yang mereka lakukan. Mereka tidak 
dapat mengatasi persyaratan keahlian dasar yang meningkat secara eksponensial seiring 
dengan peningkatan level. Sistem seperti kunci curang bagi mereka yang berada di level 
rendah, tetapi ketika mereka mendekati level yang lebih tinggi, Sistem menjadi belenggu 
besi yang menghambat kemajuan. Pemain, satu per satu, menjadi frustrasi dan menyerah. 
Filder pun mulai melipat harapan dan ekspektasinya. Tapi kemudian...... 

"Dia bisa berbeda." "Umm?" 

Berenere memandang Filder seolah-olah dia baru saja melakukan kesalahan besar. Filder 
mengamati Vulcan dalam diam. Vulcan berlarian ke mana-mana untuk menghindari 
serangan terkoordinasi dari mantra sihir dan Raja Tengkorak. Filder menatap Vulcan 
dengan mantap. Filder memutuskan untuk berharap untuk yang terakhir kalinya dan 
menaruh kepercayaan pada pemain bernama Vulcan. Tangan Filder bergerak cepat untuk 
merapal mantra. 



Chapter 12 
Max Level Newbie Bab 12 Energi internal mulai stabil dari keadaan turbulensi. Sudah dua 
bulan sejak gelombang energi internal, yang mengalir seketika seperti air dari bendungan 
yang rusak, beredar ke seluruh tubuh. Sistem peredaran darah Dokgo Hoo berkembang dan 
menjadi lebih kuat sampai-sampai tidak bisa dibandingkan dengan masa lalu. Itu seperti 
anak sungai kecil yang berubah menjadi sungai raksasa. Dokgo Hoo, merasakan energi 
internal terisi penuh, membuka matanya. 

[Pendekar Kelas Tiga Dokgo Hoo] [184Lv] 

'Impresif.' 

Sungguh luar biasa betapa dia menjadi lebih kuat dibandingkan dengan dirinya sebelum 
menerima ajaran. Satu hal yang pasti adalah dia bisa menangani sepuluh dirinya yang dulu 
dengan mudah. Sekarang, dia merasa seperti dia bisa menggunakan teknik dua pedang 
dengan bebas dan lancar. Ketika dia baru akan mencoba, 

"Jika kamu akan memeriksa status tubuhmu, mohon lakukan setelah pindah dari tempat 
ini. Seperti yang Anda lihat, ini cukup berantakan ...... " 

Filder tiba-tiba muncul di depan Dokgo Hoo. Dokgo Hoo panik dan menatap Filder dengan 
canggung. Dokgo Hoo ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa mengatur apa yang 
harus dikatakan pertama kali di kepalanya. 

'Bahwa saya bersyukur atas pencapaiannya? Bahwa saya minta maaf saya bersikap kasar 
sampai sekarang? Tidak. Ini bukan jenis kesempatan di mana mengucapkan terima kasih 
saja sudah cukup. Haruskah aku memanggilnya tuanku? Menjadi murid pada usia ini? Uh 
...... Haruskah saya memasang poker face dan mengabaikannya? Sepertinya Filder tidak 
akan mengatakan apapun ...... ' 

"Silakan lihat sekeliling Anda." 

Dokgo Hoo tenggelam dalam pikirannya, tapi dia terbangun oleh kata-kata Filder dan 
melihat sekeliling. Dan kemudian dia tersentak karena terkejut. 

"Hut, ini ......" "Ya, ini benar-benar berantakan. Selamat atas pencapaian Anda, tetapi jika 
Anda akan memeriksa status tubuh Anda, silakan tinggalkan tempat ini terlebih dahulu dan 
lakukan dengan tenang di tempat lain. " 

Dokgo Hoo mengangguk. Memang, tempat itu terlalu berantakan untuk membahas semua 
perubahan dari pencerahan. Jika bukan karena lapisan pelindung yang didirikan Filder, 
Dokgo Hoo akan tersapu ke tengah kekacauan. Dokgo Hoo menundukkan kepala sedikit 
untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya dan kemudian dia pindah ke tempat yang jauh 



dari hutan. Sementara itu, suara ledakan tak berujung dan serangan pedang bisa terdengar 
dari belakang. 

'Orang itu, pelatihan macam apa yang dia lakukan... membuat suara keras seperti itu ......' 

*** 

Sudah lebih dari dua bulan sejak dimulainya pelatihan. Pelatihan Vulcan semakin sulit dari 
hari ke hari. Di masa lalu, ada saat-saat kelegaan singkat tersebar untuk mengatur napas 
atau memikirkan berbagai hal, tetapi sekarang tidak lagi demikian. Jenis serangan yang 
tidak bisa dihindari bahkan dengan intuisi, naluri, dan bantuan dari SISTEM datang 
padanya. Vulcan tidak punya pilihan selain menahan serangan menggunakan skill Ironclad, 
yang meningkatkan kemampuan pertahanan seluruh tubuh, dan ramuan. Bahkan dengan 
itu, Vulcan sudah mendekati batasnya. Dia hampir tidak bisa bertahan. Dia akan memiliki 
beberapa kelonggaran jika masteries meningkat lebih cepat dan jika dia naik peringkat, 
tetapi bukan itu masalahnya, dan Vulcan masih hanya di level 103. Lama berlalu adalah 
hari-hari di mana dia naik 10-20 level dengan cepat. 

'Entah bagaimana, aku butuh cara yang baik!' 

Vulcan bisa runtuh setelah bertahan selama dia bisa atau meminta Filder untuk 
mengurangi kesulitannya, tapi Vulcan tidak mau. Vulcan bertahan melalui kehidupannya 
yang keras dengan tekadnya sendiri. Vulcan merasa tidak nyaman. Dia khawatir dia tidak 
akan pernah menyelesaikan Babak 1 jika dia menyerah karena pelatihan seperti ini. 

"Kekuatan Dewa Petir!" 

Thunder God's Might: teknik yang terus menerus menggunakan mana untuk meningkatkan 
serangan kilat dan kecepatan gerakan. Itu adalah teknik yang tidak sering digunakan 
Vulcan karena memiliki kekurangan. Teknik ini membuat pengendalian tubuh menjadi 
sangat sulit. 

'Ugh ...... Sudah kuduga, aku tidak bisa menggerakkan tubuhku seperti yang kuinginkan!' 

Vulcan menggunakan kecepatan yang meningkat pesat untuk keluar dari jangkauan 
serangan sihir efektif-area. Namun, sekarang setelah dia melepaskan kendali presisi tubuh, 
dia tidak bisa menghindari serangan sihir kecil yang datang padanya. Kecepatan dalam 
pertukaran kontrol tubuh, Vulcan berada dalam keadaan terjepit. Namun, dia tidak bisa 
melepaskan Kekuatan Dewa Petir. Karena memiliki skill yang aktif, Vulcan dapat 
menghindari serangan kritis dan bertahan. Vulcan menderita karena situasi tersebut. Dia 
sudah menggunakan semua metode yang bisa dia gunakan. Dia menggunakan yang 
terbesar dari semua kemampuannya dan mendorong dirinya sendiri ke titik puncak. Jika 
itu tidak cukup, maka dia harus menunjukkan sesuatu yang luar biasa. 

'Kekuatan Dewa Petir ini ...... Aku harus mengendalikannya!' 



Vulcan mempertahankan fokusnya sambil menghindari serangan panik yang terbang ke 
arahnya. Dia menekan Kekuatan Dewa Petir, yang berputar-putar di semua tempat, dan 
berusaha menjinakkannya sehingga bisa diarahkan seperti yang dia inginkan. Namun, itu 
tidak mudah. Seperti ikan hidup yang terlepas dari tangannya ketika digenggam lebih kuat, 
Dewa Petir menolak arahan Vulcan dan mengamuk. Kekuatan Dewa Petir dengan keras 
menolak untuk melarikan diri dari upaya Vulcan untuk mengontrol. Akhirnya, gerakan 
glitchy menjadi lebih sering, dan situasinya menuju ke arah yang lebih buruk daripada 
sebelum Kekuatan Dewa Petir diaktifkan. Menyaksikan Dewa Petir Mungkin bertingkah 
seperti anak nakal membuat Vulcan marah. Jika ini terus berlanjut, jatuh ke tanah karena 
kekalahan hanyalah masalah waktu. 

'Saya merasa ada saat-saat di mana itu bekerja dengan baik.' 

Vulcan memikirkan waktu di benua Rubel. Dia ingat bahwa setelah memperoleh Kekuatan 
Dewa Petir untuk pertama kalinya, Vulcan menggunakannya selama 24 jam terus menerus 
untuk menggunakan kekuatannya. Meski begitu, dia menyerah karena kekuatan ingin 
bergerak tanpa tujuan. Ketika dia ingin lari lurus, itu bergerak dalam garis zigzag. Ketika 
dia ingin pindah seratus meter, itu pindah lima puluh meter lagi. Kekuatan Dewa Petir 
mengamuk lebih ganas daripada kuda liar. Setelah stres mencapai batasnya, Vulcan 
memutuskan untuk melepaskan semua kendali dan membiarkannya bebas di gurun 
sebelum menyegel skill. Dengan semua pengekangan dan kontrol dilepaskan, Kekuatan 
Dewa Petir menunjukkan kekuatan yang lebih besar dan membalikkan internal Vulcan. 

'Benar, begitu aku melepaskan semua kendali, kecepatannya jauh lebih besar. Meski 
gerakan borosnya adalah masalah ...... tunggu? ' 

Vulcan dibombardir dengan pertanyaan di kepalanya. 

'Apa tujuan saya di sini? Bergerak dengan efisiensi? Apakah perlu menghindari serangan 
dengan presisi setipis kertas? Saya hanya perlu bergerak dengan metode yang membuat 
menghindari dan menyerang lebih mudah, bukan? Tidak perlu khawatir tentang 
pemborosan dalam gerakan ...... ' 

Vulcan berhenti mengendalikan Kekuatan Dewa Petir. Percikan api di sekitar Vulcan 
mengalir ke mana-mana dengan penuh semangat. 

"Aku hanya perlu bergerak ke arah yang kuinginkan, bukan?" 

Gerakan Vulcan berubah. Hingga saat ini, Vulcan memprioritaskan gerakan yang minim 
dan presisi untuk menjaga keseimbangan dan bersiap untuk gerakan selanjutnya. Kini, 
gerakannya seperti binatang buas yang sedang berlarian bersemangat karena tidak bisa 
mengendalikan kekuatannya sendiri. Perubahan itu seperti instruktur ilmu pedang yang 
mengusahakan gerakan efisien berubah menjadi manusia gua yang hanya mengandalkan 
insting. Meskipun yang pertama terdengar seperti pilihan logis, hasil akhirnya justru 
sebaliknya. Vulcan mengalami begitu banyak kesulitan untuk menghindari serangan, tapi 
sekarang wajahnya mulai menunjukkan tanda-tanda lega. 



'Iya! Ini dia! ' 

Hingga saat ini, Vulcan terobsesi dengan gerakan yang efisien. Mengurangi gerakan yang 
tidak perlu itu penting. Jika serangan dapat dihindari dengan memiringkan kepala, 
menghindarinya dengan melakukan penyelaman berarti membuang-buang gerakan dan 
energi, dan gerakan yang sia-sia memiliki konsekuensi negatif pada gerakan berikutnya. 
Vulcan selalu berpikir bahwa konsekuensi negatif seperti itu akan menumpuk selama 
pertempuran dan menyebabkan kekalahan. Itulah alasan mengapa Vulcan selalu 
mengupayakan gerakan yang tepat dan efisien. Namun, jika upaya seperti itu berarti 
menekan potensi sebenarnya dari Kekuatan Dewa Petir, maka gerakan yang dihasilkan 
tidak dapat lagi dianggap efisien. 

LEDAKAN! BOOBOOBOOM! 

Potongan-potongan batu terbang ke arahnya dari segala arah, dan tanaman merambat yang 
tumbuh dari permukaan tanah terus-menerus menargetkan Vulcan. Dia menghindari 
mereka semua dengan bergerak lebih dari seratus meter dalam jarak. Itu jauh lebih jauh 
dari jarak yang dimaksudkan, tapi dia tidak mempermasalahkannya. Yang penting adalah 
dia menghindari serangan itu. Dia tidak keberatan dengan detail kecil. Vulcan 
menyingkirkan pikiran tentang gerakan yang efisien, dan sebaliknya, dia memfokuskan 
pikirannya ke arah lain; bergerak cepat. Bergerak dengan kecepatan yang tidak dapat 
diikuti oleh siapa pun, bergerak begitu cepat hingga tidak terlihat dan membuat lawan 
berada dalam kebingungan. 

'Bergerak seperti petir sungguhan!' 

Dengan Kekuatan Dewa Petir, gerakan Vulcan menjadi semakin cepat. Pergerakannya kasar 
dan tidak terpoles, tapi limbah dari itu semua lebih dari dibuat oleh kecepatan yang luar 
biasa, dan itu membuat Vulcan merasa aman. 

BOOBOOBOOBOOBOOM! 

Serangan sihir datang ke Vulcan dari segala arah, tidak terkecuali udara dan darat, tapi 
meski berada di tengah-tengah semuanya, Vulcan masih punya waktu luang. Vulcan 
menyerang Raja Tengkorak dengan kecepatan kilat. Sekarang menggelikan melihat Raja 
Tengkorak mengayunkan tombaknya dengan sangat lambat. Vulcan tertawa. Pelatihan ini, 
yang sangat menyakitkan sampai sekarang, sekarang sangat menyenangkan. Di tengah 
sensasi yang dibawa pencerahan, notifikasi dari sistem pun bercampur. 

[Penguasaan petir naik peringkat dari B ke A] 

*** 

Filder melompat. Tidak seperti wajah tersenyum biasanya, wajah Filder dipenuhi dengan 
keterkejutan. 



"Bagaimana!" 

Pandangan Filder bergerak ke arah sumber suara itu. Dia bisa melihat Vulcan berlarian di 
sekitar lapangan dengan kecepatan yang terasa lebih cepat. Pergerakannya besar dan 
sering kali boros, tapi Filder tidak menganggapnya ceroboh. Tidak perlu waktu lama bagi 
Filder untuk menganalisis secara akurat makna di balik gerakan Vulcan. Itu dengan 
kekuatan Dewa Petir. 

"Bagaimana dia bisa ......" 

Filder mengulangi kata-kata yang sama berulang kali. Itu adalah pemandangan yang 
bahkan Filder, yang hidup selama beberapa ribu tahun, mau tidak mau terkejut. Apa yang 
ditunjukkan Vulcan adalah sesuatu yang sangat mencengangkan. Filder pada awalnya 
berpikir bahwa penguasaan Vulcan meningkat dari pelatihan berulang, tetapi dia 
menyadari bahwa bukan itu masalahnya. Sejak awal, Vulcan memiliki keahlian yang jauh 
lebih tinggi daripada pemain lain dengan level yang sama. Aneh bahwa penguasaan 
Lightning naik peringkat dalam waktu sesingkat itu. Seharusnya dia butuh sepuluh tahun 
atau lebih. Bahkan tanpa memikirkan pertanyaan semacam itu, Filder dapat mengatakan 
bahwa ini bukanlah hasil dari latihan berulang dengan SISTEM. Ini bukan karena hal-hal 
seperti itu. Ini bukan karena mengandalkan cheat yang disebut SYSTEM, tetapi sesuatu 
yang lebih murni, sesuatu yang dianggap sebagai berkah bagi sebagian orang, kutukan bagi 
yang lain. Satu-satunya hal terpenting yang diperlukan untuk mencapai tempat yang lebih 
tinggi. 

"Bakat......" 

Bakat murni. Itu adalah bakat murni yang membawa Vulcan ke dunia baru. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Apakah pernah ada pemain yang memiliki 
cukup bakat untuk datang ke Asgard tanpa bantuan SYSTEM?' 

Filder memikirkannya dengan keras, tetapi dia tidak dapat memikirkan apa pun. Selain 
Vulcan di depannya, dia tidak pernah melihat bakat setinggi itu dari siapa pun. Bahkan, dia 
tidak pernah mendengar rumor tentang bakat seperti itu. Mereka semua akan menjalani 
kehidupan biasa di dimensi yang lebih rendah jika bukan karena jaminan curang dari 
SYSTEM. Dari sudut pandang Filder, pemain adalah orang-orang yang membuat iri dan juga 
disayangkan. Dia iri dengan kemampuan SYSTEM yang cukup kuat untuk memungkinkan 
seseorang yang tidak memiliki bakat untuk tiba di Asgard, dan dia juga merasa kasihan 
pada orang yang merangkak di dasar Asgard meskipun memiliki kemampuan seperti itu. 
Melihat para pemain, yang sepertinya memiliki berkah dan kutukan, Filder terkadang 
memikirkan hal berikut. 

'Jika bakat yang bisa mencapai level sangat tinggi tanpa SISTEM harus dibantu oleh 
SISTEM, seberapa jauh itu bisa terjadi?' 



Filder menganggapnya hanya sebagai angan-angan. Namun, angan-angannya telah menjadi 
kenyataan di hadapannya. Tidak ada yang bisa menyangkalnya. Jika bukan karena bakat 
pengiriman Dewa, tidak ada cara bagi siapa pun untuk mencapai level baru dengan Dewa 
Petir di tengah pertempuran. Tidak masuk akal untuk tumbuh begitu banyak hanya dalam 
waktu dua bulan. Seorang manusia dengan bakat biasa tidak mungkin memasuki dunia 
bawah sadar yang berasal dari pencerahan. 

"Berenere... Mereham, Rockweed, Folken, Heywood. Akhirnya ...... Saya menemukan satu. " 

Hati Filder dipenuhi dengan kekaguman dan kegembiraan melihat Vulcan. Suara gemetar 
Filder bercampur dengan kegembiraan yang tidak bisa dia sembunyikan. 

'Aku ingin tahu seperti apa raut wajah mereka ketika berlima mendengar tentang ini.' 

Filder berpikir sejenak. Kemungkinan besar, mereka akan lebih terkejut tentang hal itu 
daripada dia. Filder mengendalikan napas dan menenangkan dirinya. Filder menatap 
Vulcan dengan tatapan tegas. Sudah waktunya untuk mengubah metode pelatihan. 



Chapter 13 
Max Level Newbie Bab 13 Di dalam gua buatan yang dibuat dengan memotong sebagian 
gunung, ada seorang penyihir tua --- yang tampak begitu tua sehingga tidak akan terlihat 
luar biasa jika dia tiba-tiba runtuh --- menjelaskan sesuatu tanpa akhir. Di depan mage tua, 
ada seorang pemuda --- yang terlihat sangat bosan dan tidak fokus dengan wajah tanpa 
ekspresi --- mendengarkan penjelasan mage dengan satu telinga untuk membiarkannya 
lolos dari telinga yang lain. Pendekar sihir tingkat 103 Vulcan sedang menjalani pelatihan 
fisik yang brutal beberapa saat yang lalu, tapi sekarang dia melihat ke arah penyihir tua 
dengan mata tidak fokus. 

"...... dan begitulah cara Anda dapat menetapkan dasar-dasar penggunaan kekuatan sihir 
dasar. Metode palsu lain yang mengklaim lebih baik tidak diperlukan. Ini adalah metode 
yang diakui tidak hanya oleh saya, tetapi juga para dewa dan mereka yang memiliki 
warisan naga. Jadi, Anda hanya perlu menguasainya dengan benar dan Anda akan dapat 
menggunakan segala jenis sihir dengan bebas. KULKULKUL... .. Tentu saja, jika ada mata 
pelajaran tertentu yang ingin kamu spesialisasi, ada cara agar kamu bisa mempelajarinya 
...... " " Permisi. Saya tidak mengerti apa pun yang Anda katakan. " 

Vulcan mengangkat tangannya dan menyela penjelasan Berenere. Penyihir tua itu 
mengerutkan kening. 

"Yang disebut jenius bahkan tidak bisa memahami ini? Aku membuatnya sangat mudah 
untuk dipahami dan kemudian menjelaskannya ...... Hum! " "Tidak, bukan itu. Saya sama 
sekali tidak mengerti situasi saat ini. Mengapa Anda mengajari saya? Bukankah seharusnya 
Tuan Filder? Juga, mengapa Anda mengajari saya teori sihir? Pernahkah Anda mendengar 
bahwa saya adalah seorang pemain? " 

Situasinya konyol bagi Vulcan. Pada saat Vulcan sadar kembali dari badai pencerahan, 
serangan sihir yang mengelilinginya dan raja kerangka yang memancarkan kekuatan 
mematikan sudah tidak ada lagi. Sebaliknya, ada enam orang, termasuk Filder, menatap 
Vulcan. Mereka adalah orang-orang luar biasa dengan pakaian yang khas. Mereka menatap 
Vulcan, seolah-olah mereka mencoba mengebor lubang melalui Vulcan dengan tatapan 
mereka, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Vulcan meminta penjelasan dari Filder. 
Filder melangkah maju dan menatap langsung ke mata Vulcan. Hampir ketika sepertinya 
Filder akan mengatakan bahwa detail pelatihan telah berubah lagi, alih-alih seorang lelaki 
tua berpakaian seolah-olah dia sedang mengiklankan untuk mengatakan 'Saya seorang 
penyihir' menangkapnya, dan tak lama kemudian, tempat itu telah berubah ke gua buatan 
ini. 

