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Max Level Newbie Bab 101 Vulcan dilempar ke dalam kekacauan. 

Sejauh ini, dia tidak pernah mengedipkan mata meskipun telah menghadapi banyak lawan 
yang kuat secara terus menerus. 

Bahkan ketika Rex Ruburo mencapai peningkatan statistik yang substansial melalui cara 
jahat, juga ketika Vulcan sedang gugup, dia tidak panik seperti ini. 

Namun, dia tidak bisa tetap tenang tentang fakta bahwa Dewa Tercerahkan, kekuatannya 
yang paling kuat, tiba-tiba menghilang. Seperti anak kecil yang baru saja kehilangan orang 
tuanya, dia merasakan kecemasan mengisi di dalam. 

'Aku punya banyak Kelereng Vitalitas dalam inventaris ...' 

Vulcan bertanya-tanya apakah Kelereng Vitalitas sudah habis, jadi dia membuka 
inventarisnya dan memeriksa ke dalam. Namun, bukan itu masalahnya. 

Jumlahnya telah menurun secara substansial dibandingkan dengan awal, tapi dia masih 
aman. 

Dia masih punya cukup uang untuk meminjam kekuatan Yur Dong-bin setidaknya dua kali 
lagi. 

"Apa itu? Bagaimana ini bisa terjadi? " 

Suara Vulcan dipenuhi dengan kepanikan. 

Dia segera mencoba memasukkan Kelereng Vitalitas ke dalam mulut burung buas Kina 
Kina. 

Dia mencoba memanggil Tuhan Yang Tercerahkan dan bertanya tentang mengapa 
pemanggilan dibatalkan lebih awal. 

Namun, Vulcan tidak bisa melanjutkan. 

Niat mematikan. 

Niat jahat yang sangat besar sedang menatap Vulcan. Itu cukup untuk membuatnya benar-
benar membatu dalam sekejap. 

Vulcan secara naluriah merasakan bahaya dan dengan cepat menurunkan tubuhnya. 

Psuuuuung 

"Kamu menghindari itu. Kamu cukup cepat. " 



"..." 

Rex meronta dan mengangkat tubuhnya. 

Tangannya diselimuti cahaya terang, dan Vulcan bisa merasakan mana yang sangat besar 
bergerak-gerak di sekitar sana. 

Vulcan merasakan hatinya tenggelam. Dia dengan cepat menjauhkan diri dari Rex dan 
mengarahkan pandangannya pada pria itu. 

Vulcan sudah lupa memasukkan Kelereng Vitalitas ke dalam mulut Kina Kina. 

Tubuh Rex hancur sampai di ambang kematian. Namun, sejauh menyangkut statistik, Rex 
masih kuat dengan level empat digit. 

Vulcan tidak memiliki margin untuk disisihkan dan bertanya-tanya. 

Dia bisa merasakan dahinya dipenuhi keringat dingin. 

Melihat reaksi Vulcan, Rex tersenyum cerah. 

Itu adalah senyuman seseorang yang nyaris lolos dari monster dari kedalaman neraka. 

Rex mengumpulkan banyak mana di kedua tangan dan pikirannya, 'Kupikir aku pasti sudah 
mati, namun ...' 

Dengan mata tertutup, Rex akan menunjukkan saat-saat terakhir yang tenang. 

Namun, meski beberapa waktu telah berlalu, tidak ada yang terjadi. Itu benar-benar 
merusak suasana hatinya. 

Rex mengira mereka mempermainkannya. 

'Brengsek. Aku akan mati di sini, namun mereka melakukan sesuatu seperti ini...! ' 

Dia mengalami kesedihan yang tak terkatakan atas kenyataan bahwa dia kehilangan 
segalanya pada suatu pagi, dan dia menerima perlakuan yang begitu merendahkan pada 
akhirnya, atau begitulah yang dia pikirkan. 

Marah, dia membuka matanya untuk menyelesaikannya. Namun, dia merasa situasinya 
mengalir ke arah yang aneh. 

Bajingan seperti ksatria, yang telah memancarkan kekokohan seperti kastil besar, pergi 
tanpa jejak. Sebaliknya, hanya ada Vulcan yang melihat ke mana-mana dengan panik. 

Pada saat itu, Rex dengan cepat menyadari bahwa situasinya sedang menguntungkannya. 
Dia kemudian segera menembakkan kanon mana ke Vulcan. 



Karena fakta bahwa kondisi tubuhnya berantakan dan niat mematikannya yang tidak dapat 
ditekan, Rex tidak dapat mengakhiri Vulcan dalam satu pukulan, tetapi itu tidak masalah. 

Bahkan dalam kondisi hancur seperti ini, Rex yakin dia bisa menangani salah satu Vulcan 
yang lebih lama memiliki Dewa Tercerahkan di sekitarnya. 

Rex meremehkan Vulcan. 

"Saya tidak tahu apa yang terjadi, tapi saya pikir situasinya telah menguntungkan saya, 
bukan?" 

"..." 

"Kenapa kamu tidak bisa berkata-kata, ya? Karena kakak laki-laki yang melindungi Anda 
semua sudah pergi? Hah? Mengapa Anda tidak menjawab! Ha ha!" 

Vulcan tidak menjawab. 

Itu tidak akan membantunya sama sekali tidak peduli apa yang dia katakan sebagai 
tanggapan. 

Daripada memberikan jawaban canggung yang mungkin bisa membantu membangkitkan 
semangat juang Rex, Vulcan berpikir akan lebih baik mengabaikan pertanyaan itu dengan 
diam. 

Vulcan merasakan tekanan luar biasa. Dia merasa seperti organ dalamnya akan 
dikeluarkan dari tekanan. Dia menekan kecemasan dan mengoperasikan Kekuatan Dewa 
Petir. 

Rex mengamati energi emas yang mengelilingi tubuh Vulcan dan meremehkan Vulcan 
seolah-olah dia menganggap langkah Vulcan menyedihkan. 

"Kuku. Sepertinya Anda sedang tidak ingin menjawab. " 

"..." 

Vulcan masih diam. 

Seolah tidak peduli lagi, Rex mengangkat bahu. 

"Yah, tidak apa-apa. Mari kita akhiri ini. " 

Dengan segera, lengan Rex yang tebal membengkak hingga dua kali lipat. Cahaya yang 
terfokus melalui lengannya juga meningkat dalam intensitas. 

Sepertinya meriam mana akan diluncurkan ke Vulcan kapan saja. 



Sambil fokus pada setiap gerakan Rex, Vulcan menggigit bibir bawahnya cukup keras 
hingga menyebabkan pendarahan. 

Pada saat itulah. 

Shoooooc 

Itu adalah suara kesia-siaan seperti udara yang ditiup dari balon. 

Setelah itu, seolah-olah udara benar-benar dihembuskan, tubuh Rex kembali dari bentuk 
berotot ke kondisi kulit dan tulang aslinya. 

"... Hah?" 

"... Um?" 

Mereka berdua tercengang. 

Hanya keheningan yang mengalir di daerah itu. 

Untuk waktu yang lama, suasana sunyi berlanjut seolah-olah tempat itu adalah stadion 
bisbol tanpa ada pertandingan untuk hari itu. 

Pemandangan itu dipenuhi dengan kehancuran sebagai hasil dari banyak mantra sihir. 
Hanya suara angin sepi yang bisa terdengar. 

Seperti itu, selama sekitar lima detik, kedua pria itu hanya menatap satu sama lain tanpa 
bisa mengatakan apapun. Akhirnya, suara penyesalan terdengar dari mulut Rex. 

"Sial... Batas waktu..." 

Kwaaaang! 

Vulcan dengan cepat membuat Destructive Core dan menjatuhkannya ke arah Rex. 

Pria itu menguap. Bahkan tidak ada sepotong kecil pun pakaiannya yang tersisa. Rex 
menemui ajalnya bahkan tanpa bisa berteriak. 

Melihat ini, dia merasakan ketegangan tiba-tiba pecah. Vulcan jatuh ke tanah. 

Dia akhirnya bernapas. 

"Puuuhaaaaaa..." 

Vulcan memutuskan untuk berbaring dengan semua lengan dan kakinya terentang. 

Seperti itu, Vulcan memulihkan energinya sejenak. Dia merasa umurnya berkurang sepuluh 
tahun karena ketakutan. Vulcan menatap langit. 



Awan perlahan mengapung. 

Melihat awan yang menenangkan, Vulcan akhirnya menyadari bahwa semuanya sudah 
berakhir. 

'Tidak ... Kurang tepat. Ada Chimeras, dan... Fowaru. ' 

Keberadaan mereka membuat Vulcan merasa tidak nyaman. Namun, mereka tidak terlalu 
mengganggu Vulcan. 

Paling banter, Chimeras berada di sekitar level 750. Mereka bukan lagi ancaman baginya. 

Adapun Fowaru, levelnya lebih dari 880, dan pria itu adalah makhluk kuno yang istimewa, 
jadi akan sedikit lebih sulit untuk melawan Fowaru. Namun, Vulcan tidak berpikir dia akan 
kalah. 

Dia yakin dia memiliki kemampuan untuk melawan siapa pun yang berada di bawah level 
900. 

Vulcan akhirnya bisa merilekskan wajahnya dengan nyaman. 

"Ini sudah berakhir..." 

Tentu saja, balas dendamnya belum sepenuhnya sempurna, tapi itu tidak masalah. 

Itu karena musuh terbesarnya bernama Bae Su Jin telah pergi. 

Vulcan tidak perlu lagi tinggal di ruang bawah tanah tersembunyi untuk menghindari Bae 
Su Jin. 

Sekarang, seperti biasanya Vulcan, dia bisa mencari tempat berburu yang sesuai dengan 
levelnya dan bekerja dengan rajin untuk naik level. Dia hanya perlu bekerja keras, naik 
level dan menyelesaikan Babak 2 dan kemudian kembali ke Bumi yang telah dipulihkan, 
untuk dipersatukan kembali dengan keluarganya. 

Sisa perjalanannya tampak mulus. 

Vulcan tidak punya alasan untuk merasa tidak pasti tentang masa depan. 

'... Namun, kenapa ada yang terasa begitu salah?' 

Vulcan dengan hampa menatap awan. 

Dia secara tidak sadar mengikuti awan yang mengalir ke timur. Dia kemudian melihat 
awan yang tampak seperti kelereng bundar. Vulcan tiba-tiba menguasai diri. 

'Ah, Dewa yang Tercerahkan!' 



Dia bertanya-tanya mengapa dia tidak memikirkan hal ini sampai sekarang. 

Hanya lima menit yang lalu, Vulcan merasa cemas seolah-olah dia adalah seorang anak 
yang kehilangan orang tuanya, namun dia benar-benar melupakan hal ini setelah bahaya 
usai. 

Vulcan menertawakan dirinya sendiri karena kekonyolannya sendiri. Dia menyuntikkan 
mana ke Kina Kina dan memasukkan Vitality Marble ke mulutnya. 

Dia bermaksud untuk memanggil Tuhan Tercerahkan yang paling rendah setidaknya dan 
bertanya mengapa Vilhelum Phon tidak dipanggil sebelumnya. 

Namun, usahanya itu berakhir dengan kegagalan. 

"Twat." 

"..." 

Kina Kina menolak untuk memakan marmer tersebut. 

Vulcan panik. Dia mengambil marmer itu dan mencoba memasukkannya ke dalam mulut 
Kina Kina lagi, tetapi Kina Kina tampak marah. Suara marah bisa terdengar melalui 
mulutnya. 

"... Naga Biru, Tuan?" 

Suaranya terdengar marah. 

Vulcan tidak tahu kenapa, jadi dia tetap diam. Pancaran cahaya keluar dari mulut Kina Kina 
dan membentuk visual di udara. 

Ada Naga Biru terbaring di tempat tidur dengan handuk basah di kepalanya. 

Di sebelahnya adalah Ryur-ryul si Iblis Rubah. Sepertinya dia sedang merawat Naga Biru. 

Terkejut melihat ini, Vulcan bertanya, 

"Apa... Naga Biru... Bagaimana ini bisa terjadi..." 

Vulcan terdengar seperti dia benar-benar terpana. 

Dia tidak bisa menahannya. 

Ini adalah Naga Biru. 

Mereka berada di Babak 2 di mana hanya yang terbaik dari Babak 1 yang berkumpul, dan 
Naga Biru adalah dewa binatang yang termasuk di antara makhluk paling kuat di Babak 2. 



Namun, dia sedang terbaring di tempat tidur saat ini. Itu tidak terpikirkan oleh Vulcan. 

'Apa yang terjadi padanya ... Tunggu, tapi kenapa dia begitu marah padaku?' 

Vulcan memasang wajah hormat dan memutar otaknya. 

Dia pikir Naga Biru pasti punya alasan untuk begitu marah padanya. 

Vulcan mengira dia mungkin alasan mengapa Naga Biru mengalami saat-saat yang sulit. 

Vulcan mengamati ekspresi di wajah Naga Biru. 

Naga Biru memelototi Vulcan, dan Vulcan sekarang yakin akan dugaannya. 

Naga Biru memiliki raut wajah yang mengatakan bahwa Vulcan harus tahu mengapa. 

Vulcan dengan hati-hati memeriksa semua yang dia lakukan. 

"Ah!" 

Sepertinya Vulcan menyadari sesuatu. 

"Kebetulan... Karena pemanggilan Dewa Tercerahkan..." 

"Tidak, bukan itu..." 

Blue Wind si Naga Biru memarahi Vulcan dengan wajah marah. 

Melihat Naga Biru, Vulcan memasang wajah menyesal. 

'Itu masuk akal ... Dia telah mempertahankan pemanggilan sepanjang hari ... Aku mengerti 
bagaimana hal itu membebani dia.' 

Angin Biru telah memanggil Dewa Tercerahkan dengan imbalan Kelereng Vitalitas. 

Tentu saja, Vulcan tidak bisa menggunakan kekuatan tak terbatas sebagai ganti Vitalitas 
Kelereng yang dimasukkan seperti mesin penjual otomatis. 

Vulcan terus meminjam kekuatan luar biasa Yur Dong-bin. Kemudian, Vulcan memiliki dua 
Dewa Tercerahkan yang dipanggil sekaligus. Sepertinya ini sulit bahkan untuk Naga Biru. 

"Kamu tidak mengatakan apa-apa, jadi kupikir kamu baik-baik saja..." 

Blue Wind si Naga Biru menunjuk ke arah Vulcan, tapi dia mengerang kesakitan dan 
berbaring di tempat tidur. 

Menyaksikan Naga Biru, Vulcan meminta maaf lagi. 



"... Saya berada dalam situasi kritis, jadi mau bagaimana lagi. Hidup saya dipertaruhkan... 
maafkan saya. " 

Mendengar kata-kata tulus Vulcan, Angin Biru menekan amarahnya. 

Sebenarnya, meskipun Vulcan membuat Naga Biru memaksakan dirinya dalam memanggil 
Dewa Tercerahkan, ini bukanlah hal yang buruk bagi Naga Biru. 

Lagipula, dia memang menerima Kelereng Vitalitas yang luar biasa sebagai gantinya. 

Karena kelelahan, energi Blue Wind telah rusak banyak, tapi itu bisa lebih dari sekedar 
kekuatan yang bisa dia peroleh dari menyerap Kelereng Vitalitas nanti. 

Kemarahan di wajah Blue Wind perlahan memudar. Wajahnya kembali normal. 

Tentu saja, meski begitu, pria itu masih terlihat menghitung seperti biasanya. 

Dia bertanya, 

"Belum sepenuhnya... tapi secara praktis sudah berakhir. Yang paling merepotkan sudah 
ditangani. " 

Vulcan tampak segar. Naga Biru itu mengangguk. 

"Apakah seburuk itu..." 

Dia jelas membual tentang kemampuannya. Namun, Vulcan mengangguk. Dia tidak punya 
pilihan lain. 

Blue Wind membual, tapi itu juga kebenaran. 

Berkat kekuatannya yang luar biasa, Vulcan bisa lolos dari bahaya yang sangat besar ini. 
Vulcan tidak punya alasan untuk tidak menyanjung pria itu. 

Vulcan memasang ekspresi terkesan di wajahnya dan memuji Naga Biru. 

Blue Wind juga tahu bahwa Vulcan hanya menyanjungnya, tapi dia tidak menunjukkannya. 
Sebaliknya, Blue Wind menikmati momen itu. 

Blue Wind Naga Biru merasa lebih baik. Dia berkata, 

"Saya mengerti." 

Phat 

Seperti elektronik yang baru saja kehilangan kekuatannya, visual ruangan menghilang 
dalam sekejap. 



Vulcan bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal kepada pria itu. Vulcan 
menggaruk bagian belakang kepalanya dengan keras dan kemudian jatuh ke tanah sekali 
lagi. 

Dia menikmati angin dan memejamkan mata. 

Akhirnya, dia bisa merasakan perasaan pembebasan dan pencapaian. 

Mereka mengelilingi seluruh tubuh Vulcan. Mereka terasa menyegarkan. 

Vulcan merasa dia bisa seperti ini sepanjang hari. 

Untuk saat ini, dia ingin melupakan segalanya, termasuk Fowaru, Pembuat Chimera, dan 
tanggung jawab berat yang dipikulnya. Vulcan merasa dia bisa menikmati kehidupannya 
sendiri. 

Ia bisa berjalan-jalan santai tanpa harus mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Dia bisa 
dengan santai berbaring dan melihat langit. 

Vulcan merasa dia akhirnya punya waktu luang untuk itu. 

"... Ugh." 

Namun, masalah Vulcan tidak berakhir dengan semua ini. 

Vulcan sangat muak dengan semua ini. Dia merasa ngeri dan melihat ke langit. 

Ada tubuh yang terbang melintasi langit dengan kecepatan luar biasa. Seolah-olah itu 
adalah roket. 

Vulcan mendesah besar dan bergumam, 

"Fowaru..." 

Pengkhianat terburuk telah muncul di waktu terburuk. 

Vulcan memiliki senyum pahit di wajahnya. 

Dari semua orang yang dia temui di Babak 2, Vulcan percaya bahwa Fowaru adalah salah 
satu dari sedikit orang yang dia jalin hubungan baik dengannya. Namun, sekarang, Fowaru 
mendatanginya dengan mata merah terobsesi. 

Itu benar-benar merusak mood Vulcan. 

Namun, begitulah. Sekarang Vulcan sedang menghadapi Fowaru, Vulcan harus mengakhiri 
ini untuk selamanya. 



Vulcan bangkit dan membersihkan armornya yang berdebu dengan mantra angin. Vulcan 
menghunus pedangnya dan bersiap untuk bertempur. 

'Level Fowaru sedikit di atas 880 ... Aku tidak bisa lengah.' 

Tentu saja, Vulcan tidak berpikir dia akan kalah. 

Vulcan tidak menghabiskan waktu diam. Dia tidak akan kalah dari seseorang yang berada 
dalam jangkauan level 800. 

Dengan kepercayaan diri yang sangat kuat di dalam, Vulcan menyaksikan Fowaru 
mendekat dari kejauhan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan mengeraskan wajahnya. 

"Ini adalah..." 

Ada yang berbeda. 

Dia pikir intensitas kekerasan itu jelas. 

Vulcan menganggap penampilan baik Fowaru selama ini hanyalah kedok. Dia pikir sudah 
jelas bahwa apa yang dia lihat sekarang adalah diri Fowaru yang sebenarnya. 

Namun, ada energi yang familiar tetapi tidak nyaman yang mengganggu indranya dengan 
cara yang paling aneh. Itu adalah jenis energi yang menentang alam. 

Energi itu mirip dengan energi dari set Armor Iblis Duke yang dikenakan Vulcan. Melihat 
Fowaru yang memancarkan energinya, Vulcan merasa tidak nyaman. 

"Di atas semua itu... Rasanya seperti dia telah tumbuh lebih kuat... ' 
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Saya hanya lelah karena saya terus menerus melawan musuh yang kuat. Saya hanya salah 
mengira. ' 

Namun, pemikiran seperti itu sama sekali tidak membantu Vulcan. 

Ini adalah masalah sederhana untuk memeriksa level Fowaru. 

Namun, naluri Vulcan membuatnya merasa tidak nyaman. Dia ragu-ragu untuk 
menggunakan SISTEM karena dia takut mengkonfirmasi ketakutannya. 

Sesaat telah berlalu. Namun, itu sudah cukup bagi Fowaru untuk menutup jarak. 

Vulcan, yang ragu-ragu, menggunakan SISTEM dan memeriksa kemampuan Fowaru. 

Level Fowaru ditampilkan. 

[Fowaru Pemakan Ganas Kuno] 

[917Lv] 

"Sial." 

Vulcan segera mengutuk. 

Sudah terlambat baginya untuk menggunakan gulungan kembali. 

Mungkin juga sudah terlambat baginya untuk berhenti sejenak. 

Vulcan yakin tentang kecepatan, tetapi sepertinya kecepatan Fowaru yang mendekat 
secara signifikan lebih cepat. 

Vulcan dengan erat menggenggam gagang pedang, cukup untuk mematahkan gagang 
pedang biasa. 

Dia harus melakukan yang terbaik dan melawan Fowaru. 

Vulcan tidak punya pilihan lain. 

Kwaaaang! 

Dengan suara ledakan yang keras seolah meteor jatuh ke tanah, Fowaru mendarat. 

Sepertinya pria itu tidak mampu menahan kekuatan yang meluap. 



Dia tersenyum lebar dengan gigi tajam seperti hiu terlihat sepenuhnya. Fowaru terlihat 
lebih menakutkan daripada iblis dari neraka. Selain itu, kulitnya tampak ternoda, dan itu 
membuat Vulcan merasa jijik. 

Vulcan mengenal Fowaru sebagai orang baik yang menyapa pelanggan dengan senyuman 
di toko kelontong. Sulit dipercaya melihat Fowaru seperti ini. 

'Bagaimana mungkin orang seperti ini menyembunyikan dirinya yang sebenarnya selama 
ini?' 

Sebenarnya, sebelum pertanyaan itu, Vulcan memikirkan bagaimana Fowaru bisa menjadi 
begitu kuat. Dia tidak bisa mengerti bagaimana itu mungkin. 

Vulcan mendengar bahwa Fowaru tidak pernah menginjakkan kaki di luar Kota Espo 
sementara Vulcan menggiling selama 100 tahun untuk Kelereng Vitalitas. 

Tentu saja, ada kemungkinan mencapai ketinggian baru melalui meditasi seperti prajurit 
Murim. Namun... 

'Fowaru bukan prajurit Murim ... Juga, bahkan jika dia salah satunya, waktunya sangat 
aneh.' 

Vulcan bahkan tidak bermimpi tentang kemungkinan bahwa ini adalah hasil dari item yang 
dia berikan kepada Fowaru. 

Dia hanya membenci waktu yang buruk. Fowaru kembali lebih kuat dari sebelumnya ketika 
Vulcan untuk sementara kehilangan dukungan dari Naga Biru. 

"Mengapa?" 

"Mengapa? Aku dengar kamu dalam masalah, jadi aku datang secepat yang aku bisa untuk... 
" 

"Hentikan omong kosong itu." 

"... Hm? Betulkah? Lalu bagaimana dengan ini? " 

Kaaang kaang 

Giginya bertabrakan dan mengeluarkan suara keras. 

Suara itu terdengar seolah-olah bilah berbenturan. 

Vulcan meringis karena dia benci mendengar suara itu. Namun, tampaknya Fowaru sedang 
asyik melihat reaksi Vulcan. Senyuman di wajah Fowaru menebal. Dia membuat suara itu 
lebih keras. 



KAAAANG KAAAANG KAAANG KAAANG 

Fowaru tampak seperti remaja. 

Melihat pria itu, Vulcan tampak bingung. 

Dia bisa menjelaskan kekejaman Fowaru sebagai sesuatu yang selama ini disembunyikan 
Fowaru. Namun, Fowaru tampak seperti beban yang sangat besar terangkat darinya. Pria 
itu tampak ringan. 

Sebenarnya, rasanya seperti ada makhluk lain yang menguasai cangkang Fowaru. 

Tampaknya bahkan Fowaru menyadari bahwa Vulcan tercengang oleh semua ini. Fowaru 
berhenti membuat suara dengan giginya. 

Fowaru sangat marah. 

"Anda bajingan! Anda berani mengabaikan saya! Aku akan mengunyahmu! " 

"... Apa." 

"Ah, seharusnya aku tidak melakukan itu. Dia akan menjadi budak setia saya mulai 
sekarang... Saya tidak boleh membunuhnya. Saya tidak boleh... " 

Fowaru sepertinya akan segera menyerang dan membunuh Vulcan. Sekarang, dia tiba-tiba 
menghentikan tubuhnya dan menggelengkan kepalanya. 

Jelas pria itu tidak waras. 

Vulcan juga berpikir begitu. 

Energi yang dirasakan dari luar dan level yang diperkirakan melalui SISTEM menjelaskan 
bahwa Fowaru yang berdiri di depan Vulcan pasti sangat kuat. 

Namun, perilaku yang ditampilkan pria tersebut tidak berbeda dengan pria tua yang 
menderita demensia. 

Vulcan menatap Fowaru sejenak dan mengambil kesimpulan. 

'Sepertinya ... Dia mencoba mencapai ketinggian baru melalui jalan berbahaya dan 
akhirnya kehilangan akal sehatnya.' 

Dugaan Vulcan mendekati apa yang sebenarnya terjadi. 

Seratus tahun yang lalu, Fowaru menerima item dari Vulcan. Pada akhirnya, Fowaru tidak 
bisa menahan nafsu makannya. Hanya dalam sepuluh tahun, Fowaru menghabiskan semua 
Duke Demon's Boots. 



Dibandingkan dengan pemakan ganas lainnya, Fowaru memiliki kemauan yang kuat 
seperti baja dingin. Dia telah menggunakan kekuatan keinginannya untuk menekan nafsu 
makannya. Namun, setelah merasakan rasa yang kuat dari armor Duke Demon, tidak 
mungkin bertahan. 

Pada akhirnya, Fowaru menyerap lebih banyak energi iblis daripada yang bisa dia tangani. 
Fowaru mulai kehilangan dirinya yang dulu. Sekarang, dia menjadi makhluk yang didorong 
oleh naluri. Pikirannya datang dan pergi. 

"Kuhuhu. Saya melihat. Itu cara yang lebih baik. Hei, Vulcan! " 

Sepertinya Fowaru telah mengatur pikirannya. Pria itu berhenti bergumam sendiri dan 
memanggil Vulcan. 

Vulcan memelototi Fowaru dengan mata lelah. Vulcan tidak menanggapi. 

Menemukan reaksi Vulcan sebagai hal yang bodoh, Fowaru berkata, "Waktu besar Anda 
layu. Dasar kucing pelit ... Aku tidak akan menyakitimu, jadi jangan takut. Hei, kamu bisa 
lihat ini? " 

Fowaru mengeluarkan botol kaca kecil. 

Itu adalah cairan yang lebih cerah dan lebih jernih dari darah. Cairan itu berputar-putar di 
dalam botol kaca yang berukuran sekitar dua jari. 

Fowaru melihatnya dan berkata, 

"Ini disebut Elixir of Servitude. Jika aku mencampur darahku dengan ini dan 
mengkonsumsinya oleh orang yang ingin kugunakan sebagai pelayan, aku bisa 
mempekerjakan bajingan itu seperti budak selama seratus tahun sesuka hati. Dari semua 
ramuan yang saya buat, saya bisa mengatakan ini adalah mahakarya saya. Bukankah ini 
luar biasa? Uuhahaha! " 

"..." 

"Cih. Tidak akan mengatakan apapun? Baiklah. Saya akan langsung ke intinya. Minumlah 
ini. Jika Anda melakukannya, maka saya akan mengampuni hidup Anda. " 

"... Apa." 

"Seperti yang saya katakan. Menjadi budak saya dan bekerja untuk saya selama 100 tahun... 
tidak, hanya 300 tahun. Dengan kemampuanmu, berikan aku item... item seperti sepatu bot 
yang kamu bawa untukku sebelumnya. Jika Anda terus membayar saya upeti dengan 
barang-barang seperti itu, saya akan membebaskan Anda dalam 300 tahun... Tidak! 500 
tahun! Saya berjanji untuk membebaskan Anda setelah 500 tahun! Bagaimana menurut 
anda? Bukankah itu bagus? " 



Fowaru terus meningkatkan durasi saat dia berbicara. 

Seperti anak kecil, dia dengan jujur memberi tahu Vulcan tentang keinginannya. Vulcan 
menganggap ini menggelikan. Juga, Vulcan sekarang mengetahui dengan tepat mengapa 
Fowaru mengejarnya. Vulcan merasa kepalanya bersih. 

'Jadi, kamu tergoda tentang Duke Demon Set ...' 

Mungkin itu jawaban yang benar. Mungkin tidak juga. 

Tentu saja, Vulcan tidak bisa menerima persyaratan Fowaru. 

Selain fakta tentang durasi yang dijanjikan yang tidak bisa dipercaya, Vulcan benar-benar 
marah oleh Fowaru yang mencoba memperbudaknya karena beberapa item. Vulcan tidak 
tahan. 

Vulcan bahkan lebih marah tentang ini karena Vulcan memiliki kesan yang baik tentang 
Jake, murid Fowaru. 

Vulcan memikirkan kenangan jauh di mana dia bertemu Fowaru untuk pertama kalinya. 

"Sekarang aku memikirkannya, kesan pertama buruk." 

Berpikir tentang ingatan yang tidak begitu menyenangkan, Vulcan mengangguk. 

"Baiklah." 

"Kuuhu, aku tahu kamu akan membantah... Apa?" 

"Aku berkata baik-baik saja. Daripada mati ... Saya pikir proposisi Anda lebih baik. " 

Sepertinya Fowaru tidak mengharapkan ini. Dia menatap Vulcan dan mengedipkan 
matanya. 

Namun, dia segera mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan tertawa terbahak-bahak. 

"HA HA HA! Kamu memiliki otak yang cukup bagus di pundakmu... " 

Shooooooc 

Pazuzuzuzuzuk 

Pada saat singkat itulah tatapan Fowaru meninggalkan Vulcan. 

Bertujuan untuk momen ini, Vulcan menggunakan Land-fold untuk serangan mendadak. 

Lokasi target tepat di belakang Fowaru. 



Ukuran serangannya adalah Pedang Dewa Petir, yang paling dipercaya oleh Vulcan. 

Itu benar-benar gerakan cepat kilat. 

Itu adalah jenis gerakan yang berakibat fatal bagi mereka yang tidak tahu tentang 
keberadaan teknik Land-fold. Serangan itu cukup tajam untuk mungkin memutuskan hasil 
duel ini dalam satu gerakan. 

Ayunan pedang yang meledak-ledak melintasi udara. Sepertinya Pedang Petir Surgawi 
akan membuat garis merah tipis di leher Fowaru. 

Namun, 

KAAAGANG! 

Wajah Fowaru berubah hampir 180 derajat. 

Pedang Vulcan dikelilingi oleh energi yang kuat dari teknik Pedang Dewa Petir. Namun, 
Fowaru memblokirnya dengan giginya. Fowaru dengan cepat menoleh. 

Kuuuuk. 

Karena kekuatan luar biasa Fowaru, Vulcan kehilangan cengkeraman pedangnya. Fowaru 
memperhatikan Vulcan menjauhkan diri. Fowaru mengucapkan sumpah serapah dengan 
pengucapan yang tak terdengar. Dia kemudian menggertakkan giginya dengan niat keras 
untuk memakan Pedang Petir Surgawi. 

Namun, karena itu adalah item yang tidak bisa dihancurkan, itu tidak rusak dari usaha 
Fowaru. 

Vulcan dengan cepat membuka jendela equipment melalui SYSTEM dan menempatkan 
Heavenly Lightning Blade kembali ke inventory. Dia kemudian melengkapinya lagi. 

Bilahnya dipegang di tangan Vulcan lagi. Fowaru terkejut melihat ini. Dia berkata, "Seperti 
yang saya duga, Player adalah makhluk misterius. Kamu bisa melakukan trik aneh seperti 
itu. " 

"..." 

"Karena kamu menolak kesepakatanku, aku akan menggunakanmu sebagai budak dan 
mengubahmu menjadi tikus percobaan." 

Fowaru membentengi tubuhnya dengan mana dan berkata dengan suara yang keras 
seperti binatang buas. 

"Twt." 



Seperti pedagang sembrono di distrik perdagangan, Vulcan meludah ke tanah dan 
menanggapi Fowaru. 

"Ayo, bajingan monster." 

  * 

Kwakwakwakwang! 

Uududududuc 

Kwaaaaaaang! 

"Kuhu... Bagaimana ini bisa terjadi? Anda jauh lebih kuat dari yang saya kira. Saya pikir 
Anda bahkan lebih kuat dari diri saya yang dulu dari seratus tahun yang lalu! Sungguh 
tingkat pertumbuhan yang gila! " 

Meskipun dia berbicara, Fowaru terus bergerak dengan gelisah. 

Itu untuk mengejar Vulcan yang mengelak dengan berbagai cara dengan percikan api di 
sekitar tubuhnya. 

"Bagaimana kamu menjadi begitu kuat begitu cepat? Hah? Hei, katakan sesuatu! " 

Fowaru bertingkah seperti remaja yang mengejar gelandangan sambil melempar kerikil ke 
arahnya. Dengan nada suara yang tidak menyenangkan, dia terus mengganggu Vulcan 
dengan pertanyaan. 

Namun, Vulcan, orang yang menerima serangan, tidak punya waktu luang untuk menjawab 
pertanyaan itu. 

Pukulan Fowaru mendatanginya seperti gelombang yang tak berujung. Ada juga gelombang 
kejut tak terlihat yang sulit dihindari. 

Vulcan adalah tipe yang memancarkan kekuatan lebih besar dalam situasi pertempuran 
yang sulit. Namun, meskipun demikian, Vulcan tidak dapat menemukan celah apapun 
dalam gelombang serangan untuk mengubah arus tersebut menguntungkannya. 

Dia hanya bisa terus rajin melakukan transformasi roh dan Land-fold untuk membuat 
variabel. 

Dewi kemenangan itu masih berniat mengangkat lengan Fowaru. 

"Makan ini!" 

Fowaru mengayunkan lengannya dengan gerakan besar dan meluncurkan gelombang 
kejut. 



Vulcan menyandarkan tubuh bagian atasnya untuk menghindarinya. Dia kemudian segera 
menegakkan punggung dan menghembuskan api dari mulutnya. 

Phuuuuuaaaaaak 

Api itu ditembakkan ke area yang luas. 

Pada saat yang sama, Tinju Ifrit tercampur dan diluncurkan ke arah Fowaru. 

Namun, Fowaru tertawa seolah menganggapnya menyedihkan. Dia tersenyum sekali. Dia 
membuka tangannya dan menciptakan penghalang. 

Fowaru menggunakan penghalang untuk menyerang. 

Purbupurpung 

Dengan dinding persegi yang tak terlihat, semua mantra sihir Vulcan dinetralkan. 

Namun, karena ledakan besar, awan debu menghalangi penglihatan semua orang. 

Vulcan akhirnya merasakan kesempatan untuk menyerang telah tiba. Dia menggunakan 
Superheated Inferno. 

Kwarururururu. 

Nyala api menyebar dari bawah kaki Vulcan. Itu seperti lahar. 

Fowaru memeriksa tanah dan menyadari bahwa dia seharusnya tidak menganggap enteng 
ini. Dia mengeraskan wajahnya dan dengan kasar mengayunkan tangannya. 

Whaaaaac 

Seolah-olah dia baru saja menyapu tirai. Awan debu benar-benar hilang. 

Namun, beberapa puluh ribu Infinite Flame Orbs membombardir area itu segera 
setelahnya. Awan debu naik kembali. 

"Skema kecil..." 

Fowaru mengayunkan lengannya lagi untuk mengamankan penglihatannya. 

Pada saat itu, dia melihat bahwa Vulcan telah datang tepat di depannya. 

Sepertinya Vulcan tidak berniat menyisihkan kekuatan apa pun. Bilahnya terbungkus 
cahaya keemasan, dan cahayanya memanjang seperti tombak. Vulcan sedang mengisi. 

Fowaru mendengus. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghasilkan beberapa puluh 
lapisan penghalang. Pada saat itu, tubuh Vulcan menghilang. 



Shoooc 

'Kuku. Trik yang sama! ' 

Kedua mata Fowaru muncul seperti katak, dan mereka berguling secara independen. 

Itu adalah langkah yang aneh, menjadi film horor. 

Namun, gerakan itu sempurna untuk mengamankan bidang pandangnya. 

Dengan metode yang menentang akal sehat, Fowaru bisa melihat semua sisi di sekitarnya. 
Dia dengan cepat berbalik dan menciptakan beberapa puluh lapisan penghalang. 

Fowaru bisa membuatnya tanpa menggunakan tangannya. Namun, melakukan itu akan 
mengurangi kekuatan pertahanan dari penghalang. 

Energi yang terkandung dalam pedang yang diayunkan Vulcan sangat kuat. Bahkan Fowaru 
tidak bisa menganggap entengnya, jadi dia harus berusaha keras untuk membuat 
penghalang. 

'Setelah aku memblokir seranganmu, aku akan meledakkan penghalang!' 

Kekuatan ledakan dari penghalang dalam jarak dekat adalah sesuatu yang bahkan Fowaru 
akan kesulitan menahannya. 

Dia pikir tidak mungkin seseorang seperti Vulcan bisa memblokirnya. 

Fowaru tersenyum, memikirkan bagaimana Vulcan akan segera berubah menjadi potongan 
daging yang rapi. Namun, dia tampak seperti baru menyadari kekonyolan dalam idenya. 

Tujuannya adalah menangkap Vulcan hidup-hidup, bukan membunuhnya. 

'Aku harus meledakkan hanya satu lapisan.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Fowaru memutuskan untuk menyesuaikan 
kekuatan ledakan. Pada saat dia sampai pada kesimpulan tentang apa yang harus 
dilakukan, dia telah membalikkan tubuhnya ke belakang. 

Namun, tidak ada apa-apa di belakangnya. 

'... Um?' 

Fowaru dengan cepat mengepung seluruh tubuhnya dengan penghalang dan menoleh ke 
belakang. 

Wharurururuk 

Dengan berubah menjadi Roh Api, Vulcan telah berteleportasi lagi ke belakang Fowaru. 



Vulcan melepaskan wujud roh dan memukul Pedang Dewa Petir ke arah atas kepala 
Fowaru. 



Chapter 103 
Max Level Newbie Bab 103 Serangan itu memiliki kaliber yang sama sekali berbeda dari 
teknik Pedang Dewa Petir yang digunakan Vulcan sebelumnya. 

Tidak seperti sebelumnya, yang kekuatannya relatif kurang karena fokus Vulcan pada 
stealth, serangan itu mengandung energi yang luar biasa. 

Mengayunkan pedangnya, Vulcan sangat berharap, 

'Tolong mati!' 

Vulcan mengulurkan dan mengulurkan lagi dan hampir tidak mendapatkan kesempatan 
ini. 

Dia pasti akan mengalami penurunan yang signifikan dalam peluang kemenangannya jika 
dia membiarkan yang ini sia-sia. 

Jadi, Vulcan sangat berharap Fowaru akan mati dengan tenang. 

Dia berharap kepala Fowaru akan terbelah dua dan dia tidak akan pernah bangkit kembali. 

Namun, perlawanan Fowaru berada di luar imajinasi Vulcan yang paling liar. 

Kwazazazak. 

Mendering! 

Pertama, ada suara penghalang Fowaru yang dihancurkan. 

Itu adalah suara yang diinginkan Vulcan. 

Namun, apa yang terjadi setelah mengkhianati harapan Vulcan. Itu adalah suara yang tidak 
menyenangkan. 

Vulcan mengabaikan kejutan yang membuat mati rasa di tangan dari reaksi tabrakan. 
Sebaliknya, dia mengkonfirmasi apa yang menghentikan serangannya. 

Vulcan mengerutkan alisnya. 

'Perisai?' 

Ada perisai yang menonjol dari atas kepala Fowaru. Perisainya sekitar setengah rusak. 
Vulcan tercengang. Namun, Babak 2 penuh dengan makhluk yang tidak masuk akal. 

Vulcan dengan cepat mengatasi keterkejutan melihat hal aneh seperti itu dan 
mengayunkan pedangnya lagi. 



Dia membuat Inti Penghancur dan meluncurkannya ke pinggang Fowaru. Dengan tangan 
kirinya, Vulcan bahkan memanggil cambuk Baloc dan mengayunkannya ke tubuh bagian 
bawah Fowaru. 

Serangannya adalah hasil dari ketakutan Vulcan bahwa dia tidak akan bisa membalikkan 
keadaan untuk menyerang jika dia kehilangan kesempatan ini. Namun, pada akhirnya, 
gerakan Vulcan memperburuk keadaan. 

Purng! 

"Khuuurrrrk!" 

Karena kepanikan sesaat, gerakan Vulcan menjadi kaku, dan ada celah dalam 
pertahanannya. 

Fowaru terkejut karena disambar Pedang Dewa Petir di kepalanya. Namun, dia secara 
naluriah menangkap momen singkat itu dan mulai menyerang selangkah lebih cepat dari 
Vulcan. 

Gelombang kejut diluncurkan dari mulut Fowaru. Vulcan menerima kerusakan berat dan 
terlempar ke kejauhan. Alih-alih melihat ke mana Vulcan dilempar, Fowaru menggunakan 
gelombang kejut untuk menetralkan Destructive Core, dan kemudian dia melompat ke 
udara untuk melarikan diri dari jangkauan Superheated Inferno. 

"Saya masih berpikir nyala api ini mulai mengganggu saya." 

Fowaru tidak yakin bagaimana hal itu bisa mengganggu keberaniannya. Namun, dia secara 
naluriah menyadari itu akan sangat merugikan baginya untuk bertarung di dalam Inferno 
Superheated. 

Meskipun mengambil waktu untuk keluar dari jangkauan berarti memberi Vulcan waktu 
untuk pulih dari kerusakan, Fowaru berpikir itu bukan perdagangan yang buruk jika dia 
bisa dengan aman mengatasi neraka ini. 

Sembari melayang dengan santai di udara, Fowaru mulai menempelkan ramuan di dahinya. 
Vulcan akan melakukan serangan balik jika Fowaru mendatanginya. Namun, sekarang 
Vulcan tidak bisa berbuat apa-apa selain meminum ramuan. 

Seperti itu, sesaat berlalu, dan nyala api dari Superheated Inferno mereda. 

Fowaru terlihat sangat percaya diri. Sementara itu, Vulcan tampak seperti akan mati. Raut 
wajah mereka kontras. 

Vulcan meletakkan tangan kirinya di perut tempat dia diserang oleh gelombang kejut. 

Berkat armor Set Duke Iblis, kerusakannya tidak sebesar yang diperkirakan Vulcan. 
Namun, butuh beberapa saat sebelum Vulcan bisa pulih. 



Tentu saja, Fowaru tidak memberikan waktu sebanyak itu untuk Vulcan. 

Fowaru terlihat lebih jahat dari Balgeram. Fowaru menyerbu ke arah Vulcan. Dengan 
semua yang dia punya, sihir cast Vulcan, dan pertempuran dilanjutkan. 

Namun, hasil pertempuran sudah diputuskan. 

Semua serangan terkuat Vulcan dikalahkan satu demi satu. Vulcan tidak lagi memiliki 
kekuatan yang tersisa untuk menang melawan Fowaru. 

Selangkah demi selangkah, Fowaru menyudutkan Vulcan. Seperti kapal yang tenggelam, 
Vulcan kehilangan kekuatan. 

Akhirnya, Vulcan mengizinkan serangan lagi. 

Puk! 

Kuu.... Huurrrk! " 

Disambar tinju Fowaru, Vulcan terlempar ke angkasa membentuk busur. 

Dia bertahan karena Fowaru menurunkan kekuatannya. Jika Fowaru mengayunkan 
tinjunya dengan kekuatan penuh, daging Vulcan akan menyebar ke seluruh area seperti 
kembang api yang meledak di langit tengah malam. 

Organ dalam Vulcan rusak. Dia terus menerus batuk darah. Melihat kondisi Vulcan, Fowaru 
berkata, 

"Melihatmu berjuang dalam kesakitan bahkan membuatku merasa buruk. Mengapa Anda 
tidak mendengarkan saya dari awal saja? " 

"Kuuuhuuur, Kuk. Pergilah ke neraka... Kuuuuluk! " 

Vulcan goyah dan gemetar. Tetap saja, dia membuka tangannya dan mengarahkan jari 
tengahnya ke arah Fowaru. 

Fowaru tidak tahu persis maksud dari gerakannya. Namun, menontonnya benar-benar 
merusak suasana hatinya. 

Dia menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, 

"Baiklah. Anda tidak akan bisa mengutuk saya selama sisa hidup Anda setelah mengambil 
Elixir of Servitude. " 

Fowaru berjalan dengan santai menuju Vulcan. Fowaru terlihat santai seolah-olah dia baru 
saja berjalan-jalan. 

Menyaksikan senyum meremehkan Fowaru, pikir Vulcan... 



'Mengapa saya tidak bisa lebih tenang? Mengapa saya tidak membuat pilihan yang lebih 
aman? Setelah keluar dari Gua Setan Lava setelah 100 tahun, apakah saya terlalu 
bersemangat untuk memiliki kekuatan pemanggilan Dewa Tercerahkan? Jika saya sedikit 
lebih tenang dan sangat logis... ' 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan berhenti setengah jalan sambil batuk dan tersenyum. 

'Sial, akan aneh jika aku tenang.' 

Vulcan sadar bahwa dia bukanlah orang yang berhati-hati sejak awal. 

Dia berusaha keras untuk melakukan sesuatu dengan cara yang efisien. Namun, selalu ada 
titik lemah. Dia mencoba yang terbaik untuk membuat pilihan yang cerdas, tetapi hasil 
akhirnya tidak pernah memuaskan. 

Sejak dia jatuh ke benua Rubel dan sampai sekarang, keadaan selalu seperti itu. 

Mustahil bagi Vulcan untuk mengharapkan dirinya tiba-tiba bertindak seperti salah satu 
orang yang sangat logis dan cerdas. 

'Cukup penyesalan yang tidak berguna.' 

Vulcan menutup matanya. 

Dia tampak seperti telah menyerah dalam segala hal. Dia tidak lagi memiliki kekuatan yang 
terlibat di sekitar tubuhnya. 

Dia akan disalahartikan sebagai orang mati jika bukan karena batuk darah yang tidak 
disengaja. 

Tentu saja, Vulcan tidak kehilangan semua keinginan untuk melawan. 

Pada saat Fowaru akan memaksanya untuk memakan Elixir of Servitude, Vulcan berniat 
untuk melakukan serangan terakhirnya terhadap Fowaru dengan semua yang dimilikinya. 

'Bajingan itu tidak bisa membunuhku ... Aku harus mencoba semua yang aku bisa untuk 
melawan sampai akhir.' 

Vulcan merasa seperti seorang prajurit yang berdiri melawan seratus ribu tentara. Seperti 
itu, dia menunggu Fowaru mendekatinya. 

"Apa, apakah kamu menyerah? Begitu, kamu membuat pilihan yang bijaksana. " 

Fowaru tersenyum. 

Dia terlihat sangat bahagia. 



Ujung mulutnya menggantung hampir di bawah telinganya untuk mencerminkan suasana 
hati Fowaru. 

Dia mengharapkan momen ini selama 130 tahun terakhir sejak dia pertama kali melihat 
Vulcan. 

Meskipun itu tertunda secara substansial karena lalat aneh dan Vulcan keluar dari jaringan 
untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya, yang terpenting adalah Fowaru mencapai 
tujuannya. 

"Baiklah. Baiklah." 

Semuanya baik. 

Fowaru tampak bersemangat seperti anak kecil yang mendapat banyak uang dari kakek-
neneknya saat tahun baru. Dia berjalan menuju Vulcan. 

Namun, Vulcan bukanlah satu-satunya yang memiliki keberuntungan besar hari ini. 

Suuuwwaaaaaaaaak! 

Tombak cahaya yang panjangnya sekitar tiga meter terbang menuju Fowaru dengan 
kecepatan yang menakutkan. 

Kecepatannya luar biasa dan tidak seperti apa pun yang pernah dia lihat. Terkejut, Fowaru 
keluar dari lintasan tombaknya. Namun, tombak itu berputar dengan mulus dan 
membidiknya lagi. 

Fowaru menggeretakkan giginya dan membuat penghalang. 

Setelah itu, tombak itu melenyapkan semua perisai miliknya, yang terdiri dari beberapa 
puluh lapisan, dan mengenai perut Fowaru. 

Kwazazazazazac! 

Puurrrrrrrng! 

"Khuuuurrrrrk!" 

Membuat goresan panjang di tanah dengan kakinya, Fowaru didorong mundur beberapa 
saat. 

Berkat perisai yang muncul di perutnya, Fowaru diselamatkan dari keadaan memalukan 
karena kehilangan keseimbangan dan terjatuh di pantatnya. Namun, darah dari mulutnya 
menunjukkan bahwa dia mengalami kerusakan parah. 



Benar-benar tertegun, Fowaru melihat perutnya lagi dan mengamati dari mana tombak 
cahaya itu berasal. 

Ada seorang manusia yang memegang pedang sebesar manusia. 

Fowaru melihat cahaya putih itu terfokus pada pedang. Itu membuat wajah Fowaru 
menjadi pucat. 

"Ini... Brengsek..." 

Sweaaaaaaaaac. 

Dengan kecepatan luar biasa seperti terakhir kali, tombak cahaya datang ke Fowaru. 

Fowaru mengumpulkan semua kekuatannya dan menciptakan penghalang setebal lebih 
dari seratus lapis. Cahaya bertabrakan dengan mereka dan menciptakan suara yang tidak 
menyenangkan. 

Kwazazazazazazazac 

"Kuhuk..." 

Tidak seperti sebelumnya, Fowaru nyaris tidak berhasil mempertahankan diri. 

Namun, lebih dari 90 lapisan hancur, dan terjadi guncangan. 

Fowaru merasakan seluruh tubuhnya sakit saat dia bertanya-tanya siapa pria tak dikenal 
ini. 

'Siapa kamu! Menurut informasi Oracle ... tidak ada orang dengan kekuatan seperti itu ... ' 

Ada banyak sekali orang yang menargetkan Vulcan. 

Dari mereka semua, Fowaru mengetahui kelompok seperti Tujuh Iblis atau Bae Su Jin yang 
lebih kuat darinya. 

Namun, mereka lebih kuat karena mereka berkelompok. Fowaru percaya bahwa tidak ada 
satu orang pun yang dapat menandingi kekuatannya sendiri. 

Dia berpikir bahwa bahkan sebelum mengkonsumsi sepatu bot Demon Duke. Sekarang dia 
menyerap kekuatan dari kekuatan item, Fowaru percaya tidak ada orang tersisa yang bisa 
dibandingkan dengannya. 

Namun, sekarang, ada seorang pria di kejauhan yang menembakkan tombak cahaya 
melalui pedang besarnya. Kekuatan pria itu ... jelas tidak di bawah dirinya sendiri. 

'Brengsek... Apa yang harus saya lakukan? Aku tidak bisa menang... aku tidak bisa... ' 



Fowaru mengutuk dan mengutuk di dalam. 

Raut wajah Fowaru berantakan seperti tentara yang kalah dalam pelarian dari kavaleri 
menunggang kuda. 

Itu karena Fowaru kehilangan kepercayaan dengan cepat. 

Belakangan ini, setelah menyerap energi iblis, dia menjadi lebih naluriah dan lebih 
sederhana dalam pikirannya. Jadi, begitu lawan yang tidak bisa dia kalahkan memasuki 
pertempuran, Fowaru segera menurunkan ekornya. 

Foawru melirik ke sisi Vulcan. Dia masih di tanah dan tidak bisa bangun. 

Fowaru sudah lama membuang pikiran untuk melawan pria misterius itu. 

Namun, Vulcan adalah ikan yang hampir ditangkap. Fowaru sangat frustasi kehilangannya 
seperti ini, terutama setelah menunggu begitu lama untuk ini. 

'Jika saya memiliki Vulcan, saya akan bisa merasakan rasa kuat dari item yang saya rasakan 
seratus tahun yang lalu! ... Haruskah aku lari ke sana dengan cepat, menangkapnya, lalu 
lari? ' 

Keserakahan yang meluap dan keinginan untuk memberi makan muncul lagi di kepala 
mereka. 

Fowaru tampak seperti anak anjing yang ketakutan, tapi sekarang dia terlihat bingung. 

Namun, pikiran yang menyiksa itu tidak berlangsung lama. 

Sinar cahaya terang lainnya keluar dari pedang pria itu. Ketika tombak cahaya ketiga 
dihasilkan, Fowaru tidak punya pilihan selain berhenti memutar otaknya untuk skema 
kecil. 

"Uuu.... Uuuuaaaaa! " 

Menjerit seperti orang idiot, Fowaru berbalik dan kabur dari medan perang. 

Tombak cahaya itu terbang menuju punggungnya. Tersedak ketakutan, dia berbalik, terus-
menerus mundur dan menembakkan gelombang kejut. 

Kwaaangkwangkwangkwang! 

Tombak cahaya terus menghancurkan gelombang kejut Fowaru dan mendekatinya. 
Menyadari hal ini, Fowaru membentuk penghalang lagi. Ketika tombak dan penghalang 
bertabrakan, dia menggunakan reaksinya untuk terbang sejauh yang dia bisa. 

Kuuhuuuc! 



Fowaru tidak bisa menghentikan semua keterkejutannya. Aliran darah yang kental keluar 
dari mulut Fowaru. 

Namun, dia mampu menarik jarak yang sangat jauh dari medan perang seperti yang dia 
harapkan. Terlepas dari kondisinya, dia bahkan tidak melihat ke belakang. Fowaru kabur 
menggunakan kecepatan maksimumnya. 

Pria yang memegang pedang raksasa itu mendecakkan lidahnya sekali dan menyerah 
mengejar Fowaru. 

Pada akhirnya, prioritas utama pria itu adalah melindungi Vulcan. 

Sekarang setelah dia mencapai tujuan itu, dia tidak berpikir terlalu buruk membiarkan 
fowaru melarikan diri. 

Pria itu mendekati Vulcan secepat yang dia bisa. Dia relatif lebih lambat dari Fowaru atau 
Vulcan. Mengejutkan mengingat pria itu berulang kali menggunakan teknik yang bahkan 
membuat Fowaru mundur. 

Akhirnya, pria itu mencapai Vulcan. 

Dari saku di pinggangnya, pria itu mengeluarkan ramuan dan mencoba menyerahkannya 
kepada Vulcan. 

Namun, Vulcan menolak kemurahan hati pria itu. 

"Terima kasih, tapi tidak apa-apa. Saya sudah minum ramuan. " 

Benarkah? Tapi tubuhmu masih berantakan seperti itu? " 

"Saya telah minum berulang kali, jadi ... efektivitasnya berkurang." 

"Begitu... bajingan itu tampak sangat tangguh. Dia tampak seperti Tuan Fowaru, tetapi aura 
yang dirasakan darinya seperti menghadapi iblis kuno. " 

Itu adalah Fowaru. 

"Hah? Itu adalah Fowaru? " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Iya. Saya akan menjelaskannya nanti. Saya 
ingin mengatakan ini dulu. " 

Vulcan berusaha keras untuk menggerakkan bagian atas tubuhnya. Dia memaksanya untuk 
bangkit dan berkata dengan sikap tulus, 

"Pak. Phantaero, terima kasih telah menyelamatkan saya. " 



"Ha ha. Sudah kubilang aku pasti akan menunjukkan Pedang Suci saat aku menemukannya, 
bukan? Saya hanya datang untuk menepati janji. " 

[Phantaero, Pahlawan Pemberani Hegatus yang Memperoleh Pedang Suci di Tangannya] 

[765Lv (+ 200)] 

Phantaero memegang pedang raksasa yang bersinar cemerlang. 

Pria itu menggaruk bagian belakang kepalanya seolah dia merasa sedikit canggung karena 
diberi ucapan terima kasih. 



Chapter 104 
Max Level Newbie Bab 104 Mendengar kata-kata Phantero, Vulcan nyaris tidak bisa 
mengingat apa yang dikatakan Phantaero di masa lalu ketika mereka bertemu di Makam 
Terkutuk. 

'Jika dia menemukan Pedang Suci, dia berkata bahwa dia pasti akan datang mencariku 
untuk menunjukkan pedangnya padaku sebelum pergi, bahkan jika itu berarti menanyakan 
kepada Oracle ...' 

Vulcan mengira itu hanya isyarat yang tidak berarti demi suasana hati saat itu. 

Vulcan memandang Phantaero dan berkata, 

"Kebetulan, apakah Anda benar-benar bertanya kepada Oracle..." 

"Betul sekali. Saya meminta mereka untuk memberi tahu saya segera setelah mereka 
mengetahui keberadaan Anda. Saya sangat sadar bahwa Anda memiliki banyak musuh. 
Saya ingin membantu Anda. " 

Mendengarkan suara tenang Phantaero, Vulcan merasakan ujung hidungnya sakit. Dia juga 
merasa batinnya dipenuhi emosi. 

Vulcan bertemu Phantaero lebih dari seratus tahun yang lalu. Juga, mereka hanya bertemu 
sebentar, kurang dari seminggu. 

Bahkan bisa dikatakan bahwa mereka hanya orang asing satu sama lain. 

Namun, untuk itu, Phantaero datang jauh-jauh dan menyelamatkan Vulcan, sementara itu 
bahkan menyebutkan janji jauh yang dia buat dengan santai sejak lama sehingga Vulcan 
akan merasa lebih baik tentang mengapa Phantaero datang ke sini. 

'Tentu saja, persahabatan di antara orang-orang tidak dapat diukur dari lamanya waktu 
yang mereka habiskan bersama, tapi ...' 

Tetap saja, Vulcan bertanya-tanya berapa banyak orang yang dia kenal dalam hidupnya 
yang akan dengan tulus bertindak demi Vulcan. 

Di atas semua ini, Vulcan tidak membentuk apa-apa selain badblood setelah yang lain sejak 
dia datang ke Babak 2. 

Jelas mengapa Vulcan memikirkan dunia kemurahan hati Phantaero. 

Karena itu, Vulcan tidak bisa menahan diri selain bertanya, 



"Saya tahu ini adalah pertanyaan aneh yang harus saya tanyakan karena saya berutang 
nyawa kepada Anda..." 

"Um? Apa itu?" 

"Mengapa Anda datang untuk menyelamatkan saya?" 

"... Um. Haruskah ada alasan untuk datang dan menyelamatkan seorang teman? Sejujurnya, 
saya tidak akan melakukan apapun jika saya tidak memiliki Pedang Suci karena saya tidak 
akan membantu Anda sama sekali tanpa ini. Sekarang, dengan Pedang Suci, hampir tidak 
ada orang di Babak 2 yang tidak bisa saya tangani. Saya tidak punya alasan untuk hanya 
duduk dan menonton ketika saya mampu membantu Anda. ' 

Phantaero memberikan penjelasan yang cukup panjang kepada Vulcan. 

Sepertinya Vulcan tidak begitu paham. Setelah memperhatikan raut wajah Vulcan, 
Phantaero bertanya balik, 

"Apa itu? Apakah menurutmu aneh aku datang untuk menyelamatkanmu? " 

"Hanya saja ini yang pertama." 

Um? 

"Ini pertama kalinya aku ada orang yang datang membantuku tanpa mengharapkan 
imbalan, jadi ..." 

Vulcan berkata dengan nada yang agak sedih dan pahit. 

Vulcan tampak seperti anak kecil di panti asuhan yang baru pertama kali memegang hadiah 
dalam hidupnya dan terkejut saat menerimanya. 

Dia bersyukur. Namun, dia juga cemas jika anugerah tiba-tiba yang turun dari atas padanya 
mungkin membutuhkan harga yang harus dia bayar. 

Di satu sisi, sudah jelas mengapa Vulcan merasa seperti ini. 

Vulcan dikirim ke dunia baru yang aneh ketika dia baru berusia 20 tahun. Sejak itu, dia 
terus bertempur darah demi darah setelah pertempuran tanpa bisa menjalin hubungan 
yang dalam dengan siapa pun. 

Jangankan hubungan yang baik dengan orang-orang berdasarkan persahabatan dan 
kepercayaan, Vulcan harus bersyukur dengan orang lain karena tidak memiliki 
permusuhan terhadapnya. Hidupnya sangat tidak normal. 

Bahkan The Six dan Jake, orang-orang yang bisa dikatakan Vulcan sebagai rekan 
terdekatnya, berinteraksi dengan Vulcan karena mereka memiliki sesuatu yang mereka 



inginkan. Tidak bisa dikatakan bahwa bahkan orang-orang itu berteman dengan Vulcan 
murni karena niat baik. 

'Selain Kakak Besar Dokgo Hoo... Kurasa ini pertama kalinya.' 

Rasa terima kasih Vulcan terhadap persahabatan Dokgo Hoo tiba-tiba semakin dalam. 

Sementara Vulcan tersesat dalam semua pemikiran ini, Phantaero tersenyum lebar ke 
arahnya. 

Hanya melihat senyumannya membuat Vulcan merasa luar biasa. Senyuman itu pantas 
membuat orang lain balas tersenyum padanya. Itu menyegarkan. 

Phantero berkata, 

"Anda berpikir sedikit berbeda dari saya. Ini bukanlah kemurahan hati tanpa imbalan. " 

"Maaf? Ah... ada harganya... " 

Vulcan tampak terkejut. Phantaero menatap Vulcan, menggelengkan kepalanya dan 
melanjutkan. 