Sudah satu jam berlalu sejak kuliah tentang teori sihir dasar dimulai. Ada terlalu banyak 
pertanyaan yang belum terjawab untuk didengarkan lebih jauh. 

"Apa itu? Filder tidak menjelaskan semuanya padamu? " "Dia akan melakukannya, tetapi 
Anda menyeret saya ke sini sebelum Mr. Filder dapat berbicara." "Apa! Lalu kenapa kamu 



tidak mengatakannya sampai sekarang? Apakah Anda membodohi saya! " "Tadinya aku 
akan memberitahumu, tapi kemudian kamu berkata untuk diam dan mendengarkan hanya 
satu jam. Apakah kamu tidak ingat? " "Apa? Aku melakukannya? HulHulHul ...... Sialan, 
meski usiaku masih belum sabar. " 

'Atau kamu akan pikun?' 

Berenere tampak sama tak bernyawa seperti mumi yang dilihat Vulcan di PBS dan saluran 
pendidikan, dan itu membuat Vulcan tidak bisa menyembunyikan kecurigaan dan 
keraguannya tentang lelaki tua itu. Berenere tidak peduli. Sebaliknya, dia menatap udara 
kosong dan menggumamkan sesuatu. Tampaknya dia mencoba memikirkan sesuatu untuk 
dikatakan, tetapi itu juga tampak seolah-olah hantu merasuki Berenere, dan itu membuat 
Vulcan merinding. Akhirnya, menyelesaikan pikirannya, Berenere berbicara ke arah 
Vulcan. 

"Kamu jenius." "?" 

Vulcan duduk dengan wajah yang berteriak 'Sekarang apa yang tidak masuk akal ini,' itulah 
yang dia pikirkan. Namun, Berenere memandang Vulcan dengan wajah yang sangat serius. 
Berenere mengangkat tangannya yang seperti ranting kecil yang kering dan menunjuk ke 
Vulcan; lalu dia melanjutkan. 

"Apa kau punya bajingan di tempat lubang telinga? Katakan sesuatu." "Tidak, kenapa kata-
kata kasar seperti itu ...... Aku hanya lengah, itu saja." 

Faktanya, Vulcan sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berpikir untuk beberapa saat. 

"Apa yang perlu dikejutkan. Bukankah orang menyebutmu jenius sepanjang waktu di dunia 
tempat kamu tinggal? " "Dalam dimensi itu, ya... tapi tetap saja, bukankah semua orang 
yang datang ke tempat ini jenius secara default? Tidak ada yang istimewa di sini. Juga, bagi 
saya, ini bukan karena saya jenius, tetapi sebaliknya, saya memiliki kekuatan pemain 
bernama SYSTEM, yang seperti kemampuan curang, dan saya mendapat banyak bantuan 
darinya. Itu semua kekuatan SISTEM. Kebetulan, kamu tidak tahu tentang ini? " "Tentu saja 
aku tahu tentang itu. Dasar malas itu. Kelompok itu memiliki bakat sebesar keledai tikus, 
namun mereka bahkan tidak berlatih dengan benar, dan mereka selalu berburu harta 
karun untuk mencari keterampilan atau senjata yang baik. Pada awalnya, saya pikir Anda 
sama seperti mereka ...... KULKULKUL KUAPKUAPGUP. " 

Berenere tertawa keras hampir sampai dia akan mati karena kehabisan napas, lalu dia 
mengarahkan pandangannya ke arah Vulcan. 

"Menurutmu, apa peringkatmu sekarang?" "...... Level 103, menurut standar di sini, itu 
tentang minimum untuk peringkat Tingkat Ketiga." "Salah. Saat ini, tidak ada salahnya 
menyebut Anda Second-Rate. " 

Vulcan mendengus setelah mendengar Berenere. 



"Itu tidak mungkin, Tetua. Tampaknya Anda tidak tahu banyak tentang pemain. Kami para 
pemain dapat menilai kekuatan orang secara akurat. Dibandingkan dengan bagaimana aku 
dua bulan lalu, hampir tidak ada yang berubah ...... " " Aku mengerti bahwa levelnya hampir 
sama. Saya sedang berbicara tentang apa yang Anda sebut masteries. Anda tidak tahu 
karena Anda tidak tahu ada pemain di sekitar sini, tapi saya tahu. Pemain dengan jenis 
penguasaan Dewa Petir Anda biasanya memiliki level 200 atau lebih. Ini semacam 
penguasaan yang mungkin atau mungkin tidak mungkin dilakukan bahkan dengan sepuluh 
tahun pelatihan berulang. HULHUL. " "......" "Sepertinya kamu masih belum mengerti ...... 
Hum." 

Berenere menggaruk punggungnya dengan tongkat di tangan kanannya. 

"Anda dulu, apa itu ...... Level Maks, Level 99? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk 
sampai ke sana? " "...... sekitar 5 tahun?" "Yang lainnya biasanya membutuhkan waktu 30 
tahun untuk sampai ke sana. Bahkan dengan itu, dibandingkan denganmu, keahlian mereka 
jauh lebih rendah. Menurut Anda apa penyebab perbedaan itu? " 

Sekarang bahkan Vulcan tidak bisa berbuat apa-apa selain mengakuinya. Vulcan bertanya 
pada Berenere dengan wajah tulus. 

"Karena... ..Aku jenius?" "KULKULKULKUL." 

Seperti penyihir gelap yang merencanakan rencana jahat, Berenere tertawa tak 
menyenangkan. Suaranya penuh tawa. 

"Kamu mengatakan hal yang sombong tanpa syarat apapun." "Itu... kau terus mengatakan 
padaku bahwa aku jenius..." "Apakah menyatakannya sendiri sama dengan yang dikatakan 
orang lain padamu? KULKULKUL. " "Sekarang, apa...." "Pokoknya, cukup tentang ini." 

'Ugh... orang ini benar-benar mengganggu ......' 

Itu merusak mood Vulcan untuk melihat Berenere membalik-balik antara pujian dan 
diremehkan. Vulcan mengeluh di dalam tanpa membiarkannya ditampilkan dan terus 
menyetel ke Berenere. 

"Tapi, bukankah itu aneh? Dari apa yang saya ketahui, satu-satunya cara bagi seorang 
pemain untuk meningkatkan penguasaan adalah latihan berulang, tetapi seperti yang saya 
katakan sebelumnya, perbedaan antara Anda dan pemain biasa lainnya cukup besar untuk 
menjadi sangat jelas pada maksudnya. Menurut Filder, Anda sampai pada posisi Anda 
melalui pelatihan yang keras tidak seperti gelandangan malas lainnya, tetapi bahkan itu 
tidak dapat menjelaskan perbedaan ini. " "......" "Kamu bisa memahami pertanyaan hanya 
dengan melihat jawabannya." 

Vulcan, bingung, menatap Berenere. 



"Bagaimana apanya? Jelaskan dengan cara yang masuk akal ...... " " Diam saja! Seorang 
penatua sedang berbicara! " 

'Kamu orang tua yang buruk!' 

Vulcan meringis. 

"Ambil soal matematika yang cukup rumit misalnya. Kebanyakan orang mencari metode 
solusi sebelum memecahkan masalah. Mereka memahami maksud pertanyaan terlebih 
dahulu, merumuskan langkah-langkah solusi dan menemukan jawabannya. Berdasarkan 
hal ini, orang pintar dapat melangkah lebih jauh dan memecahkan masalah yang berbeda 
tetapi dapat diterapkan dengan sifat yang sama, dan dalam beberapa kasus, mereka dapat 
menemukan petunjuk tentang bagaimana memecahkan masalah yang lebih sulit. Saat 
orang memecahkan masalah dengan cara ini, seiring waktu, mereka memperoleh 
keterampilan memecahkan masalah dan mencapai tingkatan baru. " 

Berenere menarik napas dan melanjutkan. 

"Di sisi lain, pemain memecahkan masalah dengan menanyakan jawabannya secara 
langsung. Smartypants yang disebut SISTEM atau apa pun yang selalu tahu dan memberi 
tahu Anda jawabannya, jadi mengapa berusaha keras untuk memahami masalahnya? 
Dengan SISTEM yang terus memberi jawaban, pemain tidak belajar apa pun. Sebaliknya 
mereka hanya mengulangi nama keterampilan seperti burung beo. Tidak ada kemajuan. 
Mereka terlihat menyedihkan sambil berteriak 'Ice Missile!' hanya untuk mengeluarkan 
sihir tingkat rendah. Ini sangat norak! Kekuatan sihir yang sebenarnya tidak membutuhkan 
itu. " 

Vulcan menghindari kontak mata. Dia merasa tidak nyaman karena merasa Berenere 
sedang membicarakannya. 

"KULKUL, aku tidak membicarakanmu secara spesifik, jadi santai saja. Tentu saja, Anda 
memiliki beberapa kebiasaan buruk para pemain. Tak seorang pun di dunia ini yang akan 
belajar dengan giat ketika jawaban atas pertanyaan ujian selalu muncul di hadapan 
mereka. " "......" "Tetap saja, seperti yang kubilang sebelumnya, bahkan orang sepertimu 
pun bisa memiliki perbedaan. Anda memahami pertanyaan hanya dengan melihat 
jawabannya. Hanya dengan melihat jawabannya, Anda memahami pertanyaan tersebut dan 
memiliki tebakan kasar tentang cara menyelesaikannya untuk mendapatkan jawabannya. 
Tidak heran jika penguasaan Anda meningkat lebih cepat daripada pemain lain yang hanya 
menghafal jawaban atas pertanyaan tertentu. " 

Vulcan merasa gatal yang tidak bisa dijelaskan mendengarkan Berenere. Itu adalah 
perasaan senang, tetapi pada saat yang sama, dia merasa malu. Sebelum perasaan itu 
melanda Vulcan, dia mengajukan pertanyaan singkat. 

"Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka kamu mengajariku sihir dasar karena ......" 
"Kamu memiliki bakat di mana kamu dapat memahami sekitar setengah dari masalah 



hanya dengan melihat jawabannya. Anda bisa melakukannya bahkan tanpa ditunjukkan 
oleh guru. Apa yang akan terjadi jika Anda diajar dengan benar oleh seorang guru pada 
dasarnya? Selain itu, Anda memiliki kekuatan SISTEM yang memberi tahu Anda jawaban di 
saat-saat kritis. Tidak heran jika Filder menaruh harapan besar pada Anda. HULHULHUL. " 

Vulcan merasakan sensasi terbakar memenuhi dadanya. Itu bukan karena dia diakui oleh 
Filder dan Berenere, dua makhluk yang sangat kuat dengan level yang tak terhitung. Itu 
adalah pengakuan bukan Vulcan sang pemain, tapi Vulcan sebagai manusia. Ini adalah 
pertama kalinya Vulcan dinilai berdasarkan kemampuan menjadi seseorang yang 
sendirian, tanpa bantuan SISTEM yang termasuk dalam pertimbangan tersebut. Kekuatan 
Vulcan, kecepatan pertumbuhan yang cepat, dan taktik bertarung yang unggul semuanya 
diperoleh melalui kerja kerasnya. Vulcan bangga karena telah mengeluarkan lebih banyak 
keringat dan kerja keras daripada siapa pun dalam lima tahun terakhir, dan pada 
kenyataannya dia tidak melihat orang lain di sekitar yang bekerja sekeras dia. Namun, dia 
merasa tidak nyaman dan meragukan dirinya sendiri karena di sudut pikirannya, dia selalu 
bertanya-tanya apakah dia mencapai semuanya melalui kekuatan SYSTEM, bukan dengan 
kekuatannya sendiri. Inilah mengapa dia tidak tahan bangga setiap kali ada yang 
memandangnya dengan pujian, iri atau cemburu. Vulcan selalu merasa sedikit kurang 
percaya diri dan bangga. Namun, sekarang semua perasaan tidak aman itu menghilang 
dalam sekejap, semua karena beberapa kata dari Berenere, seorang lelaki tua yang berdiri 
di sana menggaruk pahanya dengan tongkatnya. 

"Silahkan......" 

Vulcan memutuskan untuk mempercayai Filder dan Berenere. Vulcan telah mengikuti 
pelatihan Filder sampai ke huruf, tapi sekarang dia merasa bisa mengikuti bimbingan 
mereka dengan rasa percaya yang lebih besar. 

"Latih aku. Tolong jaga aku baik-baik mulai sekarang. Lebih tua." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan berdiri dan memberi Berenere busur 
sudut 90 derajat yang tepat. Berenere tidak terbiasa membungkuk karena dia berasal dari 
budaya yang berbeda, tetapi dia pasti bisa merasakan ketulusan yang datang dari Vulcan. 

"KULKUL, ini tahun yang buruk dan sekarang saya mendapat magang." 

Berenere menatap Vulcan dengan persetujuan. 

*** 

Di tempat latihan seukuran dua lapangan sepak bola, suara berisi dahak Berenere bergema. 

"Hei, dasar bodoh! Kenapa lama sekali! Tidak bisakah kamu mengerti ini! " 

'Brengsek! Saya pikir Anda mengatakan saya jenius! ' 

Vulcan mengeluh di dalam. 



Chapter 14 
Level Maks Newbie Bab 14 Setengah tahun telah berlalu sejak Vulcan mulai belajar sihir 
dari Berenere, penyihir gelap dan ahli nujum. Memang benar ketika Berenere mengatakan 
Vulcan adalah seorang jenius. Dalam waktu singkat ini, Vulcan menguasai semua dasar 
sihir dasar yang diatur oleh Berenere untuknya. 

Sekarang Vulcan sedang berlatih petir tingkat tinggi dan sihir api. Melalui pelatihan, Vulcan 
benar-benar menguasai sihir dasar seperti ledakan dan tergesa-gesa dan juga sihir tingkat 
menengah seperti Bola Api Tak Terbatas. Namun, yang dianggap sebagai skill utama seperti 
Serangan Dewa Petir, Kekuatan Dewa Petir, dan Inferno Super-Heated masih hanya dapat 
diaktifkan dengan bantuan SISTEM. 

Vulcan masih mengalami kesulitan dan kekurangan pelatihan untuk menggunakan sihir 
tingkat tinggi seperti yang dilakukan penyihir tradisional. Berenere selalu mengeluh 
tentang seberapa cepat Vulcan mempelajari sihir. Meskipun Vulcan mengira dia 
beradaptasi dengan sihir dengan kecepatan yang luar biasa, keluhan masih terus 
dimuntahkan dari mulut Berenere tanpa henti. 

"Dasar bajingan! Anda harus belajar untuk berdiri tegak! Anda harus bertahan di sana jika 
Anda ingin mengeluarkan kekuatan sejati! " "Kamu mencampurkan sampah menjadi hasil 
akhir karena kamu tidak fokus saat memusatkan mana! Jika Anda menyebut gumpalan api 
itu Api Neraka, maka seorang anak kecil yang bermain dengan korek api harus disebut 
Badai Api! " "KULKULKUL, ya itu bagus, terus saja seperti itu kenapa tidak. Anda terus 
melakukannya, dan Anda tidak akan dapat menyelesaikan Babak 1 bahkan setelah seratus 
tahun. " 

Kapanpun Vulcan gagal memenuhi harapan Berenere atau tampak kehilangan fokus, dia 
mengkritik Vulcan. Serangan psikologis membuat Vulcan merasa ngeri dan mengutuk di 
dalam. Namun, terlepas dari hal di atas, Berenere tidak berhenti mencambuk Vulcan 
dengan kata-katanya. 

Sebenarnya, tidak seperti bagaimana dia bertindak, Berenere terkejut dengan kecepatan 
pertumbuhan Vulcan. Dia membayangkan sinergi menggabungkan kekuatan pemain 
dengan seorang jenius akan luar biasa, tapi ini terasa seperti di atas ekspektasi. 

Bahkan orang-orang seperti orang jenius tetaplah manusia dan mencapai batas. Kemajuan 
pesat seperti menyadari sepuluh hal dari satu pelajaran adalah untuk tingkat dasar dan 
menengah. Begitu seseorang mendekati ketinggian jenis sekali seumur hidup, kemajuan 
pesat yang menusuk langit akan memudar. Dan ketika seseorang mencapai tingkat puncak 
absolut, jenis yang terjadi sesekali dalam suatu era, bahkan tingkat pertumbuhan yang 
menurun itu pun berhenti total. 

Mempertimbangkan masalah-masalah itu, yang paling tidak berkembang dengan 
kecepatan kura-kura sambil mendapatkan pencerahan sekali di bulan biru bisa dianggap 



sebagai yang diberkati. Ada begitu banyak orang yang akhirnya berkata 'Aku ingin 
menghancurkan langit-langit ......' dalam nafas mereka yang sekarat setelah menjalani 
seluruh hidup mereka tanpa petunjuk apapun. Namun, hal itu tidak berlaku untuk Vulcan. 

Tidak seperti para genius lain yang menghabiskan seluruh hidup mereka mencari 
'jawaban' tanpa tujuan, Vulcan sudah memiliki jawaban yang sempurna. Selain itu, 
meskipun tidak melalui pemahaman yang tepat tentang dasarnya, Vulcan memiliki, 
meskipun tidak lengkap, 'tebakan' yang cukup bagus untuk dasar keterampilan. 
Dikombinasikan dengan panduan terbaik Berenere, laju pertumbuhan Vulcan melaju di 
luar imajinasi. 

'Butuh 10 tahun bagiku untuk sampai sejauh ini... HULHUL.' 

Berenere bahkan menganggap jenius terbesar seabad berada di bawah kakinya. Vulcan 
sedang menyelesaikan sesuatu yang membutuhkan Berenere, orang yang memiliki bakat 
jahat, 10 tahun untuk melakukannya. Dan Vulcan melakukan ini sambil juga melakukan 
pelatihan ilmu pedang di samping! 

"Dasar bajingan! Kami menunjukkan kepada Anda lembar jawaban dan bahkan memberi 
Anda penjelasan, namun ini adalah yang terbaik yang dapat Anda lakukan !? Saya 
menyelesaikan ini dalam 100 hari tanpa guru! " 

Meskipun Berenere mengatakan itu, dia menyembunyikan betapa terkesannya dia dengan 
Vulcan. Setiap kali Vulcan menunjukkan tingkat pertumbuhan seperti iblis di masteries, 
Berenere memarahi Vulcan untuk mengatakan dia tidak boleh sombong. Berenere pun 
berusaha keras menyembunyikan wajahnya yang saat itu diliputi rasa takjub. 

'Kalau bicara soal dia, sepertinya mengebornya adalah metode yang paling efisien! KULKUL 
...... ' 

Berenere melihat bagaimana Filder melatih Vulcan selama hari-hari awal, yang sebagian 
besar membuat Vulcan berguling di tanah dan bertarung dengan nyawanya dipertaruhkan. 
Karya kasar gaya Spartan oleh Filder, yang memperlakukan Vulcan seperti belatung di 
kamp pelatihan militer, membuat Berenere lebih yakin tentang arah pelatihannya. 
Berenere membayangkan bahwa Vulcan adalah jenis yang akan berlatih keras sendiri saat 
dibiarkan sendiri, tetapi berlatih lebih keras lagi saat didorong dan diomeli untuk efeknya. 
Dengan kata lain, seorang eksentrik yang melakukan lebih baik jika diperlakukan lebih 
keras. Dugaan Berenere itu benar sampai batas tertentu. 

"Api neraka!" 

WHARURURURUK. 

"Ku... .uk, aku berhasil." 

'Sudah!' 



"Bersenandung. Yah, itu bukan apa-apa. Juga, ini bukanlah kesuksesan sejati sampai Anda 
dapat melakukannya tanpa berbicara. Bekerja lebih keras!" "Elder, Anda benar-benar 
terkesan, kan?" "Tidak mungkin! Berhenti berkata tidak masuk akal dan kembali berlatih! " 

Vulcan tersenyum dan menatap Berenere. Itu untuk mengatakan bahwa dia tahu. 

"Bersenandung." Berenere merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya. 