"Tidak, aku sudah menerima hadiah darimu. Saya kira saya dapat mengatakan bahwa saya 
di sini untuk membayar Anda untuk itu. " 

"Apa maksudmu..." 

Vulcan tampak bingung. 

Phantaero terus menatap Vulcan. Dia kemudian menjernihkan lehernya dan berkata 
dengan ekspresi tulus di wajahnya. 

"Saya mendapat harapan dari menonton Anda. Itulah imbalannya. " 

Vulcan tidak mengharapkan kata-kata seperti itu. 

Dia tampak tercengang. 

Sepertinya Phantaero terhibur dengan reaksi Vulcan. Dia tertawa ringan dan berkata, 

"Vulcan, sejujurnya, pada saat aku bertemu denganmu, aku sebenarnya hampir menyerah 
untuk menemukan Pedang Suci. Yah, aku sudah memberitahumu bahwa aku berencana 
mencari area berbahaya setelah mendapatkan Nafas Naga Biru, tapi aku tidak berharap 
banyak. Orang-orang dari dimensi yang lebih rendah semua memperhatikan saya dan 
mengandalkan saya untuk harapan, jadi saya tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan 
apa-apa, bukan? Jadi, saya hanya bertindak seperti saya bekerja keras setidaknya. " 

"..." 



"Namun, kamu berbeda dariku. Anda menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari saya. 
Saya pikir menemukan Pedang Suci saja sangat sulit, tetapi Anda harus menyelesaikan 
Babak 2 ... Hanya mendengarnya membuat saya merasa seperti saya akan muntah. Anda 
mengerti, bukan? Bahkan di antara para Dragonian yang bangga dan perkasa dan Demi-
dewa di Babak 2, hanya segelintir dari mereka yang mencapai keilahian, namun Anda 
mencobanya dengan tubuh manusia yang lemah ... Selain itu, Anda adalah seorang Pemain. 
Saya pikir Anda akan segera menghadapi kenyataan dan hanya menetap di dunia ini untuk 
selamanya karena saya pikir Anda tidak memberi kesempatan. Namun, Anda tidak 
melakukan apa yang saya harapkan. " 

Setelah mengatakan ini sebanyak ini, Phantaero menembus tanah dengan Pedang Suci dan 
jatuh ke tanah. 

Sekarang, dia hampir menyamakan matanya dengan Vulcan. Phantaero melanjutkan. 

"Kamu berbeda dariku. Anda tidak hanya memaksa diri Anda sendiri untuk bertindak 
seolah-olah Anda berusaha memenuhi harapan orang lain. Anda benar-benar percaya 
bahwa Anda bisa menyelesaikan Babak 2. Saya melihat Anda menaiki setiap anak tangga 
seperti yang Anda rencanakan. Saya benar-benar merasakannya ketika saya melihat 
Kelereng Vitalitas yang Anda kumpulkan dari Babak 1. Ah, teman ini benar-benar percaya 
dia bisa melakukan ini. Dia tidak memiliki kekuatan Pahlawan Pemberani seperti saya. Dia 
juga tidak memiliki kepercayaan dan dorongan dari banyak orang... Dia berada dalam 
situasi yang jauh lebih putus asa dan putus asa, namun dia masih menunjukkan upaya yang 
tulus. " 

"Itu adalah..." 

"Kamu bekerja keras, dan kamu bekerja keras lagi. Anda tidak memikirkan apakah 
semuanya akan berhasil atau tidak. Anda terus bekerja dengan rajin. Saya bisa 
mendapatkan kekuatan untuk terus menonton Anda. Saya dapat mengatakan bahwa saya 
dilahirkan kembali. Tentu saja, ada banyak kesulitan yang menghadang. Saya hampir tidak 
berhasil mengatasi kematian beberapa kali, dan keputusasaan datang kembali untuk 
menemukan saya beberapa kali, tetapi tetap saja ... Seratus tahun yang lalu, meskipun 
melawan organisasi besar bernama Bae Su Jin, saya mendengar bahwa Anda tidak mundur 
, dan sebaliknya, Anda memberikan mereka teguran yang signifikan. Saya mendapatkan 
kembali keinginan untuk melanjutkan setelah mendengar cerita tentang Anda. Sebenarnya, 
setelah saya menjelaskan semua ini, saya merasa malu. Aku terus mengatakan bahwa aku 
mendapatkan keberanian dengan melihat seseorang yang berada pada situasi yang lebih 
buruk dariku... Haha! " 

Setelah mengatakan ini, Phantaero mengulurkan tangan kanannya ke arah Vulcan. 

Dia meminta jabat tangan dari Vulcan. 

Menerima tatapan tulus dari Phantaero, Vulcan menyingkirkan semua yang akan dia 
katakan sebelumnya. Sebagai gantinya, dia diam-diam meraih tangan Phantaero. 



Tangannya kasar, penuh perasaan. Vulcan bisa merasakan energi suci dari tangannya. 

Itu hangat. Itu membuat hati seseorang kuat. Rasanya seperti dia menerima dorongan dari 
beberapa puluh ribu orang. Menerima energi itu, Vulcan dengan ringan menutup matanya. 

Itu karena Vulcan tidak ingin menunjukkan matanya yang memerah. 

Pada saat Vulcan hampir tidak berhasil menenangkan emosinya dan melihat wajah 
Phantaeo, Phantaero berkata, 

"Karena saya bisa sukses, saya tahu Anda juga bisa." 

"... Terima kasih. Sungguh... terima kasih banyak. " 

Setelah menyelesaikan jabat tangan, Vulcan mengisi kata-katanya dengan tulus dan berkata 
kepada Phantaero. 

Phantaero merasa malu mendengarnya. Dia menggaruk bagian belakang kepalanya dan 
membuang muka. 

"Ha ha. Nah, ini ... Kami entah bagaimana akhirnya dilanda emosi. Bagaimanapun, aku 
sungguh-sungguh dengan apa yang aku katakan. Saya tidak hanya mengatakannya untuk 
menyemangati Anda. Sekarang aku melihatmu... Kamu telah menjadi luar biasa kuat. Jika 
saya tidak memiliki Pedang Suci, saya tidak berpikir saya akan memiliki kesempatan 
melawan Anda. Anda luar biasa... Pada tingkat pertumbuhan saat ini, Anda tidak hanya 
menyelesaikan Babak 2. Saya pikir Anda mungkin dapat menyelesaikannya dalam waktu 
tercepat. " 

"Tahukah kamu apa rekor clear tercepat?" 

Vulcan bertanya-tanya apakah akan ada hadiah tambahan jika dia menyelesaikannya 
sambil memecahkan rekor tercepat. 

Namun, Phantaero menggelengkan kepalanya. 

"Saya tidak terlalu tahu tentang itu, tapi... saya pikir itu sekitar lima ratus tahun. Jika Anda 
mampir di sebuah pub, saya pikir mungkin ada seseorang yang tahu ... Sekarang saya 
sebutkan, daripada tinggal di sini, mengapa kita tidak kembali ke Kota Espo? Mari kita 
lanjutkan membicarakan sisanya di sana. " 

Phantaero bangkit dan membersihkan bagian belakangnya. 

Berkat ramuannya, Vulcan sudah cukup pulih sekarang untuk bergerak. Dia mengikutinya, 
bangkit, dan menghentikan Phantaero yang akan merobek kertas gulungan kembali. 

"Mohon tunggu. Ada yang harus dilakukan. " 



"Um? Apa itu? Kebetulan, apakah ada lebih banyak bajingan yang perlu kamu basmi? " 

Mendengar kata-kata Vulcan, Phantaero menunjukkan kilau di matanya dan hendak 
mengambil Pedang Suci lagi. 

Namun, Vulcan menggelengkan kepalanya dan menghentikan Phantaero. 

"Masih ada lagi, tapi... Tidak masalah jika aku menanganinya sendiri nanti. Ini adalah 
sesuatu yang lebih penting. " 

"Lebih penting?" 

Phantaero bingung. Melewatinya, Vulcan mengambil langkah lambat, dan Phantaero 
mengalihkan pandangannya ke arah yang dituju Vulcan. 

'Saya tidak melihat apa-apa?' 

Yang bisa dia lihat hanyalah kawah raksasa yang dibuat oleh Yur Dong-bin, daratan seperti 
pilar di tengah yang dulunya memiliki pangkalan Bae Su Jin di atas, dan puing-puing. 

Vulcan sudah cukup jauh. Phantaero berteriak ke arah Vulcan, 

"Hei! Apa bisnis yang penting? Saya tidak melihat apa pun secara khusus yang menonjol! " 

"Ada! Tuan Phantaero, tolong kemari juga. Anda tidak perlu membantu saya. Hanya saja 
Fowaru mungkin kembali, jadi aku ingin kamu tetap menjaga aku! " 

"Hm... aku akan." 

Phantaero mencabut Pedang Suci dari tanah. Dia berlari dan menyusul ke tempat Vulcan 
berada. 

Tak lama kemudian, Vulcan mencapai tempat markas Bae Su Jin dulu. Dia mulai 
membersihkan puing-puing satu per satu dengan sihir. 

Vulcan melakukannya dengan sangat hati-hati seperti seorang arkeolog yang sedang 
menggali situs kuno. Itu menimbulkan rasa ingin tahu di Phantaero. 

Dia menusuk tanah dengan Pedang Suci lagi. Berdiri seperti sedang bersandar di dinding, 
Phantaero melontarkan pertanyaan pada Vulcan, 

"Mengapa kamu membersihkan puing-puing?" 

"Saya melawan mereka sampai kepala saya hampir meledak. Setidaknya aku harus 
mendapat rampasan, kan? Seorang pemain mendapat item atau hadiah pencarian setelah 
pertempuran, tetapi pertarungan seperti ini tidak memiliki apa-apa, jadi saya kecewa. Saya 
memutuskan untuk mencari sendiri. " 



"... Hm... Kamu sering menyebutkan reward dan hampir membuat lagu darinya. Saya pikir 
itu karena Anda adalah seorang Pemain. " 

Vulcan menggunakan sihir untuk mengangkat batu besar. Dia mengangguk dan menjawab, 

"Saya tidak bisa mengatakan itu... Saya tidak terpengaruh olehnya. Ngomong-ngomong, 
kenapa kamu membiarkan Fowaru kabur? Akan lebih baik untuk sepenuhnya 
melenyapkan darah buruk sehingga tidak akan ada masalah nanti. " 

"Aku tidak membiarkan dia kabur. Saya tidak bisa menangkapnya. Aku menjadi lebih kuat 
karena aku telah memperoleh kekuatan Pedang Suci, tapi... Aku lambat... Bajingan itu 
sangat cepat. Akan sulit untuk mengejarnya. Apa itu? Apa kamu merasa cemas?" 

Vulcan menggelengkan kepalanya. 

Itu sedikit mengganggunya, tetapi Vulcan masih memiliki banyak Kelereng Vitalitas, jadi itu 
tidak terlalu penting baginya. 

Vulcan hanya perlu istirahat sebentar di Kota Espo sementara Naga Biru pulih. Semuanya 
akan diselesaikan dengan itu. 

Vulcan hendak memberi tahu Phantaero bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 
Namun, dia menemukan sebuah buku yang terkubur di bawah reruntuhan, dan kehilangan 
perhatiannya. 

Vulcan menggunakan sihir untuk membersihkan puing-puing dengan hati-hati dan 
membawa tangannya ke arah buku. 

Sepertinya buku itu memiliki mantra perlindungan. Bahkan tidak ada goresan di atasnya. 

Vulcan menggunakan SISTEM untuk memeriksa informasi di buku. Dia tersenyum di 
wajahnya. 

"Sepertinya aku tidak akan kembali dengan tangan kosong." 

  * 

Sementara itu... 

Jauh dari markas Bae Su Jin yang hancur, ada sesuatu yang mengawasi mereka. 

Mengubur sebagian besar tubuhnya di tanah, hanya satu mata yang seperti lensa yang 
mengintip. 

Itu lebih dekat dengan mesin daripada makhluk hidup. Itu adalah Chimera yang sama 
sekali tidak bernyawa yang dibuat hanya untuk tujuan pengawasan. 



Khawatir akan ditemukan, itu menjaga jarak yang sangat jauh dari Vulcan dan Phantaero. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Bahkan setelah Vulcan mencari reruntuhan 
untuk waktu yang lama dan meninggalkan tempat kejadian dengan Phantaero dengan 
menggunakan gulungan kembali, benda itu mempertahankan posisinya tanpa gerakan 
apapun. 

Itu karena tuannya, Pembuat Chimera, kehilangan semua motivasi dan berbaring di sofa. 

Sambil menahan napas, dia menyaksikan pertempuran yang terjadi di sana sejauh ini. Dia 
menghela nafas dan berkata, 

"... Aku akan berhenti." 

Untuk berburu Vulcan, Pembuat Chimera berusaha dan bahkan menciptakan Chimera yang 
lebih kuat selama 100 tahun terakhir. Namun... 

Sekarang, bajingan itu telah menjadi makhluk yang terlalu besar. Vulcan tidak lagi berada 
dalam jangkauan Pembuat Chimera. 

"Aku harus... mencari yang lain." 

Mengunyah kue dengan keras, lelaki tua itu menoleh untuk melihat layar dari tempat lain 
yang disiarkan oleh Chimeras. 



Chapter 105 
Max Level Newbie Bab 105 Pub di Espo City memiliki ruang yang jauh lebih luas daripada 
di Babak 1. 

Ini sebagian karena jumlah penduduk di Babak 2 lebih banyak daripada kota-kota tertentu 
di Babak 1. Namun, itu juga karena makanan dan minumannya terasa enak di sini. 

Tidak bisa melupakan rasa makanan di sini, ada orang yang datang saat istirahat dari 
pelatihan selama bertahun-tahun. 

Jadi, sulit untuk menemukan kursi kosong di pub di sini. 

Alando dan Dabi adalah salah satu orang yang datang ke pub setelah sekian lama. 

Mereka menghabiskan empat botol minuman dan makanan ringan yang cukup untuk 
mengisi perut mereka. Mereka tampak puas saat menghela napas. 

"Ugh. Ya ampun... Kami datang ke sini hanya untuk mengobrol sebentar, tapi kami malah 
membuat perut kami kenyang. " 

"Selalu seperti itu. Makanan di sini tidak bisa dibandingkan dengan dendeng. Kapanpun 
kami berkunjung ke sini, kami hanya harus makan sampai perut kami pecah. " 

Keduanya memuji menu baru di pub untuk waktu yang lama. Setelah selesai berbicara 
tentang makanan, barulah mereka bisa melanjutkan ke percakapan utama. 

Alando menyesap anggur buah dan berkata, 

"Sekarang aku memikirkannya, kamu bilang kamu baru saja kembali hari ini, kan?" 

"Iya. Setelah 50 tahun pelatihan dalam isolasi, ketika saya melepaskannya, ini adalah 
tempat pertama yang saya inginkan. Apa itu? Apa terjadi sesuatu? " 

Ya, ada sesuatu yang besar. 

"Hm." 

Dengan penuh antisipasi di matanya, Dabi menatap Alando. 

Alando benci jeda dramatis dan berlarut-larut seperti salah satu pendongeng itu, jadi 
Alando langsung ke pokok permasalahan. 

"Saya mendengar bahwa Bae Su Jin dihancurkan dan semua anggota meninggal." 

"... Apa? Bae Su Jin? Yang aku tahu? " 



"Ya, Bae Su Jin itu." 

Dabi terdiam beberapa saat. 

Sepertinya dia sangat terkejut. Dia hanya menatap Alando. Alando berkata, 

"Ini besar, kan?" 

"... Tidak bercanda. Itu adalah insiden besar. Saya pikir preman itu akan melanjutkan 
kejahatan mereka selama ribuan tahun ... " 

Dabi menenggak minumannya. 

Alando mempertimbangkan fakta bahwa mereka juga memiliki kenangan buruk tentang 
Bae Su Jin saat dia melanjutkan. 

"Nah, itulah yang terjadi. Kudengar mereka kebanyakan mati, termasuk para bos dan 
komandan mereka. Ya, satu atau dua anggota mungkin masih hidup, tetapi mereka 
mungkin akan segera mati. Jika tidak, mereka mungkin perlu tetap terkurung di suatu 
tempat selama seribu tahun ke depan. Ada banyak orang yang menderita karena bajingan 
Bae Su Jin ... " 

"Aku tahu. Bajingan itu... Ugh. Saya bahkan tidak ingin memikirkan hal ini. Saya senang 
mereka mati. Betulkah." 

Dabi hendak mengatakan sesuatu, tapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. 
Sebaliknya, dia mengutuk dan mengutuk Bae Su Jin. 

Dimulai dengan para bajingan, dia mengutuk orang tua mereka, orang tua dari orang tua 
mereka, nenek moyang mereka dan bahkan dimensi yang lebih rendah dimana Rex Ruburo 
dulu tinggal. Melihat pria itu mengutuk, Alando menggelengkan kepalanya. 

"Orang ini, aku tidak pernah berpikir begitu, tapi dia rupanya tahu banyak ucapan kotor." 

Tentu saja, Alando bukannya tidak mengerti bagaimana perasaan Dabi. 

Ini tidak seperti hanya sedikit orang terpilih yang tahu tentang pengkhianatan Bae Su Jin. 
Tindakan mereka sangat menjijikkan sehingga membuat orang muntah. 

Juga, fakta bahwa pekerjaan kotor Bae Su Jin terbatas hanya pada manusia, makhluk 
terlemah di Babak 2, sudah cukup untuk menjungkirbalikkan isi hati manusia. 

'Serius, daripada membantu sesama manusia.... Mereka bahkan tidak melirik ke arah 
Dragonian atau High-elf karena takut akan pembalasan, namun para bajingan ini ... ' 

Saat Alando juga memikirkan Bae Su Jin, dia merasakan kemarahan melonjak di dalam 
dirinya. 



Pada akhirnya, Alando melupakan bagaimana perasaannya tentang ucapan busuk Dabi dan 
malah bergabung dalam parade sumpah serapah. 

Untuk waktu yang lama, mereka berbicara buruk tentang Bae Su Jin. Akhirnya, mereka 
tenang dan kembali ke percakapan utama. 

"Sekarang setelah kupikir-pikir, aku tidak menanyakan hal yang sangat penting. Siapa yang 
melakukannya? Itu tidak mungkin manusia ... Kebetulan, apakah lubang pantat gila itu 
mengacaukan Demi-god? Jika bukan itu masalahnya, aku tidak bisa melihat bagaimana Bae 
Su Jin akan hancur dalam sekejap seperti ini. " 

Dabi akhirnya bertanya. 

Dia harus. Bae Su Jin bukanlah organisasi penurut. 

Ini tidak seperti tidak ada organisasi lain di Babak 2 yang lebih kuat dari Bae Su Jin. Namun, 
di antara semua manusia, Bae Su Jin adalah kelompok yang memiliki kekuatan lebih dari 
siapa pun. 

Jadi, Dabi secara otomatis berasumsi kalau itu pasti makhluk lain selain manusia, mungkin 
Dewa Demi. Dabi hanya bisa terkejut mendengar apa yang dikatakan Alando sesudahnya. 

"Apa? Seorang manusia?" 

"Betul sekali." 

"Apa... Apakah itu informasi yang akurat? Bagaimana itu bisa benar... " 

"Itu datang dari Oracle, jadi itu memang benar. Menurut rumor, markas Bae Su Jin 
dihancurkan sampai ke titik di mana lanskap area sekitarnya telah berubah. Tampaknya 
orang-orang yang bertanya-tanya apa yang terjadi semuanya melempar uang dan bertanya 
kepada Oracle. Saya mendengar nama pria itu adalah Vulcan. Pernahkah kamu mendengar 
namanya? " 

"Tidak, tidak sama sekali." 

Dengan wajah kaget, Dabi menggelengkan kepalanya. 

Alando mengangguk dan berkata, 

"Saya melihat. Saya juga tidak pernah mendengar nama itu. Aku bertanya untuk berjaga-
jaga. " 

"Hah. Bagaimana ini bisa terjadi... Bagaimana bisa seseorang yang begitu kuat tinggal di sini 
begitu lama tanpa pernah namanya dikenal? Pertama-tama, apakah Anda yakin dia 
manusia? Bagaimana bisa manusia sekuat itu... " 



"Nah, di Babak 2, kadang-kadang, beberapa orang berlatih dalam isolasi selama seribu 
tahun atau dua sebelum kembali. Sepertinya Bae Su Jin benar-benar tidak menyadari 
kekuatan sebenarnya dari pria ini. Itu ternyata baik bagi kita semua. Dengan kekuatan kita 
sendiri, untuk melakukan serangan yang signifikan terhadap Bae Su Jin... " 

Alando mengaburkan akhir kalimatnya. Namun, Dabi bisa menebak sisanya, jadi dia tidak 
menunggu sisanya. 

Masih terkejut, kata Dabi, 

"Ya ampun... Luar biasa. Dengan kekuatan sebesar itu, dia pasti manusia terkuat. " 

"Jangan sebut dia manusia terkuat. Kedengarannya terlalu lemah. Meskipun saya tidak bisa 
memastikan, saya yakin bahkan sebagian besar Dragonian atau Demi-dewa di Babak 2 
tidak bisa mengalahkannya. " 

"Betulkah?" 

"Tentu saja. Bukan tugas yang mudah untuk menghancurkan Bae Su Jin, terutama saat 
mereka sedang duduk tegak di dalam benteng mereka. " 

"Hm..." 

Mendengar apa yang dikatakan Alando, Dabi meminum sekitar setengah dari minuman 
baru itu dan berkata sambil lalu, 

"Kalau begitu, mungkin kita akan melihat manusia menyelesaikan Babak 2 untuk pertama 
kalinya dalam sejarah." 

"Um..." 

Suasana hati berubah serius dalam sekejap. 

Baik Dabi dan Alando menghentikan apa yang mereka lakukan dan malah mengerutkan alis 
mereka untuk fokus pada pikiran mereka sendiri. 

Seperti itu, sesaat berlalu. 

Dengan suara gemetar, Alando menjawab. 

"Itu mungkin benar-benar terjadi... Hm." 

Dia memainkan dagunya dan berkata, 

"Dia terlihat seperti seorang pemula total... Saya pikir ini mungkin menjadi tontonan yang 
bagus dalam ratusan tahun." 



"Um? Apa yang kau bicarakan? Pria ini bernama Vulcan... Anda melihatnya secara 
langsung? " 

Dabi tampak terkejut. Alando mengangguk, 

"Betul sekali. Dia berada di situs lelang Kota Espo. Mengapa? Apakah kamu ingin pergi 
menemuinya? " 

Kiiiiiiiiiiiiiiiic 

Dabi segera bangun, dan kursi itu mengeluarkan suara melengking yang tidak 
menyenangkan. 

Dia bahkan tidak melihat ke belakang. Dia segera membuka pintu pub dan keluar. 

Alando berakhir sendirian dalam sekejap. Dia melihat ke pintu sejenak dan bergumam 
seolah-olah dia jatuh cinta padanya, 

"... Kamu bilang kamu akan mengambil cek itu." 

  * 

"Huk... Bagaimana bisa barang seperti itu..." 

"Mustahil! Energi yang begitu kuat datang dari staf ... Bagaimana batu ajaib itu dibuat ... " 

"Tuan, pedang ini, bukankah ini luar biasa?" 

"Aku tidak punya uang untuk membelikannya untukmu, jadi diamlah." 

"..." 

Situs lelang Kota Espo dipenuhi orang karena gelombang barang yang tiba-tiba. 

Dewa di lokasi lelang yang memeriksa dan mensertifikasi barang-barang itu sangat rewel, 
jadi tempat pelelangan biasanya memiliki kurang dari sepuluh barang per hari. Namun, 
hari ini berbeda. 

Ada lebih dari 50 dari berbagai item yang dipajang di situs. 

Level item juga cukup tinggi. 

Minimal B +. 

Apalagi ada yang di A +. Orang-orang yang mengunjungi situs lelang tidak bisa menahan 
diri dari kegembiraan. Mereka mengumpulkan semua uang mereka dan berpartisipasi 
dalam pelelangan. 



Pelelangan dilakukan di mana penawar yang menempatkan jumlah tertinggi dalam waktu 
24 jam memenangkan barang tersebut. Jadi, karena takut akan lebih banyak pesaing, para 
peserta tutup mulut tentang pelelangan. Namun, tidak mungkin acara di tempat umum 
seperti itu bisa dirahasiakan. Bahkan tidak butuh waktu lima jam sebelum situs lelang 
menjadi sesibuk pub. 

Melihat ini, Vulcan tersenyum puas. 

Harga tawaran lelang naik dan naik. Sungguh mendebarkan menonton dengan cara yang 
berbeda dari naik level. 

"Kurasa aku punya lebih dari cukup untuk membeli bahan-bahannya." 

Tempat pelelangan sama sibuknya dengan pasar tradisional. Vulcan melihat sekeliling ke 
dalam. 

Dia mengangguk dan berpikir tidak ada lagi yang harus diperhatikan. Dia membuka pintu 
gedung dan keluar. 

Merasakan angin yang bagus, Vulcan berjalan di jalan. Dia menemukan bangku, duduk dan 
memikirkan Phantaero yang meninggalkan Babak 2. 

Sampai akhirnya, Phantaero menatap Vulcan sambil tersenyum. 

Vulcan sedih melihat sekutunya yang paling tepercaya pergi ke dimensi yang lebih rendah. 
Namun, Vulcan tidak bisa menghentikan Phantaero. 

"Aku yakin dia hidup dengan baik di sana sekarang." 

Phantaero mampu menyelamatkan dunianya pada akhirnya. Iri pada Phantaero, Vulcan 
terganggu selama beberapa hari. Sekarang, dia bisa menguasai sampai batas tertentu. 

Sudah waktunya bagi Vulcan untuk maju. 

Namun, terlepas dari pola pikir Vulcan yang termotivasi, tidak banyak yang bisa dia 
lakukan saat ini. 

Vulcan harus menunggu sepuluh hari lagi sampai Naga Biru pulih. 

Juga, Fowaru masih hidup dan sehat dengan mata terbuka lebar. Terlalu berbahaya bagi 
Vulcan untuk meninggalkan Kota Espo ketika dia tidak bisa memanggil Dewa Tercerahkan 
saat ini. 

'Juga ... Sama seperti Fowaru yang tiba-tiba menjadi lebih kuat, aku tidak tahu apa yang 
berubah dengan Pembuat Chimera.' 



Vulcan mengira Pembuat Chimera mungkin telah menciptakan banyak jenis Chimera baru 
untuk memburunya. 

Jadi, alih-alih langsung menuju ke tempat berburu dengan monster dengan level lebih 
tinggi, Vulcan memutuskan untuk meningkatkan statistiknya melalui metode yang berbeda. 

Vulcan mengeluarkan lima buku dari inventaris. 

Penjilidan buku tampak biasa saja. 

Namun, isinya sangat unik, yang akan sangat sulit ditemukan di tempat lain. 

Buku-buku tersebut berisi pengetahuan yang dikembangkan melalui kerja keras oleh 200 
penyihir tingkat tinggi. 

Vulcan memasang senyum pahit saat dia memikirkan ketika dia mencari pangkalan utama 
Bae Su Jin beberapa hari yang lalu. 

Saat itu, setelah menemukan lima dari skillbook level legendaris, Vulcan tertawa terbahak-
bahak sampai lukanya meledak. 

'Sayangnya, hanya satu dari buku yang ternyata berguna ...' 

Setelah mengirim Phantaero kembali ke dimensi yang lebih rendah, Vulcan akhirnya 
memeriksa opsi rinci dari buku-buku itu, dan melihat 'skillnya belum lengkap.' 

Vulcan mengingat rasa kecewa yang dia rasakan. Dia gemetar saat melemparkan keempat 
buku itu kembali ke inventaris seolah-olah dia sedang membuang sampah. 

Dia kemudian memegang buku terakhir dan memeriksa deskripsinya melalui SISTEM. 

'Aku senang aku setidaknya menyelamatkan yang ini ...' 

[Keterampilan tingkat legendaris -- Metode rahasia peningkatan tubuh] 

[Batas level: 600] 

Buku itu berisi metode rahasia peningkatan tubuh, yang diciptakan oleh bos Rex Ruburo 
dan Bae Su Jin. Peningkatan tersebut membuat tubuh pejuang bela diri lebih cocok untuk 
seni energi internal. Peningkatan tersebut membuat tubuh mage lebih cocok untuk sihir. 
Buku itu berisi metode untuk peningkatan. 

Tingkat keberhasilan: 100% 

Bahan yang dibutuhkan untuk metode ini: 1L cairan pohon Komandan, 10 kadal api Jatuh 
hati neraka, 15 mata naga iblis, 100 batu ajaib tingkat tertinggi yang berisi kekuatan petir ... 

Bahan-bahannya memenuhi pemandangan. 



Terkejut dengan daftar panjang itu, Vulcan meringis dan menggelengkan kepalanya. 

'Akan menjadi ide yang gila untuk mencoba mendapatkan semua ini sendirian. Ya.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tentu saja, Vulcan memiliki sedikit bahan. 

Vulcan memiliki lebih dari 1L cairan Commander Tree. Vulcan memiliki begitu banyak hati 
kadal api yang jatuh dari neraka sehingga tidak masalah jika daftar tersebut mengatakan 
dia membutuhkan lebih dari 1000. 

Namun, meskipun Vulcan adalah seorang Player, tidak mungkin dia memiliki bahan-bahan 
dari tempat berburu yang belum pernah dia kunjungi. 

Tetap saja, itu akan menjadi tidak efisien bagi Vulcan untuk berlarian mengumpulkan 
semua bahan ini sendiri. 

Juga, dia tidak perlu melakukan itu. 

Vulcan memeriksa daftar jumlah item yang sangat besar yang tertidur di inventarisnya. 

Dia memiliki armor, senjata, dan item magis yang tak terhitung jumlahnya, beberapa kali 
lipat dari jumlah yang dia tempatkan di pelelangan. 

Itu adalah keuntungan sampingan dari 100 tahun penggilingan. 



Chapter 106 
Max Level Newbie Bab 106 'Untuk menganggap ini hanya sebagai pendapatan tambahan, 
apakah mereka terlalu banyak?' 

Namun, Vulcan tidak dapat memikirkan cara yang lebih baik untuk mendefinisikan ini 
sebagai hal lain. 

Dia sudah memiliki peralatan terhebat untuk semua bagian baju besi dan senjatanya. Dia 
saat ini tidak membutuhkan peralatan lain. Jadi, dia bisa mengatakan bahwa item di 
inventarisnya semuanya hanya surplus. 

Dengan kata lain, dia tidak akan melewatkan satupun dari mereka jika dia menjualnya 
untuk mendapatkan uang. 

Ujung bibir Vulcan naik sedikit. 

'Saya menjadi kaya bahkan sebelum saya menyadarinya.' 

Dia bukan orang kaya biasa. 

Nilai item yang dimiliki Vulcan berada di atas dan di luar imajinasi terliar. 

Ketika dikonversi menjadi nilai uang, jumlah itu adalah sesuatu yang penduduk biasa di 
Babak 2 akan memakan waktu lebih dari seribu tahun dan masih belum mendekati. 

Tidak termasuk beberapa orang aneh yang mengkhususkan diri dalam perdagangan dan 
bisnis, dapat dikatakan bahwa Vulcan adalah salah satu individu terkaya di Babak 2. 

Vulcan tidak pernah khawatir barangnya tidak laku. 

Orang yang mengelola toko pandai besi adalah Parkers, Dewa Pandai Besi. Dia terkenal 
karena malas. 

Jadi, banyak penduduk yang selalu haus akan senjata berkualitas, dan mereka 
menunjukkan respons yang eksplosif terhadap barang-barang yang terdaftar di Vulcan 
dalam pelelangan. 

Vulcan duduk di bangku dan menyaksikan orang-orang menuju pelelangan. 

Sepertinya mereka baru saja mendengar tentang situs lelang. Mereka bergegas ke lokasi 
lelang dengan wajah yang memiliki keraguan dan harapan bercampur. 

Vulcan memiliki senyum penuh perhitungan di wajahnya seolah-olah dia menjadi Jake dari 
Beloong City. 



'Sementara Angin Biru memulihkan kekuatannya ... mari kita coba mengumpulkan semua 
uang dari Kota Espo. Setelah itu, saya seharusnya tidak mengeluarkan biaya dan mencoba 
meningkatkan statistik saya sebanyak mungkin. Dengan kata lain, saya harus benar-benar 
menunjukkan uang saya seperti bajingan! ' 

Ini adalah rencana ambisius Vulcan. 

'Pertama ... Kumpulkan bahan-bahan untuk peningkatan tubuh.' 

Vulcan tiba-tiba bangkit dari bangku cadangan dan mulai berjalan di jalan. 

Sepertinya tidak ada yang bisa dia lakukan di lokasi lelang. 

Vulcan tidak memiliki kesempatan seperti ini untuk bersantai dalam waktu yang lama. 
Untuk menikmatinya, dia berjalan menuju air mancur. 

  * 

"Apakah itu dia?" 

"Itu benar, orang yang bertanggung jawab atas situasi di lokasi lelang." 

"Huh ... Bagaimana dia mengumpulkan peralatan seperti itu?" 

"Anda belum mendengar? Saya mendengar bahwa dia adalah seorang Player. " 

"Apa? Pl.... apa?" 

Pendekar berotot mendengar apa tanggapan penyihir kurus kerangka dan memiringkan 
kepalanya ke samping. 

Itu karena tidak ada satupun Player di kota Babak 1 dimana pendekar pedang itu berasal. 

Setelah melihat respon dari swordsman tersebut, mage itu mendecakkan lidahnya, 
bertanya-tanya bagaimana mungkin dia tidak mengetahui hal ini. 

"Cih. Ck. Masalahmu adalah kamu terlalu banyak menutup telinga. " 

"Ah, cukup. Jadi, itu ... Apa itu ... Apa itu? " 

"Pemain." 

"Baik. Bahwa." 

Penyihir itu menggelengkan kepalanya seolah dia menyerah. Dia perlahan menjelaskannya 
kepada pendekar pedang. 



Penyihir tahu bahwa pendekar pedang itu tidak begitu pandai dalam memahami sesuatu, 
jadi penyihir itu menjelaskannya secara rinci dan sedemikian rupa sehingga bahkan 
seorang anak berusia tujuh tahun pun bisa mengerti dengan mudah. 

Pendekar mendapatkan pemahaman kasar. Dia terkesan dan berkata, 

"Apa ini? Pemain benar-benar seperti makhluk yang diberkati? " 

"Mereka adalah manusia, dan ada Pemain di antara manusia, seperti Martial Warriors." 

"Bagaimanapun, mereka berbeda dariku, kan? Bukankah itu berarti para Pemain adalah 
makhluk yang berbeda? Ini tidak seperti item jatuh saat manusia membunuh monster. " 

"Baiklah. Baiklah. Pahami saja dengan cara yang mudah Anda pahami. " 

Penyihir itu mengeluh. 

Namun, pendekar berkepala tebal itu tidak mempermasalahkannya sama sekali. 

Sebaliknya, dia menunjukkan minat besar pada apa yang disebut Pemain. Dia tidak pernah 
mendengar tentang para Pemain sebelumnya, jadi dia sangat penasaran. Dia mulai 
menanyakan segala macam hal, dan penyihir memberikan jawaban yang tepat yang sesuai 
dengan tingkat intelektual pendekar pedang itu. 

Segera, pendekar pedang itu sedikit banyak menyelesaikan keingintahuannya. 

Vulcan sedang menyimpan peti harta karun yang berisi koin emas Asgard dalam jumlah 
yang luar biasa. Mengawasinya, pendekar pedang itu tampak iri. 

"Ini benar-benar luar biasa... Jika seperti yang kamu katakan, maka dia tidak perlu khawatir 
menabrak tembok saat berlatih. Dia tidak perlu khawatir tentang apa yang harus dia 
lakukan ketika senjatanya rusak? Sedangkan bagi saya, saya dikelilingi oleh masalah yang 
membuat saya pusing... Ugh... Para pemain pasti mudah. Aku sangat cemburu! Cemburu!" 

'Kamu adalah orang yang menjalani hidup dengan nyaman dan tanpa pikiran!' 

Penyihir itu memarahi pendekar pedang seperti itu di dalam. 

Penyihir merasakan dorongan untuk memberi tahu pendekar pedang bahwa bahkan para 
Pemain pun memiliki kesulitan mereka sendiri. Dia juga ingin berteriak dan berkata bahwa 
para Pemain pasti menjalani kehidupan yang seratus kali lebih rumit daripada kehidupan 
seorang pendekar pedang. Namun, meskipun dorongan datang sampai ke tenggorokannya, 
penyihir itu tidak mengucapkannya dan menyebabkan perkelahian. 

Penyihir itu menyaksikan Vulcan menghilang menuju distrik pedagang. 

Tentu saja, mage juga iri pada Vulcan. 



'Aku ingin tahu berapa penghasilannya... 20 juta? 30 juta? Hu... Pokoknya, aku bahkan tidak 
bisa memimpikannya. ' 

Penyihir memeriksa ruang dimensional untuk uang yang dimilikinya. Dia memiliki sedikit 
lebih dari 84 Aus. 

Itu adalah perubahan kecil dibandingkan dengan apa yang diperoleh Vulcan dalam 
beberapa hari terakhir. 

'Hanya dua juta.... Tidak... Jika saya hanya memiliki satu juta Aus... Saya tidak perlu 
khawatir tentang bahan penelitian untuk sementara waktu... ' 

"Saya iri. Aku sangat iri. " 

Penyihir itu secara tidak sadar mengatakan itu. 

Setelah mendengar pria itu, prajurit itu mengangguk seolah dia setuju. 

"Kamu juga berpikir begitu, kan? Aku sangat iri. " 

Keduanya bukan satu-satunya yang cemburu pada Vulcan. 

Dari lima orang yang berjalan-jalan di kota Espo, dua di antaranya tahu tentang Vulcan dan 
tempat pelelangan. Salah satu dari keduanya bahkan mengenal wajah Vulcan. 

Secara alami, Vulcan dihujani oleh pandangan banyak orang. 

Vulcan menyesal tidak menyembunyikan wajahnya di masa lalu karena ketidaknyamanan. 
Namun, kekhawatirannya tidak berlangsung lama. 

Hanya setelah empat hari, dia menerima sejumlah besar uang untuk menjual 200 item 
melalui pelelangan. Sekarang, Vulcan sama sekali tidak peduli. 

Ujung mulutnya miring ke langit. Matanya tersenyum lebar hingga penuh dengan kerutan 
kecil. 

Dia tampak sangat gembira seperti orang yang berpikiran kosong sehingga dia pasti 
terlihat seperti seseorang yang baru saja mendapatkan jackpot. 

Dia membuka SISTEM dan memeriksa jumlah uang yang dia terima. 

Tidak peduli berapa kali dia membacanya, dia tidak pernah muak. 

'97, 061.930 Aus ' 

Hampir mendekati 100 juta. Itu sangat besar. 

Itu jauh di luar proyeksi awal Vulcan. 



Hal tersebut terjadi karena rumor tentang lelang tersebut tersebar ke seluruh wilayah 
babak 2. 

Selama dua hari pertama, barang-barang itu dijual dengan harga yang diharapkan Vulcan. 

Namun, mulai hari ketiga, banyak orang yang dihubungi oleh rekan mereka berkumpul di 
Espo City, dan persaingan menjadi brutal. 

Pada hari keempat dan terakhir lelang, ada begitu banyak orang di sana. Aman untuk 
mengatakan itu adalah kekacauan total. Gedung lelang tidak bisa menampung semuanya. 
Pada akhirnya, situasinya berubah menjadi visual untuk item yang akan dilelang harus 
ditampilkan ke luar melalui sihir dan dilanjutkan dengan pelelangan. Situasinya 
berkembang sejauh itu. 

Pada akhirnya, Vulcan menerima lebih dari 30 juta yang dia proyeksikan. Dia menerima 
lebih dari tiga kali lipat itu. Dalam sekejap, dia bergabung dengan jajaran orang terkaya di 
Babak 2. 

'Sekarang, saya tidak akan memiliki masalah dengan peningkatan tubuh.' 

Berjalan di distrik pedagang, Vulcan sedang melakukan beberapa perhitungan, tetapi dia 
berhenti. Sebaliknya, dia hanya mengintip senyuman. 

Dia menyadari bahwa dia tidak perlu menghitung uang yang perlu dia belanjakan. 

'Saya memiliki hampir 100 juta. Mengapa repot-repot khawatir? ' 

Vulcan sebenarnya sedikit khawatir. 

Vulcan tahu betul bahwa barang-barang yang dia miliki sangat berharga. Namun, selain 
uang untuk peningkatan tubuh, dia memiliki satu cara lain di mana dia perlu mengeluarkan 
uang. 

Namun, semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia pikirkan. Khawatir lebih dari ini 
hanyalah buang-buang waktu dan pikiran. 

'Itu adalah kekhawatiran yang tidak ada gunanya ... Dengan sebanyak ini, aku bisa pergi ke 
toko dan toko pandai besi dan masih punya banyak yang tersisa.' 

Pikirkan tentang harganya? 

Tidak perlu. 

Dia bermaksud untuk membayar apapun yang disebut penjual. 

Tidak perlu negosiasi kecuali dia dianggap bodoh. 



Penuh percaya diri, dia berhenti di depan sebuah gedung. 

'Toko Umum Rinnen & Pao,' kata panel depan. 

'Kudengar tempat ini adalah toko terbaik sejak Fowaru menutup tokonya.' 

Tanpa reservasi, Vulcan masuk ke toko umum. 

Dulkuk. 

Interiornya sangat bersih. 

Ada banyak item yang tertata dan dipajang dengan rapi. Di konter, ada naga berkacamata. 
Dia tampaknya adalah pemiliknya. Dia sedang membaca daftar item. 

Berbeda dengan Blue Wind, naga itu tidak berbentuk manusia. Sebaliknya, dia melakukan 
bisnisnya dalam bentuk dewa binatangnya. 

'Dia pasti pemiliknya. Dia mungkin memiliki penglihatan yang bagus, jadi mengapa dia 
memakai kacamata? ' 

Vulcan berjalan mendekati naga itu dan berkata dengan suara percaya diri, 

"Saya dengar saya tidak hanya bisa mendapatkan barang olahan tetapi juga bahan baku 
asalkan saya membayar dengan harga yang sesuai. Apakah itu benar?" 

"... Itu benar, Tuan. Namun, akan lebih mahal untuk membeli di sini daripada dari 
organisasi. Apakah itu baik-baik saja? " 

"Ya, benar. Saya ingin membeli semua bahan yang tercantum di sini. " 

Kertas itu cukup panjang untuk menutupi setengah bagian atas Vulcan. 

Dewa binatang Pao meringis. Dia menerima kertas itu, memegangnya di kaki depan 
kecilnya dan menatap Vulcan. 

'Apa bajingan ini?' 

Pao telah mendengar bahwa seorang pria aneh muncul di lokasi lelang. Namun, dia tidak 
tahu bahwa inilah pria itu. 

Jadi, dia tidak bisa memahami sikap pria itu. Dia ada di sini seolah dia berpikir membeli 
semua bahan ini seperti hanya membeli ramuan. Pao tidak bisa menahan diri untuk tidak 
menganggapnya aneh. 

'Sepertinya orang ini tidak punya konsep uang. Aku yakin dia menghabiskan seluruh 
hidupnya hanya melakukan penelitian sihir. ' 



Pao memeriksa Vulcan di sana-sini dan berkata dengan nada blak-blakan, 

"Saya sangat minta maaf. Namun, semua bahan di sini sangat langka. Masing-masing dan 
setiap dari mereka memiliki harga yang melampaui imajinasi terliar siapa pun. Anda pasti 
mencoba melakukan penelitian besar-besaran. Namun, jika Anda akan membeli semua ini, 
Anda memerlukan setidaknya... " 

"Paling sedikit?" 

"... Sekitar 3,000,000 Aus." 

Karena itu, Pao mengangkat kacamata yang meluncur ke bawah dengan kaki depannya dan 
memeriksa raut wajah Vulcan. 

Pao berharap pelanggan yang masuk akal akan mengatakan dia keliru dan akan kembali 
setelah mengumpulkan cukup uang. Pao mengharapkan pelanggan seperti itu 
mengucapkan selamat tinggal setelah itu dan meninggalkan toko. Namun... 

Orang yang tidak masuk akal bisa marah dan menuduh Pao menaikkan harga. 

"Jika yang terakhir, maka itu bisa menjadi sakit kepala yang serius." 

Dengan pikiran cemas, Pao menunggu Vulcan berbicara. 

Dengan wajah tanpa emosi, Vulcan berkata, 

"Baiklah." 

"Maaf... Baiklah?" 

"Ya, saya berkata baik-baik saja. Jadi, 3 juta Aus sudah cukup, bukan? " 

"Hah? Ah iya. 3 juta Aus sudah cukup. Ya, tepatnya 2,88 juta... " 

"Sini." 

Berdebar! 

Denting, denting ... 

Bahkan sebelum Pao selesai berbicara, Vulcan mengeluarkan peti harta karun yang besar 
dan berat serta kantong uang. 

Pao tampak tercengang. Dia menatap mereka. Sementara itu, dengan tampang kasual di 
wajahnya, Vulcan berkata, 

"Apa itu? Tolong cepat dan hitung mereka. " 



"Ah iya!" 

Dia dengan cepat berubah menjadi sikap sopan dan mulai menghitung. 

Dia tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu di wajahnya. 

Dengan 3 juta Aus, itu cukup untuk membeli satu atau dua masterpiece terbaik oleh 
pembuat paling terampil di Act 2. 

3 juta Aus adalah jumlah yang luar biasa, jumlah yang tidak dapat dikumpulkan oleh orang 
biasa di Babak 2 bahkan jika mereka mencobanya selama beberapa ratus tahun. 

Namun, pria itu hanya membuang jumlah itu seolah-olah itu bukan apa-apa. Itu membuat 
Pao meragukan pemahamannya tentang penghitungan mata uang. 

'Siapa ini... Dari semua orang kaya yang saya kenal, tidak ada yang seperti dia. Bagaimana 
bisa orang yang sangat kaya tiba-tiba muncul ... ' 

Tidak dapat memahami situasinya, dia mengerutkan alisnya dan dengan cepat menghitung 
uangnya. 

Jika dia berpikir sedikit lagi, maka dia akan menghubungkan situasi di lokasi lelang dengan 
Vulcan. Namun, Pao sudah terhanyut oleh kecepatan yang datang dari kekuatan finansial 
Vulcan yang luar biasa. 

Pada akhirnya, Pao tidak tahu siapa Vulcan itu. Sebagai gantinya, dia menerima 
pembayaran di muka untuk barang-barang tersebut. Setelah itu, Pao meminta Vulcan untuk 
menunggu sebentar dan kemudian pergi ke ruang bawah tanah toko. Dia membawa 
kantong kecil. 

Dia membuka kantong dan memberi tahu Vulcan, 

"Kantong itu memiliki sihir ruang dimensi. Silakan periksa. " 

"Hm." 

Dengan tangan ke belakang, Vulcan memperhatikan Pao berguling-guling. Dengan sikap 
sombong dari biasanya, Vulcan berkata, 

"Meskipun aku tidak memeriksanya, aku yakin kamu memasukkan semuanya, jadi aku 
akan pergi sekarang." 

"Ah iya. Semoga harimu menyenangkan. Jika Anda membutuhkan yang lain... " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dulkuk! 

"Dia pergi." 



Sepertinya Vulcan sedang terburu-buru. Pao memperhatikan Vulcan dengan cepat 
meninggalkan toko. 

Dia terhuyung-huyung kembali ke konter dan jatuh ke kursi. 

Seolah-olah dia terpesona oleh hantu. Itu adalah pengalaman yang aneh, tidak bisa 
dijelaskan, dan begitu pula pria itu. 

Harga yang dia bayarkan sangat besar, namun dia bahkan tidak mencoba menawar. 
Sebaliknya, pria itu menunjukkan keberanian seperti itu. 

Dengan kaki depannya yang kecil, Pao sang dewa binatang menampar pipinya dengan 
ringan dan bergumam, 

"Ini bukan mimpi, kan?" 
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"Ada alasan mengapa tempat ini dikenal sebagai yang terbaik." 

Karena begitu banyak yang memuji tempat itu, Vulcan bahkan tidak repot-repot pergi ke 
tempat lain, dan sepertinya dia membuat pilihan yang tepat. 

Awalnya, Vulcan tidak mengira dia bisa membeli seluruh daftar bahan dari satu tempat. 

Jenis bahannya sangat banyak. Juga, dia membutuhkan banyak dari masing-masing. 

Jadi, dia berpikir dia harus pergi ke setiap toko di Espo City. Namun, dia tidak perlu 
melakukannya lagi. 

'Saya sedang berpikir untuk bertanya kepada orang-orang di Babak 2 jika saya tidak 
mendapatkan semuanya dari toko, tetapi saya menghemat banyak waktu sekarang.' 

Vulcan merasa luar biasa. Dengan langkah ringan, dia kembali ke kamar yang dia pesan di 
sebuah penginapan. 

Dia kemudian membuka inventaris dan mengeluarkan buku berjudul 'Teknik Rahasia 
Peningkatan Tubuh.' 

Dia melihat sekilas isinya. Tidak hanya memiliki detail pembedahan tubuh manusia, ia 
memiliki semua jenis gambar penelitian dan teori teknik serta dasar dan instruksi 
fundamentalnya tentang bagaimana melakukan prosesnya. Buku itu penuh dengan detail 
seperti itu. 

Vulcan menggelengkan kepalanya dan menutupnya. 

"Saya tidak tahu apa artinya semua ini." 

Dari Beruneru, Vulcan rajin mempelajari sihir dalam satu waktu. Namun, Vulcan sama 
sekali tidak peduli dengan prosedur seperti itu. 

Jika dia ingin memahami isi buku itu, dia harus mempekerjakan seorang guru yang baik 
dan mengabdikan dirinya untuk belajar untuk waktu yang lama. 

Namun, Vulcan bukanlah manusia biasa. 

Dia sama sekali tidak punya alasan untuk berjalan di jalan yang sulit. 

'Saya tidak berpikir efeknya akan meningkat bahkan jika saya memahaminya dengan 
sempurna.' 



Vulcan dengan hati-hati meletakkan buku tebal di atas tempat tidur. 

Dia kemudian menuangkan bahan yang tak terhitung jumlahnya yang dia beli dari Pao. 

Masing-masing dan setiap bahan itu aneh dan tampak menjijikkan. Vulcan tidak tahu untuk 
apa mereka. Barang-barang seperti itu menutupi tempat tidur. Setelah itu, pemberitahuan 
dari SISTEM muncul. 

[Kamu memperoleh semua bahan yang dibutuhkan untuk Skill Tingkat Legendaris -- 
Teknik Rahasia Peningkatan Tubuh.] 

[Apakah Anda ingin melanjutkan dengan teknik rahasia?] 

[Ya Tidak] 

Tidak ada kemungkinan gagal. Juga, tidak ada efek samping negatif untuk memperoleh skill 
tersebut. 

Vulcan tidak punya alasan untuk merenungkan hal ini. 

Tanpa ragu, dia menekan tombol ya. 

Wooooooong 

Sama seperti ketika Vulcan meningkatkan Pedang Petir Surgawi dengan batu penguat, 
bahan yang dibutuhkan untuk peningkatan tubuh mulai memancarkan cahaya terang. 

Setelah itu, mereka berputar-putar, dan segera, mereka berkumpul menjadi satu. Mereka 
menjadi bola cahaya. 

Bola cahaya berwarna merah muda terasa seperti detak jantung. 

Itu membuat hati Vulcan juga berdebar kencang dan bersemangat. 

Vulcan bertanya-tanya apakah ini akan terjadi jika yang disebut 'kekuatan hidup' dapat 
diekspresikan secara visual. 

Bola cahaya itu misterius. Ukurannya secara bertahap meningkat sampai tumbuh seukuran 
kepala manusia. Itu kemudian mendekati hati Vulcan. 

Vulcan tersentak sejenak. Namun, dia segera santai dan menerimanya dengan pikiran 
tenang. 

Setelah itu terdengar notifikasi. 

Dering Tiiii ~ 

[Keterampilan Tingkat Legendaris -- Teknik Rahasia Peningkatan Tubuh berhasil!] 



[Kemampuan tubuhmu diperkuat.] 

[Penguasaan tempur Anda meningkat dari S ke SS.] 

[Penguasaan senjata Anda meningkat dari S ke SS.] 

[Penguasaan pertahanan Anda meningkat dari B ke A.] 

[Penguasaan penghindaran Anda meningkat dari S ke SS.] 

"... Huk." 

Suara pemberitahuan setelah yang lain membuat Vulcan merasa pusing. Dia berteriak 
pelan. 

Peningkatan tubuh sukses. Vulcan harus senang dengan tubuhnya yang diperkuat. Namun, 
dia tidak bisa mengungkapkannya. 

Itu karena dia benar-benar terkejut dengan peningkatan skill pasif. Mereka lebih dari yang 
pernah dia bayangkan. 

Jantung Vulcan berdebar kencang. Pikirannya kacau balau. 

Vulcan jatuh ke tempat tidur. Segera, dia berbaring di sana sepenuhnya. 

Dia mencoba mengatur pikirannya. 

'Aku tidak pernah tahu akan sebanyak ini... Tunggu. Apakah karena mereka semua hampir 
naik peringkat? ' 

Dia pikir itu pasti alasannya. 

Meskipun Vulcan menyebut 100 tahun kerja hanya sebagai penggilingan, mereka masih 
bertempur. 

Jadi, tampaknya ahli pertarungan, senjata, dan penghindarannya semuanya berada di ujung 
atas peringkat S. 

Dalam keadaan itu, teknik peningkatan tubuh berhasil diselesaikan, dan semua 
keterampilan pasif menembus dinding dan melompat. 

'Adapun pertahanan ... Yah, aku menghindari lebih dari memblokir, dan aku menyerang 
lebih dulu daripada menghindari, jadi ... " 

Vulcan tidak terlalu peduli dengan peringkat penguasaan pertahanan. 

Namun, Vulcan sedikit kecewa karena penguasaan sihirnya tidak meningkat. 



Tetap saja, itu hanya kekecewaan kecil. Vulcan sangat puas dengan hasil dari proses 
tersebut. 

"Baiklah." 

Wajah Vulcan penuh dengan senyuman. Penuh energi, dia bangkit dan cepat-cepat 
meninggalkan penginapan. 

Keberuntungan besar datang untuk Vulcan. Sudah sangat lama sejak hal itu terjadi terakhir 
kali. Vulcan sangat senang dengan ini. 

Juga, itu bukanlah akhir. 

Saat Vulcan menuju ke tujuan berikutnya, dia mengarahkan pandangannya ke Pedang Petir 
Surgawi yang Diperkuat yang sedang tidur nyenyak di sarungnya. 

'Jika saya memperkuatnya sekali lagi, apa yang akan terjadi dengan nama itu? Pedang Petir 
Surgawi Yang Diperkuat Dua Kali? Heavenly Lightning Blade +2? ' 

Dia tidak punya cara untuk mengetahui. 

Aku akan mencari tahu. 

Vulcan bergumam dengan suara menggembirakan saat dia dengan cepat berjalan ke toko 
pandai besi. 

  * 

"Ya pak. Jika Anda ingin meminta perbaikan pada peralatan Anda, harap tulis nama Anda di 
sini dan letakkan peralatan di sana. Anda harus membayar di muka untuk perbaikan, dan 
kembali seminggu kemudian untuk mengambil peralatan. " 

Setelah melihat pria yang berdiri di depannya, murid di toko pandai besi melafalkan 
kalimat seolah-olah dia adalah mesin penjawab. 

Itu karena 999 dari 1000 orang yang datang ke toko sedang mencari perbaikan peralatan 
mereka. 

Namun, pria itu menggelengkan kepalanya seolah-olah dia mencoba mengatakan bahwa 
perbaikan bukanlah tujuannya. 

Bertanya-tanya apa itu, murid itu bertanya, 

"Anda tidak di sini untuk diperbaiki? Kebetulan, apakah Anda di sini untuk membuat 
barang? " 

Sepertinya murid itu terkejut. 



Toko pandai besi di Kota Espo dijalankan oleh Parkers, Dewa Pandai Besi. 

Karena dewa itu sendiri yang akan membuat peralatan, kualitas produknya jelas akan 
menjadi yang terbaik. Juga, biayanya sangat besar, di luar imajinasi terliar siapa pun. 

Toko itu mengenakan sedikit biaya untuk perbaikan demi para penghuninya. Namun, 
Parker khawatir tentang terlalu banyak permintaan jika dia juga mengenakan sedikit biaya 
untuk barang-barang manufaktur. 

Terlepas dari alasannya, karena tidak banyak orang yang mampu membayar harga setinggi 
itu, murid tersebut menunjukkan respon seperti itu. 

'Namun, kuotanya sudah penuh.' 

Tentu saja, bahkan dengan label harga tinggi, ada orang yang mengumpulkan semua uang 
mereka dari tabungan hidup dan meminta pembuatan senjata. 

Tidak hanya sedikit. Ada banyak orang seperti itu sehingga Parker tidak bisa mengabaikan 
jumlah mereka. 

Jadi, karena Parker sangat membenci pekerjaan yang merepotkan, dia membatasi jumlah 
pekerjaan manufaktur menjadi 30 per bulan. Sekarang, kuota bulan itu sudah penuh. 

Murid itu akan membuka mulutnya untuk meminta maaf kepada Vulcan. 

Namun, Vulcan berbicara lebih dulu. 

"Tidak. Saya di sini untuk meningkatkan peralatan saya. " 

"... Maaf?" 

Murid itu membungkuk seolah-olah dia tidak mengerti. 

Jadi, Vulcan mengulangi dirinya sendiri dengan pengucapan yang lebih jelas. 

"Saya di sini untuk meningkatkan peralatan saya. Pisau ini dan lima set pelindung. Totalnya 
ada enam. Silakan hubungi God Parkers. " 

Vulcan penuh percaya diri dan tunjangan. 

Melihat pria itu, pupilnya sedikit mengernyit. Beberapa orang yang menonton ini juga 
menunjukkan tanggapan. 

"Apa yang orang itu lakukan? Apakah dia seorang pemula? " 

"Melihat dahinya, kurasa dia bukan seorang pemula... Dia pasti pernah mendengar bahwa 
penguatan bisa dilakukan di toko pandai besi." 



"Tetap saja, sepertinya dia tidak mendengar bagian yang penting? Apakah mereka tidak 
memberitahunya tentang label harga juga? " 

"Saya tidak tahu. Mungkin seseorang memberitahunya tentang ini tanpa label harga hanya 
untuk mengacaukannya. Sungguh lelucon praktis yang mengerikan. " 

Semua orang tercengang. 

Namun, hanya jelas mengapa mereka bereaksi seperti ini. Mereka tahu biayanya yang 
mahal. 

Untuk memperkuat satu peralatan, dibutuhkan biaya 10 juta Aus. 

Parker mengatakan 'jauh lebih mudah untuk membuat peralatan baru daripada mengotak-
atik peralatan yang sudah ada sebelumnya untuk memperbaikinya,' jadi harganya sangat 
mahal. 

Dengan kata lain, Parker mengatakan 'Saya tidak tertarik untuk memperkuat peralatan, 
jadi jangan tanya lagi.' Itu semacam peringatan. 

'Mengapa God Parker memberikan label harga yang konyol untuk itu...' 

Murid itu menghela nafas terus menerus. 

'Jika dia tidak ingin melakukannya, dia harus memberi tahu orang-orang bahwa dia tidak 
ingin memperkuat peralatan. Mengapa dia menempatkan label harga yang tidak masuk 
akal di atasnya? ' 

Karena itu, para pemula yang salah informasi atau orang lain yang tidak tahu banyak 
tentang hal-hal terus datang ke toko untuk meminta penguatan. 

Murid itu menghela nafas. 

'Aku merasa tidak enak untuk memberitahunya label harga seperti itu, tapi ... Ini adalah 
pekerjaanku, jadi mau bagaimana lagi.' 

Untuk memberi tahu Vulcan biayanya, murid itu menatapnya dan membuka mulutnya. 

Namun, sekali lagi, Vulcan lebih cepat. 

Berdebar 

Gedebuk thump thump thump 

Persediaan dibuka di udara, dan enam peti harta karun raksasa jatuh dari sana. 

Seperti robot yang baru saja kehilangan tenaga, pupilnya membatu. 



Seperti itu, dia hanya membuka lebar matanya dan menatap peti harta karun. Dengan sikap 
santai, Vulcan membuka salah satunya. 

Gelombang koin emas cemerlang di dalam peti mengalir keluar dan membuat mata murid 
itu terasa pusing. 

"Ini 60 juta Aus." 

"..." 

"Tolong hubungi God Parkers." 

Semua orang di sekitar terdiam seolah-olah mereka tikus mati. 

Sepertinya semua orang terkejut. Mereka tidak bisa berkata apa-apa. Mereka hanya 
menatap peti harta karun. 

Namun, itu hanya sesaat. 

Setelah sekitar lima detik, semua orang mulai berbicara satu sama lain dengan keras. 
Percakapan menyebar dengan cepat seperti api. 

"Apa itu? Apakah itu benar-benar 60 juta? " 

Apakah itu palsu? 