*** 

Tidak seperti pelatihan sihir Berenere, pelatihan ilmu pedang memiliki lebih banyak jadwal 
yang didedikasikan untuk sparring. Lebih dari 90 persen waktu dihabiskan untuk sparing 
yang keras, dan pelatihan diakhiri dengan penjelasan tambahan dan tanya jawab tentang 
kesalahan. 

"Sejujurnya, kamu tidak memiliki bakat khusus untuk teknik pedang atau tongkat." 

Kata seorang pria yang cukup besar untuk dipercaya jika dia mengaku sebagai troll atau 
ogre. Itu setelah dua jam perdebatan sengit, tapi dia tidak berkeringat dan tampak nyaman. 
Di sisi lain, di depan pria raksasa itu adalah Vulcan, duduk kelelahan dan benar-benar 
kehabisan nafas. 

"Ah, tentu saja, menurutku kamu biasa saja dibandingkan dengan penduduk Asgard, bukan 
berarti kamu rata-rata menurut standar lainnya. Namun, dibandingkan dengan pendekar 
pedang lain yang menggunakan teknik pedang energi sebagai dasarnya, level teknik 
pedang Anda hanya dapat berguna sebagai keterampilan tambahan untuk sihir Anda. " 

Bahkan Vulcan menyetujui bagian ini. Sejak mencapai level 50, Vulcan mulai menganggap 
dirinya lebih sebagai penyihir daripada pendekar pedang. Teknik pedang hanyalah 
bantuan untuk menggunakan sihir dengan lebih efisien, bukan tindakan tempur utama. 
Namun, Vulcan tidak bisa begitu saja menerima komentarnya. Harga dirinya tidak 
mengizinkannya. 

"Meskipun tidak cukup menjadi pendekar pedang yang baik, aku yakin itu cukup untuk 
menjadi pendekar pedang sihir yang baik." "Tentu saja. Faktanya, Anda bisa menjadi 
pendekar pedang yang hebat jika Anda berlatih keras. Namun, yang Anda inginkan adalah 
menjadi lebih kuat, belum tentu menjadi pendekar pedang yang hebat. Ini tidak seperti 
Anda fokus pada teknik pedang saja. Maksud saya, Anda tidak perlu melakukan apa pun 
yang berhubungan dengan pedang dengan baik. " 

Kata pria raksasa yang dengan santai mengayunkan pedang raksasa yang bahkan tidak bisa 
diangkat oleh orang biasa. 

"Berdasarkan gaya bertempur dan kedekatanmu dengan sihir, 'teknik pedang pertahanan' 
tidak tepat untukmu. Mulai sekarang, saya akan fokus untuk mengajari Anda teknik 
serangan 'tusukan' dan 'tebas' saja. Ketika Anda perlu memblokir serangan lawan ...... 



Hum... Cukup gunakan sihir untuk memblokir atau menghindari. Atau jangan biarkan 
situasi terjadi sejak awal. Dan sebenarnya, saya selalu berpikir bahwa dalam hal 
pertahanan, sihir jauh lebih unggul dari bilah. Uh, jangan beritahu Folken bahwa aku 
mengatakan ini, oke? Dia mungkin akan sangat marah padaku, haha. " "Dia bukan guruku, 
dan aku tidak punya alasan untuk bertemu dengannya." "Setelah semua pelatihanmu 
selesai, kamu mungkin akan sering bertemu dengannya." "Jika itu akan terjadi, saya pikir 
tidak akan terlambat untuk memikirkannya ketika saatnya tiba." "Haha, kamu benar 
tentang itu." 

Logweed, raksasa itu tertawa polos. 

[Logweed, Pemimpin Aliansi Petualang] [?? Lv] 

'Kapan saya akan mengetahui level orang-orang ini?' 

Vulcan sangat penasaran dengan level Logweed. 

*** 

Sejak Berenere, pemilik toko umum dan Logweed, pemimpin dari Aliansi Petualang mulai 
melatih Vulcan, waktu yang dihabiskan untuk belajar dari Filder berkurang secara 
substansial. Nyatanya, dua saja sudah cukup. Salah satunya adalah seorang grand master 
dalam sihir, dan yang lainnya dianggap sebagai salah satu gunung kembar bersama dengan 
Folken dalam teknik pedang dan tongkat. Waktu yang dihabiskan untuk belajar dari Filder 
berkurang secara alami saat Vulcan berlatih di bawah keduanya. Tidak banyak yang bisa 
dilatih dengannya selain menanyakan beberapa pertanyaan tentang pencerahan atau 
sesuatu yang tidak ingin ditanyakan Vulcan kepada Berenere yang sering bertingkah laku. 
Sebaliknya, Filder mengubah arahnya untuk memberikan informasi kepada Vulcan 
mengenai hal-hal selain pelatihan. Informasi penting terkait Asgard, tips berguna, faksi 
yang baru dibentuk, dan lain-lain, isinya jauh lebih detail daripada booklet kecil yang dia 
berikan pada Vulcan di awal. 

"Jadi, haruskah aku sangat berhati-hati terhadap para demigod dan mereka yang memiliki 
garis keturunan naga?" "Belum tentu. Secara keseluruhan, kedua kelompok orang itu pasti 
yang paling kuat dari semuanya, tetapi pada akhirnya ada individu lain yang sama kuatnya 
tetapi milik kelompok lain. Selain itu, ketika berbicara tentang para dewa, mereka ada di 
sini untuk membuktikan diri mereka layak menjadi dewa sejati, sehingga mereka tidak 
akan melakukan sesuatu yang jahat atau tidak terhormat. Sedangkan bagi mereka yang 
memiliki garis keturunan naga, mereka mungkin berkelahi karena harga diri mereka yang 
kuat, tapi selama kamu tidak memulai pertarungan, kamu tidak perlu khawatir tentang 
masalah dengan mereka. " "Tetap saja, mereka luar biasa. Untuk berpikir bahwa orang-
orang ini cukup kuat untuk menyelesaikan Babak 1 dengan mudah saat mereka pertama 
kali tiba di Asgard ...... " "Mereka seharusnya bisa melakukan setidaknya sebanyak itu untuk 
memiliki hal-hal seperti 'dewa' atau 'naga' dalam gelar klan mereka, bukan begitu?" 



Filder sesekali memberi tahu Vulcan tentang klan yang mungkin dia temui setelah 
mencapai Babak 2. Karena Vulcan tidak pernah melihat klan lain selain manusia di kota 
Beloong, informasi tentang klan lain ini sangat membuatnya penasaran. Mereka adalah 
orang-orang yang datang ke Asgard saat memiliki kekuatan yang sangat besar. Bagi Vulcan, 
cerita tentang orang-orang seperti itu sangat mengejutkan. Bagaimanapun, mereka cukup 
kuat untuk menyelesaikan Babak 1 segera dan langsung ke Babak 2 dari awal. 

'Jika itu masalahnya, apa level mereka? Minimal 500 atau lebih? ' 

Bahkan bagi mereka dengan level 400, yang dianggap master besar oleh standar kota 
Beloong, mengalahkan monster bos di Babak 1 masih terlalu banyak untuk ditangani, jadi 
sulit bagi Vulcan untuk membayangkan betapa kuatnya orang-orang ini. Vulcan mengira 
mereka pasti sangat kuat sehingga dia harus menyesal bahkan mencoba membandingkan 
dirinya dengan mereka. Tetap saja, Vulcan tidak berpikir dia akan lebih lemah dari mereka 
sepanjang hidupnya. Vulcan menghabiskan setengah tahun berlatih keras, dan melalui 
darah dan keringatnya, dia menjadi yakin akan bakat dan keuletannya. Dia merasa yakin 
bahwa dia bisa mengalahkan bahkan para dewa dan klan naga jika dia diberi waktu yang 
cukup. 

'Tunggu, tapi untuk tujuan apa aku mendengarkan hal-hal semacam ini?' 

Vulcan tiba-tiba tersadar dan berkata kepada Filder. 

"Tapi Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya tentang Babak 2. Saya berencana untuk 
menyelesaikan Babak 1 dan kembali ke dunia asal saya. Jadi, mari beralih ke topik lain, 
sesuatu yang akan lebih berguna bagi saya. " 

Filder menanggapi dengan senyuman. 

"Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya dalam urusan dunia, bukan 
begitu? Akan ada saat-saat ketika mengetahui ini mungkin masih berguna. Kau tak pernah 
tahu. Mungkinkah klan naga akan datang mengunjungi kota Beloong? Atau Anda mungkin 
memutuskan untuk menantang Babak 2 untuk menjadi lebih kuat. " Itu tidak akan pernah 
terjadi. "Ya, kami masih belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan. HU HU." 

Filder berkata dengan cara yang lebih dari yang terlihat. Vulcan menatap Filder dengan 
mata penuh kecurigaan. 

"Apa yang salah dengan orang-orang ini sekarang." 

Wajah Filder tampak seolah-olah dia tidak berarti apa-apa dengan apa yang baru saja dia 
katakan. Namun, Vulcan merasa bahwa Filder mengharapkan sesuatu dari Vulcan. Bukan 
hanya Filder. Kadang-kadang, Berenere dan Logweed memandang Vulcan dengan 
ekspektasi. Juga, orang-orang bernama Mereham, Folken dan Heywood sering berkunjung 
hanya untuk melihat Vulcan. Aneh sekali orang-orang ini datang untuk mengunjungi 
Vulcan. Mereka masing-masing bertanggung jawab atas pusat medis kota Beloong, patroli 



dan kandang kuda. Sungguh aneh bahwa orang-orang dengan kesibukan ini mengunjungi 
tempat pelatihan newbie ketika mereka tampaknya tidak punya alasan untuk itu. 'Ini ...... 
hampir seolah-olah mereka mencoba mengirim saya ke Babak 2.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Meskipun mereka adalah 'senior' Vulcan yang 
datang ke Asgard sebelum dia melakukannya dan mereka mengatakan mereka hanya ingin 
membantu seorang pemula beradaptasi lebih mudah, jumlah bantuan yang mereka berikan 
kepada Vulcan jelas berlebihan. 

'Seolah-olah mereka melatih saya tidak hanya untuk Babak 1, tetapi untuk memastikan 
saya akan selamat dari Babak 2.' 

Vulcan menatap Filder lagi. Filder masih menjelaskan banyak hal dengan cara yang tulus 
dan sepenuh hati. 

"Yah, itu tidak terlalu penting." 

Terlepas dari alasannya, Vulcan berpikir dia harus menerima bantuan apa pun dalam 
pelatihan. Jika mereka ingin Vulcan menantang Babak 2, yang harus dia lakukan hanyalah 
mengatakan tidak. Dan jika Babak 2 bukan yang mereka rencanakan, maka Vulcan hanya 
harus membalas niat baik mereka sebisa mungkin. Kepala Vulcan menjadi jernih setelah 
membuat opsi lebih mudah. Dia menyingkirkan semua pikiran lain-lain dan fokus pada 
kata-kata Filder. 

Vulcan tumbuh hari demi hari. 

Tahun berganti dua kali, dan keahlian Vulcan dalam Lightening and Fire mencapai level S. 

Sekitar waktu ini, pelatihan dasar Dokgo Hoo dan Vulcan sampai pada kesimpulan. 



Chapter 15 
Max Level Newbie Bab 15 Dua tahun adalah waktu yang lama bagi mereka. Penampilan 
mereka tidak banyak berubah, tetapi secara internal, mereka mencapai pertumbuhan yang 
substansial. Juga, mereka dengan mudah memancarkan kepercayaan diri dan keagungan, 
yang membuat mereka terlihat lebih besar. Keyakinan yang kuat pada kemampuan mereka 
sendiri membuat keduanya merasa lebih percaya diri. Tentu saja, kepercayaan diri mereka 
bukanlah satu-satunya hal yang berubah. 

[Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Tiga] [117Lv] 

[Daftar Keterampilan Pasif]  Penguasaan Pertempuran B -> S  Penguasaan Senjata B -> A  
Penguasaan Pertahanan C -> B  Penguasaan Penghindaran B -> S 

...... 

Penguasaan Api B -> S Penguasaan Petir B -> S Penguasaan Dingin D -> C Penguasaan 
Necromancy E -> C 

[Pendekar Terkuat Dokgo Hoo] [417Lv] 

Vulcan dan Dokgo Hoo sekarang memiliki statistik yang tidak bisa dibandingkan dengan 
mereka dua tahun lalu. 

Dalam kasus Vulcan, meskipun levelnya tidak jauh berbeda dari sebelumnya karena tidak 
memiliki kesempatan untuk melakukan banyak perburuan monster, masternya telah 
mengguncang langit melampaui kata-kata. Dia sekarang memiliki empat penguasaan level 
S yang bahkan mereka yang memiliki level 400 ke atas mengalami kesulitan untuk 
mendapatkannya. Secara efektif, Vulcan menjadi karakter 'bug' yang memiliki kemampuan 
level maksimal meskipun level sebenarnya rendah. 

Pertumbuhan Dokgo Hoo juga mencengangkan. Pada awalnya, dia tampak seperti orang 
bodoh yang canggung, tetapi dia menunjukkan bakat luar biasa selama pelatihan, dan itu 
membuat kesan pada Folken, kapten regu patroli. Berkat pengajaran Folken yang terfokus, 
Dokgo Hoo menunjukkan pertumbuhan yang tidak berbeda dengan Vulcan. Keduanya 
adalah talenta terbaik di antara semua orang yang pernah dilatih oleh enam master. Di 
sebelah Dokgo Hoo ada Vulcan dan Filder, dan kemudian Folken, kapten regu patroli 
berdiri di samping. Filder dan Folken dapat dianggap sebagai orang yang bertanggung 
jawab atas lebih dari 90 persen dari apa yang telah menjadi Dokgo Hoo. Dokgo Hoo berdiri 
tegak seperti gunung raksasa, tapi perlahan ia mulai menekuk punggungnya. Menuju Filder 
dan Folken, dia berlutut dan membungkuk dengan benar, menurunkan dirinya sampai ke 
tanah. Berdiri kembali, Dokgo Hoo berkata kepada gurunya, 



"Saya tahu akan membutuhkan waktu lebih dari seumur hidup untuk membalas kebaikan 
Anda. Saya akan mengabdikan diri dan berkomitmen untuk memastikan tidak 
mempermalukan nama baik Anda! " 

Filder memandang Dokgo Hoo dengan senyum damai seperti biasa. Di sisi lain, Folken 
menyilangkan lengannya seolah-olah dia mengatakan ini terlalu memalukan untuk 
didengar. Kata Folken sambil meringis. 

"Anda telah berlatih bersama kami dengan dipukuli setiap hari. Mungkin itu yang terjadi di 
kepalamu? Apakah Anda ingin berdebat untuk terakhir kalinya? " "Jika itu yang diinginkan 
tuanku, maka tentu saja aku harus memperhatikannya. Aku akan segera bersiap. " "Ya 
ampun, kamu bahkan tidak akan membiarkan aku menceritakan lelucon." 

Menyaksikan sikap tulus Dokgo Hoo, yang tidak seperti biasanya, membuat Folken tidak 
bisa menahan tawa. Dokgo Hoo pun ikut tertawa bersama. 

"Aku tidak akan membuat keributan. Terima kasih atas semua kerja keras Anda. " 

Dokgo Hoo menghormati Filder dan Folken sekali lagi, dan kemudian dia memandang 
Vulcan. Keseriusan sebelumnya hilang pada sebuah contoh, dan sekarang wajahnya penuh 
dengan senyum main-main. 

"Hei, saudara magang!" "Ha, berapa lama kamu akan terus memanggilku seperti itu?" 
"Hahaha, kita belajar di bawah guru yang sama berapa lama sekarang? Jika kita bukan 
saudara magang, lalu apa kita? Apa kau akan memanggilku kakak saja? " "Bukan itu... .. 
Tidak apa-apa. Biar aku panggil kamu kakak besar. " "Uuhahaha, tentu saja! Anda harus 
menganggapnya suatu kehormatan! Ketika saya di negara Cho, ada beberapa lusin yang 
ingin saya, Sir Dokgo Hoo, sebagai kakak mereka! " "Baiklah, baiklah, saya mengerti." 

Mereka jarang berlatih bersama, tetapi mereka menjadi sangat dekat melalui kelas yang 
terkadang tumpang tindih yang diadakan oleh Filder dan waktu istirahat. Sekarang 
keduanya adalah orang terdekat yang mereka kenal di kota Beloong, jadi mereka menjadi 
cukup dekat sehingga sekarang mereka bisa bertukar olok-olok seperti ini. 

'Tidak heran karena tidak banyak orang yang kukenal di sini.' 

Tetap saja, Vulcan tidak punya alasan untuk menjaga jarak dari Dokgo Hoo. Selain itu, alih-
alih bertengkar setiap kali mereka bertemu, memperlakukannya dengan baik sebagai 
senior dan menjaga hubungan yang nyaman lebih baik. 

"Baiklah, aku akan pergi. Saya kira Anda harus pergi ke tempat berburu newbie untuk naik 
level? Aku akan membangun tempat berburu dan menunggumu jadi cepatlah datang! 
Hahaha, ayo kita minum bersama di pub sesekali! " 

Dokgo Hoo tertawa dengan kepuasan yang luar biasa dan kemudian langsung menuju ke 
utara seperti anak panah yang dilepaskan dari haluan. Debu naik di sepanjang jalan yang 



dia lewati. Sekarang setelah seorang pria paruh baya yang keras menghilang, tempat itu 
dipenuhi dengan kekosongan. Vulcan bertahan cukup lama, lalu dia berkata kepada Filder. 

"Baiklah, aku akan pergi juga. Tolong beri tahu Berenere dan Logweed ke mana tujuan saya 
juga. " "Pak. Vulcan, ke arah mana Anda berencana pergi? " "Untuk saat ini, saya berpikir 
untuk pergi ke gerbang timur." 

Arah gerbang timur adalah tempat monster dengan kesulitan yang relatif mudah 
berkeliaran. 

"Saya pikir Anda bisa langsung pergi ke Koloni Orc." "Itu tidak akan menjadi masalah, tapi 
terlalu ramai ke arah itu. Saya ingin memeriksa status tubuh saya juga, jadi saya ingin pergi 
ke tempat yang lebih mudah untuk saat ini. " "Yah, tidak masalah kemana kamu pergi. Saya 
yakin Anda akan mencapai level 500 dalam waktu singkat. " 

Vulcan tersenyum lebar sampai giginya terlihat. 

"Tentu saja. Tidak perlu dikatakan. " 

*** 

Asgard memiliki monster dengan berbagai tingkat kesulitan untuk dilawan dan dibesarkan 
oleh makhluk yang kuat. Bidang dibagi menjadi timur, barat, selatan, dan utara, sesuai 
dengan level 100, 200, 300 dan 400 monster berkumpul bersama di setiap bidang. Dengan 
cara ini, orang dapat memilih tempat latihan yang cocok untuk level mereka. Bidang paling 
populer dari semuanya adalah bidang gerbang barat tempat monster level 200 berkeliaran. 
Itu ramai karena kebanyakan orang dari Powel dan Murim pergi ke sana untuk menimba 
pengalaman. Juga, setiap kali orang jatuh ke Asgard, mereka kehilangan arah karena 
terkejut melihat praktisi tingkat tinggi atau hanya kehilangan kepercayaan diri, tetapi pada 
akhirnya, dengan bakat individu mereka dan pelatihan dasar dari enam, mereka akhirnya 
mencapai level 200 dengan cepat. Bahkan dalam kasus di mana mereka menolak bantuan 
Filder, mereka tetap mendapatkan bantuan dari tempat lain, seperti ajaran dari orang-
orang dari Eastland atau pencerahan dari menonton duel antara praktisi tingkat tinggi. Jadi 
pada akhirnya, mereka juga mencapai level 200 tanpa masalah. Karena alasan ini, lapangan 
gerbang barat, tempat tinggal monster level 200, selalu penuh sesak dengan mereka yang 
mencari pengalaman pertempuran, dan ada pertengkaran karena perburuan. Dalam kasus 
ekstrim, ada perkelahian antar manusia bahkan sebelum bertemu dengan monster apapun. 
Itulah alasan mengapa Vulcan memutuskan untuk pergi ke gerbang timur. 

'Jika saya pergi ke sana berharap untuk naik level lebih cepat, saya mungkin akan 
membuang-buang waktu sebagai gantinya. Itu adalah pilihan yang lebih baik untuk pergi 
ke tempat berburu newbie. ' 

Karena Vulcan adalah seorang pemain, situasinya berbeda dengan yang datang dari 
dimensi lain. Tujuannya bukan tentang mendapatkan pengalaman pertempuran dari 
melawan monster. Dia hanya ingin membunuh monster dengan cepat dan naik level. 