"Dasar bodoh. Dia bahkan menelepon God Parker. Apa menurutmu itu palsu? " 

"Huk. Sekarang aku melihatnya ... apakah pria itu? " 

"WHO?" 

"Kamu tahu. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pria yang mendaftarkan beberapa ratus 
item peringkat A di pelelangan. Orang itu!" 

"Huk..." 

"Saya bertanya-tanya berapa banyak yang dia hasilkan. 60 juta... Dia menghasilkan 60 juta. 
Sungguh luar biasa... " 

Keributan itu tak ada habisnya. Orang lain yang penasaran mulai berkumpul ke toko pandai 
besi juga. 

Setelah itu, mereka menemukan jumlah uang yang luar biasa di sana dan menjatuhkan 
rahang mereka. 

Ada yang bilang pria itu hanya memamerkan uangnya seperti bajingan. Beberapa 
berpendapat bahwa seorang pria dapat memilih untuk melakukan ini jika dia memiliki 



keterikatan yang kuat pada peralatan. Argumen seperti itu dimulai, dan murid itu berdiri di 
tengah semua kekacauan ini. Dia tidak tahu harus berbuat apa. 

Vulcan sedikit panik setelah melihat situasi yang berlangsung seperti ini. 

Tatapan iri dan cemburu dari orang-orang terfokus padanya. Mereka hampir membuatnya 
merasakan luka bakar di kulitnya. 

Namun, dia tidak hanya merasakan ketidaknyamanan dari tatapannya. Vulcan juga 
merasakan kegembiraan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya dalam hidupnya. 

Ketidaknyamanan dan kegembiraan ada pada saat yang bersamaan. Vulcan memiliki 
senyum tipis di wajahnya. 

'Apakah ini rasa uang?' 

Vulcan bertanya-tanya dia mungkin akan kecanduan. 

Dia melarikan diri dari pikirannya yang tidak berguna dan mendesak muridnya. 

"Permisi. Maaf, tapi bisakah kamu segera meneleponnya? Saya merasa tidak nyaman 
dengan semua tatapan ini. " 

"Ah! Iya." 

Vulcan menunjukkan sikap alami seseorang yang memiliki sesuatu. 

Murid itu terpana oleh sikap Vulcan yang agung itu. Dia panik, bangkit dan mencoba 
langsung masuk ke toko. 

Namun, dia juga tidak dapat menyelesaikan apa yang dia ingin lakukan kali ini. 

Anda pasti Vulcan? 

Sebelum dia dipanggil, Parker, Dewa Pandai Besi, muncul. 

Murid itu membuka matanya begitu lebar setelah melihat Parker sehingga matanya tampak 
seperti akan berkaca-kaca. 

Parkers merasa merepotkan bahkan hanya berjalan-jalan, jadi dia hanya berbaring di 
tempat tidurnya selama hampir 20 jam sehari. Dia juga tidak melirik banyak hal. 

Namun, dia pindah bahkan sebelum dipanggil. 

'Apakah dunia ini menjadi gila?' 

Tertegun, murid itu berdiri di antara Parker dan Vulcan. 



Vulcan berbicara, dan muridnya tiba-tiba mencengkeram. Dia lalu menyingkir ke sudut. 

"Iya. Saya Vulcan, tapi... Bagaimana Anda tahu nama saya? " 

"Hm. Anda menghasilkan banyak uang. " 

Dia bahkan tidak menanggapi pertanyaan itu. Sebaliknya, Parker berjalan ke peti harta 
karun. 

Dia bahkan tidak repot-repot menghitung uangnya. Dia baru saja membuka sakunya dan 
menyapu semua uang, set Duke Demon Armors dan Strengthened Heavenly Lightning 
Blade. Parker memandang Vulcan dan berkata, "Ikuti aku." 

"Maaf?" 

"Ikuti saya ke toko." 

"... Iya." 

Vulcan melihat bahwa Parker bahkan tidak menoleh ke belakang. Dia baru saja masuk ke 
toko dengan langkah-langkah kesal. Vulcan baru saja mengawasinya. 

'Tatapan matanya, ada sesuatu yang lebih dari ini?' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Untuk mengatakan dia keluar untuk menerima 
melakukan penguatan untuk Vulcan, suasananya terlalu berbeda dari yang dia harapkan. 

Sepertinya Parker punya hal lain untuk didiskusikan. Melihat Parker, Vulcan memiringkan 
kepalanya ke samping. 

"Yah, aku akan tahu saat aku mengikutinya ke toko." 

Vulcan memasuki toko pandai besi. 

Melihat ini, setelah pria itu menghilang, mereka mulai membicarakan hal ini dengan suara 
yang lebih keras. Murid itu, dengan wajah tercengang, kembali ke tempatnya dan bersiap 
untuk melakukan pekerjaannya. 

Dia tampak seperti separuh jiwanya tergantung di luar tubuhnya. Murid itu bergumam, 
"Apa yang baru saja terjadi?" 

  * 



Chapter 108 
Max Level Newbie Bab 108 Ruang resepsi tertata rapi. 

Sulit dipercaya bahwa ruangan ini berada di dalam toko pandai besi yang dipenuhi dengan 
panas yang menyengat. Ruangan itu sangat nyaman. Di ruangan itu, Vulcan sedang 
melakukan percakapan pribadi dengan Parker. 

Vulcan dengan sopan menyatukan kedua tangannya dan duduk sambil menatap Parker. 

Parkers memiliki kulit berwarna tembaga dengan otot menonjol. Dia adalah seorang 
pandai besi raksasa. 

[Parkers, manajer Babak 2 dan God of Blacksmith] 

[??? Lv] 

'Seperti yang saya pikirkan, saya tidak bisa melihat levelnya. Apakah saya perlu memiliki 
level lebih dari 1000 untuk melihatnya? ' 

Tampaknya memang demikian. 

Vulcan menyerah pada pemindaian. Dia diam-diam menunggu Parker membuka mulutnya. 

Namun, sepertinya Parker tidak tertarik untuk berbicara terlebih dahulu. 

Dia hanya menatap Vulcan dengan matanya yang tampak menakutkan. 

Vulcan mengeluh di dalam. 

'Apa itu. Dia memanggilku ke sini, tapi kenapa dia tidak mengatakan apapun. Dia juga tidak 
memperkuat item saya. ' 

Vulcan bertemu dewa sebelumnya. Namun, ini pertama kalinya Vulcan melakukan 
percakapan pribadi di ruangan sekecil itu. 

Jadi, Vulcan merasa sangat tidak nyaman. Dia berharap Parker akan cepat-cepat 
menyelesaikan pembicaraan dan memperkuat barang-barangnya. 

Namun, setelah satu menit, setelah lima menit... Parker tidak berbicara. Mengamatinya, 
Vulcan menyadari Parkers tidak tertarik untuk berbicara terlebih dahulu. 

Vulcan dengan hati-hati memulai, 

"Permisi..." 

"..." 



Parker masih menatap Vulcan dalam diam. 

Vulcan sedikit frustrasi. Namun, dia menyadari itu tidak dapat membantu, jadi dia berkata, 
"Permisi... Saya ingin tahu.... Mengapa Anda memanggil saya untuk masuk. " 

"... Hm." 

Sepertinya Parker akhirnya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia mungkin akan mulai 
berbicara. 

Untuk mendengar apa yang hendak dicurahkan Parker, Vulcan memiringkan kepalanya 
sedikit ke depan. 

Seorang dewa, dan bukan dewa apa pun kecuali yang terkenal karena malas, yang disebut 
Vulcan. 

Aneh rasanya tidak tertarik dengan apa yang dikatakan Parker. 

Segera, Parker membuka mulutnya, dan suara rendah yang berat memenuhi ruang resepsi. 

"Selesai. Ayo pergi keluar untuk memperkuat item. " 

Parker bangkit dengan kata-kata itu sebagai akhir. 

Vulcan tercengang ketika dia melihat Parker membuka pintu dan pergi. 

'... Apa ini? Apakah ini akhirnya?' 

Ini lebih dari sekadar konyol. Vulcan bertanya-tanya tentang kondisi mental Parker. 

Namun, Vulcan tidak bisa berdebat dengan seseorang yang adalah dewa. 

Vulcan terkejut, tapi dia menahan emosi yang sampai ke tenggorokannya dan dengan diam-
diam mengikuti Parker. 

Vulcan berpikir, 

"Bahkan yang disebut dewa tidak ada di sana." 

  * 

"Terima kasih." 

"Hm. Baiklah." 

Vulcan membungkuk dan menerima peralatan itu. 



Mereka merasa seperti memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dari yang mereka miliki 
sebelumnya. Ujung bibir Vulcan akan sedikit miring ke atas, tapi Vulcan memasang wajah 
tanpa emosi dan selesai mengucapkan selamat tinggal. 

"Baiklah, aku akan pergi sekarang." 

"Baiklah." 

Parker juga mengangguk dengan wajah tanpa emosi. Saat Vulcan meninggalkan toko 
pandai besi, Vulcan memasang wajah kesal. 

Itu karena Vulcan tidak tahu apa yang sebenarnya dilakukan Parkers. 

"Bagaimana aku bisa tahu apa yang sebenarnya dipikirkan dewa." 

Tetap saja, itu mengganggu Vulcan, jadi apa yang bisa dia lakukan? 

Saat dia berjalan, Vulcan memikirkan berbagai kemungkinan. Dia kemudian menyadari 
bahwa itu semua adalah ide yang tidak berdasar. Vulcan menggelengkan kepalanya. 

Vulcan menyingkirkan pikiran yang tidak berguna dan mulai berjalan lebih cepat. 

Dia ingin pergi ke suatu tempat yang dia bisa dengan nyaman dan memeriksa item yang 
diperkuat. 

Vulcan seperti anak kecil yang baru saja mendapat uang dari kakek-nenek selama tahun 
baru dan menuju ke arcade. Vulcan dengan cepat menghilang, dan Parker menyaksikan 
Vulcan dalam diam dan berbalik. Parker kembali ke dalam toko pandai besi. 

Ketika Parker masuk kembali, seorang pria paruh baya dengan rambut coklat panjang 
berkata kepadanya, "Bagaimana rasanya melihatnya secara langsung?" 

"Ah, kamu mengejutkanku. Bisakah kamu tidak menyelinap ke arahku seperti itu? " 

Parker tersentak dan mengeluh. 

Namun, pria berambut panjang dengan kain panjang itu sepertinya tidak peduli sama 
sekali. 

Pria itu bertanya lagi, 

"Apakah ada yang unik tentang dia?" 

"Hm. Saya tidak yakin." 

Parker berhenti sejenak dan mengatur pikirannya. 



Namun, tidak butuh waktu lama. Sesaat kemudian, tukang parkir menjawab pertanyaan 
pria itu. 

"Dia adalah Dewa Demi biasa." 

"Saya melihat." 

"Yah, mungkin bukan yang biasa. Dari semua Demi-dewa, dia berada di pihak yang cukup 
kuat... Yah, tetap saja... Aku tidak merasakan sesuatu yang istimewa darinya. " 

Pria berambut panjang itu adalah Hokulus, manajer tertinggi Babak 2. Dia menganggukkan 
kepalanya. 

Hokulus memiliki pemikiran yang sama, jadi dia tidak menanyakan pertanyaan Parkers 
lagi. 

Hokulus berkata, 

"Saya melihat. Aku pikir juga begitu. Tentu saja, dia adalah Player yang juga merupakan 
Demi-god, yang unik, tapi ... menurutku dia tidak layak untuk kepentingan Dewa Terbesar. " 

"Hm..." 

Parker mendengar apa yang dikatakan Hokulus. Raut wajah Parkers sepertinya dia setuju. 

Seperti itu, sesaat, mereka bungkam. 

"..." 

Keheningan berlanjut. 

Parker tidak menyukai ini. Rasanya seperti keheningan akan berlanjut untuk selamanya. 

Itu bukan karena sesuatu yang khusus. Parker tidak lagi tertarik dengan Vulcan. Dia hanya 
ingin istirahat sekarang. 

Parkers tergugah ketika pertama kali mendengar tentang Vulcan dari Hokulus. 

Dewa Terbesar jarang berbicara bahkan kepada dewa seperti Parker. Namun, Dewa 
Terbesar menunjukkan ketertarikan pada seseorang yang hanya Dewa-Demi. 

Tentu saja, itu tidak seperti Dewa Terbesar yang sangat tertarik pada Vulcan, tetapi itu 
memang kasus khusus. 

'Jadi ... kupikir pasti ada rahasia yang luar biasa.' 

Karena itu, meskipun Parker sangat malas, dia bangkit dan mengamati pria itu. Namun, dia 
tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa. 



Seperti yang sudah mereka diskusikan, Vulcan adalah Demi-god dan Player. 

Tentu saja, sepertinya Vulcan dikenal sebagai manusia diantara manusia lainnya. Namun, 
Parker tidak peduli tentang itu. 

Yang penting adalah Parker tidak memperhatikan sesuatu yang istimewa atau menarik dari 
Vulcan selain itu. 

Dengan wajah datar, kata Parker, 

"Baiklah, aku akan kembali?" 

Hokulus hanya menatap Parker. 

Parker memasang wajah tanpa emosi. Namun, tatapannya tidak menyembunyikan 
keinginannya untuk beristirahat. 

'Bajingan ini. Dia seharusnya menjadi dewa, namun dia tidak melakukan apa-apa. ' 

Hokulus menghela nafas dan berkata, 

"Baiklah. Ngomong-ngomong, tentang bajingan itu. " 

"Iya." 

"Anak siapa dia? Dari penampilannya, aku tidak bisa memikirkan siapa pun... " 

"Hm." 

Sepertinya Parker tertarik. Dia akan pergi, tetapi dia berhenti sejenak dan 
merenungkannya. 

Seperti itu, dia memutar otaknya selama beberapa detik. Dia kemudian memberikan 
respon yang ceroboh dan masuk ke kamarnya. 

"Yah, karena ada begitu banyak orang yang menembak, aku tidak bisa memikirkan 
jawabannya." 

  * 

Sekarang, sudah dua minggu sejak Vulcan mulai menghabiskan waktu di Espo City. 

Ketika hari ke-15 tiba, Vulcan langsung menghubungi Blue Wind dan menanyakan 
kabarnya. Vulcan mendengar kutukan energik dari Naga Biru dan memastikan bahwa dia 
memulihkan kesehatannya. 

Sekarang, Vulcan siap untuk melangkah ke tahap selanjutnya. 



Namun, berikut adalah beberapa hal yang masih mengganggu Vulcan. 

'Fowaru, Chimera.' 

Vulcan telah menyisihkan cukup Vitality Marbles untuk meminjam kekuatan Yur Dong-bin 
dua kali lagi. 

Jadi, dia berpikir tentang membersihkan Fowaru dan pembuat Chimera sebelum menuju ke 
tempat berburu. Namun, mungkin pembuat Fowaru dan Chimera merasakan bahayanya. 
Mereka menghilang tanpa jejak seperti hantu. 

Sepertinya mereka menggunakan metode yang luar biasa. Bahkan Oracles, organisasi yang 
mengaku tahu hampir semua yang terjadi di Babak 2, mengatakan mereka tidak punya 
informasi. 

Oracle meminta maaf kepada Vulcan karena kurangnya informasi. Vulcan menyerah untuk 
melacak pembuat Fowaru dan Chimera. 

Mereka adalah musuh terburuk Vulcan. Namun, Vulcan tidak bisa menunda naik level dan 
mengejar mereka juga. 

Memikirkan tentang mereka membuat bagian dalam Vulcan masih mendidih. Namun, tidak 
ada yang bisa dia lakukan. 

Juga, ada hal lain yang membuatnya marah. 

'Oracle... Ugh... bajingan ini.... Aku tidak bisa mengalahkan mereka meskipun aku tahu di 
mana mereka. ' 

Vulcan yakin mereka menidurinya. 

Ini bukan tebakan lagi. Vulcan pada dasarnya yakin akan hal itu. 

Namun, Vulcan tidak dapat menyerang Oracle yang ditempatkan di dalam Kota Espo dan 
diam-diam menjual informasi. 

Selain itu, Oracle juga yang memberi tahu Phantaero di mana Vulcan berada, jadi, bisa 
dibilang, Oracle mempertahankan beberapa tingkat netralitas. 

Tentu saja, terlepas dari ini, Vulcan memiliki kebencian dan kelelahan yang cukup besar 
terhadap Oracle. Namun, seperti yang lainnya, tidak ada cara bagi Vulcan untuk 
menyelesaikan masalah ini juga. 

"Ugh." 

Pada akhirnya, Vulcan tidak mampu melenyapkan semua hal yang membebani hatinya. 
Tetap saja, dia meninggalkan Kota Espo agar dia bisa pergi ke tempat berburu berikutnya. 



Vulcan menghela nafas dan menghela nafas saat dia berjalan melewati gerbang. Karena 
kebiasaan, dia membuka jendela peralatan dan memeriksa opsi pada itemnya. 

Perutnya yang pahit menjadi tenang dengan cepat. Wajahnya yang keriput menjadi datar 
juga. 

Vulcan bahkan memiliki mata tersenyum tipis. 

" Tetap saja, penguatan memberikan hasil yang saya inginkan, jadi itu bagus. 

[Senjata Tingkat Dewa Legenda -- Pedang Petir Surgawi + 2] 

[Batas Level: Tidak Ada] 

[Batas penguasaan: Penguasaan petir SS atau lebih tinggi] 

Attack Power +1469 

Tidak bisa dihancurkan 

Kecepatan serangan + 30% 

Kecepatan gerakan + 15% 

Kekuatan serangan skill tipe petir + 30% 

Efisiensi pelatihan tipe petir + 30% 

Kebutuhan mana jenis petir berkurang 20% 

* Pedang elemen petir yang dikatakan dianugerahkan oleh dewa petir kuno kepada 
pahlawan pemberani yang menyelamatkan umat manusia. Ini secara signifikan 
memperkuat keterampilan tipe petir. Bilahnya diperkuat satu kali oleh batu penguat dan di 
lain waktu oleh Parker, Dewa Pandai Besi. Bilahnya menunjukkan kekuatan luar biasa. Itu 
adalah senjata para dewa yang menyaingi. 

Heavenly Lightning Blade memamerkan kekuatan serangan 941 yang luar biasa ketika 
diperkuat untuk pertama kalinya. Sekarang, itu dikalikan dengan 1,5, meledakkan statnya. 

Siapapun yang tidak bersemangat melihat ini tidak bisa menjadi seorang Player. 

Ini bukanlah akhir. 

Ketika sampai pada bilahnya, itu tidak memiliki peringkat lain untuk dinaikkan, jadi 
peringkatnya tetap sebagai Legenda Dewa. Namun, untuk set Armor Iblis Duke, semuanya 
memiliki peringkat dari tingkat Legendaris hingga Dewa-Legenda. 



'Dari mana kamu mendapatkan baju besi seperti itu yang memancarkan energi jahat yang 
kuat?' 

Parker membuat komentar negatif tentang mereka, tetapi itu tidak masalah. 

Itu tidak seperti Vulcan cukup bodoh untuk menyerah pada energi jahat mereka. Semuanya 
baik-baik saja selama armornya memiliki performa yang luar biasa. 

Vulcan senang melihat baju besi kesayangannya dan menyegarkan pikirannya. Dia 
perlahan pindah dari Kota Espo. 

Um... " 

Setelah benar-benar meninggalkan kota, dari kejauhan, dia melihat ke belakang. 

Kota itu sangat besar, tetapi dari jarak ini, dia bisa melihat seluruh kota dalam satu 
tampilan. 

'Ketika saya kembali, apakah itu dalam 50 tahun? 100 tahun?' 

Dengan mata sentimental, Vulcan memandang kota sejenak. Dia kemudian berbalik dan 
berjalan ke depan. 

Sekarang, Vulcan benar-benar hampir sampai. 

Dia mengatasi sebagian besar bahaya yang sangat mengancam hidupnya. Sekarang, dia 
hanya perlu fokus pada pencerahan dan naik level. 

Vulcan menuju ke 'Origin of Evil,' tempat berburu dengan monster level 900 -- 920 yang 
berkeliaran dengan bebas. 

Bersama dengan 'Kuil Naga', tempat itu terkenal sebagai tempat berburu dengan kesulitan 
paling ekstrim. 

Kekuatan Demi-dewa Vulcan melawan semua kejahatan, karena itu tempat itu sempurna 
untuknya. 

'Yah, aku pernah mendengar bahwa tidak ada manusia yang berhasil sejauh itu dalam 300 
tahun terakhir. Apakah itu sulit? Apakah saya akan melakukannya sedikit berlebihan ... 
saya akan baik-baik saja, bukan? ' 

Karena statistik monster yang mematikan, bukan hanya manusia, tetapi sebagian besar 
makhluk lain tidak berani menginjakkan kaki di tempat itu. 

Jadi, Origin of Evil hanya memiliki dragonian dan setengah dewa yang paling kuat. Tempat 
itu seperti surga di atas surga di mana hanya yang terkuat berkumpul. 



'Itu bukan surga di atas surga. Itu adalah surga di atas surga di atas surga di atas surga... 
Apakah itu benar? ' 

Tentu saja, itu tidak akan membuat Vulcan mundur. 

Sebaliknya, Vulcan bersemangat dengan antisipasi. 

Monster di sana bukanlah yang lemah seperti Pasukan Iblis Lava di gua. Mereka akan 
menjadi cukup kuat untuk menjaga tangan Vulcan tetap penuh bahkan jika dia bertarung 
hanya satu. 

Hanya memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat, dan sensasinya tidak 
berhenti. 

Segera, Vulcan akan merasakan sensasi dari pertempuran melawan monster yang kuat. 

Vulcan penuh dengan motivasi, dan dia tiba di Origin of Evil dalam waktu singkat. Seolah 
tidak ada yang bisa dia lihat ke belakang, dia fokus pada berburu. 

Pertarungannya brutal dan obsesif seolah-olah dia adalah seorang fanatik Dewa Powell. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Bahkan setelah satu tahun, sepuluh tahun, dan 
dua puluh tahun... Gairahnya terus membara dengan kekuatan penuh. 

Vulcan mengembangkan kesabaran manusia super dari menyelesaikan 100 tahun 
penggilingan. 

Tanpa ada yang bisa diajak bicara, terjebak di dalam gua, Vulcan harus mengulangi tugas 
yang membosankan selama 100 tahun. Dibandingkan dengan itu, tempat ini tidak berbeda 
dengan surga itu sendiri. 

Seperti itu, Vulcan menghabiskan 100 tahun di Origin of Evil. 

[Demi-God Vulcan] 

[930Lv] 

Dari Enam di kota Beloong, Berunaru adalah yang terkuat kedua, dan levelnya 921. 

Setelah menghabiskan 235 tahun di Babak 2, Vulcan memperoleh kekuatan yang bahkan 
melampaui gurunya. 



Chapter 109 
Max Level Newbie Bab 109 "Ugh. Ugh. " 

Dengan suara nafas yang berat, bahunya bergerak naik turun dengan cepat. 

Termasuk keningnya, seluruh tubuhnya berkeringat. Dia memiliki luka di sana-sini. 

Untuk mengatakan bahwa dia adalah Dewa Demi yang kuat di level 930, dia berada dalam 
kondisi yang sangat buruk. 

Namun, mengingat bahwa dia berdiri di 'Origin of Evil,' pria itu seharusnya diberi tepuk 
tangan sebagai gantinya karena mempertahankan kondisi seperti ini. 

Ada dua Demi-dewa lain yang berdiri cukup jauh dari pusat Origin of Evil. Mereka 
memikirkan hal yang sama. 

Pertempuran Vulcan sangat intens seperti ledakan tak berujung dari bangunan 
penyimpanan bom. Kedua dewa Demi sangat terkesan. 

"Dia benar-benar luar biasa." 

"Saya pikir kata-kata seperti itu tidak cukup untuk menggambarkannya. Sekarang, dia 
praktis yang terbaik di wilayah ini. " 

"Hm. Hanya seratus tahun yang lalu, dia kelelahan dan goyah setelah membunuh satu iblis. 
Saya ingat hari-hari itu dengan baik, namun... Seorang pemain benar-benar luar biasa. " 

"Bukan karena para Pemain luar biasa, tapi Vulcan itu luar biasa. Pemain lain bahkan tidak 
bisa mencapai Babak 2, bukan? Yah, kudengar orang-orang itu manusia, bukan Demi-dewa, 
tapi... " 

"Itu benar. Saya melihat saya secara tidak sengaja berbicara buruk tentang kerja keras 
Vulcan. Ha ha." 

Berbekal perisai kokoh dan tombak panjang, Clutus tertawa terbahak-bahak. 

Dia adalah Dewa Demi yang kuat yang terlatih dalam seni teknik tombak yang dia pelajari 
dari ayahnya. Dia berlatih selama hampir seribu tahun sekarang. Bahkan di Origin of Evil, 
tempat berburu yang dikenal paling berbahaya di Babak 2, dia dianggap sebagai salah satu 
dari tiga makhluk paling kuat. 

Dia memiliki darah kental dewa yang kuat mengalir di nadinya. Dia belajar seni dari dewa 
secara langsung. Juga, dia gelisah dalam usahanya untuk mencapai tingkat yang lebih 
tinggi. Sudah jelas mengapa dia bisa menjadi salah satu yang terkuat di Babak 2. 



Namun, bahkan seseorang seperti Clutus tidak percaya diri untuk bertarung melawan 
Vulcan sekarang. 

Seperti Powell, Dewa Perang, Vulcan membantai iblis dengan keganasan. Mengawasinya 
membuat Clutus merinding. 

'Aku ingin tahu siapa putra dewa dia ... Dewa kuat mana yang memiliki rambut hitam 
seperti dia ... Aku tidak dapat memikirkan satu pun.' 

Clutus tidak tahu bahwa Vulcan menjadi Dewa Demi dari manusia melalui SISTEM. Jadi, 
wajar baginya untuk memiliki pertanyaan seperti itu. 

Sekitar 20 tahun yang lalu, Clutus sangat penasaran sehingga dia datang untuk 
menanyakan Vulcan secara langsung. Dia bertanya, 'Siapakah orang hebat yang 
memberimu darah dewa?' Namun, Vulcan hanya tersenyum sekali dan melanjutkan 
berburu. 

'Apakah dia lahir dari perselingkuhan? Tidak perlu menyembunyikannya. ' 

Yah, itu tidak terlalu penting. 

Dengan seseorang dengan potensi Vulcan, itu adalah kepastian bahwa dia akan naik ke 
pangkat dewa dalam waktu singkat. 

'Siapa anak dia?' Pertanyaan ini hanya penting ketika seseorang adalah Dewa-Demi. 
Setelah mencapai dewa, itu adalah masalah yang tidak berguna. 

Vulcan selesai berburu. Dia perlahan berjalan menuju Clutus. Clutus membuka tangannya 
dan menyapa Vulcan. 

"Selamat datang temanku! Anda berhenti lebih cepat dari biasanya. Mengapa Anda begitu 
awal? " 

"Apa, apa yang kalian berdua lakukan di sini?" 

"Menyaksikanmu bertarung jauh lebih menyenangkan daripada kebanyakan hiburan. Ini 
juga mendebarkan. " 

Horius, Dewa Demi lainnya yang berdiri di samping Clutus, berkata sebagai tanggapan. 
Vulcan tersenyum dan membasuh seluruh tubuhnya dengan sihir air. Vulcan jatuh ke tanah 
dan berkata, 

"Sudah cukup lama. Aku harus meninggalkan tempat ini sekarang. " 

"Apa? Anda adalah maniak pelatihan dan raja pertempuran. Kenapa kamu..." 

Horius mengungkapkan pertanyaannya. 



Namun, Clutus memiliki reaksi berbeda terhadap kata-kata Vulcan. 

Mendengar Vulcan, Clutus melihat-lihat wajahnya. Sepertinya dia setuju. Clutus tersenyum 
ringan dan berkata, 

"Sepertinya kamu berencana pergi ke tempat itu juga. Sebenarnya, saya akan pergi ke sana. 
Akan aneh jika seseorang sekaliber Anda tidak pergi ke sana. " 

"Sana? Dimana yang kamu bicarakan... Ah, apakah sudah 100 tahun? Yah, jalanku masih 
panjang, jadi aku tidak memikirkannya. " 

Horius langsung memasang ekspresi kecewa di wajahnya. 

Ini berarti bahwa Horius harus mengucapkan selamat tinggal kepada dua orang teman 
yang menjadi sangat dekat dengannya. Itu membuatnya sedih. 

Namun, mau bagaimana lagi. 

Dia tidak dapat mengikuti Vulcan dan Clutus karena dia masih kekurangan kekuatan untuk 
pergi bersama mereka. Itu salahnya. 

Dengan ekspresi kecewa yang tulus, Horius menatap Vulcan dan berkata, 

"Saya pikir ada sekitar sepuluh hari tersisa. Apakah Anda berencana untuk pergi? " 

"Betul sekali. Sekarang, bahkan jika saya membunuh iblis di sini, level saya tidak naik 
dengan baik. Juga... Tidak banyak yang bisa saya peroleh di sini. Alih-alih menghabiskan 
waktu dengan sia-sia, saya berencana untuk pergi ke sana lebih cepat dan setidaknya 
menonton. " 

"Kalau begitu, aku akan pergi denganmu. Biarkan saya setidaknya menjadi teman 
mengobrol selama ini. " 

Clutus maju selangkah dan mengatakan itu. Vulcan mengangguk. 

"Nah, jika kamu mau." 

"Hei, tidak bisakah kamu lebih ramah? Kami sudah saling kenal selama 100 tahun di sini. " 

"Selama 100 tahun itu, bukankah kamu mengabaikanku selama 20 tahun?" 

"Um, itu..." 

Clutus kehilangan kata-kata. Dia mengalihkan pandangannya. 

Vulcan melihat bahwa Clutus tidak tahu harus berbuat apa. Mengawasinya, Vulcan tertawa 
di dalam. 



'Seperti yang kupikirkan, Demi-dewa jauh lebih polos daripada manusia. Mereka juga tidak 
berkulit tebal. ' 

Melihat Clutus panik, Vulcan memikirkan kapan dia pertama kali datang ke Origin of Evil. 

Dibandingkan dengan tempat berburu lain yang dikunjungi Vulcan sebelumnya, kesulitan 
dalam Origin of Evil secara signifikan lebih tinggi. 

Bahkan ketika Vulcan bertarung dengan seluruh kekuatannya, sulit untuk mengalahkan 
iblis di sini. Mereka sekuat itu. Juga, tatapan dari orang lain menggurui dia sebagai seorang 
pemula. 

Rasanya seperti ketika dia pertama kali tiba di Babak 1. Sambil merasa seperti itu, Vulcan 
melanjutkan perburuan. 

Dua Dewa Demi di depan Vulcan, Clutus khususnya, adalah salah satu Dewa Demi yang 
telah menatapnya. 

Tentu saja, Clutus tidak kasar pada Vulcan seperti preman manusia. Namun, Clutus 
terkadang menyombongkan kekuatannya dan teknik tombak tingkat legenda Dewa yang 
dia warisi dari ayahnya. Dalam prosesnya, dia melemparkan komentar yang sepertinya 
menunjukkan bahwa dia meremehkan Vulcan. 

Tentu saja sikap seperti itu tidak berlangsung lama. 

Vulcan diprovokasi oleh perlakuan semacam itu, dan dia tumbuh lebih kuat dengan 
kecepatan yang menakutkan. 

Dia dengan rajin naik level. Dia menjadi sepenuhnya sadar akan perkembangannya melalui 
pemeriksaan internal secara menyeluruh. Dia mencoba segala macam hal untuk 
menangkap momen Pencerahan yang bisa datang tanpa pemberitahuan kapanpun. 

Seperti itu, Vulcan tidak pernah menyia-nyiakan sedetik pun. Melihat usahanya, para 
pejuang kuat dari Origin of Evil, termasuk Clutus, mulai mengakuinya. Sekitar 50 tahun 
kemudian, semua orang memandang Vulcan dengan mata kaget. 

Mereka tidak bisa menahannya. 

Tingkat pertumbuhannya yang luar biasa tidak bisa dibandingkan dengan orang lain. 
Tingkat pertumbuhannya unik hanya untuk Vulcan. 

Seperti itu, 80 tahun berlalu. Pada saat itu, Vulcan cukup kuat untuk dihitung di antara lima 
terkuat di Origin of Evil. Sekarang, tidak ada orang di tempat berburu yang keberatan 
dengan klaim bahwa Vulcan adalah yang terkuat di antara semuanya. 

Akhirnya, makhluk terkuat di Babak 2 yang disebut Demi-dewa dan Naga mengakui Vulcan. 



'Kurasa aku juga tidak membutuhkan banyak bantuan dari Naga Biru. Meskipun saya pikir 
bajingan itu menyerah pada saya sekarang. ' 

Clutus masih ragu-ragu. Vulcan meninggalkannya dan membuka inventaris untuk melihat 
ke dalam. 

Sekali lagi, inventarisnya penuh dengan Kelereng Vitalitas. 

Namun, sekarang Vulcan tidak banyak berguna untuk mereka. 

Vulcan cukup kuat untuk tidak perlu meminjam kekuatan Yur Dong-bin. 

Itu bukan lagi masalah harga diri yang sederhana. 

Vulcan cukup kuat untuk menangani penyergapan dengan senyuman, bahkan jika itu 
adalah seseorang seperti Fowaru. 

'Jadi ... saya lebih dari memenuhi syarat untuk pergi ke Ujian Akhir.' 

Vulcan memiliki tampilan yang penuh percaya diri. 

Dengan sikap bangga itu, Vulcan menatap Clutus dan berkata, 

"Jadi, apakah kamu akan pergi sekarang?" 

"Um. Sejak topik itu muncul, bisakah kita pergi sekarang? Saya juga muak dengan tempat 
ini. Saya minta maaf untuk Horius, tapi saya juga berada di luar tempat ini sekarang. " 

"Apa?" 

"Haha, aku hanya bercanda, temanku." 

Horius terengah-engah dengan cara yang berlebihan dan mendekati Clutus. Horius pura-
pura meninju perut Clutus, dan Clutus berguling-guling di tanah sambil membuat suara 
seolah-olah dia sedang terengah-engah. 

Melihat mereka, Vulcan tertawa. Menggunakan sihir telekinesis, dia menyuruh Clutus 
berdiri dan kemudian menggunakan Kekuatan Dewa Petir. 

Vulcan berkata, 

"Baiklah, selamat tinggal, Horius. Clutus, ayo segera pergi karena kita sedang 
membicarakannya. " 

"Ya ampun... Sulit untuk bertemu orang lain yang lebih tidak sabar dariku. Baiklah. Ayo 
pergi sekarang." 

Clutus membersihkan pantatnya dan memandang Horius. Clutus berkata, 



"Kakakmu akan keluar lebih dulu. Ketika saya kembali sebagai dewa, maka Anda perlu 
berbicara dengan saya dalam bahasa kehormatan. " 

"Mungkin Vulcan bisa menjadi dewa, tapi mungkin masih terlalu dini bagimu untuk 
mencobanya." 

"Dasar bajingan!" 

"Hei, aku bahkan tidak bisa melihat Vulcan. Kenapa kamu tidak pergi mengikutinya saja? " 

"Ah. Aku benar-benar pergi sekarang! Sampai jumpa! " 

Kwang! 

Meninggalkan kawah besar di belakang, Clutus terbang seperti bola meriam. 

Menutupi matanya dengan tangannya, Horius memperhatikan Clutus pergi. Horius 
bergumam sendiri, 

"Jika mereka berdua, aku yakin mereka bisa melewati tempat itu dengan mudah." 

  * 

Di Babak 2, jika ada yang menanyakan bidang tempat monster terkuat muncul, orang 
biasanya memilih dua tempat untuk disebutkan. 

Ada Origin of Evil dimana iblis kuno muncul. Ada juga Kuil Suci Naga, tempat di mana 
makhluk yang mewarisi bagian dari naga kuno tinggal. 

Daripada hanya berbicara tentang ladang, jika mereka juga berbicara tentang ruang bawah 
tanah, maka ada satu tempat lagi yang bisa disebutkan orang. Kesulitan tempat ini lebih 
menghebohkan daripada tempat-tempat lain ini. 

Tempat itu memiliki nama resmi, 'Terang di dalam Kegelapan.' Namun, itu adalah tempat 
yang harus dilalui setiap orang untuk menyelesaikan Babak 2. Jadi, tempat itu sering 
disebut 'Ujian Akhir.' 

Tempat itu penuh dengan bencana terbesar yang mungkin tidak akan pernah terjadi lagi di 
dunia. Itu adalah tempat yang mengerikan. Namun, di tengah semua kesulitan ini, ada 
banyak jenis perangkat yang disiapkan di dalam untuk merangsang Pencerahan. Jadi, bisa 
dikatakan bahwa semua pejuang terbaik di Babak 2 sangat ingin memasuki tempat ini. 

Namun, tempat yang sangat berbahaya dan penting tidak bisa dibuka untuk sembarang 
orang. 



Jadi, masuk ke Ujian Akhir hanya diizinkan setelah melewati tes sederhana yang diberikan 
oleh Honus, adik dari Manajer Tertinggi Hokulrus. Tes itu juga tidak diberikan sepanjang 
waktu. Itu terjadi hanya sekali setiap 100 tahun. 

"Saya mendengar bahwa setelah sekitar 100 tahun, beberapa orang yang pernah berada di 
dalam Ujian menyerah dan keluar. Kami akan mengisi tempat-tempat kosong itu. " 

Clutus memberi tahu Vulcan tentang hal-hal yang dia pelajari dari ayahnya. 

Vulcan mendengar tentang ini dari Filder, jadi dia sadar akan hal ini. Namun, Vulcan 
bertanya-tanya apakah ada yang berubah sejak itu, jadi dia tetap diam dan mendengarkan. 

Namun, sepertinya tidak terjadi perubahan besar. Jadi, Vulcan dengan sembarangan 
mendengarkan penjelasan Clutus. Sementara itu, Vulcan tenggelam dalam pikirannya yang 
tidak berguna. 

'... Filder berkata dia bertahan 1500 tahun di tempat ini. Adapun Beruneru... dia bilang dia 
keluar hanya dalam waktu 90 tahun. ' 

Meskipun Vulcan penuh percaya diri, dia tidak bisa menahan diri selain khawatir. Lagipula, 
lelaki tua tangguh itu lari dari tempat itu bahkan sebelum mengisi 100 tahun. 

Tentu saja, Vulcan sekarang memiliki peralatan yang diperkuat, keuntungan menjadi Dewa 
Demi dan Nafas Naga Biru. Vulcan dapat mengatakan bahwa dia jauh lebih kuat daripada 
Beruneru. Namun, tetap saja, mau bagaimana lagi, sudut pikirannya terganggu oleh ini. 

Vulcan menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melontarkan pertanyaan ke Clutus. 

"Apa tes Honus? Saya dengar seharusnya tidak ada ujian. " 

"Apa? Apakah Anda berbicara tentang 1500 tahun yang lalu? Di masa lalu, begitulah 
masalahnya, tetapi secara bertahap seiring waktu, sekelompok bajingan yang tidak tahu 
tempat mereka datang menyebabkan keributan dan meminta untuk diizinkan masuk. Jadi, 
Dewa Hokulus meminta kepada Dewa Honus untuk hanya mengizinkan mereka yang layak 
untuk masuk. . " 

"Jadi, saya menanyakan tes apa itu." 

"Tentang itu, daripada mendengar penjelasan, akan lebih baik mengalaminya... Um." 

Clutus berhenti berbicara dan berhenti berjalan. 

Dia terlihat serius ketika dia melihat Vulcan. 

Juga dengan ekspresi mengeras di wajahnya, Vulcan menatap Clutus dan mengangguk. 

Ini pasti ujiannya. 



"Iya. Tekanan luar biasa ini... Hm. Sepertinya orang lain juga merasakannya. " 

Setelah mendengar apa yang dikatakan Clutus, Vulcan melihat sekeliling. 

Ada banyak makhluk lain yang menuju ke Final Trial dengan tujuan yang sama seperti 
Vulcan dan Clutus. 

Mereka semua mengerutkan wajah serempak dan ragu-ragu untuk melangkah lebih jauh. 

Bahkan, beberapa mulai mundur. Beberapa lari dan tidak pernah melihat ke belakang, yang 
memalukan. 

"Ha ha. Lihat itu. Memalukan sekali. Tidak peduli betapa takutnya seseorang, berpikir dia 
akan melarikan diri seperti itu sambil membuang harga dirinya ... Dia tampaknya masih 
kurang memiliki kemampuan. " 

Clutus membuat tawa yang berlebihan dan menunjuk orang yang melarikan diri. 

Hanya beberapa saat yang lalu, dia tampak ketakutan. Sekarang, ekspresi wajahnya dan 
gerakannya jauh lebih halus. 

Namun, dari cara Vulcan melihat mereka, mereka bukanlah tanda-tanda sedang santai dan 
memiliki keberanian untuk lepas. Sepertinya Clutus hanya menggertak. 

Sepertinya Clutus menyadari Vulcan ada padanya. Clutus melakukan beberapa kali batuk 
palsu dan memasang ekspresi malu di wajahnya. 

"Betul sekali. Ini sedikit menggangguku juga. " 

"Saya pikir yang ini pasti akan sulit untuk dilalui." 

Clutus mengangguk dan menyetujui kata-kata Vulcan. 

Vulcan mengalihkan pandangannya dari Clutus dan mengarahkannya ke tempat aura 
mematikan itu berasal. Itu menuju ke tempat Ujian Terakhir. 

Energinya sangat menakutkan. Rasanya seperti puluhan ribu bilah menusuk kulitnya. 

'Pasti hanya mereka yang bisa melanjutkan dan mencapai tempat itu yang akan 
mendapatkan hak. Ini sulit. ' 

Dibutuhkan keberanian yang dibutuhkan seseorang untuk mengarahkan wajahnya 
langsung ke jarum yang perlahan-lahan menuju ke mata seseorang. Faktanya, itu lebih 
seperti bersandar di wajah saat melakukannya. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Kecuali mereka yang telah menguatkan tubuh 
mereka sampai dihitung di antara yang teratas di Babak 2, yang lain tidak akan pernah bisa 
menutup satu kilometer yang tersisa ke Ujian Akhir dan hanya berbalik. 

Tentu saja, ujiannya tidak terlalu sulit sehingga akan membengkokkan keinginan Vulcan. 

Selangkah demi selangkah, Vulcan berjalan maju seolah tidak ada masalah. 

Clutus memperhatikan pria itu beberapa saat. Clutus berteriak, 

"Hei! Jangan pergi sendiri! Ayo pergi bersama!" 

Dengan wajah berkerut, Clutus dengan cepat mengejar Vulcan dengan berjalan lebih cepat. 

Sambil menonton keduanya, beberapa lainnya menghela nafas dan berbalik untuk kembali. 
Yang lain mengertakkan gigi dan maju selangkah demi selangkah. 

Namun, mereka tidak bisa melampaui Vulcan dan Clutus. 



Chapter 110 
Max Level Newbie Bab 110 Vulcan dan Clutus adalah dua prajurit yang bersaing untuk 
gelar terkuat di Origin of Evil, salah satu tempat berburu tersulit di Babak 2. 

Orang lain di belakang mereka sudah kesulitan mengatur napas meskipun mereka hanya 
menjalani ujian untuk memasuki Ujian Akhir. Perbedaan kaliber antara yang lain dan 
kedua pria itu signifikan. Perbedaannya adalah jenis yang luar biasa yang tidak pernah bisa 
mereka ubah saat ini. 

Seperti itu, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengikuti di belakang Vulcan 
dan Clutus mulai menyerah mendekati Ujian Akhir satu demi satu. Pada saat Vulcan dan 
Clutus sadar, hanya keduanya yang tersisa. 

Vulcan berkata, 

"Mereka semua menghilang." 

"Iya. Ugh. Ada satu orang yang masih mengikuti sekitar lima menit yang lalu. Saya pikir dia 
yang terakhir. " 

"Bahkan pada pandangan pertama, jalan mereka semua masih panjang sebelum mereka 
memenuhi syarat untuk datang ke sini..." 

Nada suara Vulcan menunjukkan bahwa dia bingung dengan keputusan makhluk lain ini 
untuk menantang Ujian Akhir. Clutus berkata, 

"Itu mungkin berarti mereka berada dalam banyak situasi putus asa. Ugh. Ugh. " 

"Tetap saja, aku tidak pernah berpikir akan ada banyak orang yang tidak memenuhi syarat 
ini yang bahkan tidak akan mampu menanggung Origin of Evil." 

"Tempat itu terbuka untuk siapa saja kapan saja, jadi... Ugh." 

Saling bertukar olok-olok, Clutus menarik napas dengan kasar. 

Saat mereka mendekati Honus, orang yang mengatur Ujian Akhir, tekanan terasa lebih kuat 
dan lebih besar. 

Reaksi Clutus dapat dikatakan sebagai sesuatu yang wajar. 

Namun, Vulcan tampaknya masih memiliki beberapa saraf untuk dihilangkan seperti 
bagaimana dia di awal ketika mereka pertama kali merasakan aura mematikan. Melihat 
Vulcan, Clutus merasa dialah yang kurang dalam kemampuan. 



Vulcan berbaris maju dengan cahaya terang mengelilinginya. Vulcan tampak seperti dewa 
petir. Melihat pria itu, Clutus membakar semangat kompetitifnya. 

'Aku ada di belakangmu sekarang, tapi ... aku akan mencapai keilahian lebih cepat darimu 
ketika aku memasuki Ujian Terakhir! " 

Menggeretakkan giginya, Clutus mengencangkan ototnya saat dia mengikuti di belakang 
Vulcan. 

Seperti itu, sedikit waktu berlalu, dan mereka bisa sampai di tujuan dengan selamat. 

Vulcan masih merasa gugup. Adapun Clutus, dia tidak sesantai Vulcan, tapi dia juga masih 
memiliki kekuatan yang tersisa. Honus melihat kedua pria itu berhasil sampai ke 
tempatnya. Honus tersenyum. 

Itu karena dia bangga melihat pencapaian dua Dewa Demi. 

Bagi Dewa, sebagian besar Demi-dewa adalah anak atau keponakan mereka. Faktanya, 
mereka menerima perlakuan istimewa dari para Dewa. 

Tentu saja, karena mereka adalah Dewa, mereka tidak mampu membentuk suasana yang 
mendiskriminasi anak-anak makhluk lain. Jadi, Dewa selalu berhati-hati. Tetap saja, mau 
bagaimana lagi Honus senang. 

Dia tidak menyembunyikan kegembiraannya saat dia menganugerahi Vulcan dan Clutus 
dengan kekuatan ketuhanannya. 

Tekanan yang mereka rasakan sampai sekarang lenyap seolah-olah hanyut begitu saja. 
Clutus terengah-engah. 

Dia bilang dia akhirnya merasa ingin hidup. Dia mengayunkan lengannya ke sekeliling dan 
merilekskan tubuhnya. Dia memandang Vulcan dan berkata, 

"Aku akan tidur. Vulcan, beri tahu aku kapan waktunya kita masuk. " 

"Mengapa kamu datang ke sini lebih awal?" 

"Jadi aku bisa kemari bersamamu. Bagaimanapun, aku akan tidur. " 

Segera setelah dia selesai mengatakan itu, Clutus tertidur. Dia mendengkur dengan keras 
dan energik. Melihat pria itu, Vulcan menggelengkan kepalanya. 

'Apakah seseorang tidur lebih lama setelah menjadi Dewa-Demi? Saya pikir Tolcas juga 
seperti ini. ' 



Karena Vulcan memiliki kebiasaan pelatihan yang mapan sementara bahkan 
meminimalkan waktu untuk tidur, Vulcan tidak dapat memahami perilaku khusus para 
Demi-dewa ini. 

Vulcan mengira Clutus bodoh. Dia melirik Clutus sekilas dan kemudian melihat ke 
sekeliling. 

Namun, tidak ada hal istimewa yang menarik perhatiannya. 

Vulcan mengharapkan gerbang besar untuk penjara bawah tanah itu. Namun, tidak ada hal 
seperti itu. Juga, tidak ada orang di sini yang datang sebelum mereka. 

Tampaknya Vulcan dan Clutus adalah dua orang pertama yang tiba. 

'Well, kami datang ke sini sedikit lebih cepat.' 

Vulcan melihat ke beberapa pohon di sekitar area tersebut. Dia berjalan menuju Honus 
yang memancarkan intensitas kuatnya sambil menutup mata. Namun, Vulcan khawatir dia 
mungkin terlihat sombong jika dia melakukannya, jadi dia berhenti. 

Setelah itu, sama seperti Clutus, Vulcan hanya berbaring dan beristirahat dengan nyaman 
untuk sementara waktu. 

'Tidak buruk untuk beristirahat. Sudah lama, jadi. ' 

Vulcan melihat ke langit yang cerah dan cerah dan menunggu yang lain datang. 

Seperti itu, beberapa hari berlalu. 

  * 

"Saya pikir ini pasti semua orang. Um. Apa Naga Biru juga tidak akan datang kali ini? " 

Honus melihat sekeliling dan bergumam. 

Honus mengusap janggutnya yang sudah tumbuh panjang. Dia berhenti memancarkan 
auranya yang kuat. Dia mulai mengamati dengan cermat setiap orang yang berhasil sejauh 
ini. 

Totalnya ada 29. 

Itu jauh lebih banyak daripada 100 tahun yang lalu. 

'Sepertinya kaliber mereka bertambah dan bertambah. Terakhir kali, ada 15, jadi... ' 

Honus mengangguk dan tersenyum puas. 



Banyak dari dimensi yang lebih rendah dipanggil ke Asgard dengan tujuan untuk 
mengumpulkan sebanyak mungkin prajurit yang kuat. Jadi, peningkatan mendadak dalam 
jumlah individu berbakat yang tiba di Ujian Akhir adalah sesuatu yang disambut baik. 

Namun, Honus segera menghapus senyum dari wajahnya. Sebagai gantinya, dia memasang 
tampang tegas. 

Dia mencoba untuk mempertahankan rahmat sebagai Dewa dan pengelola Cahaya di dalam 
Kegelapan. Dengan tatapan dingin, dia menatap mata semua orang dan berkata, 

"Selamat datang. Anda telah menerobos kesulitan dan kesulitan dan mencapai tempat ini. 
Saya, Honus, ingin mengungkapkan rasa hormat saya untuk Anda semua. Untuk sampai 
sejauh ini, Anda harus bekerja keras dengan kemauan keras dan melanjutkan latihan Anda 
meskipun sulit dan monoton. Saya memuji usaha Anda sekali lagi. Seperti yang kalian 
semua tahu, tempat ini menuntun ke cahaya di dalam kegelapan... " 

Ada 29 prajurit yang memiliki kekuatan dewa tingkat menengah. Untuk mendengarkan apa 
yang dikatakan Honus, mereka mengangkat telinga mereka dan memperbaiki pose mereka 
menjadi hormat. 

Dari banyak manajer di Babak 2, Honus adalah salah satu Dewa yang paling kuat. 

Tidak ada yang ingin terlihat buruk di depannya, jadi mereka semua memperhatikan kata-
katanya. 

Namun, setelah 10 menit, 20 menit dan hampir satu jam kemudian, Honus tidak 
menyelesaikan pidatonya. Satu demi satu, yang berkumpul di sini mulai kehilangan fokus. 

Dari bagaimana penampilan mereka di luar, mereka terlihat baik-baik saja dengan tidak 
ada yang keluar dari urutannya. 

Rata-rata, masing-masing dan setiap individu di sini telah melalui pelatihan yang menyiksa 
selama lebih dari seribu tahun dan melewati lebih dari seratus kekacauan yang kacau. Jadi, 
mereka bisa mengatur untuk tidak mempermalukan diri sendiri dengan merusak 
keseimbangan mereka saat mendengarkan pidato panjang. 

Namun, perasaan mereka di dalam tidak berbeda dengan anak-anak SD yang 
mendengarkan ceramah panjang dari kepala sekolah. 

Mereka mulai mendengarkan kata-kata Honus di satu telinga dan mengeluarkannya di 
telinga lainnya. 

".. Jadi, kita bisa berdiri di sini hari ini berkat berkah dari Tuhan Yang Maha Besar, dan 
tanpa kepeduliannya, kita semua akan menjalani hari-hari yang menakutkan dalam 
kesakitan dan penderitaan di bawah cengkeraman iblis yang mengerikan dari dunia iblis. 
Tuhan Yang Terbesar bukanlah satu-satunya yang harus kita syukuri. Melalui pengorbanan 
oleh Dewa Kuno Agung Petir Jerumong... " 



Pidatonya sangat panjang. 

Pidatonya dimulai dengan memuji semua orang karena telah berhasil sejauh ini. Dia 
kemudian berbicara tentang latar belakang dan sejarah penciptaan cahaya di dalam 
kegelapan, dan pidatonya mengarah pada pujian kepada Tuhan Yang Mahatinggi yang 
membuat tempat ini dan Dewa-Dewa agung lainnya. Sekarang, Honus bahkan berbicara 
tentang setiap individu yang mencapai Pencerahan dari tempat ini dan naik ke tingkatan 
Ketuhanan. 

Sepertinya Honus membual tentang semua murid yang dia ajar. Semua orang mengeluh di 
dalam saat mereka mendengarkan. Namun, tidak ada yang menyuarakan keluhan mereka 
dengan lantang. 

Mau bagaimana lagi. Honus bertanggung jawab. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya 
Honus, semua orang di sana tidak punya pilihan selain menurut. 

Ini termasuk Vulcan dan Clutus. 

Clutus kata 'akhirnya' untuk 21 st waktu. Mereka sangat berharap Clutus benar-benar 
bersungguh-sungguh kali ini. Mereka memasang mata berbinar untuk pertunjukan. 

Sangat menyakitkan mendengar pidato itu. 

Pidatonya terasa seperti itu akan berlangsung selamanya, tetapi berakhir seperti itu. 

Semua orang bertepuk tangan dengan keras seperti guntur. Honus memiliki senyum tipis 
di wajahnya. 

Untuk sesaat, dia menikmati tatapan dan perhatian semua orang. Dia kemudian 
mengangkat tangan kanannya dan meredam tepuk tangan. 

Setelah itu, dia fokus keras, cukup keras untuk mengerutkan alisnya. Dia menggunakan 
kedua lengannya untuk menggambar lingkaran besar. 

Sebuah portal hitam, cukup besar untuk dilalui satu orang, dibuat di udara. 

Zukushooooooooung 

Gelap. Itu mengingatkan pada pintu masuk ke neraka. 

Meskipun mereka menyebut tempat itu 'Cahaya di dalam Kegelapan,' tidak ada tanda-tanda 
cahaya. Sebaliknya, hanya kegelapan yang putus asa yang mengisinya. 

'Apakah kita seharusnya menemukan sendiri cahaya itu setelah masuk?' 

Vulcan mengira itu tidak akan mudah, tetapi dia pikir itu akan jauh lebih berbahaya dari 
yang dia harapkan. Wajah Vulcan menegang. 



Namun, dia tidak ragu-ragu atau bertindak seperti dia kekurangan tulang punggung. 

Jika itu adalah versi Vulcan dari Benua Rubel, maka dia mungkin sudah menyerah di sini. 

Namun, dia adalah eksistensi yang sama sekali berbeda sekarang. 

Dia tidak terlalu lemah sehingga dia akan mengambil langkah mundur dari menghadapi 
rasa bahaya ini. 

Dari semua 29 orang yang berkumpul di sini, Vulcan melangkah maju lebih dulu dan 
mendekati portal. 

"Huk." 

Oh. 

Semua orang akhirnya bisa menguasai diri mereka sendiri dan juga menuju ke portal. 
Namun, mereka sudah kehilangan keunggulan dari Vulcan. 

Mereka merasa dikalahkan entah bagaimana oleh Vulcan. Mereka mengguncang tubuh 
mereka dengan ringan dan memfokuskan pandangan mereka pada bagian belakang Vulcan. 

Setelah itu, mereka bertanya-tanya, 

'Siapa itu? Orang itu...' 

'Aku telah mendengar tentang orang lain di sini setidaknya melalui rumor, tapi aku sama 
sekali tidak mengenal pria ini ... Dewa Demi? Apa mungkin dia manusia? ' 

Vulcan telah berburu di Origin of Evil selama 100 tahun, dan dia bisa mendapatkan 
ketenaran dibandingkan dengan masa lalu. Namun, tidak ada yang mengenalinya kecuali 
beberapa. 

Hanya ada Clutus dan tiga lainnya dari Origin of Evil yang berlatih dengan Vulcan. Mereka 
adalah satu-satunya yang mengangguk seolah ini masuk akal. 

Dari bagaimana orang lain melihatnya, Vulcan, yang merupakan seseorang yang sama 
sekali tidak terduga, menyerang di depan mereka, jadi mereka terkejut. Meskipun mereka 
tidak membiarkan kewaspadaan mereka terlihat, mereka mengisi mata mereka dengan 
penuh kehati-hatian dan memeriksa Vulcan. 

Beberapa yang tidak sabar tidak bisa berdiri diam. Seolah-olah mereka ingin menguji 
kekuatan Vulcan sekarang. 

Tempat itu memanas dengan cepat karena gerakan mendadak Vulcan. 



Jika bukan karena Honus yang berdiri di samping portal dengan kehadirannya yang agung, 
suasananya mungkin langsung mengarah ke duel. 

Namun, Vulcan sama sekali tidak peduli dengan suasana hatinya. Dia baru saja berjalan 
menuju portal. 

Dia tidak ingin membuang waktunya untuk duel yang tidak berarti. 

'Aku ingin tahu level monster apa yang ada di dalam ... Filder mengatakan itu sulit baginya, 
jadi monster itu pasti sekitar 1000 level? Saya tidak sabar. ' 

Untuk waktu yang lama sekarang, Vulcan hanya membunuh monster yang berada di bawah 
levelnya. Jadi, tidak ada yang membuatnya tertarik lebih dari tempat berburu baru. 

Jadi, dia mengabaikan semua orang dan bersandar ke portal. 

Sebenarnya, dia mencoba, sampai dia ditolak masuk ke tempat itu oleh Honus. 

"... Apa itu? Apakah ada masalah?" 

Dengan nada hormat, Vulcan bertanya pada Honus. 

Vulcan memiliki wajah yang bersemangat, jadi nada suaranya tidak pantas dan bahkan 
menggelikan. Namun, Honus tidak mengendurkan ekspresi serius di wajahnya. 

Secara keseluruhan, raut wajahnya terasa seperti Honus adalah seseorang yang harus 
melakukan ini berdasarkan buku tanpa ada penyimpangan dari urutan hal. 

Bertanya-tanya apakah dia melakukan sesuatu yang salah, Vulcan memiringkan kepalanya 
ke samping. Vulcan bertanya lagi, 

"Kebetulan, apakah saya melakukan sesuatu yang salah..." 

Siapa bilang ujiannya sudah selesai? 

Kuk. 

Intensitas dingin dan tajam, seperti badai salju, keluar dari Honus. 

Vulcan menghadapinya secara langsung. Dia mengerang pelan dan jatuh kembali. Segera, 
dia mundur kembali ke tempat 28 lainnya berada. 

Vulcan tampak kalah. 

Juga, yang lain memiliki ekspresi serupa di wajah mereka. 

Mau bagaimana lagi. 



Tidak ada yang mendengar bahwa ada dua tes oleh Honus, manajer Ujian Akhir. 

Dengan ekspresi cemas di wajah mereka, mereka menatap wajah Honus. 

Setelah beberapa saat, suara agung Honus dengan lembut menggema di seluruh area. 

"Sepertinya semua orang terkejut. Saya bisa mengerti itu. Jika itu seperti sebelumnya, maka 
membuatnya sejauh ini sudah cukup untuk memungkinkanmu masuk. Anda semua 
memiliki kaliber luar biasa untuk memungkinkan itu. Kemampuan Anda layak dihormati. 
Namun... Kami memiliki masalah sekarang karena lebih dari yang saya harapkan telah tiba. 
" 

"..." 

"Hanya sejumlah individu yang bisa masuk. Jadi, hanya 15 orang yang bisa masuk. 
Sedangkan sisanya, kalian semua harus menunggu sampai waktu berikutnya. " 

"Kalau begitu, bagaimana kamu akan memilih 15?" 

Clutus bertanya sambil mengangkat tombak di tangan kanannya tinggi-tinggi ke udara. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Semua orang memandang ke arahnya dan 
menyambut pertanyaannya. 

Itu karena dia dengan benar memotong aliran ucapan Honus. Sepertinya Honus akan 
memulai pidato panjang lainnya, jadi semua orang menyambut baik langkah Clutus. 

Melihat Clutus dipenuhi semangat juang, Honus tersenyum ringan. 

'Ayahnya Parker benar-benar pemalas, tapi tetap saja, bajingan ini adalah tipe yang penuh 
energi. Itu tidak buruk.' 

Honus mengambil waktu sejenak untuk membentuk opini tentang Clutus dan menurunkan 
pandangannya. 

Banyak orang menatap Honus dengan mata prihatin. Mereka khawatir tentang apa yang 
akan dikatakan Honus. 

Dengan kekuatan di matanya, Honus memandang para prajurit yang berkumpul di sini. 
Terakhir, dia mengarahkan pandangannya ke Vulcan dan berkata pelan, 

Jelas duel. 



Chapter 111 
Level Maks Newbie Bab 111 Wheeeeooooong 

Tongkat itu diayunkan dengan ganas. 