Vulcan tidak perlu memperebutkan siapa yang akan membunuh monster level tinggi itu. 
Dia tidak mau repot dengan itu. 

'Kudengar hampir tidak ada orang di gerbang timur, jadi aku harus bisa berburu tanpa 
batas.' 

Vulcan berjalan menuju gerbang timur dengan cepat. 

*** 

"HUAAAAAAMMMM ~" 

Anderson menguap dengan mulut terbuka lebar dan melihat sekeliling. Di sana dia melihat 
enam pria lain hanya terbaring di tanah tanpa peduli, sama seperti dirinya. Selain mereka, 
tidak ada yang lain di sekitar, bahkan semut pun tidak. Anderson membersihkan eye-
boogers dan mengorek hidungnya, lalu dia berbaring kembali di tanah. 

"Hei, kau bajingan tidak rapi, hentikan itu." "Urus urusanmu sendiri." "Jangan sentuh aku 
dengan tangan itu nanti. Atau Anda benar-benar daging mati. " "Lakukan apa yang kamu 
mau. Aduh, adakah yang akan datang. " 

Anderson mengeluh sambil berbaring. Mereka menunggu di depan penjara bawah tanah 
Goblin selama dua jam tanpa melakukan apapun. Mereka sedang menunggu orang. Itu 
karena mereka mengumpulkan anggota party untuk memasuki dungeon. Penjara bawah 
tanah Goblin memiliki monster dengan level rata-rata 120, tetapi kadang-kadang tempat 
itu juga memiliki monster elit dengan level 150 atau lebih yang berkeliaran. Juga, bosnya 
adalah Puhuturu, goblin iblis level 200. Di sisi lain, ketujuh orang yang berkumpul di depan 
dungeon memiliki level rata-rata 130. Meskipun angka di atas kertas membuatnya 
terdengar seperti mereka harus bisa memasuki ruang bawah tanah tanpa perlu khawatir, 
mereka masih tidak percaya diri. 

'Monster Asgard terlalu kuat untuk level yang ditunjukkan ......' 

Ketujuh pemain berbagi pemikiran yang sama. Di dunia mereka sendiri, kemenangan 
adalah suatu kepastian jika mereka melawan monster dengan level yang sama dengan 
mereka, dan terkadang, mereka bahkan bisa bertarung dan menang melawan musuh 
dengan level yang lebih tinggi. Namun, di Asgard, ceritanya berbeda. Mereka harus 
memiliki 5 level atau lebih di atas level monster untuk melawan mereka. Monster di Asgard 
sekuat itu. Monster-monster ini tidak hanya berlarian mengandalkan kekuatan mentah 
mereka saja. Melawan mereka terasa seperti menghadapi tentara yang terlatih. Selain itu, 
monster ruang bawah tanah Goblin selalu bergerak dalam kelompok yang terdiri dari lima 
atau lebih, jadi tidak heran mengapa masuk ke sana hanya dengan tujuh pemain membuat 
mereka merasa takut. 

"Ah, hanya jika seseorang dari Murim atau Powel muncul." "Retard, kenapa orang-orang itu 
datang ke sini? Mereka akan selesai dengan mencapai level 200 dan berlarian di Orc Colony 



sebagai gantinya. " "Tidak, mungkin ada seseorang dengan level 150 yang belum 
beradaptasi dengan tempat ini." "Aku belum pernah melihat bajingan seperti itu selama 8 
tahun. Apakah Anda tahu bahwa?" "Hei, seseorang akan datang." 

Kepala ketujuh semua menoleh ke arah orang yang muncul. Semua orang mengamati 
kemampuan seperti kebiasaan, dan wajah mereka dipenuhi dengan kekecewaan. 

"Sialan, seorang pemula yang super lagi." "Ini wajah baru. Sepertinya belum lama sejak dia 
tiba di Asgard. " "Dia terlihat muda. Bagaimana jika dia bertingkah setelah kita 
mengizinkannya bergabung dengan pesta? " "Ah, jika itu terjadi maka itu benar-benar akan 
mengacaukan segalanya." 

Mereka gemetar ketakutan akan pikiran cemas. Pemain yang baru tiba di Asgard, dan 
terutama yang muda, memiliki kecenderungan narsisme. Ini karena di dimensi 
sebelumnya, mereka mendapat semua perhatian dan popularitas dari orang-orang selain 
kekayaan dan kehormatan, jadi mereka semua memiliki kepribadian yang bengkok. Mereka 
pikir mereka selalu benar, dan mereka pikir mereka dapat naik level dengan cepat dan 
membawa semua orang di bawah kakinya jika mereka punya cukup waktu. Mereka adalah 
jenis yang menderita dari dua gejala ini. Sebenarnya, ketujuh pemain yang berkumpul di 
sini mengalami masalah yang sama sebelumnya, tetapi mereka diperbaiki oleh perlakuan 
keras pemain senior. 

"Ah, sekarang apa? Mungkin kita setidaknya harus memasukkan dia juga? " "Ah, aku tidak 
merasa nyaman dengan itu." "Tetap saja, setidaknya dia belum level 99. Sepertinya dia 
berburu goblin gelandangan dan mendapatkan pengalaman." "Ya, dan menunggu lebih 
lama lagi terlalu banyak untuk lebih banyak orang." "Aku akan berbicara dengannya." 

Anderson bangkit perlahan dan mendekati Vulcan sambil tersenyum. 

"Maaf, tapi kamu adalah seorang pemain, bukan?" "Ya itu betul." "Haha, aku tahu itu. Saya 
juga seorang pemain. " "Ah, begitu." "Sepertinya kamu baru di sini. Apakah Anda ingin pergi 
berburu bersama kami sebagai pesta? Kita semua adalah veteran dengan pengalaman 
bertahun-tahun dalam berburu. Kami akan dapat membantu Anda. " 

Vulcan menoleh untuk melihat pemain lain di belakang Anderson. 

[Prajurit Anderson Tingkat Ketiga] [133Lv] 

[Jale Penyihir Tingkat Ketiga] [129Lv] 

...... 

[Ruko Pemanah Kelas Tiga] [124Lv] 

Vulcan melihat bahwa mereka semua memiliki level rendah dan ngeri yang serupa. 



"Bukankah monster di sini rata-rata level 120? Anda sudah memiliki begitu banyak orang 
berkumpul di sini, jadi mengapa Anda tidak masuk? " "Haha, mungkin kamu tidak tahu 
tentang ini. Terkadang, ada monster level 150. Selain itu, monster ini hanya level 120 di 
atas kertas. Pada kenyataannya, mereka jauh ...... " " Mohon tunggu sebentar. " 

Interupsi Vulcan merusak mood Anderson. Itu bahkan sedikit terlihat di wajahnya. Vulcan 
menyadari ini, tetapi dia tidak keberatan dan melanjutkan. 

"Apakah itu berarti jika saya tidak masuk ke pesta Anda, Anda tidak akan tertarik untuk 
masuk?" "Apa? Apakah kamu tidak akan bergabung dengan kami? " "Aku akan 
memutuskan setelah mendengar jawabanmu dulu." "Agak berbahaya untuk masuk hanya 
dengan tujuh orang ...... jadi kami berpikir kami harus menunggu 30 menit lagi setelah Anda 
bergabung dengan kami." "Oh begitu... ..Aku minta maaf, tapi aku akan pergi berburu 
sendiri." "Apa?" 

Vulcan berjalan melewati Anderson yang menatapnya kosong. Vulcan tampak sedang 
terburu-buru, tetapi dia berkata kepada yang lain, 

"Saat kita mendapat kesempatan lain kali, ayo masuk bersama." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Aku harus melakukan segalanya sebelum 
orang-orang itu masuk!' 

Sebenarnya, Vulcan sedang terburu-buru. Dia penuh antisipasi karena sudah tiga tahun 
sejak dia berburu dengan benar. Sekarang ini adalah kesempatan emas baginya untuk 
memonopoli perburuan. Bagi Vulcan, dia merasa bahkan menggunakan etiket yang tepat 
adalah membuang-buang waktu. Vulcan dengan cepat menghilang ke dalam gua. 

"Astaga." 

Anderson mengatakan untuk mengungkapkan keprihatinannya saat dia melihat Vulcan 
menghilang ke dalam gua. 

"Sepertinya kita akan membersihkan mayat lagi hari ini." "Tidak banyak pemain di luar 
sana seperti itu, dan yang datang ke Asgard langsung mati seperti jam kerja ...... man." "Hei, 
masih lebih baik orang itu mati cepat. Dia masih berpikir dia adalah pejuang legendaris. " 
"Ah, jadi berapa lama kita harus menunggu lagi ......" 

Keluhan para pemain terus berlanjut tanpa henti. Anderson duduk kembali, tampak 
kecewa. 

"Jika dia keluar dalam keadaan terluka, setidaknya kita harus memperbaikinya." 

Para pemain ini bahkan tidak pernah bisa bermimpi berhasil berburu sendirian. 



Chapter 16 
Max Level Newbie Bab 16 LEDAKAN! KUABOOM! 

KARURUK! 

Di dalam gua goblin dipenuhi dengan suara ledakan dan tangisan. Para goblin di dalam gua 
telah menjalani kehidupan yang damai di sini karena hampir tidak ada orang yang lewat. 
Puas dengan gaya hidup mereka, para goblin panik saat mereka menghadapi invasi Vulcan. 

LEDAKAN! KUABOOM! 

[Naik tingkat!] 

"Seperti yang saya duga, level saya naik lebih cepat karena sangat rendah." 

Vulcan menyenandungkan sebuah lagu saat dia membantai semua yang ada di dalam gua. 
Api neraka keluar dari tangan kirinya untuk menyerang goblin. 

-KURUK ...... KUK. 

Korban tewas meningkat di tengah badai sihir api yang tak berujung. Goblin datang ke 
Vulcan, semua memegang senjata mereka sendiri dan bilah aura darah merah, tapi mereka 
bukan tandingannya. Sebagian besar goblin ditembak jatuh oleh Hellfire sebelum bisa 
bergerak bahkan beberapa langkah. Adapun orang lain yang berhasil mendekat, nyawa 
mereka dipadamkan oleh pedang petir murni di tangan kanan Vulcan. Bahkan dengan 
pedang energi pelindung warisan klan goblin yang diturunkan dari generasi ke generasi, 
goblin tidak berdaya melawan Vulcan. Dengan kekuatan penghancur yang jauh melebihi 
milik mereka, goblin berjatuhan dalam jumlah besar. 

-KURUK! KUKEKEK! "Oh, yang ini level 150." 

[Kapten Patroli Goblin Pakumu] [150Lv] * Salah satu monster elit klan goblin yang muncul 
setelah banyak prajurit goblin biasa terbunuh. Menjadi lebih agresif dengan kerusakan 
yang diterima. 

Level Pakumu lebih tinggi dari goblin biasa sebanyak 30 level. Namun, di mata Vulcan, 
bahkan Pakumu terlihat hampir sama dengan goblin biasa lainnya. 

Kekuatan Dewa Petir. 

Dikelilingi oleh percikan petir, Vulcan menyerbu ke arah kapten patroli goblin Pakumu. Itu 
adalah pukulan yang kuat yang tidak menunjukkan satu ons pun keraguan, dan di ujungnya 
ada pedang petir murni -- menahan tempatnya dengan ketajamannya. 

KUAAANG! 



[Naik tingkat!] 

Vulcan baru saja meledakkan Pakumu, tetapi dia masih memiliki momentum dari serangan 
serangnya, maka dia hanya bisa berhenti setelah membuat beberapa langkah lagi melewati 
target. Aliran darah dari tubuh Pakumu menguap saat terjadi kontak dengan percikan petir 
di sekitar Vulcan, dan menghasilkan bau yang tidak sedap. Vulcan tersenyum kegirangan, 
berbalik dan melihat ke goblin yang tersisa. 

Ku... kuruk. 

Penuh ketakutan, patroli goblin melarikan diri ke segala arah. Tentu saja, Vulcan tidak akan 
hanya duduk dan menonton. 

"Kemana kalian semua pergi, kalian bajingan." 

Sihir Vulcan menyemburkan api. 

*** 

[Aksesori Biasa -- Kalung Gigi Goblin] [Batas Level: 70Lv] 

[Senjata Biasa -- Kapak Usang Patroli] [Batas Level: 105Lv] 

...... 

[Armor Kualitas Tinggi -- Legging Kapten Patroli] [Batas Level: 130Lv] 

Defense +80 Durability 22/45 Movement Speed Meningkat 5% Saat Menyerang * Legging 
milik kapten patroli Pakumu, penanggung jawab keamanan klan Goblin. Lonjakan 
berbahaya yang menjadi agresivitas Pakumu dipaku. 

"Ini bagus. Dibandingkan dengan item di benua Rubel, kemampuan bertahan yang satu ini 
ada di level lain. " 

Tampak bahagia seperti anak kecil di toko permen, Vulcan bergumam sambil mengganti 
peralatannya yang sudah usang. Bagian dalam gua itu berantakan akibat banyak serangan 
pedang dan sihir yang kuat. Di tengahnya, Vulcan sedang mengatur rampasan yang dia 
kumpulkan sampai sekarang. 

"Yang ini di bawah rata-rata, yang itu juga di bawah rata-rata, yang ini... ..Aku tidak tahu 
apa ini. Aku ingin tahu apakah Tuan Jake akan tahu? " 

Bilah, baju besi, jamu, dan bahkan mata uang yang diterima di kota Beloong, itemnya 
menumpuk seperti gunung. Sulit dipercaya bahwa Vulcan mengumpulkan semua ini hanya 
dalam tiga jam berburu. Tentu saja, item bukanlah satu-satunya hal yang diperoleh Vulcan 
dalam jumlah besar. 



[Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Tiga] [131Lv] 

Level Vulcan adalah 117 sebelum dia memasuki ruang bawah tanah, jadi dia naik level 14 
kali. Tidak ada kejutan dengan semua hal dipertimbangkan. Spesifikasi yang dimiliki 
Vulcan saat ini, selain levelnya, dengan mudah melebihi dari zenith. Ketika sampai pada 
mereka yang bisa dianggap sebagai zenith di Asgard, memiliki level 400 atau lebih adalah 
salah satu cara untuk memenuhi syarat sebagai zenith. Namun, memiliki kemampuan level 
S juga dihitung di antara ciri-ciri kualifikasi. Vulcan memiliki kemampuan level S dalam 
pertempuran, penghindaran, petir dan ahli api, total empat. Penguasaan keterampilan pasif 
Vulcan jauh melebihi bahkan puncaknya, menjadikannya eksistensi yang memungkiri 
levelnya. Dengan kekuatan yang tidak biasa ini, Vulcan mampu memusnahkan Goblin 
secara massal dan mendapatkan peningkatan level yang eksplosif. Pemain level 100 biasa 
harus berpesta dengan beberapa orang untuk berburu goblin. Di sisi lain, Vulcan berhasil 
membersihkan seluruh dungeon sendirian. Perbedaan peningkatan level diharapkan dalam 
situasi ini. 

"Saya pikir itu cukup. Saya mengambil semua item berguna yang saya inginkan. " 

Vulcan berdiri dan melihat sekeliling dirinya sendiri. Peralatan level 80-90 yang telah aus 
selama hampir tiga tahun selama pelatihan diganti dengan peralatan 100 level ke atas. 
Vulcan merasa segar. Vulcan dengan hati-hati membagikan poin stat yang dia peroleh dari 
naik level. Berkat peralatan baru, peningkatan statistik semakin ditingkatkan, membuat 
Vulcan merasa sangat puas. 

"Sedangkan untuk bos ...... level 200 itu? Masa bodo. Saya yakin itu akan menjadi sepotong 
kue. " 

Vulcan mengumpulkan semua barang sampah lain-lain ke inventaris, dan dia menendang 
pintu yang dihiasi dengan dua tengkorak manusia. 

*** 

"Ya ampun, ini sangat membosankan dan berulang-ulang." "Saya mungkin lebih baik 
melakukan pelatihan penguasaan gruntwork di bawah Filder." "Retard, tidak mungkin." 
"Saya hanya mengatakan. Aku sebenarnya tidak akan pergi. Penjara lebih baik dari itu. " 
"Ya. Itu bukan untuk manusia. " 

Orang-orang berpenampilan kotor, seolah baru kembali dari berburu, memasuki kota 
Beloong melalui gerbang timur. Mereka adalah Anderson dan kelompoknya, orang-orang 
yang menertawakan gagasan Vulcan untuk berburu sendiri. 

"Ngomong-ngomong, lain kali, mari kita masuk meski kita sedikit kekurangan jumlah 
orang. Jujur saja, tujuh orang sudah cukup selama kapten patroli tidak muncul. " "Ya, jika 
sepertinya kapten patroli akan segera muncul, kita hanya perlu keluar sebentar dan 
kembali." "Ah, sungguh, berburu goblin gelandangan sama baiknya dengan tidak 



melakukannya sejak awal. Jika saya punya cukup uang untuk minum, saya akan 
menyebutnya berhenti dan kembali sejak lama. " 

Kelompok itu menyerah untuk memasuki gua goblin karena tidak ada yang datang 
meskipun mereka menunggu satu jam lagi setelah Vulcan masuk. Mereka memutuskan 
bahwa alih-alih membuang waktu menunggu, mereka mungkin juga pergi berburu goblin 
gelandangan yang sesekali muncul di lapangan timur. Jadi pergilah mereka, tetapi para 
goblin gelandangan baru level 90, dan butuh waktu lebih lama untuk menemukan mereka 
daripada memburu mereka, membuat waktu berburu monster itu tidak efisien. Selain itu, 
pengalaman berburu dibagikan oleh sendok tujuh orang, jadi masing-masing anggota party 
hanya menerima porsi semut seukuran air mata. Jadi pada akhirnya, kelompok Anderson 
kembali ke kota Baloong dengan membawa barang-barang rongsokan dan pengalaman 
serta mata uang yang sangat sedikit. 

"Ah, sungguh, jika kedua orang itu tidak menyerah untuk naik level, kita akan stabil." "Aku 
tahu. Jika kami mencapai setidaknya 200 level, kami tidak akan hidup seperti ini, diabaikan 
oleh semua orang. " "Apa gunanya memikirkan bajingan yang tersisa? Mereka berkata 
bahwa mereka akan hidup seperti itu selama sisa hidup mereka. " "Man ...... lihatlah kondisi 
menyedihkan kita saat ini ......" 

Anderson menggunakan sihir air untuk membasuh seluruh tubuhnya, dan dia melihat ke 
langit. Langit dengan matahari terbenam, yang baru saja akan menghilang di malam hari, 
adalah pemandangan yang indah untuk dilihat. Anderson mengenang masa lalunya yang 
gemilang. 

'Kenapa aku mengalahkan quest terakhir ...... Aku seharusnya menikmati menjadi kaisar. 
Ah, aku ingin kembali ...... Bukan ke Bumi, tapi dimensi terakhir di mana aku menjadi kaisar 
...... ' 

Seperti itu, Anderson memberikan tatapan kosong ke kejauhan, tapi kemudian dia melihat 
sesuatu mendekat dari cakrawala. Itu tampak seperti titik hitam kecil, dan itu membentuk 
awan debu di belakang jalurnya. Kecepatan titik itu sangat cepat sehingga titik itu tiba di 
depan gerbang bahkan sebelum semua awan debu menghilang. Di sana berdiri seorang 
pemuda Asia dengan rambut hitam dan bunga api keemasan mengelilingi tubuhnya. Itu 
Vulcan. 

"Tidak mungkin, orang itu ......" "Oh, kupikir dia akan mati dalam sekejap, tapi dia berhasil 
hidup kembali." "Sepertinya dia mengalami kesulitan di sana. Seluruh tubuhnya 
berlumuran darah. " "Ya, untuk keluar dari sana hidup-hidup, itu sulit tanpa terluka." 

Kelompok Anderson membicarakannya saat mereka mengamati penampilan compang-
camping Vulcan. Meskipun tidak ada banyak kebaikan dalam kata-kata mereka, setidaknya 
mereka mengungkapkan bahwa mereka senang Vulcan kembali dengan selamat. Bahkan 
Anderson menyambut kembalinya Vulcan dengan selamat. Namun, itu bukan karena 
kembalinya seseorang yang aman penting untuk suasana hatinya. 



"Hai, teman-teman," "Uh?" "Kurasa akan sempurna jika kita memiliki pria itu di pesta kita 
untuk berburu mulai sekarang. Bagaimana menurut anda?" "Oh ya. Sejak dia kembali 
hidup-hidup dari sana, dia pasti memiliki kemampuan dasar. Juga, aku yakin pengalaman 
itu langsung membuatnya takut, jadi aku setuju. " Aku juga ikut. "Saya juga." 

Semua orang menyambut baik usulan Anderson. Para pemain ini diperlakukan buruk oleh 
yang lain karena level mereka yang rendah dan bakat yang kurang bagus, jadi gagasan 
untuk mendapatkan satu sekutu lagi adalah kesempatan langka bagi mereka. Untuk para 
pemain ini, karena ada lebih banyak pemain yang menyerah daripada bergabung, bahkan 
hanya memiliki satu sekutu lagi adalah sesuatu yang disambut dan membuat bersemangat. 
Anderson melihat penampilan Vulcan dari atas ke bawah. Dia memperhatikan bahwa 
beberapa item Vulcan diubah, yang berarti Vulcan tidak melarikan diri dari gua. Anderson 
mulai berpikir bahwa keterampilan Vulcan pasti tidak terlalu buruk, dan itu 
menghilangkan sedikit keraguan yang dia tinggalkan. Anderson tersenyum seperti orang 
baik dan mendekati Vulcan. Saat Anderson mendekatinya, dia tanpa sadar memindai 
Vulcan dengan SYSTEM. 

[Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Tiga] [147Lv] 

"......?" 

Langkah Anderson menuju Vulcan tiba-tiba terhenti. 

'Apa? Apakah saya salah membacanya? Apakah ada kesalahan dalam SISTEM? ' 

Anderson melepaskan kemampuan SISTEM dan mencoba memindai Vulcan lagi. 
Kemampuan penilaian yang akurat dari SYSTEM memberi tahu Anderson tentang level 
Vulcan saat ini sekali lagi. 

[Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Tiga] [147Lv] 

"......?" "Apa itu?" "Ah." 

Sebelum Anderson menyadarinya, Vulcan sudah berdiri di depannya dan menatapnya. 
Wajah Vulcan berkata, 'mengapa kamu menatapku.' Penampilannya juga menunjukkan 
bahwa dia sadar Anderson telah memindai dirinya. 

"Ah, tidak ada, hanya saja aku senang kau kembali hidup-hidup ......" "Ah, memang begitu. 
Saya salah paham. Saya pikir Anda menatap saya karena Anda mencoba untuk berkelahi 
dengan saya. " "Tidak! Bukan itu alasannya! Aku bukan orang seperti itu. " "Baik. Saya telah 
bertemu dengan banyak orang tua yang aneh di Asgard, jadi saya salah. Baiklah kalau 
begitu." 

Vulcan baru saja akan melewati gerbang timur melewati Anderson. Anderson berdiri di 
sana dengan wajah kosong, tapi kemudian dia tiba-tiba sadar kembali dan menelepon 
Vulcan. 



"Hei! Tunggu! Ada yang ingin kutanyakan padamu! " 

Vulcan berhenti. Dia hanya menoleh dan menatap Anderson. 

"Apa itu?" "Tidak ada, ini hanya ...... Yang ingin aku tanyakan adalah..." "Jika kamu tidak 
cepat, aku akan pergi. Saya sangat sibuk." "Ah, Ok. Ini tentang... levelmu. " "Bagaimana 
dengan level saya?" 

Wajah kasar Vulcan membuat Anderson gugup. Anderson yakin ini adalah Vulcan yang 
sama yang dia temui di pagi hari, tetapi dia yakin bahwa Vulcan bukanlah seseorang yang 
bisa diperlakukan sembarangan. 

"Itu ...... Kamu dulu, sampai pagi, kamu level 117 kan? Tapi sekarang kamu level 147, jadi 
saya bertanya-tanya ...... " " Ya, saya level 117 pagi ini, dan juga benar bahwa saya level 147 
sekarang. Apakah ada masalah ...... " " Tidak, tidak ada. Ah man, apa yang ingin aku katakan 
bukanlah ...... " " Ah, jika kamu akan memintaku untuk berburu bersama ...... aku minta maaf. 
" 

Anderson kehilangan kata-kata. Dia bingung dan semua ini tidak masuk akal baginya, tetapi 
di depannya, Vulcan adalah seseorang yang memperoleh 30 level hanya dalam satu hari. 
Anderson merasa jelas bahwa Vulcan tidak ingin berada di partainya. Namun, Anderson 
memiliki begitu banyak pertanyaan dan harapan dari Vulcan untuk minggir sekarang. 

'Seorang pemain yang memperoleh 30 level hanya dalam satu hari, saya bahkan tidak 
pernah mendengar rumor tentang orang seperti itu!' 

Anderson berpikir bahwa situasi ini, bertatap muka dengan Vulcan, dapat membawa 
keberuntungan luar biasa bagi dirinya sendiri. Anderson menelan ludah dan mengajukan 
pertanyaan ke arah Vulcan. 

"Bukan itu, tapi mungkin ...... bagaimana kamu naik level ...... bisakah kamu memberiku 
sedikit tip tentang itu? Ah tentu! Saya tidak akan memintanya secara gratis. Senjatamu, 
sepertinya itu adalah sesuatu yang telah kamu gunakan sejak kamu berada di dimensi 
sebelumnya. Aku akan memberimu senjata yang bagus. Anda tampaknya pengguna pedang. 
Di sini, saya akan memberikan milik saya. Ini adalah pisau berkualitas tinggi dengan level 
128 sebagai batasnya. Kekuatan serangannya cukup bagus. " 

Anderson terdengar putus asa. Mendengarkan kata-kata putus asa Anderson membuat 
Vulcan sedikit merinding. Wajah Vulcan adalah wajah seseorang yang menderita karena 
harus memberi tahu Anderson tentang alasan di balik kesuksesan Vulcan atau tidak. 
Anderson merasa bahwa Vulcan mungkin akan memberitahunya jika dia sedikit memohon 
kepada Vulcan. 

"Oh ya, mungkin akan merepotkan jika hanya memiliki pedang yang panjang, jadi aku juga 
akan memberikan pedang pendekku padamu. Ini, ini pedang pendek 105 level ...... " " Tidak, 
terima kasih. Tidak apa-apa." 



Vulcan mengangkat tangannya untuk menghentikan Anderson dan berkata, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Aku akan memberitahumu." "Terima... Terima 
kasih! Aku akan memastikan untuk membalas budi ini ketika aku menemukan skill atau 
item yang bagus. Jadi, apa rahasianya? " "Tapi itu tidak ada yang istimewa." "Oh tidak, kamu 
tidak perlu begitu rendah hati. Saya sangat, sangat berterima kasih. Terima kasih." "......" 

Vulcan memandang Anderson dengan kasihan. Pandangan Vulcan tertuju pada Anderson. 
Lima, dan sepuluh detik telah berlalu, dan ketika Anderson baru saja akan berbicara, 
Vulcan membuka mulutnya. 

"Tingkatkan penguasaan teknik senjata atau sihir ke peringkat A atau lebih tinggi, lalu 
selesaikan ruang bawah tanah goblin dari awal hingga akhir dua kali. Pada saat Anda 
membuat putaran dan keluar dari penjara bawah tanah, monster akan dibuat ulang 
sehingga Anda dapat melakukan putaran tanpa batas. Baiklah, aku akan pergi sekarang. " 
"......" 

Vulcan mengucapkan kata-kata itu dan menghilang dengan cepat. Anderson hanya berdiri 
di sana dengan wajah kosong lagi, dan teman-temannya datang. 

"Hei, kenapa kamu berdiri di sana seperti itu?" "Saya bisa mengerti bagaimana perasaan 
Anda. Saya juga terkejut setelah saya memindainya. Jadi, apakah Anda bertanya kepadanya 
bagaimana dia naik level? " "Dari kelihatannya, sepertinya dia pergi tanpa 
memberitahumu." "Tentu saja dia tidak akan memberi tahu kita. Bahkan saya akan pergi 
begitu saja. " "Tidak. Dia memang memberitahuku. " 

Setelah hening lama, Anderson akhirnya berbicara. Mereka semua mengajukan berbagai 
macam pertanyaan ke Anderson, tapi sekarang kelompok itu tiba-tiba membungkam diri 
mereka sendiri. Mereka berenam menatap Anderson dengan tatapan yang mencerminkan 
harapan besar. Anderson, dengan wajah masih menunjukkan tanda-tanda syok, 
menjelaskan kepada kelompok itu. 

"Dia mengatakan itu bisa dilakukan jika Anda meningkatkan penguasaan skill pasif dasar 
ke peringkat A." "......" 

Ketujuh orang itu, termasuk Anderson, terdiam sejak saat itu. 



Chapter 17 
Max Level Newbie Bab 17 Kamar bos goblin dipenuhi dengan suasana yang menyeramkan. 
Mayat manusia yang setengah busuk dan segunung tengkorak diletakkan berantakan di 
depan pintu masuk seolah-olah itu untuk tujuan dekorasi. Sungguh pemandangan yang 
kejam sehingga orang biasa akan memalingkan muka . Namun, bagi Vulcan, yang telah 
melihatnya 20 kali, itu tidak lagi membangkitkan apapun darinya. 

" Saya membuang mayat-mayat itu setiap saat karena baunya tidak enak, tetapi mereka 
selalu ada di sini ketika saya datang. Apakah hal-hal ini juga beregenerasi bersama dengan 
monster? ' 

Vulcan memikirkan hal-hal sepele seperti itu saat dia menendang pintu ruang bos goblin. 

KUANG! KIRURUK? KIRUK! 

Vulcan bisa melihat yang sama yang sudah bosan dilihatnya selama hampir seminggu. Bos 
goblin duduk di singgasana yang terbuat dari tulang monster raksasa, dan ada lima goblin 
lain di depannya, masing-masing memegang berbagai senjata. 

[Devil Goblin Puhuturu] [200Lv] * Goblin terkuat yang menguasai penjara bawah tanah 
goblin. Dia bangga akan dirinya sendiri karena telah melampaui ras goblin. 

[Goblin Royal Guard] [160Lv] * Goblin elit yang menjaga goblin iblis. Lebih kuat dan lebih 
kejam dari goblin biasa. 

Pengawal kerajaan goblin hanya menatap Vulcan sebentar, terlihat bingung tentang 
situasinya, tapi kemudian mereka mulai membuat suara yang menakutkan. Otot-otot 
mereka menjadi tegang dan tegang seolah siap untuk menyerang Vulcan kapan saja. Tentu 
saja, Vulcan tidak akan tinggal diam dan membiarkan para goblin melakukan serangan 
pertama. 

Tembok Api. 

KIRUK? KIRURURUK! 

Dinding api tiba-tiba muncul dan mengelilingi para goblin dalam lingkaran. Api yang 
mencapai hampir ke langit-langit gua mendekati para goblin, menghalangi pandangan 
mereka. Panas yang mencekik mencekik dan menekan para goblin di dalam Tembok Api. 
Bahkan jika Vulcan membiarkannya, para goblin akan menderita kerusakan parah saat 
mencoba melarikan diri dari nyala api, tapi Vulcan tidak berniat untuk berhenti di sini. 

"Fire Shower." 

Pintu berbentuk persegi yang menyala merah dengan api muncul di atas goblin dan 
menurunkan hujan api. 



KIRUK KIRIK! KUK. 

[Poin pengalaman meningkat.] [Poin pengalaman meningkat.] [Poin pengalaman 
meningkat.] 

Suara poin pengalaman yang meningkat seperti musik di telinga Vulcan. Namun, 
pertempuran itu belum berakhir. 

KUHURRRNG! 

Dengan raungan yang luar biasa, cukup keras untuk mengguncang api di Tembok Api, iblis 
goblin Puhuturu menampakkan dirinya dari api. Seluruh tubuh Puhuturu sudah terbakar 
habis dari Fire Shower. Ekspresi wajahnya, dipenuhi dengan rasa sakit dan amarah, 
memberi tahu Vulcan seberapa besar kerusakan yang telah dia alami. Puhuturu terlihat 
sangat berbeda, sama berbeda seperti siang dan malam, dari beberapa saat yang lalu ketika 
dia duduk santai di singgasananya. Namun, semangat juang yang menakutkan dan kejam 
yang keluar dari tubuhnya masih sama. Penampilan Puhuturu saat ini dengan jelas 
menjelaskan mengapa dia disebut iblis goblin. Dengan tangan kirinya, Puhuturu 
membersihkan api di kainnya dan mengeluarkan kapak perang. Tepi biru mematikannya 
dilapisi dengan bilah energi berwarna noda darah. Ini tidak mengherankan mengingat 
semua monster yang ditemui Vulcan di Asgard hingga saat ini. Namun, Vulcan tahu apa 
yang akan terjadi jika dia memberikan lebih banyak waktu untuk Puhuturu. 

'Tidak peduli bagaimana aku memikirkannya, ini terlalu berlebihan.' 

Vulcan memikirkan bagaimana hasilnya ketika dia memburu iblis goblin untuk pertama 
kalinya. Meski begitu, iblis goblin bukanlah tandingan Vulcan. Saat itu, setelah sendirian 
mengalahkan para penjaga kerajaan, Vulcan memutuskan untuk hanya berbaring dan 
mengamati kemampuan tempur yang ditawarkan monster bos pertama di Asgard yang 
pernah dia temui. Puhuturu sepenuhnya mengabaikan pertahanan dan fokus pada teknik 
pedang energi, dan kemudian hal yang tak terbayangkan terjadi. Bahkan Vulcan, yang 
mengira dia melihat dan mengalami segalanya, terperangkap oleh kekuatan destruktifnya. 

'Dia menekan bilah energi sekali lagi ......' 

Itu adalah bilah energi dengan konsentrasi tinggi yang dihasilkan oleh kompresi bilah 
energi konsentrasi tinggi sekali lagi. Vulcan tidak pernah mengira seorang goblin biasa 
mampu melakukan teknik luar biasa seperti itu. 'Ini benar-benar dunia yang gila.' 

Tentu saja, Vulcan tidak akan hanya duduk dan menonton Puhuturu menyelesaikan 
tekniknya, terlepas dari betapa lucunya menontonnya. Tampaknya Puhuturu belum 
menyempurnakan tekniknya sampai pada level siap tempur, dan dia membutuhkan waktu 
yang sangat lama. Vulcan menyiapkan pedang level 150 barunya dan dengan cepat 
menyerang ke arah Puhuturu. Jarak antara keduanya menyempit, dan Vulcan bisa melihat 
mata Puhuturu memohon lebih banyak waktu. 



Serangan Dewa Petir. 

[Poin pengalaman meningkat.] [Naik Level!] 

Ini adalah ke-20 kalinya Vulcan membelah iblis goblin menjadi dua. 

  * 

Vulcan menguap dan meregangkan tubuh saat dia keluar dari penjara bawah tanah, tetapi 
sikap rileksnya berubah menjadi sakit ketika dia berlari ke wajah yang muak dilihatnya 
selama lima hari terakhir di pintu masuk penjara bawah tanah. Dari mereka semua, yang 
paling muak dilihat oleh Vulcan sedang mendekatinya dengan senyuman lusuh. 

"Haha, kamu semakin cepat dalam membuat putaran melalui ruang bawah tanah!" "Kamu 
benar-benar luar biasa! Saya belum pernah melihat pemain yang bisa tumbuh secepat ini! 
Kamu adalah yang pertama!" "Itulah yang saya katakan. Aku bahkan tidak bisa 
membayangkan betapa hebatnya kemampuanmu. " 

'Ini bukan karena beberapa keahlian khusus. Saya mencapai keahlian tinggi dengan bekerja 
keras. ' 

Vulcan menghela nafas dan melihat orang-orang yang sibuk memujinya. Pria paruh baya 
dengan mata berbinar penuh harapan menatap Vulcan. Vulcan membuka inventaris dan 
mengeluarkan semua item dari perburuan hari ini. 

URURURU. 

Bilah, kapak, pelindung, dan lain-lain, segala macam peralatan dituangkan ke tanah. 

"Aku secara kasar menyortir semua yang tidak aku butuhkan, jadi tolong ambillah. Juga, 
tolong hentikan dengan pujian yang memalukan. " "Ah, semua ini, saya tidak bisa cukup 
berterima kasih ...... Terima kasih banyak!" "Terima kasih! Saya akan membalas budi ini 
ketika saya menjadi besar nanti! " "Tidak perlu seperti itu. Ketika Anda menemukan 
informasi yang berguna, tolong beri tahu saya itu. " "Tentu saja! Meskipun level kami 
rendah, kami tahu banyak! " 

'Ya, itu pasti sesuatu untuk dibanggakan.' 

Vulcan membuat senyum pahit saat dia melihat ketujuh pemain itu. Vulcan bergaul dengan 
Anderson dan kelompoknya sejak sehari setelah Vulcan mulai berburu. Mereka telah 
menunggu di pintu masuk penjara bawah tanah dan menatap Vulcan dengan ekspektasi 
sejak itu. Mereka membuat Vulcan merasa tidak nyaman, tetapi mereka tidak datang untuk 
berkelahi, jadi Vulcan tidak bisa mengatakan apa-apa kepada mereka. Vulcan mengabaikan 
mereka dan terus berburu. Anderson dan kelompoknya mulai mendekati Vulcan ketika dia 
keluar dari penjara bawah tanah. Setiap kali Vulcan keluar dari penjara bawah tanah 
setelah dia selesai berburu, mereka menghujani dia dengan pujian, mengatakan dia luar 
biasa, kerja bagus, dll., Dan mereka bahkan mencoba untuk mencuci peralatan Vulcan 



untuknya menggunakan sihir air. Vulcan mulai merasa curiga pada mereka karena mereka 
bertindak seperti manajer yang memperhatikan bakat mereka, tetapi Vulcan tidak menolak 
mereka, sehingga situasi serupa berulang selama dua hari. Setelah mendapat pujian dan 
perhatian terus-menerus dari mereka, Vulcan secara kasar menemukan motif mereka dan 
apa yang mereka inginkan. 

"Tuan-tuan, apakah Anda semua... secara kebetulan... mengharapkan saya untuk membantu 
Anda meratakan kekuatan?" 

Kelompok itu menghindari mata mereka dari Vulcan dan memutar tubuh mereka. Perilaku 
sok dan usia mereka yang tidak pantas membuat Vulcan ingin muntah. 

"Aku tidak akan melakukan itu untukmu." 

Vulcan berkata dengan dingin. Vulcan sudah seperti ini sejak dia bermain video game di 
masa lalu. Ketika datang ke pemula yang lengket, dia selalu berpikir bahwa dia harus 
segera memotongnya untuk menghindari rasa sakit di pantat. Vulcan tidak terkecuali pada 
pria paruh baya yang melakukan penampilan seperti anak anjing basah kuyup. Agar Vulcan 
kembali ke rumah, dia memiliki beberapa ratus level lagi. Vulcan tidak punya waktu luang 
untuk siapa pun. Vulcan kembali ke penjara bawah tanah goblin tanpa istirahat, dan 
Anderson serta kelompoknya ditinggalkan di lapangan. Namun, upaya mereka menuju 
Vulcan tidak berhenti di situ. Mereka merawat Vulcan selama tiga hari tanpa imbalan apa 
pun. Vulcan tahu selama ini bahwa mereka melakukannya untuk mendapatkan sesuatu 
darinya, jadi dia sejauh ini menolak untuk memberi mereka hadiah apa pun, tetapi 
perhatian mereka terlalu berlebihan bahkan untuk Vulcan. Tepatnya, Vulcan muak dengan 
perawatan mereka. Vulcan berharap mereka berkelahi dengannya dengan mengatakan hal-
hal seperti 'Sekarang kamu berada di level tinggi, bukankah seharusnya kamu bermurah 
hati ke level rendah?' atau 'Kita harus bekerja sama! Tidak benar melakukannya sendiri 
dengan baik, bukan begitu? ' tetapi mereka tidak pernah mengeluh. Faktanya, mereka 
berada pada titik di mana wajah mereka hanya berkata, 'Kami sama sekali tidak 
mengharapkan imbalan apa pun dari Anda,' dan bahkan tidak ada sedikit pun kekecewaan 
dalam ekspresi mereka. Semuanya sudah lama terhapus. 

'Jika mereka punya waktu untuk ini, mengapa mereka tidak menghabiskan usaha mereka 
untuk membesarkan ahli mereka?' 

Vulcan tidak tahan lagi, jadi dia membuat lamaran. 

"Saya tidak punya waktu, dan saya juga tidak memiliki tanggung jawab untuk menjaga 
Anda semua. Tetap saja, aku setidaknya bisa menyerahkan barang yang tidak berguna 
bagiku. " 

Anderson dan kelompoknya melompat bersemangat saat Vulcan mengeluarkan barang-
barang yang dia kumpulkan dari berburu. 



"Tapi," "......?" "Saya akan memberikan mereka sebagai hadiah karena telah memberi saya 
informasi tentang Asgard yang belum saya ketahui. Jika kamu mencoba untuk mengambil 
item tanpa memberiku apapun ...... " 

Percikan listrik mengelilingi tubuh Vulcan. 