Itu sangat merusak. Itu membuat orang bertanya-tanya apakah Theseus dalam legenda 
para dewa seperti ini. Dengan serangan raksasa itu, sekelilingnya dihancurkan. 

Ada banyak kawah di mana-mana seolah-olah daerah itu dilanda bom karpet. 

27 calon dewa, termasuk Vulcan, menyaksikan pertempuran sengit itu. Mereka masing-
masing memanjakan pikiran mereka yang tidak berguna. 

"Mungkin tidak sopan membandingkan pria itu dengan Theseus." 

Mungkin itu masalahnya. 

Jika diberi cukup waktu, makhluk yang berkumpul di sini masing-masing memiliki 
kekuatan yang cukup untuk menghancurkan planet. 

Membandingkan kekuatan konyol seperti Theseus adalah ide yang konyol. 

Namun, bahkan di antara makhluk menakjubkan seperti itu, perbedaan kekuatan memang 
ada. 

Di akhir pertempuran sengit, keputusan dibuat. 

Wanita dengan tubuh menggairahkan, yang telah bertahan sampai akhir, meraih 
kemenangan. 

Adapun raksasa yang terus maju seperti banteng gila sambil mengayunkan tongkatnya, dia 
mengguncang tubuhnya dengan perasaan kecewa yang mendalam. 

Namun, dia tidak membuat alasan apapun. 

Jika dia mau, dia bisa membunuhnya. Raksasa itu mengetahui hal ini. 

Ada luka samar di lehernya, dan aliran darah mengalir ke bawah. Raksasa itu 
menghapusnya. 

Setelah itu, dengan langkah berat dan kecewa, dia menghilang entah kemana. 

Calon dewa lainnya menyaksikan ekspresi sedih di punggungnya. Tidak ada yang bisa 
mengatakan apapun. 



Mereka merasa cemas karena tampang punggung raksasa itu bisa jadi segera menjadi diri 
mereka sendiri. 

Fakta itu sangat membebani mereka, dan itu menyebabkan suasana khidmat di arena. 

Tentu saja, itu tidak berlaku untuk Demisula, wanita Dragonian yang meraih kemenangan 
di duel pertama. 

Dia terlihat sangat gembira di wajahnya. Dia kembali ke tempat berkumpulnya calon dewa 
lainnya. Sekarang, dengan tampilan penonton yang sempurna, dia terjatuh. 

Hanya 15 yang diizinkan di dalam Uji Coba Akhir. Sedangkan di sini ada 29 orang. 

Dengan kata lain, peserta hanya perlu menang satu kali agar bisa langsung lulus. 

Jadi, Demisula bisa menyaksikan duel yang lain dengan hati yang ringan. 

Semua orang memandangnya dengan iri. 

Semua orang melakukannya, termasuk dua prajurit yang akan bertarung duel mereka, dan 
lainnya yang tidak bersiap-siap karena giliran mereka masih jauh. 

Namun, Clutus adalah pengecualian. 

Dia memiliki wajah yang nyaman. Bahkan tidak ada sedikitpun rasa gugup dalam dirinya. 
Dia menjelaskan kesannya tentang duel barusan. 

"Dia sangat kuat. Dia bahkan setara denganku. Kenapa aku belum pernah melihatnya 
sebelumnya ketika dia begitu kuat? Apa dia hanya tinggal di Kuil Suci Naga? " 

"Hei, pikirkan suasananya dan diamlah, ya?" 

"Baiklah." 

Clutus dimarahi oleh Vulcan. 

Namun, Clutus sama sekali tidak kesal karena dimarahi. 

Faktanya, situasinya adalah dia cukup senang untuk mengizinkan dan melewati apa pun 
yang bisa dikatakan Vulcan kepadanya. 

Dengan wajah senang, Clutus mengangkat bahu dan fokus ke depan. 

Itu untuk menonton duel yang akan terjadi selanjutnya. 

Vulcan menyaksikan perilaku Clutus dengan tatapan tercengang. 

'Dari semua orang, orang ini mendapat kemenangan beruntung secara default ...' 



Vulcan tidak menyukainya. 

Tentu saja, jumlah prajurit yang berkumpul di sini tidak tepat 30. Jadi, dari awal, akan ada 
satu pemenang yang beruntung secara default. Namun, dari semua orang, itu adalah Clutus. 

Vulcan merasa seperti orang yang mulas karena cemburu karena kerabatnya membeli 
tanah. Vulcan mengalihkan pandangannya dari Clutus. 

Setelah itu, duel kedua dimulai. 

Lagi-lagi duel ini digelar dengan suasana serius dan berat. 

Ujian Terakhir dibuka hanya sekali setiap 100 tahun, jadi semua orang di sini memasuki 
duel dengan putus asa. Mereka tidak bisa menahannya. 

Jadi, dari awal duel, semua orang bertarung dengan semua yang mereka miliki. Mereka 
tidak main-main untuk saling memandang. Ini menyebabkan kesimpulan cepat untuk duel. 

Untungnya, tidak ada luka serius yang terjadi. 

Itu karena ada perbedaan kemampuan yang pasti antara keduanya yang memasuki duel. 

Pemenangnya dengan tepat menyesuaikan kekuatan untuk mengakomodasi yang kalah. 
Yang kalah merasakan kekurangannya dan segera menerima hasilnya. 

Vulcan menyaksikan duel dan menyadari maksud Honus. 

"Dia mengatur pertandingan sementara sudah memiliki perbedaan yang jelas antara 
kelompok yang lebih kuat dan yang lebih lemah." 

Vulcan bisa memeriksa level prajurit, jadi dia bisa merasakan ini dengan lebih pasti. Vulcan 
mengangguk seolah dia setuju dengan metode Honus. 

Jika pertandingan dilakukan secara acak dan perkiraan prajurit terkuat kedua kalah dari 
yang paling kuat, maka itu akan terasa sangat salah. 

Vulcan berpikir bahwa pertandingan ditugaskan untuk menghindari bencana seperti itu 
dan membuatnya sehingga yang didiskualifikasi juga tidak akan merasa menyesal. 

"Hm." 

Sebenarnya, dari sudut pandang Vulcan, tidak masalah bagaimana itu dicocokkan. 

Vulcan yakin dia bisa mengalahkan siapa pun di sini. 

Jika ada seseorang sekaliber Blue Wind si Naga Biru dengan ujung atas level 900, maka 
Vulcan tidak akan berani berpikir seperti ini. Namun, yang berkumpul di sini tidak sekuat 
itu. 



Sambil melihat Demi-god yang akan menjadi lawannya, Vulcan berharap gilirannya, yang 
merupakan duel terakhir, akan segera datang. 

Dewa Demi bahkan tidak melirik ke Vulcan. Sebaliknya, dia bermeditasi untuk 
mempersiapkan pertempuran yang akan datang. 

Intensitasnya yang berat dan agung secara alami meningkat di sekitarnya. Mereka cukup 
untuk membuat kulit orang lain mati rasa. 

Vulcan langsung memikirkan Enam Kota Beloong, dan dari semuanya, dia memikirkan 
Heywood, Folken, dan Logweed yang dianggap sebagai pejuang pertempuran fisik. 

Dibandingkan dengan ketiganya, lawan di depannya jauh lebih kuat. 

Namun, Vulcan bahkan lebih kuat. 

Bukannya dia sedikit di atas Dewa-Demi ini. Vulcan yakin dia bisa meraih kemenangan luar 
biasa dalam sepuluh dari sepuluh pertempuran. 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan mengintip senyuman. 

Vulcan dulunya hanya seorang pemula dengan level 99. Sekarang, meskipun dia 
menghadapi lawan yang melampaui beberapa anggota The Six, Vulcan merasa sangat 
santai. 

Rasanya aneh. Entah bagaimana, itu membuatnya merasakan air mata mengalir di 
matanya. 

Itu tidak seperti Vulcan sudah mencapai keilahian. Jalannya masih panjang. 

Meski begitu, Vulcan merasa tidak perlu mengkhawatirkan hal-hal seperti itu. Sensasi 
seperti itu tiba-tiba memenuhi hati Vulcan. 

Jalan ke depan telah diaspal dengan sempurna sekarang. Vulcan yakin bahwa dia hanya 
berjalan menuju masa depan yang telah ditetapkan. 

Vulcan menutup matanya sejenak dan menenangkan emosinya. 

Setelah itu, dia tersenyum lebih lebar dari yang terakhir kali. 

'Keyakinan seperti ini ... Sudah lama sekali.' 

Agak canggung, tapi tidak terasa buruk. 

Sampai gilirannya, Vulcan menikmati sepenuhnya emosi positif ini. Vulcan membuka 
matanya perlahan hanya ketika dia dipanggil oleh Honus. 

Dia melihat Honus dan empat belas calon dewa lainnya yang mendapatkan hasil. 



Juga, ada Demi-god dengan level 908 yang merupakan lawannya. Dia sedang menonton 
Vulcan. 

Di Babak 2 di mana iblis dari semua iblis berkumpul, Dewa-Demi ini cukup kuat untuk 
ditempatkan di atas. 

Namun, di mata Vulcan, Dewa Demi tidak terlihat begitu menakjubkan. 

Dewa Demi pasti seseorang yang akan dihujani rasa hormat, kecemburuan dan 
kecemburuan orang lain. Meskipun demikian, itulah yang dirasakan Vulcan. 

Juga, tampaknya Vulcan bukanlah satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. 

Tatapan dari 14 calon dewa lainnya... 

Mereka memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap Vulcan, orang yang mengatasi teror yang 
dipancarkan oleh Cahaya di dalam Kegelapan dan mengambil langkah pertama sebelum 
orang lain. Harapan mereka dituangkan pada Vulcan. 

Responnya luar biasa. Itu seperti sesuatu untuk peserta turnamen yang diharapkan 
menang. 

Wajar saja, lawan di depan Vulcan berakhir dengan peran sebagai underdog. 

Karugos, Dewa Demi yang membaca suasana hati ini, membuat ekspresi kaku di wajahnya 
dan menggigit bibir bawahnya. 

Itu melukai harga dirinya. 

'Sejak aku terlahir sebagai Dewa-Demi, kurasa perawatan semacam ini adalah yang 
pertama bagiku dalam seribu tahun.' 

Dia tidak terbiasa dengan ini, jadi itu semakin merusak suasana hatinya. 

Tentu saja, dia menyadari bahwa lawannya tampak luar biasa. 

Karugos aktif di beberapa tempat selain Origin of Evil, jadi dia tidak tahu tentang Vulcan 
secara detail. Namun, dia memperhatikan bahwa Clutus, yang dia kenal sebagai seseorang 
dengan harga diri yang sangat kuat, menyerah pada Vulcan. Fakta itu saja sudah cukup bagi 
Karugos untuk menebak seberapa kuat Vulcan itu. 

Namun, dia belum kalah. 

Setelah duel diputuskan, Karugos kemudian akan menghormati kekuatan Vulcan dan 
meninggalkan tempat ini tanpa penyesalan. 



Namun, dia tidak tahan dengan suasananya. Rasanya hasilnya sudah diputuskan ketika 
duel belum dimulai. 

Karugos tidak ada di sini untuk mengangkat lawan di depannya. 

Sebagai Dewa Demi yang bangga, dan sebagai seseorang yang akan segera mencapai dewa, 
Karugos telah sampai sejauh ini. 

Dengan tenang, suara rendah, Karugos berkata, 

Apakah akan baik-baik saja jika kita mulai? 

"... Baiklah. Silakan mulai. " 

Sepertinya Honus juga merasakan resolusi Karugos. Dengan suara yang tulus, Honus 
memberi tahu mereka bahwa duel telah dimulai. 

Segera, kedua lengan Karugos memancarkan cahaya perak misterius seperti ledakan. 

Huuuuuuung. 

Energi ganas itu melambai seperti api. 

Calon dewa lain yang selama ini hanya berfokus pada Vulcan menatap Karugos dengan 
mata terkejut. Beberapa dari mereka terengah-engah. 

Di sekitar lengan Karugos, energinya tumbuh seperti stalaktit. Rasanya luar biasa megah. 

Rasanya agung dan berat seolah-olah itu adalah pedang dari komandan tertinggi yang 
ditempa oleh tangan pandai besi terhebat. 

Secara keseluruhan, Karugos terlihat kokoh dan tanpa celah di pertahanan. Mengawasinya, 
beberapa mulai berbicara. 

"Dia lebih luar biasa dari yang saya kira? Saya pikir pihak lain pasti akan menang. " 

"Ini luar biasa. Tetap saja, saya pikir Vulcan akan menang... " 

"Ah, jadi pria itu yang ada di rumor. Baiklah, saya setuju dengan Anda, tapi... " 

"Saya melihat. Saya pikir duel akan berlangsung lebih lama dari yang kami harapkan. " 

Percakapan mereka mencerminkan bahwa pendapat mereka tentang Karugos tiba-tiba 
naik. 

Mendengar kata-kata mereka, Karugos sedikit memiringkan ujung bibirnya. Namun, raut 
wajahnya segera berubah menjadi tampilan emosional. 



Karugos telah mengungkapkan kekuatan penuhnya. Meskipun demikian, tidak ada yang 
mengubah prediksi mereka tentang siapa yang akan menang. Fakta ini sekali lagi melukai 
harga dirinya. 

Karugos menggertakkan giginya cukup keras untuk membuat suara. Dia kemudian 
menatap sisi Vulcan. 

Vulcan masih berdiri seolah-olah dia punya banyak sisa. Dia terlihat santai. 

Untuk menunjukkan satu hal yang benar-benar berubah, Vulcan telah menarik pedangnya 
dari sarungnya dan memiliki cahaya keemasan yang mantap di seluruh tubuhnya. 

Vulcan tampak sombong. Dari penampilannya, Karugos mengira Vulcan sama sekali tidak 
lelah dengan lawannya. 

Pada akhirnya Karugos tidak tahan dengan amarahnya. Dia meregangkan tubuh bagian 
bawahnya. 

Dia berencana untuk menyerang sekaligus seperti mata air dan melakukan serangan 
terhadap wajah santai itu. 

Karugos membuka matanya lebar-lebar dan menatap Vulcan saat dia berpikir, 

'Mari kita lihat apakah kamu masih bisa memiliki ekspresi itu di wajahmu setelah serangan 
ini!' 

Namun, situasinya tidak mengalir ke arah yang dia pikirkan. 

Saat itulah otot kakinya membengkak seperti binatang dan dia baru saja akan menerjang. 

Karugos langsung merasakan wajah Vulcan membesar. Karugos panik. 

'Apa itu!' 

Kecepatannya sangat cepat bahkan Karugos tidak bisa mengenalinya! 

Itu membuatnya bertanya-tanya apakah Vulcan menghentikan waktu itu sendiri dan 
kemudian pindah. Menyaksikan pemandangan ini, Karugos membuka matanya yang cukup 
besar untuk merobek kelopak matanya. 

Menuju Karugos yang berada dalam kondisi seperti itu, Vulcan mengayunkan Pedang Petir 
Langitnya. 

Karugos dikejutkan sekali lagi oleh serangan mematikan yang seperti kilat dari langit. Dia 
dengan cepat menyilangkan lengannya dan mengangkatnya ke atas. 



Kekuatan Demi-god yang dia kumpulkan untuk menyerang sebagian besar dikirim ke 
lengannya yang akan bertabrakan dengan bilahnya. Sisa kekuatannya diserap di otot-otot 
di seluruh tubuhnya untuk bersiap menghadapi benturan yang akan segera terjadi. 

Tanggapannya sangat cepat. Itu cukup untuk mengesankan orang lain yang menyaksikan 
pertempuran itu. 

Itu adalah tanggapan yang sangat lancar. Sulit dipercaya bahwa ini adalah seseorang yang 
kehilangan peluang serangan pertama ke Vulcan. 

Namun... 

Karugos tidak menyadari sesuatu. 

Selama 100 tahun terakhir, Vulcan telah melakukan serangan di Origin of Evil tanpa pernah 
beristirahat bahkan selama sehari. Dia tidak menyadari seberapa tajam serangan Vulcan. 

Juga, Karugos tidak menyadari betapa kuatnya Pedang Petir Surgawi yang dua kali 
diperkuat yang dimiliki Vulcan. 

Mengiris.. 

Mengiris... 

Suara keras yang diharapkan dari tabrakan kekuatan besar tidak terjadi sama sekali. 

Sebaliknya, apa yang terjadi terdengar seperti sesuatu yang diharapkan dari algojo yang 
terampil ketika dia memenggal kepala terpidana mati. Suara menyeramkan melewati 
telinga calon dewa, dan... 

Berdebar... 

Berdebar... 

Suara dua gumpalan daging jatuh ke tanah menusuk telinga mereka sekali lagi. 

Itu adalah suara yang sangat pelan, tetapi bergema di otak orang lain seolah-olah itu adalah 
suara guntur yang kuat. 

Mereka menelan ludah dan memandang Vulcan dan Karugos. 

"..." 

Vulcan berdiri diam. Dia tampak seperti dia akan memotong bagian atas kepala Karugos 
kapan saja. 

Sementara itu, Karugos membasahi tanah dengan darahnya setelah kehilangan kedua 
lengannya. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Karugos bahkan melupakan rasa sakit yang 
datang dari lengannya. Sebaliknya, dia menatap Vulcan dengan ekspresi putus asa di 
wajahnya. 

"Ugh. Ugh. " 

Tidak ada sesuatu yang keluar dari mulutnya. 

Dia hanya tertawa putus asa. 

Seperti itu, selama satu hingga dua detik, Karugos menatap mata Vulcan. Karugos tidak 
tahu apa yang ada di dalam Vulcan. Setelah menatap mata Vulcan seperti itu, Karugos 
menutup matanya. 

Itu adalah sikap seseorang yang sepenuhnya mengakui kekalahannya. 

Honus, orang yang dengan tenang mengawasi seluruh situasi, berkata, 

Vulcan menang. 



Chapter 112 
Level Maks Newbie Bab 112 Tak lama setelah itu, dengan napas yang keluar dari mulut 
calon dewa, mereka tampak ketakutan. 

Mereka sangat terkejut dengan keilahian yang ditunjukkan Vulcan. Tentu saja, meskipun 
mereka telah menebak bahwa dia kuat sejak portal pertama diadakan, ada perbedaan 
antara menebak dan mengungkapkan bahwa itu adalah fakta yang jelas. Menonton Vulcan 
yang menyarungkan pedang dengan postur yang rapi, mereka bertukar kata. 

"Itu mengesankan..." "Aku pernah mendengar Vulcan adalah sebuah swordmage... dia 
memegang pedangnya setajam mereka yang telah memegangnya seumur hidup," "Aku 
ingin tahu level kekuatannya," "Um..." 

Duel tersebut berakhir dalam sekejap, namun kesan tersebut bertahan cukup lama dan 
menimbulkan kehebohan. Clutus, yang melihat ekspresi itu, mengangkat sudut mulutnya, 
tanpa terlihat ke orang lain. Tawa dengan emosi campur aduk antara kegembiraan dan 
kepahitan. Dia menyamar dengan wajah tanpa ekspresi dan melihat ke arah Vulcan. 

'Bahkan aku, yang sering melihatnya, sedikit terkejut, betapa terkejutnya orang lain,' 

Mata Clutus terbakar seperti api. Dia juga salah satu calon dewa yang bersemangat karena 
duel tersebut. Dia menjadi lebih bersemangat dari yang lain. Masing-masing calon dewa 
bertarung dalam duel, tetapi karena menang secara default, dia tidak melakukannya. 

'Itu bukan sesuatu yang membuat senang,' 

Tubuhnya gemetar karena kecewa dan berbalik ke arah portal hitam. Dia masih merasa 
takut, tetapi keinginannya untuk pertempuran besar lebih besar dan telah terserap dalam 
tubuhnya. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. 

"Hm," 

Sepertinya pikiran Clutus dimasuki. Honus, yang menempelkan lengan Karugos yang 
terpotong dengan menggunakan kekuatan dewa, berdehem. Seperti itu, dia mengumpulkan 
semua perhatian calon dewa dan perlahan mulai berbicara. 

"Sepertinya semuanya sudah diputuskan," "..." 

Karugos meninggalkan tempat itu dengan ekspresi tertekan, tapi tidak ada yang menoleh 
ke arahnya. Semua orang memfokuskan pandangan mereka hanya pada Honus. Lima belas 
calon dewa tetap diam, berharap pidatonya tidak akan lama. Pidato Honus kebetulan tidak 
lama. "Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda bisa pergi kapan saja, tapi tidak bisa 
masuk kembali. Tidak seperti masa lalu, ada banyak makhluk yang ingin masuk... Itu adalah 
untuk memberikan kesempatan kepada sebanyak mungkin makhluk. Jika Anda berpikir 



Anda tidak tahan lama, serahkan sekarang. Yah, tentu saja, sepertinya tidak ada yang mau 
menyerah, hm. " 

Setelah mengatakan sejauh ini, Honus bertepuk tangan sekali, lalu berhenti. Dan setelah 
mengambil beberapa langkah menjauh dari portal, akhirnya dia berbicara kepada calon 
dewa. 

"Saya akan memberi 15 dari Anda, yang berkumpul di sini, akses ke Terang di dalam 
Kegelapan," 

Bahkan saat dia selesai berbicara, calon dewa mulai menggerakkan tubuh mereka. Sebab, 
setelah melihat duel Vulcan tadi, mereka mendapat rangsangan besar. Mereka ingin 
memasuki portal dengan cepat, untuk memulai pelatihan. Tak lama kemudian, seorang pria 
berdiri di depan portal lebih dulu. Dia memegang perisai dan tombak dengan ekspresi 
tegas. Itu adalah Clutus. 

'Meskipun aku di belakang yang lain ...' 

Tepat sebelum memasuki portal, dia melihat Vulcan yang berdiri di belakang. Wajah 
Vulcan, seolah-olah melihat ke suatu tempat yang jauh, muncul di matanya. Dia dengan 
lembut menggigit bibir bawahnya. 

'Pada saat Anda pergi, ceritanya akan sangat berbeda,' 

Setelah menyelesaikan pikirannya, dia melemparkan tubuhnya ke arah portal. 

Portal hitam yang terombang-ambing ke atas dan ke bawah menelannya seperti anglerfish. 
Itu tampak seperti mulut monster yang menginginkan lebih banyak makanan. Namun, itu 
berdampak kecil pada calon dewa yang masuk dengan kemauan besi. Mereka pergi ke 
persidangan terakhir seperti sederet sosis. Setiap wajah penuh dengan keberanian, 
harapan, dan gairah. Vulcan, yang masuk terakhir, tidak berbeda dari mereka. Untuk sesaat, 
dia melamun di depan portal melingkar yang kehitaman. 

'Pada saat aku pergi, aku merasa cukup percaya diri untuk mengikuti ujian Hokulrus,' 

Dia tidak akan tahu tentang apa ujian itu, tapi itu tidak masalah. Tidak ada tes yang menjadi 
masalah selama dia bisa mencapai level empat digit. Setelah menyelesaikan pikirannya, dia 
pergi ke Cahaya di dalam Kegelapan. Kemudian, 'Shuuuuc,' portal hitam itu menyusut dan 
menghilang tanpa jejak. Honus berdiri tanpa berkata-kata, saat dia melihatnya, mengelus 
janggut panjangnya. Itu tampak seperti pohon besar yang sudah lama meletakkan akarnya. 
Honus, yang telah tenggelam dalam pikirannya untuk waktu yang lama, bergumam. 

Makhluk yang paling menjanjikan pada periode ini adalah Vulcan, 

Dia pikir itu tidak buruk. Dia mendengar tentang Vulcan dari saudaranya Hokulrus. 
Meskipun hanya Dewa Demi, Vulcan secara langsung disebutkan oleh Dewa Terbesar. 
Namun, dia diberitahu bahwa Hokulrus tidak yakin bagaimana Vulcan bisa mendapatkan 



minat Dewa Terbesar. Dia sepertinya setuju dengan itu. Vulcan menunjukkan tingkat 
pertumbuhan yang luar biasa, tapi itu saja. Itu tidak begitu mengesankan baginya yang 
merupakan dewa sejak hari pertama. Tentu saja, dia tidak meremehkan Vulcan sebagai 
makhluk. Kecuali untuk 'kepentingan Dewa Terbesar', dia harus memiliki pengukur yang 
kuat. Dia memikirkan tentang Powell, yang pernah ke sini sebelumnya. Dia 
membandingkan tingkat pertumbuhan Powell dengan Vulcan. 

'Jika Babak 2 dihapus dalam 150 tahun dari sekarang, Vulkan akan mencapai periode 
terpendek yang pernah ada... Jika dia melewati periode tersebut, Powell akan tetap 
bertahan di tempat pertama. Um ' 

Tampaknya cukup mungkin untuk mencetak rekor baru. Dalam hati, dia mendukung 
Vulcan. 'Daripada Dragonian, akan lebih baik bagi Demi-dewa untuk membuat rekor. Um. 
Tapi Lumitus mengatakan bahwa dia adalah manusia, bukan Dewa-Demi ... apakah 
bajingan itu salah, ' 

Honus mengangkat pandangannya sedikit dan mengingat Vulcan yang pernah bersamanya 
sebelumnya. Jelas, dia bukanlah manusia, tapi Dewa-Demi. Dia menganggap Lumitus 
memiliki kesalahpahaman yang bodoh, lalu pergi dengan cepat, mengerutkan dahi. Dia 
masih berencana untuk menemui Lumitus, yang merupakan seorang pembantu pemula, 
karena masa hukumannya belum berakhir. Jadi semua orang pergi, keheningan datang ke 
ladang yang selama ini kacau balau. Karena duel, hanya pemandangan yang rusak yang 
memberi tahu bahwa banyak makhluk telah datang dan pergi. Jadi sekali lagi, waktu terus 
berjalan tanpa ragu-ragu. 

*** 

"Yawwwn," 

Kuil Hokulrus terletak di pusat Kota Espo. Di salah satu dari banyak ruangan kuil besar, 
Honus, yang sedang tidur siang, bangun dengan peregangan. Dia melihat seekor kucing 
yang menangis di samping tempat tidurnya. 

-Meong! Meoooow! Purrrrrrrrrr... 

"Baik. Hentikan sekarang juga. Aku bangun, " 

Bahkan suara menenangkan Honus tidak bisa menghentikan jeritan kucing hitam itu. Dia 
membuka sakunya seolah-olah dia tidak bisa menahannya, dan melemparkan dada ayam. 

"Ini dia. Menelan." 

-Meong! 

Honus tertawa ketika dia melihat kucing itu berlari ke depan, mendengkur dan merobek 
dada ayamnya. Seperti itu, mengamati kucingnya sejenak, dia mengenakan pakaian, lalu 
berjalan dengan santai ke arah portal di dalam kuil. Ketika kucingnya membangunkannya, 



itu berarti dia ada sesuatu yang harus dilakukan. Sepertinya salah satu makhluk dalam 
Cahaya di dalam Kegelapan telah keluar. 'Pengabaian? Atau apakah dia membuat 
pencapaiannya sendiri dan keluar? Hm, ' 

Dia tidak yakin sampai dia pergi untuk memeriksanya. Tentu saja, dia mengharapkan yang 
terakhir. Sebagai manajer Babak 2, dia telah melihat begitu banyak makhluk yang terhalang 
oleh tembok besar dan mengalami depresi. Sebagai seorang beriman yang menghormati 
semua makhluk, setiap kali dia melihat mereka menderita, hatinya sakit. Tentu saja, Honus 
tidak terlalu lemah untuk mengalami gangguan mental. Dia adalah orang yang telah 
memerintah banyak makhluk dan menyaksikan banyak penderitaan dan ketidakbahagiaan. 
Namun... 

'Meski begitu, itu menyedihkan,' 

Ia hanya tak bersedih di depan warga babak 2. Memanjakan diri dalam berbagai pikiran, 
dia membengkokkan langkahnya, dan dengan cepat meraih portal. 

Gerbang dimensi biru dan misterius terhubung ke tempat di mana dia mengelola. Begitu 
dia masuk, dia akan tahu. Apakah makhluk yang keluar dari Cahaya di dalam kegelapan, 
menyerah di tengah jalan atau mendapat pencapaian yang cukup baik untuk mengikuti 
ujian Hokulrus. Dia memasuki portal dengan tampilan acuh tak acuh. 

Shuuuuuuc. 

Pemandangan berubah dalam sekejap. Honus pergi ke tengah ladang di mana ada beberapa 
pohon tinggi tumbuh di sana-sini. Senyuman merekah di wajahnya. Dia bisa merasakannya 
tanpa melihat. Seolah-olah dia tidak berniat mengekspos kekuatannya, dia mampu 
menekan pasukannya sebanyak mungkin, tetapi dia tidak bisa menipu matanya. Sudah 
jelas. Makhluk, yang keluar sekarang, bukanlah seorang yang meninggalkan. Dia 
menggerakkan tubuhnya dengan senyuman yang semakin besar dari sebelumnya. 

'Sepertinya mudah untuk mengikuti tes saudara. Harus ada sesuatu yang prosedural untuk 
dilalui ... dewa baru bisa lahir dalam waktu yang sangat lama. Siapa itu... ' 

Dia memanggil kembali beberapa kandidat. Apakah Parosil yang tidak keluar sejak masuk 
700 tahun lalu? Atau Pahalrum yang mendapatkan semua ekspektasi Dragonian dan masuk 
420 tahun yang lalu? Dia mendekati regressor dengan langkah yang agak lambat untuk 
menikmati pikirannya. Namun, karena dia berjalan jauh lebih cepat daripada kecepatan 
berjalan santai sang regressor, setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan untuk 
menghadapinya. Honus akhirnya melihat sang regressor. Tapi dia tidak punya pilihan 
selain melihat makhluk di depannya dengan tampilan yang sangat berbeda dari yang 
sebelumnya. 
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Wajah yang keras dan tegas. Senyuman di bibirnya menghilang, keterkejutan 
menggantikannya. Suasana serius membuatnya tidak dapat berpikir bahwa ini adalah 
momen melihat seorang dewa lahir dalam 300 tahun. Makhluk itu, yang baru saja 
mengembalikan Cahaya di dalam Kegelapan, dengan canggung berkata. 

"Honus...? Apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" "..." 

Honus? "Ah tidak. Permisi," 

Honus kemudian berbalik dan mengelus janggutnya dengan ekspresi malu. Dia 
menyelesaikan rangkaian emosinya yang rumit, lalu berbalik lagi. Dia malu dengan 
makhluk yang meragukan matanya, tapi dia tidak terlihat tidak pantas seperti sebelumnya. 
Wajahnya yang normal dan serius kembali. Namun, dia tidak bisa menahan rasa ingin 
tahunya yang memenuhi kepalanya. Selain memuji karyanya, memberinya peringatan dan 
membimbing ke arah yang benar, dia melontarkan pertanyaan. 

"Kamu... bukankah kamu masuk ke sini 15 tahun yang lalu?" "... Iya. Sesuatu yang salah?" 