"Kamu harus melawanku." 

Suara orang yang menelan bisa terdengar. 

  * 

Sejak saat itu, hubungan simbiosis yang aneh antara Vulcan dan kelompok Anderson 
terbentuk. Dari perspektif kelompok Anderson, ini adalah sesuatu yang sangat disambut 
dengan baik. Mereka tidak dapat naik level karena mereka tidak memiliki cukup orang di 
pesta. Karena mereka telah membuang-buang waktu sementara tidak bisa melakukan apa-
apa, membantu Vulcan dengan imbalan item seperti pekerjaan sampingan yang sangat 
menguntungkan bagi mereka. Peralatan yang tidak sesuai dengan level Vulcan yang naik 
dengan cepat diserahkan kepada kelompok Anderson, dan berkat ini, spesifikasi mereka 
meningkat secara substansial. Sekarang kelompok Anderson mampu berburu sendiri di 
dekat pintu masuk penjara bawah tanah, tetapi mereka menunda perburuan demi 
kenaikan level bijaksana Vulcan. Vulcan sudah berada di level 179, dan dia memberi tahu 
kelompok itu bahwa dia akan pindah ke tempat berburu lain setelah menjadi level 190, jadi 
kelompok itu hanya perlu mendukung Vulcan sebentar lagi. Juga, Vulcan tidak perlu 
mengeluh tentang pengaturan itu. Pedagang bangku Jake sudah memberi tahu Vulcan 
bahwa 100 item level hampir tidak pernah terjual dan itu bukan kerugian bagi Vulcan 
bahkan jika dia memberikan semuanya kecuali peralatan yang memiliki atribut khusus 
terkait dengan peningkatan efisiensi pelatihan. Selain itu, Vulcan memperoleh informasi 
yang cukup bagus dari memberikan barang-barang sampah, jadi dia mulai berpikir bahwa 
dia membuat keputusan yang tepat untuk mempekerjakan kelompok Anderson daripada 
membuangnya. 

"Ah, jadi Murim atau Powel memang seperti itu." "Betul sekali. Setidaknya kami mengikuti 
format dipindahkan ke sini setelah menyelesaikan misi terakhir sehingga kami setidaknya 
dapat mengetahui situasinya secara kasar, tetapi bagi orang-orang itu, dapatkah Anda 
bayangkan betapa bingungnya mereka? Ha ha." "Aku tidak pernah memikirkan itu. Kupikir 
mereka ada di sini untuk menjadi makhluk transenden tapi kenyataannya mereka juga 
diseret ke sini ...... " 

Vulcan harus mendengar alasan paling umum orang-orang dari Murim dan Powel datang 
ke Asgard. Mereka adalah seniman bela diri dengan tujuan menjadi makhluk transenden, 
namun mereka berakhir di Asgard, bukan di Dunia Dewa. 

"Yah, makhluk transenden seperti menjadi setengah dewa. Saya mendengar bahwa setelah 
mereka menyelesaikan Babak 1, mereka ingin pergi ke World of Gods. " "Hum, itu artinya 
alih-alih berpikir bahwa mereka ditipu, mereka bisa menganggap tinggal di Asgard sebagai 



bagian dari perjalanan menuju makhluk transenden." "Kamu bisa melihatnya dari sudut 
pandang itu ...... menghela napas." 

Anderson menghela napas dan melanjutkan. 

"Bagi saya, saya tidak tertarik untuk menjadi makhluk transenden atau pulang ke rumah. 
Aku hanya ingin kembali ke dunia aku sebelum Asgard ...... " " Aku juga ...... " " Aku juga ...... 
Ah, aku ingin tahu apa yang selirku lakukan sekarang ...... " " Aku seharusnya tidak pernah 
pergi untuk mengalahkan misi terakhir ...... Jika saya tahu bahwa saya akan berakhir di sini, 
saya tidak akan mengalahkannya ...... " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan memandang kelompok Anderson sambil 
memberi tahu mereka bahwa mereka bodoh dengan wajahnya. Mereka memberi tahu 
Vulcan bahwa mereka dulu adalah pecundang pengangguran, mahasiswa ujian masuk 
perguruan tinggi, atau seseorang yang baru saja memulai masa dewasa mereka di 
masyarakat. Ketika mereka seperti itu di dunia aslinya, mereka tiba-tiba dipindahkan ke 
dimensi baru, menerima kekuatan SYSTEM, dan hidup dalam kemewahan hingga datang ke 
Asgard. Bahkan Vulcan bisa mengerti bagaimana perasaan mereka. Vulcan membangunkan 
kelompok Anderson karena jatuh ke dalam nostalgia. 

"Sekarang, manjakan diri dalam nostalgia saat saya tidak ada. Apakah Anda memiliki info 
yang lebih berguna? " "Info berguna ......" 

Anderson duduk dan memikirkannya sebentar, sesekali memukuli kepalanya dengan 
tangan. "Ah benar. Secara kebetulan, apakah Anda tahu tentang 'aliansi pemain'? " "Tidak. 
Apa itu?" 

Menyadari bahwa Vulcan sama sekali tidak terbiasa dengan subjek tersebut, Anderson 
melanjutkan penjelasannya. 

"Kamu benar-benar tidak tahu tentang itu. Kamu bilang kamu berlatih di bawah Filder kan? 
" "Sudah sekitar dua minggu sejak aku pergi." "Kakek itu mempekerjakan orang sampai 
mati tapi tidak memberitahumu sesuatu yang sepenting ini." 

'Tapi kalian seperti ini karena kalian tidak peduli dengan latihannya ......' 

Juga, Filder memberi Vulcan berbagai informasi. Hanya saja sebagian besar tentang Babak 
2, yang merupakan masalah. Vulcan memilih untuk tidak mengatakan apa-apa dan 
menatap Anderson dengan tenang. Anderson juga menatap Vulcan dengan mantap. Setelah 
jeda singkat, Anderson melanjutkan, tetapi dengan hati-hati. 

"Aliansi pemain adalah ...... sebuah kelompok yang dibentuk oleh bajingan." 



Chapter 18 
Max Level Newbie Bab 18 Monster di Asgard tidak bereproduksi. Sama seperti makhluk di 
dalam game komputer, mereka hanya memiliki keinginan untuk bertarung melawan 
manusia, dan mereka masing-masing muncul kembali setelah beberapa waktu berlalu 
setelah kematian. Monster di setiap gerbang memiliki kisaran level tertentu, level 200 ke 
bawah di gerbang timur, level 300 dan di bawah di gerbang barat, level 400 dan di bawah 
di gerbang selatan, dan level 500 dan di bawah di gerbang utara. Monster dengan kisaran 
level tertentu muncul di setiap tempat berburu, dan monster hanya bisa dipanggil di area 
yang ditentukan. 

Karena itu, selalu ada orang yang memperebutkan tempat berburu yang cocok dengan 
jumlah monster yang cukup. Terutama di Koloni Orc di gerbang barat, ada banyak seniman 
bela diri dan penyihir Kelas Dua yang berburu di daerah tersebut, dan ada beberapa contoh 
di mana beberapa orang meninggal karena pertengkaran karena perburuan. Di sisi lain, 
sulit untuk melihat orang di daerah di mana hampir tidak ada monster yang muncul. Jelas 
kenapa. Tidak ada yang menggunakan tempat berburu di mana hampir tidak ada monster 
yang muncul. Itu benar untuk mereka yang berasal dari Powel atau Murim yang mencari 
pencerahan dari pertempuran yang intens, dan itu juga berlaku untuk pemain yang 
mencari poin pengalaman dari perburuan tanpa batas. Namun, pengecualian selalu ada. 
Terkadang, ada yang mencari tempat seperti itu. 

"Penyerapan Mana." "KUUK." 

Pemuda berambut coklat itu jatuh berlutut setelah merasa lelah karena mana yang diambil 
darinya dengan paksa. Dia menggigit bibirnya seolah berusaha menahan teriakan 
kesakitan. 

"Penyerapan Mana, Penyerapan Mana, Penyerapan Mana." "KU... KUAAAK!" 

Pemuda itu akhirnya berteriak kesakitan setelah berulang kali mencuri mana. Peluncur 
skill melirik pria yang tidak sadarkan diri dan memberi perintah kepada bawahannya. 

"Bersihkan ini. Ketika dia bangun, beri tahu dia pekerjaan yang bagus, beri dia ramuan dan 
kirim dia dalam perjalanan. Katakan padanya untuk kembali seminggu kemudian. " "Ya 
saya mengerti." 

Kata pria gunung setinggi lebih dari tujuh kaki saat dia membungkuk. 

"Berapa detik lagi?" "Sampai regenerasi, 11, 10, 9 detik." "Itu sempurna. Baik." 

Pria itu menyisir rambut merahnya yang seperti darah dengan tangan kirinya. Dia mulai 
mengarahkan mana, yang dia kumpulkan secara massal melalui Penyerapan Mana, ke 
dalam bola energi. Bola itu sudah terlihat tidak stabil dan bergetar, tapi sekarang mulai 
menimbulkan suara yang mengganggu. 



GUUUNG ...... GUGUGUUUUNG 

Tampaknya sihir itu akan lepas kendali jika ini berlanjut lebih jauh. Pada saat kritis ini, 
monster berkepala kambing yang memegang tombak dipanggil ke lapangan. 

BANG! 

Bola energi itu ditembakkan ke arah monster itu sebelum ia hampir lepas kendali. Kambing 
Neraka, yang baru saja dipanggil dan segera diserang, mencoba menanggapi, tetapi sudah 
terlambat. Bola energi memberikan dampak langsung ke tubuh bagian atas monster itu. 

PUSHUUK 

Dampaknya membuat suara yang sangat kecil, seperti efek suara tembakan yang 
dibungkam dari sebuah film, dan membuat lubang di jantung monster itu. Tubuh monster 
itu hancur berkeping-keping dan roboh. Pelaku sihir, Uruo, tersenyum puas. 

[Loner Hell Goat] [433Lv] * Tidak seperti Hell Goat lainnya, yang berkeliaran dalam tiga 
kelompok, yang satu ini bertanya-tanya dengan sendirinya. Muncul di sudut perburuan 
utara. 

"Saya akan naik level setelah saya berburu satu lagi." "Kami sudah menyiapkan yang 
berikutnya untukmu. Hei kamu, di sana! " 

Raksasa itu berteriak dengan suara keras, dan pria paling kiri dari lima orang yang 
berkumpul di samping berdiri. 

"Ya saya disini." "Cobalah untuk bertahan meskipun itu sulit. Anda akan bebas setelah 
seminggu. " "Ya saya mengerti." "Setelah Anda membawa lima orang, kami akan 
menambahkan Anda ke pesta gerbang barat, jadi pertahankan kerja keras Anda." "Iya! Saya 
akan terus melayani Anda dengan loyalitas! " "Jangan sampai kehilangan kekuatanmu. 
Kami harus menunggu satu jam. " 

Uruo melihat ke belakang dan berkata, 

"...... Sepertinya aku harus naik level lain kali." 

Mengikuti Uruo, raksasa itu juga menoleh ke arah yang sama. Ada seorang pria berbaju 
seniman bela diri berwarna gelap dengan pisau melengkung di pinggangnya berjalan ke 
arah ini. Pria itu berkata, 

"Hei, jadi apakah kamu bersenang-senang?" "Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kami 
bisa berburu dengan aman. " 

Nada suara Uruo benar-benar berbeda dari bagaimana dia terhadap bawahannya. Uruo 
bertanya dengan sopan kepada pria itu agar dia tidak membuat pria itu marah. 



"Tapi ...... Tuan Lee JungYup, ini belum waktunya untuk kedatanganmu. Apa terjadi 
sesuatu? " "Ah ah, bukan apa-apa. Hanya saja pelatihan hari ini tidak berjalan dengan baik, 
dan saya tiba-tiba merasa ingin minum bir. Sepertinya kalian baru saja berburu sesuatu 
beberapa saat yang lalu, jadi kenapa kita tidak pergi bersama ke pub? Jika kamu tidak mau, 
kalian bisa kembali sendiri. " 

"Oh, brengsek, kamu datang lebih awal hanya karena alasan itu." 

Tentu saja, Uruo tidak mengatakan itu dengan keras. Sebaliknya dia tersenyum dan 
berkata, 

"Oh tentu saja tidak. Bagaimana kita bisa kembali ke kota Beloong sendirian dengan 
selamat? Ini semua berkat Anda, Sir Lee JungYup. " "Betul sekali. Jadi hari ini, ayo kembali 
lebih cepat. " "Ya, terima kasih karena selalu melindungi kami selama ini." 

Uruo membungkuk. Lee JungYup bersiul dan mengeluarkan pedangnya yang melengkung. 

"Baiklah, ayo pergi! Semuanya, ikuti aku ~! " 

Kelompok Uruo mengikuti di belakang Lee JungYup seperti bayi bebek mengikuti induk 
bebek. Raksasa itu mendekati Uruo yang terlihat tidak nyaman. 

"Ini mengecewakan, Tuan." "Diam." 

Uruo menunjuk ke arah Lee JungYup dengan tatapannya. Menyadari kesalahannya, raksasa 
itu menggunakan sebuah skill. 

"Percakapan Pribadi". "Percakapan Pribadi". "Ha." 

Lee JungYup tertawa sedikit sebagai jawaban tapi tidak peduli. Uruo dan raksasa itu 
melanjutkan percakapan pribadi mereka. -- Tuan, bukankah ini terlalu berlebihan? Jadwal 
yang dijanjikan adalah tiga jam dari sekarang ...... -- Diamlah kau bajingan. -- Tetap saja ...... 
ini tidak seperti kita memintanya secara gratis. Kami membayarnya. -- Pembayaran itu 
tidak ada artinya baginya. Dia hanya melakukan ini untuk bersenang-senang, jadi jangan 
gugup dan buat dia berubah pikiran, apakah kamu mengerti? -- ...... Ya saya mengerti. 

Pemimpin Aliansi Pemain, Uruo. Yang kedua, Berkman. Keduanya adalah yang memiliki 
level tertinggi di antara semua pemain, masing-masing memiliki level 327 dan 289. Mereka 
memang berlevel tinggi, tetapi mereka masih belum cukup untuk berburu di area gerbang 
utara di mana monster dengan level minimum 401 berkeliaran. Jika bukan karena proyeksi 
Lee JungYup, mereka tidak akan berhasil sampai ke pojok area gerbang utara hidup-hidup. 
Itu karena Lee JungYup sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan selamat, 
dan mereka berburu monster tingkat tinggi dengan memiliki keterampilan yang siap 
sebelum bertemu monster itu. Proses keseluruhan benar-benar tidak mungkin tanpa 
bantuan Lee JungYup. Inilah salah satu alasan mengapa Uruo bersikap sopan padanya. 

'Selain itu, sepertinya tidak ada yang bisa kita lakukan tentang dia ......' 



[Zenith Pendekar Lee JungYup] [493Lv] 

Dalam tiga tahun terakhir, Lee JungYup adalah praktisi dengan tingkat pertumbuhan 
tercepat. Dari menjadi First-Rate, dia mencapai level puncak Zenith dalam satu tarikan 
napas. Dia sekuat itu. Jika Uruo bertengkar dengan Lee JungYup karena kebanggaan, 
kemungkinan besar itu hanya akan mengakibatkan kehancuran Aliansi Pemain. 

-- Tapi Pak, saya mendengar rumor aneh beredar di antara pemain. -- Apa. -- Mereka bilang 
ada pemain yang naik 60 level hanya dalam satu minggu. -- ...... Lanjutkan. -- Saya 
mendengar dia berkeliling di ruang bawah tanah Goblin dengan kecepatan yang luar biasa, 
dan dia bahkan tidak berada di pesta. Sebaliknya dia berburu sendiri. Tampaknya dia tahu 
sesuatu yang tidak kita ketahui. Mungkin dia memiliki keterampilan tersembunyi. " -- 
Keterampilan tersembunyi ...... 

Keterampilan tersembunyi. Secara teknis, tidak ada yang namanya SISTEM, tetapi pemain 
merujuk keterampilan khusus dengan efisiensi luar biasa dan kekuatan penghancur seperti 
itu. Spesialisasi Uruo, 'Sphere of Massive Concentration, "dihitung di antara yang disebut 
keterampilan tersembunyi. Uruo menjilat bagian dalam mulutnya. Berita itu cukup 
menarik baginya. 

-- Jadi orang ini, berapa levelnya saat ini? -- Saya mendengar dia sekitar 180 sekarang. -- 
Dapatkan beberapa dengusan untuk membawanya padaku. Saya akan mendapatkan 
informasi darinya sendiri. -- Ya saya mengerti. 

"Daftar Keterampilan." 

Uruo memasang senyum menyeramkan dan melihat daftar keahliannya. 

'Keterampilan tersembunyi adalah pemborosan bagi babi malas.' 

Uruo tersenyum mengira ini akan enak. 

  * 

"Oh, akhirnya, kamu level 190!" "Selamat. Aku belum pernah melihat orang sepertimu yang 
bisa naik level secepat ini! " "Haha terima kasih." 

Vulcan, yang berantakan dengan darah goblin, berkata sambil tersenyum. Anderson 
mencuci peralatan Vulcan dengan sihir air dan bertanya, 

"Jadi, kamu akan melewati gerbang barat dan langsung ke gerbang selatan?" "Ya, kupikir 
akan ada terlalu banyak pertarungan memperebutkan tempat berburu di area level 200 ...... 
Juga, aku memeriksa sedikit dan berpikir aku bisa menangani perburuan di area gerbang 
selatan." "Tentu saja, bagaimanapun juga, kamu bisa menangani ruang bawah tanah Goblin 
sendirian ketika kamu masih di bawah level 120 ......" 



Anderson berhenti saat menyadari perbedaan mencolok antara dirinya dan Vulcan. Vulcan 
sedang mengamati Anderson yang mengambil waktu sejenak untuk berpikir, lalu Vulcan 
membuka inventarisnya untuk menuangkan item. 

USUSUSUSUSU 

"Ini adalah hadiah terakhirku. Silakan gunakan dengan baik. " "Oh tidak, begitu banyak 
item level tinggi ......" "Aku tidak akan membutuhkannya sama sekali." 

Tujuh pria paruh baya tersentuh oleh kemurahan hati Vulcan. Anderson tiba-tiba 
mengulurkan tangan dan menjabat tangan Vulcan. "Terima kasih, sungguh, terima kasih 
banyak." "... ..Aku memberikan ini sebagai imbalan atas informasi, jadi kamu tidak perlu 
terlalu berterima kasih padaku." 

Vulcan menjadi malu, jadi dia dengan canggung menerima ucapan terima kasih Anderson. 
Ketika Vulcan baru saja akan berbalik dan kembali ke kota Baloong, Anderson berkata, 

"Kamu harus ingat apa yang aku katakan." "Maksudmu Aliansi Pemain? Saya tidak berpikir 
saya akan bertemu dengan mereka. " 

Vulcan menanggapi dengan acuh tak acuh. Anderson memukul dadanya seolah-olah dia 
terluka karena api di dadanya. Anderson melanjutkan, 

"Aku tahu kamu luar biasa. Saya juga tahu Anda tidak akan kesulitan naik level seperti 
kami. Namun, orang-orang itu benar-benar bajingan, busuk sampai ke inti. Ketika mereka 
mendengar tentang kecepatan naik level yang konyol, mereka akan mencoba mendekati 
Anda dengan cara apa pun yang mereka bisa. Para pemimpin di kelompok itu ...... " 

Anderson menghela napas panjang dan melanjutkan, 

"Mereka adalah bajingan yang mengeksploitasi pemain level rendah seperti vampir 
penghisap darah." "Kurasa aku tidak perlu takut pada mereka bahkan jika aku berlari ke 
arah mereka ......" 

Jika Vulcan mengingatnya dengan benar, pemimpin Aliansi Pemain sedikit di atas level 300. 
Dengan level seperti itu, mereka bukanlah ancaman bagi Vulcan. Ini adalah kesimpulan 
yang dibuat setelah mengamati pemain lain. Kelompok Anderson seperti karakter video 
game. Gerakan mereka kaku dan kurang fleksibel. Keterampilan individu mereka cepat dan 
kuat, tapi itu saja. Mereka bergerak seperti karakter yang dikendalikan oleh keyboard dan 
mouse, mengulangi gerakan menghindar dan menyerang yang tidak wajar. Vulcan bisa 
mengetahui banyak celah dalam pertahanan mereka. 

'Tidak peduli bagaimana pertarungannya berakhir, tidak ada alasan aku akan kalah.' 

Vulcan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anderson. 



"Pokoknya, terima kasih atas nasehatnya. Juga, tolong latih untuk ahli juga. Jangan hanya 
fokus untuk mendapatkan poin pengalaman. Jika terlalu sulit, kembalilah ke Tn. Filder dan 
latih. Anda harus menyelesaikan Babak 1 dan kembali ke dunia asal Anda. " "Ugh, kalau 
menyangkut pemilik pub itu, tidak, terima kasih. Aku masih tidak bisa melihatnya saat aku 
pergi ke sana untuk minum. " "Jika kamu terus mencari cara yang mudah, akan sulit 
mencapai level 300." "Hahahaha! Ya, benar! Saya hanya perlu melewati level 200. Setelah 
Anda sampai di sana, Anda bisa tinggal di kota Beloong tanpa diperlakukan seperti 
kotoran! " "...... Babak 1, apakah Anda tidak akan pernah mengalahkannya selama sisa hidup 
Anda?" "Yah, biarpun aku kembali sekarang, keluargaku sudah lama meninggal ...... 
Rencananya adalah kembali saat aku muak dengan kehidupan di sini. Ha ha ha." Menonton 
Anderson tertawa membuat Vulcan juga tertawa karena kecewa. 

'Mungkin lebih baik bagi mereka untuk menyerah sekarang. Itu akan menenangkan pikiran 
mereka. ' 

Vulcan berpikir tentang apa yang akan dia lakukan jika bakatnya biasa-biasa saja seperti 
orang-orang ini, tetapi kemudian dia mengabaikannya. Itu adalah pikiran yang tidak 
berguna. Vulcan tidak berniat menyerah begitu saja. Itu yang paling penting. Vulcan 
mengucapkan selamat tinggal pada Anderson dan berjalan menuju kota Beloong. 

  * 

Vulcan dengan santai berjalan kembali, tetapi dia melihat tiga orang mendekat. 

'Sepertinya mereka pergi ke penjara bawah tanah Goblin.' 

Mereka memiliki 170 hingga 180 level, jadi sepertinya mereka akan membuat putaran di 
ruang bawah tanah sebagai grup. Vulcan baru saja akan mengurus urusannya sendiri dan 
berjalan melewati mereka, tetapi ketiganya menghalangi jalannya. Wajah mereka semua 
kosong seolah-olah memakai masker. Vulcan mengetahui bahwa orang-orang itu pasti dari 
Aliansi Pemain. 

"...... Apa kamu dari aliansi?" Tangan Dewa Matahari. "Kembang Api Badut." Teknik Lima 
Elemen Chi. 

Setiap orang asing memulai keterampilan tanpa menjawab pertanyaan Vulcan. Energi 
mengelilingi para pria saat mereka masing-masing mengaktifkan teknik khusus mereka. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Ha ha." 

Vulcan tertawa dengan suara rendah. Vulcan telah bergaul dengan semua orang di kota, 
Filder, Berenere, Logweed, dan bahkan kelompok Anderson. Sudah lama sekali sejak 
Vulcan merasakan niat bermusuhan manusia lain. 

'Sepertinya saya lupa di mana saya berada.' 



Vulcan menjalani kehidupan yang agak damai di Asgard dibandingkan dengan keadaan di 
benua Rubel, dan itu membuatnya lupa bahwa ini adalah Asgard, tanah para Dewa. Itu 
adalah dimensi yang penuh dengan bahaya dengan makhluk yang memiliki kekuatan 
seperti dewa berkumpul di satu tempat. 

Kekuatan Dewa Petir. Vulcan tersenyum keras saat dia merasakan kekuatan petir 
memenuhi di dalam tubuhnya. Vulcan bisa melihat ketiga pria yang terlihat lengah saat 
mereka menghadapi kekuatan tak terduga yang ditampilkan oleh Vulcan. 

"Sepertinya Anda meremehkan saya karena level 190 saya." "......" 

Vulcan menyaksikan ketiganya mundur dengan panik. Vulcan berkata dengan suara kasar 
seolah dia sedang mengunyah dan meludahkan kata-kata, 

"Saya akan menunjukkan kepada Anda bahwa level bukanlah segalanya." 



Chapter 19 
Max Level Newbie Bab 19 Lima orang sedang berjalan di sepanjang jalan setapak yang 
terletak di arah selatan kota Beloong. Mereka tampak lelah seolah-olah mereka baru saja 
kembali dari menyelesaikan pertempuran yang sulit. Miluwall, lelaki dengan bekas luka di 
tengah hidungnya, berkata, 

"Ugh, aku merasakan ini setiap kali aku datang ke sini, tapi gerbang selatan sangat kuat. 
Meskipun itu adalah gerbang selatan, mengapa sangat berbeda dari yang lain? " "Aku tahu. 
Kami semua berada di level pertengahan 200. Tidak masuk akal kalau kita kalah sebanyak 
ini oleh 300 monster level. " "Nah, apakah ada yang normal di sini? Monster Asgard selalu 
lebih kuat dari level mereka. " "Itu benar... masih." 

Miluwall dengan santai menoleh dan menatap Uruo, pemimpin Aliansi Pemain. 

"Bos berburu monster dengan level yang lebih tinggi darinya." "Hei, apakah kita sama 
dengan bos?" "Orang bodoh ini sudah gila. Anda tidak bisa membandingkan kami dengan 
bos. " "Aku tahu. Saya tahu itu. Tetap saja, saya cemburu. Kami semua adalah pemain 
seperti dia, tetapi kami mengalami kesulitan dan berkeringat seperti babi melawan 
monster dengan level yang sama dengan kami. Tidak seperti kita, bos sendirian membunuh 
monster dengan level 20-30 lebih tinggi darinya. " 

Miluwall mundur karena semua ketidaksepakatan dari rekan-rekannya menghujani dia, 
tapi dia tetap tidak akan melepaskan topik itu. Raksasa yang mendengarkan kata-katanya 
dalam diam, Berkman, akhirnya membuka mulutnya. 

"Jika kamu cemburu, tutup jebakanmu dan setidaknya tingkatkan keahlianmu." "Ah, kakak, 
kamu sudah tahu apa yang aku pikirkan tentang itu." "Karena Anda telah mengabaikan itu 
selama beberapa dekade, Anda tidak berhak membuat komentar seperti itu tentang bos." 

Seolah Berkman mencoba menunjukkan bahwa dia tidak hanya berbicara, tinjunya terus-
menerus menembus udara. Dia tampak seperti sedang berbaris maju dan melakukan tinju 
bayangan pada saat yang bersamaan. Menonton Berkamn, Miluwall berkata, 

"Tidak mungkin, saya tidak punya bakat untuk bekerja keras, jadi itu tidak akan berhasil. 
Orang lain salah mengira itu. Mampu terus mengulangi sesuatu yang tidak ingin Anda 
lakukan, itu dianggap sebagai bakat. Sedangkan untuk saya, saya tidak punya itu, jadi saya 
rasa itu tidak akan berhasil. " "Kalau begitu diam dan lakukan tugas kita." "Ya tentu saja. 
Saya akan sangat puas jika saya mendapatkan posisi manajemen di aliansi. " 

Miluwall akan tertawa terbahak-bahak untuk mengungkapkan bahwa dia benar-benar 
berpikir seperti itu. Pada saat itu, 

LEDAKAN! 



Bola energi yang dikendalikan Uruo meledak di dekat bagian atas kepala Miluwall. 

"......" 

Miluwall menelan ludah dan mengalihkan pandangannya ke arah Uruo. Dia bisa melihat 
Uruo yang memiliki wajah sangat tegas seolah-olah dia memakai topeng besi. 

"Kamu masih belum kehilangan sikap malasmu." "......" "Jika kamu adalah pria yang berhasil 
menjadi makhluk terkuat di dimensi masa lalumu, setidaknya berperilaku seperti 
seseorang yang berstatus seperti itu." 

Mata Uruo menunjukkan niat membunuh yang tertekan tapi pasti. Pada saat itu, Miluwall 
tiba-tiba menyadari bahwa dia melakukan kesalahan dengan kata-katanya. 

'Sial. Aku benar-benar tahu kemalasan membuat bos jengkel ...... ' 

Akhir-akhir ini, ketika datang ke olok-olok ringan, Uruo tidak menjaga antrean. Alhasil, 
Miluwall berbicara terlalu leluasa. Miluwall bisa merasakan bibirnya terbakar penyesalan. 
Jika merasa seperti sesuatu yang tidak terlihat menguasai hatinya. 

'Jangan mencoba membuat alasan. Saya hanya harus mengatakan saya minta maaf dan 
meminta pengampunan. ' 

Merasa tertekan, Miluwall membuka mulut menanggapi komentar Uruo. 

"Ya, permintaan maaf saya ......" 

CHIGIGIGIGIC! 

KUUAK! 

Sebuah sambaran petir datang entah dari mana dan menghantam punggung Miluwall. 

"Miluwall! Ini... Ini penyergapan! " 

Segera, keempat pria itu menoleh ke arah asal petir itu. Di arah itu, ada, 

THUMP... THUMP... PAZIZIZIC! 

Ada seorang pria mendekat dengan pisau yang menyemburkan bunga api kuning ke mana-
mana. 

"Orang itu, pasti orang bodoh itu." "Sepertinya begitu. Levelnya ...... 190 kan? " "Iya. Tapi dia 
tampaknya jauh lebih kuat dari level biasa 190. " "Bagaimana dia tahu untuk datang ke 
sini?" "Sepertinya para minion gagal dalam operasi mereka untuk membawanya masuk." 
"Para idiot tulang kepala itu." 



Sementara Berkman dan Uruo melanjutkan percakapan mereka, pria yang dikelilingi petir 
melanjutkan pendekatannya ke arah mereka. Tak lama kemudian, dia sudah berada dalam 
jarak kurang dari seratus kaki. Uruo hanya menatap si Petir sebentar, lalu berkata, 

"Kamu. Identifikasi diri Anda. " "Saya?" 

Pria pencahayaan, Vulcan, mengangkat dagunya dan berkata, 

"Saya orang yang datang ke sini untuk mendapatkan pembayaran dari Anda atas 
ketidaksopanan Anda." "Untuk seseorang yang ada di sini untuk mendapatkan bayaran atas 
kekurangajaran saya, level Anda tampaknya terlalu rendah." 

Dua pria yang memegang pedang dua tangan raksasa melangkah maju. Vulcan memeriksa 
level mereka. 

[Pendekar Kelas Dua Turan] [255Lv] 

[Pendekar Kelas Dua Huran] [251Lv] 

Apakah kalian berdua bersaudara? "Ya. Bagaimana kamu tahu?" "Nama Anda." "Ah, tentu 
saja. Ngomong-ngomong, Anda tampaknya tidak memiliki cukup untuk mendapatkan 
pembayaran dari kami atas ketidaksopanan kami? " "Karena kalian terus mengatakan itu, 
itu berarti kamu melakukan sesuatu yang harus aku minta agar kamu bayar." "Uh, itu ......" 
"Berhentilah menghiburnya." 

Kata Uruo dingin. 

"Tangkap dia dan seret dia ke sini. Kita bisa bercakap-cakap dari sana. " "Ya, mengerti!" 

Vulcan menyaksikan kedua bersaudara itu berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah. 
Vulcan berteriak, 

"Sedangkan untukku, aku lebih suka mengobrol dulu lalu bertengkar." "Tidak akan ada 
percakapan untuk Anda." "Kalian adalah orang-orang yang memilih bertarung denganku 
lebih dulu, namun kamu tidak punya niat untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Hei, 
bukankah kalian Aliansi Pemain atau semacamnya? " "Betul sekali. Anda bertengkar 
dengan kami karena mengetahui itu? " "Kamu adalah orang-orang yang memilih bertarung 
denganku lebih dulu. Apakah kamu bodoh? " "Oh, bajingan ......" 

Dari keduanya, kepala botak di sebelah kiri paling gelisah. Vulcan menyaksikan saat dia 
berubah menjadi sangat merah ke puncak kepalanya karena marah, dan berkata, 

Tenang, Tuan Bersih. "Apa! Dasar bodoh! " "Hei kamu bajingan! Apakah kamu tidak 
mendengarku! Aku bilang hentikan obrolannya! Tangkap dia dan bawa dia ke sini! " 

LEDAKAN! 



Sebuah kawah terbentuk di tanah yang diinjak Uruo dengan keras. Mata Turan dan Huran 
bergetar. 

"Jika Anda tidak memiliki kecerdasan untuk itu, selesaikanlah dengan kekuatan Anda. Aku 
akan memberimu tiga menit, jadi bawa dia berlutut saat itu. " 

Mendengar perintah Uruo, si botak berhenti berpikir dan mulai mengucapkan perintah 
skill. 

"Pedang Energi Pembunuh Surgawi! Maju!" 

Kepala botak yang dikelilingi oleh bilah energi berwarna hitam, Turan, menyerbu ke arah 
Vulcan. Dengan setiap langkah yang diambil Turan, tanah hancur berantakan dan pecahan 
batu beterbangan ke mana-mana, dengan jelas menunjukkan intensitas kekerasan teknik 
Turan. 

"Tapi itu terlalu sederhana." 

Vulcan memiliki sedikit ekspektasi terhadap Turan karena ia adalah pemain level tinggi, 
tetapi menyaksikan tekniknya membuat wajah Vulcan menjadi dingin dan kaku karena 
kecewa. Vulcan dengan ringan menghindar dan menghindari Turan yang menyerbu ke 
arahnya. Namun, itu bukanlah akhir dari serangan Turan. 

"Pelacakan Target!" 

'Apa!' 

Vulcan hendak memberikan rasa Hellfire-nya kepada Turan yang baru saja melewatinya. 
Namun, Turan tiba-tiba berubah arah dengan cara yang sama sekali menentang hukum 
momentum, dan Turan datang ke Vulcan. Itu membuat Vulcan terengah-engah. 

"Ya! Sky Shattering Lone Sword! " 

KUAAANG. 

Tentu saja, serangan itu bukanlah ancaman bagi Vulcan. Dia tertangkap basah oleh aksi 
menantang fisika yang dilakukan oleh Turan. Jika Vulcan adalah jenis yang terkena semua 
serangan bernama norak ini, dia tidak akan pernah selamat dari pelatihan Logweed. Vulcan 
mundur dengan mundur beberapa langkah. Vulcan baru saja akan menembakkan petir dari 
pedangnya sehingga Turan tidak bisa segera mengikutinya, tapi kemudian dia merasakan 
kompresi ruang tepat di belakangnya. Itu Huran, yang hanya menonton pertempuran 
sampai saat ini. 

"Berkedip." 

Dengan suara pelan seperti bisikan, Blink dimulai. Dalam sekejap, Huran menutup jarak 
seratus kaki dan mencoba menusuk Vulcan dengan pedang raksasanya. Vulcan melompat 



tinggi untuk menjauh dari jangkauan serangan kedua bersaudara itu. Saudara-saudara itu 
mengharapkan Vulcan untuk mundur, jadi mereka mengambil posisi dalam persiapan, 
tetapi mereka menyadari Vulcan tetap berada di udara. Saudara-saudara mengeluh, 

"Apa ini? Dia bahkan tidak menggunakan skill apapun jadi kenapa dia masih mengambang? 
" "Mungkin beberapa item. Orang bodoh ini, ada alasan mengapa dia lebih kuat dari 
levelnya. " "Hati-hati mulai sekarang juga. Dia mungkin memiliki lebih banyak di lengan 
bajunya. " 

'Kekuatan saya bukan karena peralatan saya.' 

Vulcan mengeluh di dalam saat dia memelototi keduanya, berpikir, 

'Sungguh sekelompok idiot.' 

Tetap saja, ada satu hal yang bisa dipelajari Vulcan dari mereka. 

" Ada keuntungan bertarung seperti pemain. " 

Bahkan jika itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak mungkin bagi seniman bela diri atau 
penyihir, itu masih mungkin dengan kekuatan skill pemain. Pemain memiliki kemampuan 
yang bisa membuat lubang pada hukum fisika atau akal sehat dalam aliran serangan dan 
pertahanan. Vulcan sangat tertarik dengan ini. 

'Saya berlatih selama bertahun-tahun dengan cara tradisional, dan sepertinya saya menjadi 
kaku dalam pertarungan saya.' 

Metode tempur pemain; ada baiknya menginvestasikan waktu dan belajar. 

"Hei, apakah kamu ayam?" "Cepat turun. Kami saudara besar mulai lelah. " Keduanya 
melemparkan bilah energi ke Vulcan beberapa kali, tetapi mereka menyerah setelah 
menyaksikan Vulcan menghindarinya dengan mudah. Sebaliknya, mereka mulai 
mengganggu Vulcan dengan kata-kata mereka. Vulcan merasa dia berurusan dengan dua 
lalat yang mengganggu. 

'Aku sedang berpikir sejenak ...... Yah, aku bisa melakukannya nanti dengan kecepatan yang 
mudah.' 

Vulcan perlahan turun ke permukaan. 

"Ha ha. Apa ini? Apakah Anda mencoba untuk membuat rencana atau sesuatu? " "Sekarang 
setelah kamu merasakannya, itu sulit untuk ditangani, bukan? Jika demikian, mengapa 
Anda tidak melayang di udara lagi? Begitu bos kami masuk, itu akan menjadi akhir untuk 
Anda. " "Aku sedang berpikir sejenak ......" "Uh?" "Saya tipe orang yang tidak begitu mudah 
mempercayai kata-kata orang lain. Bahkan ketika seseorang menjelek-jelekkan orang lain, 
pada awalnya, saya tidak mempercayai apa yang saya dengar. Saya berusaha untuk tetap 
netral sampai saya melihatnya sendiri. " 



Turan dengan kasar menggaruk kepalanya yang botak dengan tangan kirinya dan berkata, 

Omong kosong macam apa yang kamu bicarakan? 

Vulcan menjawab, 

"Yah, tidak ada yang istimewa. Ini adalah kesimpulan yang saya dapatkan setelah 
mengalaminya sendiri dan menganalisisnya dengan cermat. " 

Vulcan bangkit dan membuka tangan kirinya ke arah langit. 

"Kalian memang sampah." "...... si kerdil kecil ini." "Bola Api Tak Terbatas, Bola Api Tak 
Terbatas, Bola Api Tak Terbatas". 

Bongkahan api sebesar kepalan keluar dari telapak tangan Vulcan. Dengan inisiasi setiap 
keterampilan, lima bola muncul. Melihat ini membuat saudara-saudara merasa terancam. 
Turan dengan cepat meneriakkan kata aktivasi skill, 

"Biaya!" 

BAAM! 

Turan menyerang Vulcan seperti bola meriam. Vulcan menghadapi Turan sambil 
tersenyum. Vulcan mengendalikan Infinite Flame Spheres, menyelaraskan sepuluh dari 
mereka di sepanjang jalur antara lintasan Turan menuju dirinya sendiri. Itu dilakukan 
dengan kecepatan luar biasa yang tidak akan pernah bisa ditanggapi oleh Turan. 

"Apa......!" 

BOOMBOOMBOOMBOOMBOOMBOOM! 

Serangkaian ledakan terjadi, dan awan debu gelap bermunculan dari ledakan tersebut. 
Turan mengalami kerusakan parah sebelum mendekati Vulcan. Turan benar-benar jatuh ke 
tanah seperti bintang laut dengan tangan dan kakinya terentang sepenuhnya. 

"Kamu... Kamu adik kecil bodoh ......" "Adik laki-lakimu yang bodoh itu lebih gesit dan lebih 
merupakan ancaman daripada kamu." "Dasar bajingan ...... Blink!" 

Huran hendak mengatakan sesuatu, tapi tanpa ragu-ragu, dia tiba-tiba menggunakan Blink. 
Pedang Vulcan memotong gambar setelah Huran. Vulcan bersiul dan meletakkan 
pedangnya di bahunya. 

"Melarikan diri dan memberikan dukungan. Anda tidak tahu bagaimana melakukan hal 
lain. " "Dasar bodoh! Kuda Surgawi ...... " 

LEDAKAN! 



Sebelum Huran selesai meneriakkan perintah keterampilan, Bola Api Tak Terbatas 
menyerang kepala Huran. Huran dengan cepat mengangkat pedang raksasanya untuk 
mempertahankan dirinya, tapi dia tidak bisa menahan skillnya untuk terputus sebelum 
aktivasi. 

"Mampu meneriakkan perintah aktivasi adalah nyawa para pemain. Namun Anda bahkan 
tidak dapat berkonsentrasi padanya dengan benar dengan sedikit gangguan ini. Inilah 
mengapa saya mengatakan Anda lebih buruk dari saudara Anda. " "Tutup jebakanmu! Sky 
Shattering Lone ...... " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only LEDAKAN! 

Sebuah Bola Api Tak Terbatas terbang ke arahnya sekali lagi dan menghentikan teriakan 
perintah keterampilannya. Huran, dalam keadaan marah, menyerang Vulcan. Di sisi lain, 
dalam cara Vulcan memandang Huran, tidak ada tanda-tanda ketakutan. Faktanya, ekspresi 
Vulcan sangat damai dan tenang. 

"Dan ini adalah bagian terpenting ......" "Dasar brengsek!" 

Pedang raksasa itu terangkat tinggi, siap memotong Vulcan menjadi dua. Vulcan 
melihatnya dengan mata tenang, dan dalam kecepatan kilat dia menembus tepat di depan 
perut Huran. 

"......!" Tinju Petir. 

PUUUK. 

Mata Huran membelalak sejenak, dan kemudian segera kehilangan fokus saat dia 
kehilangan kesadaran. Huran meneteskan air liur saat dia jatuh ke bahu Vulcan. Vulcan 
mendorong tubuh Huran dan menambahkan satu hal lagi. 

"Selain keahlianmu, gerakanmu sangat buruk." 



Chapter 20 
Max Level Newbie Bab 20 Keheningan yang tidak nyaman mengalir di antara mereka yang 
berada di lapangan selatan kota Beloong. Bahkan ketika Vulcan melemparkan kedua 
pemain yang tidak sadarkan diri itu ke belakang, keheningan yang tidak nyaman terus 
berlanjut. Vulcan bisa merasakan tatapan Berkman yang terkejut dan tatapan tajam Uruo 
yang terkontrol pada saat yang sama. Setelah melihat tatapan Uruo, Vulcan merasakan 
bayangannya tentang pemimpin Aliansi Pemain hancur sedikit demi sedikit. 

'Sepertinya dia bukan hanya preman yang hanya tertarik untuk mengeksploitasi pemula.' 

Mata Uruo adalah mata seseorang yang memiliki tujuan, keyakinan. Namun, Vulcan tidak 
terlalu penasaran tentang itu. Vulcan datang ke sini untuk mengakhiri semuanya sekali dan 
untuk selamanya karena dia khawatir Aliansi Pemain tidak akan berhenti mengganggunya 
jika dia meninggalkannya. 

"Jadi sekarang, apakah kamu ingin mengobrol?" "Kakak, izinkan aku untuk ......" "Tidak." 

Uruo menghentikan Berkman yang melangkah maju. 

"Apakah kamu tidak merasakan kekuatannya? Anda bukan tandingannya di level Anda. " 
"Itu ......" "Juga, aku punya sesuatu yang membuatku penasaran. Untuk sesaat. " 

Uruo mengambil langkah menuju Vulcan. Wajah Uruo tanpa ekspresi seolah-olah dia 
memakai masker. Hanya matanya yang tajam dan bersinar. 

"Dibandingkan dengan levelmu, kemampuanmu cukup mengesankan." "...... Terima kasih 
atas pujiannya." "Saya hanya menyatakan kebenaran dengan cara yang jujur." "Kalau 
begitu, aku akan memberitahumu yang sebenarnya. Antek Anda, mereka mengerikan. 
Keterampilan mereka kuat, tetapi yang lainnya berantakan. " "Saya mengakui itu. Saya 
memilikinya di bawah saya hanya karena mereka tidak seburuk sampah seperti Pemain 
lainnya. " "...... Mood ini, itu tidak benar. Bukankah kau sengaja bertengkar denganku? " 

Vulcan memikirkan tentang tiga yang dia temui di gerbang timur. Pada saat itu, mereka 
datang ke Vulcan dengan niat yang keras, seolah-olah mereka akan memotong satu atau 
dua kaki untuk diambil tanpa ragu-ragu, tapi mood di sini dengan Uruo tiba-tiba berubah 
menjadi sesuatu yang berbeda. 

"Aku salah tentang kamu. Saya pikir Anda hanyalah babi kecil dengan kalung mutiara di 
lehernya, jadi saya memperlakukan Anda dengan sembarangan. Untuk itu, saya minta maaf. 
" "Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan." 

Vulcan tidak berusaha menyembunyikan fakta bahwa dia merasa tidak nyaman. 
Sebaliknya, ia menendang kerikil di tanah, yang terbang dalam lintasan busur, mendarat 
dan berguling, dan akhirnya berhenti di kaki Uruo. 



Saya ingin mendengar penjelasan yang tepat. "Tentu saja. Tapi pertama-tama, saya akan 
menanyakan satu hal dulu. " "Apa itu." 

Suara serius keluar dari mulut Uruo. 

"Apa pendapat Anda tentang para Pemain?" "...... Tentang apakah ini? Pemain adalah 
Pemain. " 

Faktanya, Vulcan tidak memiliki pendapat khusus tentang para Pemain. Sejak awal, Vulcan 
tidak punya cukup waktu untuk memikirkan orang lain. Ternyata tidak demikian halnya 
dengan Uruo. 

"Kamu tidak punya pendapat setelah melihat babi-babi itu. Anda pasti benar-benar kerdil 
yang tidak tertarik pada orang lain. " "Saya dalam situasi di mana saya cukup sibuk, jadi ya 
Anda benar tentang itu. Jadi, mengapa Anda mengkritik Para Pemain? " "Karena mereka 
tidak berusaha." 

'Sekarang tentang apa ini?' 

Vulcan akan segera berbicara kembali, untuk menanyakan mengapa dia terus-terusan 
mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, tetapi Vulcan tiba-tiba memikirkan apa 
yang dikatakan Anderson. Anderson mengatakan dia akan puas hanya dengan menjadi 
level 200, dan mengingat itu menghentikan Vulcan. 

"Pastinya, orang tampaknya telah kehilangan konsep memiliki tujuan setelah datang ke 
Asgard." 

Namun, itu tidak relevan dengan Vulcan, jadi dia tidak peduli tentang itu. Sejak awal, 
Vulcan berpikir mengapa dia harus mencampuri cara hidup orang lain. 

"Apa yang Anda katakan itu benar, tetapi itu hanya hasil dari orang-orang yang memilih 
untuk menjalani hidup dengan cara mereka sendiri. Mengapa Anda menjadi kesal karena 
itu? Saya tidak mengerti. Uruo ...... apakah itu namamu? " "Betul sekali." "Oke, Uruo. Anda 
tidak berhak mengkritik dan mencap mereka sebagai babi. " "Bagaimana jika saya memang 
memiliki hak, lalu apa yang akan Anda lakukan?" "......Apa?" "Sebagai pemimpin yang 
mewakili aliansi para Pemain, dan sebagai orang dengan level tertinggi di antara semua 
Pemain, saya tidak bisa hanya duduk dan melihat mereka mencemari martabat para 
Pemain." 

'...... Sekarang untuk apa pembicaraan gila ini?' 

Vulcan begitu tersesat dengan omong kosong Uruo sehingga dia tidak bisa memikirkan 
tempat yang baik untuk mulai mempertanyakan Uruo. Vulcan tidak bisa menjaga tangan 
dan kakinya tetap tenang karena kekonyolan Uruo. Vulcan juga tidak bisa mengontrol 
ekspresi wajahnya dengan baik. Vulcan nyaris tidak menahan diri untuk tidak tertawa 
meremehkan. Dia berkata, 



"Saya tidak mengerti apa pun yang Anda bicarakan. Martabat para pemain, tentang apa ini? 
Dimana benda seperti itu? Orang-orang hanya hidup dengan cara yang paling nyaman bagi 
mereka. " "Saya mendengar Anda dilatih di bawah Filder. Sepertinya Anda tidak tahu apa-
apa tentang kota Beloong. " "......" 

Sebenarnya, selain lokasi tempat berburu dan informasi tentang monster, Vulcan hampir 
tidak tahu apa-apa, jadi dia kehilangan kata-kata saat ini. Uruo mengenali keheningan 
Vulcan sebagai pengakuan atas pernyataannya, dan Uruo melanjutkan penjelasannya. 

"Tahukah Anda berapa banyak orang yang tinggal di kota Beloong?" "Sekitar dua puluh 
ribu, bukan?" "Betul sekali. Jumlahnya memang tidak banyak, tapi jumlahnya juga tidak 
sedikit. Ketika ada banyak orang yang berkumpul di sebuah kota, apakah menurutmu 
masuk akal bagi setiap orang untuk beroperasi secara mandiri tanpa menjadi bagian dari 
faksi? " "...... Apa maksudmu ada organisasi?" Ada tiga faksi. 

'Ini pertama kalinya aku mendengar tentang ini.' 

Di satu sisi, itu sudah jelas. Seperti yang dikatakan Uruo, tidak mungkin orang-orang tidak 
terpecah-pecah jika ada dua puluh ribu orang di kota. Apalagi, situasi konstituen di kota 
Beloong dibuat sangat mudah untuk memecah belah masyarakat berdasarkan asalnya. 

"Apa yang dilakukan Mr. Anderson dengan tidak memberitahuku sesuatu seperti ini." 

Vulcan, yang tenggelam dalam pikirannya, mendengarkan lebih banyak penjelasan Uruo. 

"Saya menduga pasti ada pecahan Murim, Powel, dan Pemain." "Salah. Pemain tidak 
dianggap sebagai faksi. " "...... Untuk alasan apa?" 

Vulcan menatap Uruo, terlihat bingung dan mempertanyakan alasannya. Pada saat itu, 
untuk pertama kalinya, wajah Uruo menunjukkan apa yang bisa dianggap sebagai ekspresi. 
Ekspresinya mencerminkan rasa malu dan amarah. 

"Tanpa bakat dan usaha, kurang dalam kemampuan, para Pemain bahkan tidak bisa 
diperlakukan sebagai sebuah faksi." "Bersenandung......" 

Uruo gelisah dengan emosinya, dan dia bahkan gemetar sedikit. Uruo tenggelam dalam 
pikiran dan emosinya. Dia memancarkan atmosfir yang menyatakan tidak ada yang berani 
mengganggunya, tapi Vulcan sangat penasaran tentang apa faksi terakhir itu, jadi dia tetap 
melemparkan pertanyaan itu. 

"Jika itu masalahnya, lalu apa faksi terakhir?" "...... Orang yang bekerja di bawah Enam Kota 
Beloong." "Ah, maksudmu orang-orang itu." 

Dalam kasus Vulcan dan Dokgo Hoo, mereka berdua berpisah setelah menyelesaikan 
pelatihan, tetapi beberapa peserta pelatihan mengagumi kekuatan Enam dan memilih 
untuk menjadi anggota patroli, klinik, kandang kuda dan lain-lain untuk membantu Enam 
dan terus menerima latihan. 



"Baiklah. Sekarang saya mengerti ada faksi di kota Beloong. Tapi, jadi bagaimana dengan 
itu? " "Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Pemain menderita penghinaan bahkan 
tidak diakui sebagai faksi. " "Itu sungguh memalukan, tapi para Pemain lebih lemah 
daripada yang dari Powel atau Murim, jadi apa yang bisa dilakukan tentang itu?" "Itu dia. 
Anda sampai pada poin utama. " 

Seperti seorang politisi yang mengambil jeda lama sebelum memulai pidatonya yang 
panjang, Uruo menarik napas dalam-dalam dan menceritakan pikirannya kepada Vulcan. 

"Para bajingan yang disebut Pemain tidak berusaha. Mengingat kesulitan yang jauh lebih 
tinggi di Asgard, mereka sudah lama membuang pikiran mereka tentang kembali ke dunia 
asal mereka. Lebih dari separuh Pemain hanya bisa berburu goblin gelandangan setiap hari 
untuk menghasilkan cukup uang untuk membeli minuman. " "......" "Meskipun Filder 
menekankan berulang kali sampai bibirnya mengering, kurang dari sepersepuluh dari 
pemain berlatih untuk ahli. Katakanlah mereka menyerah karena butuh sepuluh atau 
seratus tahun untuk naik peringkat? Tidak. Bajingan ini hanya ingin mengejar metode 
mudah dan masih diperlakukan seperti di dunia sebelumnya. " 

Uruo meludah ke tanah. Itu menuju Miluwall yang tersambar petir tadi. 

"Akulah yang memperbaikinya sehingga mereka setidaknya bisa diperlakukan sebagai 
manusia. Oleh karena itu, saya lebih dari memenuhi syarat untuk menyebut mereka babi. 
Tidak apa." 

Setelah mendengar semua itu, Vulcan langsung berbicara kembali ke Uruo. 

"Tidak. Saya rasa itu tidak benar. Bahkan orang tua yang membesarkan anak tidak boleh 
memperlakukan dia tanpa rasa hormat. Apa yang telah kau lakukan untuk orang-orang ini 
tidaklah sebesar itu untuk memberimu hak untuk ...... " " Hebat itu. Tidak, itu lebih hebat. " 

Berkman tiba-tiba melompat dan menyela Vulcan. Vulcan memandang Berkman. Berkman 
tampak lebih gelisah daripada Uruo. Seluruh tubuh Berkman memerah karena marah. 

'... ..Aku tidak bisa memahami situasi ini.' 

Uruo menghentikan Berkman untuk melangkah maju dalam keadaan gelisah. Vulcan bisa 
mendengar suara Uruo lagi, dan kali ini Uruo lebih tenang dari beberapa saat yang lalu. 

"Jangan mengatakan hal-hal seperti itu dengan mudah ketika Anda baru berada di kota 
Beloong selama 3 sampai 4 tahun. Anda tidak memahami penghinaan yang diderita 
beberapa orang selama sepuluh tahun atau lebih dari seratus tahun. Juga, Anda tidak tahu 
seberapa keras saya bekerja untuk mengurangi penghinaan itu setidaknya ke tingkat 
sekarang. " "Baiklah. Anggap saja Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik. Saya akan 
menetapkan itu sebagai fakta. Saya dengan tulus mengungkapkan rasa terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas upaya dan pengorbanan Anda yang luar biasa dan luar biasa dalam 
bertarung di garis depan demi meningkatkan hak-hak Para Pemain. " "Hentikan sarkasme 



Anda." "Karena Anda mengatakan untuk menghentikan sarkasme, saya akan 
melakukannya. Jadi, jika itu masalahnya dengan Anda, bagaimana Anda akan memaafkan 
diri Anda sendiri dengan fakta bahwa Anda mengeksploitasi Pemain level rendah dan 
dengan sengaja berkelahi dengan saya? " "Saya tidak akan membuat alasan. Saya memang 
mengeksploitasinya, dan saya juga mencoba menyeret Anda ke sini untuk mengekstrak 
informasi dari Anda. " 

Vulcan kehilangan kata-kata karena kekonyolan tanggapan Uruo. Vulcan menatap Uruo. 

Mengapa kamu begitu bangga? "Apa yang tidak bisa dibanggakan." "Kamu mengeksploitasi 
orang lain dan mencoba menyakiti orang lain, jadi apakah masih normal untuk bangga 
akan hal seperti itu?" "Demi semua Pemain, perlu mengorbankan beberapa yang malas." 

Ekspresi wajah Uruo adalah seseorang yang berusaha untuk tetap kuat meskipun dia 
merasakan sakit dan kesedihan. Seperti itu, lanjut Uruo. 

"Tempat ini memiliki level rata-rata 200, dan ada 300 dan 400 level yang tak terhitung 
jumlahnya. Di tempat seperti ini, sebagai harga ditempatkan di dalam pagar yang disebut 
faksi, eksploitasi menjadi ujungnya dianggap belas kasihan. " "Sepertinya Anda hidup jauh 
di dalam dunia fantasi Anda sendiri. Kekuatan Dewa Petir. Bola Api Tak Terbatas. " 

Percikan petir dihasilkan dari seluruh tubuh Vulcan, jumlah yang luar biasa hingga 
membutakan orang-orang di sekitarnya. Lima Bola Api Tak Terbatas yang dihasilkan 
berputar-putar di sekitar Vulcan seolah-olah mereka menjaga kastor, memancarkan energi 
kekerasan saat mereka bergerak dan mencari peluang untuk menyerang. Uruo juga 
mengambil posisi tempur. Ketika dia membuat kepalan dan melepaskan tangannya, sebuah 
bola energi muncul dengan sendirinya meskipun Uruo tidak mengeluarkan skill dengan 
kata-kata. 

"......!" 

Uruo menyadari keterkejutan Vulcan dan berkata, 

"Ada satu hal yang tidak bisa saya katakan beberapa saat yang lalu." "...... Apa?" 

Vulcan menanggapi dengan sedikit gugup. 

"Aku ingin kamu bergabung dengan Aliansi Pemain." "Apa?" "Aku tahu saat aku melihatmu. 
Tidak seperti orang bodoh lainnya, Anda menunjukkan tanda-tanda telah berusaha untuk 
meningkatkan keahlian Anda. Anda telah bekerja sangat keras selama ini di dunia yang 
menyebalkan ini. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. " "......" "Aku mengambil sikap tegas 
dan berkata aku membetulkan para Pemain, tapi kenyataannya, masih ada sangat sedikit 
Pemain yang dengan sepenuh hati memberikan segalanya untuk latihan. Seorang bakat 
seperti Anda, saya akan menyambut tanpa syarat. Jika kamu membantuku bersama 
Berkman di sini hanya selama dua puluh tahun ...... Aliansi Pemain bisa naik sebagai faksi 
keempat. Pemain akhirnya bisa hidup tanpa diperlakukan seperti sampah. " 



Uruo, memegang bola energi di tangan kanannya, menatap ke langit. Bagi Vulcan, tatapan 
mata Uruo yang sedikit mabuk tampak seperti seseorang yang diindoktrinasi ke dalam 
sekte. 

'Sepertinya pikirannya berputar setelah tinggal di Asgard terlalu lama.' 

Sikap Uruo, yang bertindak seolah-olah kota Beloong adalah tempat ia dilahirkan dan 
dibesarkan, merayap keluar dari Vulcan. Namun, memikirkan tentang semua situasi yang 
harus dihadapi Uruo, Vulcan dapat memahami beberapa sentimennya. 

'Di antara Pemain, beberapa pasti telah hidup beberapa dekade atau mungkin ratusan 
tahun di kota Beloong. Dari beberapa perspektif, memiliki tujuan hidupnya di tempat ini 
bukanlah hal yang tidak terduga ...... ' 

Karena tidak bisa menghapus Babak 1 begitu lama, ternyata Uruo dirambah oleh dunia ini 
dan menjadi bagian darinya. Vulcan merasakan sedikit rasa simpati terhadap Uruo. Namun, 
Vulcan tidak bisa bermurah hati padanya untuk keadaan Uruo. Vulcan menghabiskan lima 
tahun di benua Rubel, dan tiga tahun lagi sekarang di Asgard. Sudah delapan tahun sejak 
dia tinggal di dimensi baru ini tanpa bisa menginjakkan kaki di Bumi. Vulcan terlalu 
terburu-buru untuk beroperasi sementara memikirkan keadaan politik di kota Beloong, 
tempat yang dia pikir akan segera dia tinggalkan. Serangan preemptive Vulcan terhadap 
kekuatan utama Aliansi Pemain bukan untuk membalas pemain level rendah yang 
dieksploitasi. Vulcan melakukannya hanya untuk menghilangkan rintangan di jalannya. 
Sejak awal, tidak perlu mempertimbangkan masalah benar dan salah dalam semua ini. Itu 
hanya masalah dengan cepat menghilangkan semua yang menghalangi. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Jawaban saya tidak. Jadwal kerja saya besok 
cukup ketat seperti itu. " "Begitukah ...... Berkman." "Ya, kakak." 

Menanggapi panggilan Uruo, Berkman mengulurkan tangan kanannya. Uruo menggunakan 
lengan kirinya untuk meraih lengan Berkman dan mengucapkan perintah skill. 

"Penyerapan Mana." "KUUK." 

Energi mana yang menopang internal Berkamn terbang ke Uruo, memperkuat kekuatan 
keterampilan Uruo. Di depan Vulcan adalah Berkman berlutut dan Uruo memegang bola 
energi yang lebih besar yang memancarkan cahaya yang diintensifkan. 

"Jika Anda akan menolak, maka saya tidak punya pilihan lain. Anda juga tidak akan 
menyerahkan informasi itu kan? " "Tidak ada metode mudah untuk naik level, dan bahkan 
jika ada, aku tidak berniat memberitahumu." "Saya melihat. Ini memalukan." 

Uruo menghela nafas sebentar, mengangkat dagunya dan menatap Vulcan dengan mata 
penuh arogansi. 



"Jika itu masalahnya, setidaknya aku harus mengekstrak dan mengkonsumsi keahlianmu." 
"Ini tidak akan mudah." 

Aura menakutkan dan menakutkan keluar dari Uruo dan Vulcan. 
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