Makhluk itu, mengenakan armor dengan aura berwarna merah gelap yang memancar dan 
kekuatan Demi-god yang berlawanan terpancar, Vulcan dengan hati-hati menjawab. 
Eksteriornya tidak berubah sama sekali, dibandingkan saat dia pertama kali tiba di sini. 
Namun, Vulcan yang akhirnya mencapai pertumbuhan yang sebanding dan akhirnya 
disetujui oleh Tuhan. Di luar Naga Biru, pemain sayap, dan panggung Yur Dong-bin, itu 
adalah panggung yang agung. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapainya hanya 15 tahun. 
Honus menelan ludah. Melihat Vulcan tanpa berbicara sejenak, dia berkata kepada Vulcan 
dengan suara rendah dengan tatapan blak-blakan. 

Selamat... atas pencapaianmu. " Honus tidak bisa memikirkan kata lain. 



Chapter 113 
Max Level Newbie Bab 113 Vulcan menanggapi kata-kata Honus, menundukkan kepalanya 
sedikit. 

"Terima kasih," 

Dia kemudian menatap Honus dengan hampa. 

Tapi Honus, setelah mengucapkan kata-kata, 'selamat', tidak memiliki kata-kata lagi. 

Meskipun dia menatap ke arah Vulcan, dia tampak tidak fokus dan mungkin sedang 
memikirkan lain di kepalanya. 

Vulcan tidak mendesaknya. 

Mungkin dia sangat terkejut. 

Tepat setelah pencerahannya, Vulcan bahkan mengejutkan dirinya sendiri, merasa seolah-
olah itu tidak nyata, jadi dalam hal ini, dari sudut pandang pihak ketiga, betapa 
mengejutkannya hal itu. 

Dia berdiri diam saat dia memberi Honus waktu untuk memperbaiki pikirannya. 

Dia kemudian jatuh ke dalam pikirannya sendiri. 

'150 tahun ... tidak, saya pikir itu akan memakan waktu sekitar 200 tahun,' 

Dia berpikir sendiri saat pertama kali datang ke Terang di dalam Kegelapan. 

Ketika dia sampai pada Babak 2, dia hanya memiliki satu pengalaman tentang apa yang 
mungkin dia sebut pencerahan. 

Hanya ketika Penguasaan Api meningkat dari peringkat s ke s sebelum dia memasuki Gua 
Setan Lava, pencarian tersembunyi di Bidang Lava. 

Selain itu, dia telah tumbuh dengan mantap dengan peningkatan level yang stabil, 
kontemplasi internal, dan pembelajaran berulang melalui pertempuran berkelanjutan. 

'Ah, saya memang memiliki spek-up yang tajam sebelumnya; Saya menjadi sangat 
diperkuat setiap kali saya mendapatkan seni okultisme Naga Biru, memperkuat item, 
mendapatkan satu set Demon Duke, dan berhasil membangun kembali tubuh, ' 

Tapi dia tidak bisa menyebutnya pertumbuhan. 

Terlebih lagi, sekarang dia telah mencapai batas menjadi kuat dengan bantuan equipment 
atau skill, Vulcan mengira tidak mungkin lagi mengharapkan keberuntungan seperti itu. 



Karena itu, Vulcan berpikir bahwa satu-satunya cara untuk menjadi kuat adalah dengan 
berburu monster dan naik level di 'Ujian Akhir'. 

Seolah-olah seseorang telah menghabiskan waktu 100 tahun di Origin of Evil untuk 
meningkat hingga 80 level. 

Tapi ternyata tidak. 

Itu adalah perubahan yang datang ke Vulcan yang tidak mengantisipasinya sama sekali, 
dan telah mengumpulkan pengalaman dan pencapaian dengan menangani monster kuat 
yang setara dengan 14 tahun terakhir. 

Pencerahan tiba-tiba datang ke Vulcan, sama seperti seorang pendeta tinggi, yang telah 
hidup selama beberapa dekade dengan penampilannya yang berulang, tiba-tiba mencapai 
Nirvana. 

Ketika sihir yang dia gunakan sebagai alatnya terasa canggung, dan api serta kilat yang dia 
pikir dia ketahui semuanya dan mantra dari dua atribut itu terasa asing baginya, Vulcan 
mampu melepaskan diri dari segala sesuatu yang telah dianggap remeh. . 

Itu untuk mempersiapkan dasar untuk cara baru. 

Petir dan kembang api meledak pada saat yang sama dari tubuh Vulcan yang telah jatuh ke 
dunia yang sepenuhnya tidak sadar. 

Seperti dewa malapetaka kejam yang membakar dan menghancurkan segalanya. 

Vulcan, berubah menjadi makhluk dimensi yang sama sekali berbeda dari sebelumnya, 
benar-benar mengguncang bagian dalam Cahaya di dalam Kegelapan. 

Tidak ada orang yang bisa melawannya. 

Tidak ada monster yang berani meraih pergelangan kakinya. 

Monster dalam Cahaya di dalam Kegelapan begitu tak berdaya sehingga mereka tidak bisa 
menghentikan keilahiannya yang telah mencapai tahap yang lebih tinggi, di atas level 
1.000. 

Bahkan calon dewa pun mengelak darinya. 

Karena serangan Vulcan dilakukan tanpa pandang bulu, calon dewa yang ketakutan tidak 
bisa membantu tetapi melarikan diri ke tempat berburu yang jauh dan melihat apa yang 
terjadi selanjutnya. 

Seperti itu, waktu lama berlalu. 



Selama waktu itu, meskipun Vulcan tidak makan atau minum apapun, dan tidak tidur, dia 
meletakkan Cahaya di dalam Kegelapan menjadi abu. 

Dia bisa sadar dalam setahun dan mendapatkan pencerahan penuh yang datang padanya. 

Dan suara notifikasi SISTEM sedang didengar. 

Tiiiiirng! 

[Penguasaan petir meningkat dari ss menjadi sss!] 

[Penguasaan api meningkat dari ss menjadi sss!] 

Mendengarkan suara SYSTEM yang lebih menyenangkan daripada sebelumnya, Vulcan 
menatap penampilannya sendiri. 

Dan dia memandang banyak calon dewa yang, sebelum dia menyadarinya, telah berkumpul 
dan mengawasinya. 

Mata mereka bercampur dengan keheranan, keheranan, kecemburuan dan ketakutan. 

Melihat sikap mereka, Vulcan mampu menyesuaikan diri dengan situasi tersebut. 

Pencerahan memang datang padanya dalam waktu yang lama. 

'Meskipun aku tidak mencapai level 1.000 yang aku tuju ...' 

Tidak masalah. 

Vulcan memeriksa levelnya menggunakan SYSTEM. 

[Demi-dewa Vulcan] 

[988 Lv] 

Levelnya juga jauh lebih tinggi dari yang dia duga, karena dia telah membunuh monster 
dengan kecepatan yang menakutkan selama setahun di dunia bawah sadar. 

Mungkin itu mungkin untuk menembus level 1.000 jika dia bisa menghabiskan 2-3 tahun 
lagi di Terang di dalam Kegelapan. 

Tapi Vulcan tidak merasa perlu melakukannya. 

Saat ini, level sebenarnya yang dia perkirakan, adalah 1,200-1,300. 

Dia tidak akan tahu betapa sulitnya ujian Hokulrus, tetapi tampaknya lulus ujian bukanlah 
masalah besar baginya. 



Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan mengangkat kepalanya dan menatap Honus lagi. 

Mulutnya tertutup rapat, alisnya berkerut, dan tatapannya yang dipenuhi kesedihan 
diturunkan. 

Vulcan menghela nafas pendek. 

Sepertinya itu bisa terus seperti ini selamanya. 

Dengan suara hati-hati, dia berseru, 

"Baiklah... Honus?" 

"Uh? Ah benar. Maafkan saya. Aku sedang memikirkan hal lain... ' 

Honus masih memiliki wajah datar, tapi tidak bisa menyembunyikan tatapan bingung dan 
sikapnya yang canggung. 

Vulcan memberinya pertanyaan. 

"Sebenarnya, segera setelah aku keluar dari Cahaya di dalam Kegelapan, aku menggunakan 
gulungan kembali untuk kembali ke Kota Espoo, tapi tidak berhasil. Kebetulan, apa kau 
menghentikan gulungan itu bekerja?" 

"Oh ya, saya lakukan. Karena ada banyak pria yang pergi begitu saja tanpa melihatku... " 

"Begitu... jadi, apa yang bisa saya lakukan untuk sampai ke Kota Espo? Haruskah saya 
keluar dari bidang ini, untuk menggunakan gulungan kembali? " 

Vulcan memiliki percikan percikan di tubuhnya seolah-olah akan lari dalam waktu singkat 
Melihatnya seperti itu, Honus bergegas untuk berbicara. 

"T, Tidak. Biarkan aku membuka portal," 

Wuuuuuuuuuuuung. 

Pintu dimensi melingkar bergerak seperti gelombang. 

Vulcan, yang melihatnya, membungkuk ke arah Honus. 

"Terima kasih. Saya berangkat sekarang," 

"... Ya," 

Saat Honus mengangguk dengan pandangan tegas, Vulcan melemparkan dirinya ke portal. 

Di saat yang sama, portal biru secara bertahap menyusut. 



Honus, yang menontonnya, tetap diam lagi. 

Tapi itu sedikit berbeda dari sebelumnya. 

Tidak ada Vulcan yang menghadapinya lagi. Dia tidak harus memaksakan dirinya untuk 
berperilaku dengan anggun. 

Dia memiliki tampilan yang jauh lebih menyimpang dari sebelumnya dan berkeliaran 
seperti anak kecil dengan kecemasan. 

Itu karena dia sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berdiri diam. 

Dengan hati yang gemetar yang belum tenang, dia berpikir, "Itulah mengapa... dia 
mendapatkan minat Dewa Terbesar?" 

Pertumbuhan itu di luar imajinasi. 

Setelah menghadapi tingkat pertumbuhan yang gila, dia merasa ada sesuatu yang tetap 
menjadi pertanyaan, entah bagaimana meyakinkan. 

Orang pertama yang menyelesaikan Babak 2 dalam waktu singkat adalah Powell dari 
Dragonians. Itu 385 tahun. 

Mengingat rata-rata 1.500 tahun dihabiskan oleh mereka yang menyelesaikan Babak 2, ini 
adalah hasil yang sangat besar yang bertentangan dengan akal sehat. 

Omong-omong, Vulcan memajukan waktu 135 tahun. 

250 tahun. 

Hanya dalam waktu singkat, kurang dari 300 tahun, dia melewati tembok Babak 2, yang 
telah membuat jutaan orang frustrasi. 

'Oh, dia belum melewatinya, karena ada ujian yang harus dia ambil...' 

Setelah berpikir sejauh ini, Honus terkekeh. 

Selama dia sudah mencapai level itu, tidak masalah jika dia harus mengikuti tes. 

Andai saja dia memiliki kemauan untuk mengikuti ujian, bukan tidak masuk akal untuk 
membiarkannya langsung lulus. 

'Yah ... karena dia akan pergi ke kota Espo, sepertinya dia akan segera mengikuti tes tanpa 
melakukan apa pun.' 

Honus, yang sedang menyortir pikirannya sambil berputar di sekitar tempatnya, tiba-tiba 
berdiri. 



Wajah bingung seperti seseorang yang melewatkan sesuatu yang sangat penting. 

'Aku seharusnya memberitahunya tentang 38 kebiasaan untuk menjadi dewa yang baik ...' 

*** 

Shuuuuuc. 

Vulcan yang tiba di Kota Espo melalui portal yang dibuat oleh Honus. 

Visinya menjadi sedikit lebih luas dari sebelumnya. 

Berbagai orang dan bangunan muncul dalam pandangannya. 

Sekarang terlihat lebih familiar dari negara asalnya, Korea. 

Tapi dia merasa sedikit berbeda dari sebelumnya. 

Apakah karena gagasan untuk segera pergi dari sini? 

Vulcan tidak bisa membantu tetapi melihat semuanya dengan mata yang jauh lebih 
sentimental. 

Langkah. Langkah. 

Tanpa sadar, dia berjalan di sepanjang jalan di Kota Espo. 

Dengan kecepatan yang sedikit lebih lambat dari biasanya. 

Sama seperti seorang pelopor dari Babak 1 mencoba beradaptasi dengan Babak 2, Vulcan 
menoleh ke sana kemari untuk menikmati lanskap Kota Espo. 

Bukan berarti dia tidak bisa datang selamanya. 

Dia memiliki Teknik Teleportasi Lintas Dimensi, jadi dia bisa kembali kapan pun dia mau. 

'Tapi bisa jadi ratusan tahun dari sekarang ...' 

Waktu pendinginan untuk Teknik Teleportasi Silang Dimensi. 

Dan mengingat skala waktu Bumi dan Asgard, dibutuhkan lima tahun untuk datang ke sini 
dan kemudian kembali ke Bumi. 

Vulcan tidak berniat jauh dari keluarga dan kenalan barunya untuk waktu yang lama. 

Akhirnya, dia tidak akan kembali ke tempat ini setidaknya kecuali kehidupan kenalan yang 
terkait dengannya berakhir. 



Seperti itu, sebuah bangunan muncul di matanya saat dia berjalan merenungkan segala 
sesuatu di jalanan Kota Espo. 

Sebuah bangunan misterius dengan pintu masuk yang dihiasi dengan berbagai kristal yang 
bersinar. 

Itu adalah Oracle. 

Vulcan, yang melihatnya, sedikit mengernyitkan wajahnya. 

Itu karena dia ingat apa yang telah dilakukan Oracle untuknya. 

'Mungkin ... dia mengucapkan mantra dan memata-matai aku ...' 

Sesuatu tidak pernah diimpikan. 

Vulcan adalah seorang mage yang telah mampu menggunakan sihir tingkat tinggi sejak dia 
masuk ke Babak 2. 

Tentu saja, jika seseorang menggunakan sihir, dia cukup tajam dan memiliki kemampuan 
untuk menangkisnya. 

Itu adalah sihir pengawasan yang, secara licik dan bijaksana, telah menipunya. 

Vulcan menggelengkan kepalanya. 

'Itu tidak mungkin ... kecuali itu adalah sihir yang dilemparkan oleh seorang penyihir yang 
hampir mencapai peringkat Naga Biru.' 

Mengapa orang yang telah mencapai peringkat seperti itu melakukan permainan informasi 
yang tidak berguna? 

Vulcan tidak bisa memahaminya. 

'...' 

Setelah menatap gedung Oracle dengan sekilas, dia segera memalingkan muka. 

Kemudian dia menuju ke pusat kota Espo dengan kecepatan sedikit lebih cepat. 

Dia memutuskan untuk membasmi Oracle dari kepalanya. 

Memang, Oracle memang bajingan seperti itu. 

Setelah lebih dari seratus tahun, sedikit emosi mereda, tetapi jika dia bertemu dengan 
bajingan di luar kota, dia bisa mematahkan leher mereka dengan sangat baik. 

Tapi dia tidak berniat untuk mengamuk di kota. 



Yang penting bagi Vulcan sekarang bukanlah itu. 

'Jika aku terjerat dengan para bajingan itu, penundaan itu akan menyebabkan lebih banyak 
kerusakan.' 

Jika, dalam situasi yang sama seperti Babak 1, semua penjaga berada di pihak Vulcan, dia 
mungkin mempertimbangkannya. 

Vulcan, yang berjalan di sepanjang jalan sambil memiliki pemikiran seperti itu, tiba-tiba 
berhenti di satu titik. 

Kuil raksasa. 

Dia berdiri di depan kuil yang ukurannya tidak dapat dibandingkan dengan salah satu 
Baeron di Babak 1, dan membuat pandangan yang tegas. 

Dia kemudian menghunus Pedang Petir Surgawi dan mendekat ke depan. 

"Uh?" 

"Siapa sih," 

"Mengapa bilahnya ... di Kota? ... Apakah dia bermaksud membuka pintu ujian ...?" 

Orang-orang, yang dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Vulcan, mulai berbicara dengan 
berbisik. 

Mengalahkan pintu ujian adalah kondisi minimum untuk diambil, manajer tertinggi Babak 
2, ujian Hokulrus. 

Karena itu, terkadang orang datang dan menguji kekuatannya, dan orang lain juga datang 
untuk menontonnya. 

Tetapi Vulcan bahkan tidak memberi mereka waktu untuk berbicara. 

Pintu tebal berwarna akromatis yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. 

Mendekati lebih dekat ke pintu yang ukurannya sebesar bangunan, Vulcan memegang 
pedang itu dalam sekejap. 

Mengiris. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dan pintunya dibongkar. 

'...!' 

Dia melakukannya dengan kecepatan di mana siapa pun berkumpul di sini, dan bahkan 
mereka yang berada di dekat level 900 tidak dapat mengenali. 



Baaaaaaaaaaaaaaang. 

Pintunya dipotong menjadi dua dan langsung runtuh. 

Dan orang-orang tidak dapat mengatakan apapun dengan mulut terbuka lebar. 

Di tengah, Vulcan perlahan menangkap aura Pedang Dewa Petir yang mengelilingi Pedang 
Petir Surgawi. 

Lalu dia perlahan berjalan menuju bagian dalam kuil. 



Chapter 114 
Max Level Newbie Bab 114 "..." 

"..." 

Keheningan yang sangat canggung. 

Di mana, Hokulrus memandang Vulcan seolah-olah melihat makhluk aneh untuk pertama 
kali dalam hidupnya. 

Dia pikir. 

'Yah, baik Dragonian maupun ras lain, Demi-god itu menyelesaikan Babak 2, tetapi tidak 
akan melayani sebagai dewa? Apa yang dilakukan bajingan itu? ' 

Itu tidak masuk akal sama sekali. 

Tentu saja, ada banyak Demi-dewa yang hidup seperti anak manja dan mengguncang dunia 
orang tua mereka. 

Percaya pada tubuh yang jauh lebih unggul daripada manusia, para bajingan itu 
menggunakan kekuatan dan membuat begitu banyak masalah. 

Mereka begitu menyedihkan sehingga mereka bahkan tidak berpikir untuk bekerja keras di 
Asgard. 

Tapi Vulcan berbeda dari mereka. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia datang ke Asgard dengan keinginannya 
sendiri, dan bekerja lebih keras dari siapa pun dan meningkatkan levelnya. 

Dia mencapai cukup untuk mengejutkan Hokulrus, manajer tertinggi Babak 2, dan juga 
merupakan Demi-got yang menjanjikan yang menatap, periode waktu terpendek, Babak 2 
jelas di wajah. 

"Kenapa dia mengatakan hal seperti itu?" 

Itu tidak masuk akal bagi Hokulrus, lebih jauh, dia marah. 

Dia menekan amarahnya dan menatap Vulcan yang menatapnya tanpa sepatah kata pun, 
lalu berkata. 

"Apakah kamu yakin bahwa kamu tidak memiliki niat untuk melayani sebagai dewa, 
apakah kamu benar-benar mengatakan itu?" 

"Ya itu betul..." 



Dengan tampilan tidak mengerti, Vulcan menjawab. 



Chapter 115 
Max Level Newbie Bab 115 Mendengar sejauh itu, Hokulrus tidak tahan lagi. 

Dia tiba-tiba melepaskan amarahnya yang dia tahan. 

"Hei! Dengan darah dewa, Anda sekarang menyelesaikan Babak 2 dan mendapatkan 
pengakuan atas kemampuan Anda, tetapi enggan melakukan apa yang harus Anda lakukan? 
Apa yang salah denganmu? Apakah Anda datang ke sini hanya untuk memuaskan minat 
dan keinginan Anda, seperti manusia dan ras lain? " 

"Kenapa kamu marah? Harap tenang... " 

Vulcan sangat malu. 

Itu karena dia tidak bisa memahami titik dimana Hokulrus marah. 

Dia mempertimbangkan kembali apakah ada yang salah dengan apa yang dia katakan saat 
dia dikuasai oleh kekuatan Hokulrus seperti gunung berapi aktif. 

Namun, tidak peduli seberapa keras dia berpikir, sepertinya dia tidak membuat lidah 
terpeleset. 

'Nah, lalu apa yang harus saya impikan, ketika melindungi keluarga dan dunia saya sama 
dengan memuaskan minat dan keinginan saya? Saya pikir saya bisa membuat permintaan 
untuk apa pun selama itu tidak merugikan siapa pun, ' 

Dia pikir itu tidak adil. 

Kemarahannya jauh lebih kuat daripada perasaan Vulcan, dan kemarahan itu tidak 
berhenti sampai di situ. 

"Tenang? Apakah kamu sudah gila? Apakah Anda akan terus berusaha menghindari 
kesalahan Anda? Baiklah. Saya perlu berbicara dengan orang tua Anda yang telah 
mengajari Anda cara ini. Sebutkan nama orang tuamu, " 

Tiba-tiba, itu menjadi situasi di mana orang tua Vulcan dibesarkan. 

Semua rasa malu dan dendam Vulcan berubah menjadi kemarahan. 

Seperti Hokulrus, Vulcan juga marah dan memprotes, lupa bahwa manajer tertinggi Babak 
2 yang memiliki kekuatan yang cukup untuk menentukan masa depannya sendiri. 

"Apa sih yang kamu bicarakan? Ada apa dengan orang tua kita? Mengapa Anda 
membicarakannya? " 



"Diam! Tidak ada lagi perdebatan. Sebutkan nama orang tuamu, bukan, nama dewa, yang 
mana dewa? Ayah? Ibu?" 

"Ha," 

Vulcan tercengang. 

Dia berbalik dan menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. 

Jika dia tetap dalam keadaan tenang, dia mungkin telah menyadari bahwa ada sesuatu yang 
aneh dengan perkataan Hokulrus, tapi dia akan kehilangan kesabaran. 

Untung dia tidak menyerang Hokulrus. 

Vulcan memejamkan mata dan mengertakkan gigi, lalu berpikir. 

'Aku tidak tahu apa-apaan ini, tapi oh, baiklah...' 

Vulcan berbalik lagi dan memiliki tatapan tajam di matanya. 

Dia menyebut nama orang tuanya. 

"Ayah adalah Kim Jung-hoon, Lee Hye-won dari ibu. Bahagia sekarang?" 

"Baik," 

Hokulrus mengerutkan kening dan membenturkan kepalanya dengan jarinya saat dia 
melihat melalui berbagai laci di kepalanya. 

Vulcan masih marah dan memandang Hokurus seolah-olah dia adalah musuh, seperti itu, 
waktu mengalir tanpa ragu. 

Setelah sekitar 1 menit, Hokulrus bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah yang agak 
malu. 

"Apa ... tidak ada dewa seperti itu ..." kata dengan suara kecil. 

Tapi itu cukup keras untuk mencapai telinga Vulcan. 

Vulcan, yang mendengar kata-kata Hokulrus, menanggapi dengan tatapan galak. 

"Apa yang kau bicarakan? Orang tua kita adalah manusia, " 

"Hm?" 

"Mereka adalah manusia," 

"Apa?" 



Sepertinya Hokulrus tidak mengerti kata-kata Vulcan, saat dia berulang kali bertanya. 

Melihat reaksinya, Vulcan juga menyadari bahwa sesuatu yang aneh sedang terjadi. 

Dia menenangkan amarahnya yang telah diintensifkan hingga titik ledakan, lalu menatap 
lurus ke mata Hokulrus. 

"Ayo tenang dan bicarakan ini," 

*** 

"Hm, maaf," 

Hokulrus memandang Vulcan dengan tatapan menyesal. 

Jarang bagi Hokulrus untuk menunjukkan kemarahan seperti itu, tetapi Vulcan tidak 
mengatakan apa-apa karena, bagaimanapun, itu adalah kesalahannya sejak awal. 

Vulcan menerima permintaan maafnya sepenuhnya. 

Karena semua ini berasal dari kesalahpahaman dan dia tidak berpikiran sempit sehingga 
tidak dapat memahaminya. 

"Tidak masalah. Itu cukup disalahpahami, " 

"Ya. Kecuali Anda mengelola kota Beloong, tidak ada kesempatan untuk mempelajari 
tentang Pemain. Saya juga tidak tertarik... Nah, kenapa manusia bisa menjadi setengah 
dewa? Itu aneh. Mungkin dewa terbesar mungkin tahu, " 

Hokulrus menemukan dirinya masih belum memahami dan berbicara pada dirinya sendiri, 
dan jatuh ke dalam pikirannya sendiri. 

Setelah melihat itu, Vulcan menghela nafas lega. 

'Fiuh, dia tidak marah padaku karena tidak mau melayani sebagai tuhan, terima kasih 
tuhan,' 

Ia khawatir akan dikirim ke babak 3 atau diberi tanggung jawab yang berat, seperti zona 6 
babak. 

Namun, setelah mengungkapkan bahwa dia pada awalnya adalah manusia, Hokulrus tidak 
berbicara kepadanya tentang hal itu dan sepertinya tidak berniat untuk memaksanya. 

Dia memikirkan masa depannya yang cerah dengan caranya sendiri. 

Itu adalah hidup bahagia dan bahagia dengan keluarga yang dia cintai tanpa pertempuran 
dan pembantaian. 



Tidak ada rencana khusus, tetapi itu adalah sesuatu yang bisa dilakukan dengan lambat. 

Vulcan berdiri diam dengan mata tidak fokus dan senyum di wajahnya. 

Hokulrus terbangun dari pikirannya dan menatap Vulcan. 

Dia benar-benar ingin bertanya tentang para Pemain, menilai dari percakapan sebelumnya, 
sepertinya Vulcan tidak tahu bagaimana dia mendapatkan kemampuan atau bagaimana 
kemampuan itu muncul dalam beberapa cara. 

'Yah, dewa juga makhluk yang tidak bisa dijelaskan,' 

Dia dengan paksa melepaskan itu dan berteriak, 

"Vulcan," 

"Iya," 

"Sekarang, mari kita bicara tentang ujian," 

"Oh ya. Apakah saya sudah lulus ujian? " 

Dengan harapan dan ketegangan di matanya, Vulcan menatap Hokulrus. 

Hokulrus lalu menggelengkan kepalanya. 

Dia terus berbicara, saat Vulcan memasang ekspresi kecewa di wajahnya. 

"Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimanapun, level Anda adalah yang teratas di 
antara semua yang telah menyelesaikan Babak 2. Anda akan lulus ujian apa pun. Jadi saya 
memberi tahu orang banyak bahwa akan ada upacara janji temu sebelumnya, " 

"Terima kasih," 

Dia sepertinya telah mempertimbangkan situasi Vulcan yang terus bertindak tergesa-gesa. 

Vulcan berterima kasih pada Hokulrus dan segera mengajukan pertanyaan. 

"Jadi... Apa ujiannya? Di Babak 1, saya menangkap monster bernama Sarantis, apakah itu 
mirip? " 

Vulcan mengira itu akan menjadi ujian untuk mengalahkan sesuatu, tentu saja, karena tidak 
ada cara lain untuk menguji kemampuan itu secara intuitif. 

Tapi Hokulrus menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan kata-kata yang tidak terduga. 

"Kalahkan manusia," 



"Maaf? manusia?" 

"Ya," 

Dengan cemberut yang tidak menyenangkan, Hokulrus melanjutkan. 

"Kalahkan manusia sampai hampir mati, sampai aku berkata, cukup, maka aku akan 
membiarkanmu lulus ujian," 

*** 

Di kantor yang besar dan tertata rapi, 

Madorgi, yang tadinya bekerja seperti biasa, tiba-tiba menghela napas panjang. 

Seperti biasa, dia tidak mengungkapkan perasaannya dengan jelas, tetapi sudut bawah 
mulutnya mewakili perasaannya. 

Dia membalikkan pulpen di tangannya dan melihat ke tumpukan dokumen dan tiba-tiba 
bangkit. 

Kemudian, dokumen yang melayang di udara dengan kekuatan sihirnya diatur di atas meja. 

Dia perlahan mengitari ruangan dan menghela nafas lagi. 

Dia berkata dengan suara kecil. 

"Aku tidak percaya dia menjadi dewa," 

Vulcan. 

Hanya 250 tahun yang lalu, dia adalah seorang pemula yang baru saja datang ke Babak 2. 

Selain itu, dia adalah manusia dan pemain yang dianggap paling berbakat. 

Ketika orang yang tidak diunggulkan itu menghancurkan kesulitan satu per satu dan 
menjatuhkan Bae Su Jin yang merupakan kekuatan terkuat di antara manusia, Madorgi 
sangat menyenangkan sampai saat itu. 

Ini karena kemunculan mutan bernama Vulcan datang sebagai rangsangan baru. 

Hidupnya diulang seolah-olah dia selalu dalam satu lingkaran. 

Menonton Vulcan yang menyebabkan gangguan adalah hobi yang paling menyenangkan 
baginya dan dia bisa melepaskan diri dari rutinitas yang membosankan. 

Namun, 



"... Itu hanya sampai batas tertentu," 

Madorgi membuang ekspresi tanpa ekspresi dalam waktu lama dan memasang ekspresi 
tidak menyenangkan di wajahnya. 

Rasa rendah diri yang tak tertahankan, rasa malu, frustrasi. 

Semua jenis emosi bejat menembus dirinya dan dia tidak tahan. 

Dia lebih tertarik untuk menonton konflik dan konflik orang lain daripada pencapaiannya, 
tetapi dia tidak sepenuhnya meninggalkan keinginannya untuk menjadi lebih kuat. 

Hingga ia mulai menjalankan organisasi informasi bernama Oracle dengan sungguh-
sungguh, Madorgi telah menjalani hidupnya sebagai warga negara yang baik yang antusias 
dengan pelatihan di Babak 2. 

Namun, dia frustrasi karena dia tidak bisa mendobrak tembok untuk waktu yang lama, dan 
dia membentuk kelompok intelijen lagi di musim panas untuk kembali ke kehidupan 
manuver dan pelecehan orang. 

Setelah menghabiskan ratusan tahun, Madorgi menjalani hari yang memuaskan. 

Gagal mencapai langkah terakhir menjadi dewa telah membebani dirinya, tetapi setelah 
seratus tahun dan dua ratus tahun, perasaan kotor berangsur-angsur menjadi encer. 

Sebaliknya, kecuali untuk itu, itu adalah kehidupan yang lebih baik. 

Kesenangan memanipulasi orang-orang terkuat absolut, yang jauh lebih besar daripada 
mereka di musim panas, berdasarkan informasi mereka sendiri begitu besar sehingga dia 
tidak bisa mengatakan cukup, dan dia lebih antusias untuk merancang plot sambil secara 
bertahap kembali ke pelatihan. 

Dengan begitu, Madorgi meninggalkan keinginannya untuk menyelesaikan ACT 2 dan 
berangsur-angsur beralih ke kegembiraannya sendiri. 

Tetapi sekarang setelah dia mengetahui bahwa Vulcan, yang dia pikir sangat tidak 
diunggulkan, mencapai posisi dewa, luka yang tertidur di pikirannya mulai menimbulkan 
rasa sakit lagi dan menyebabkan dia kehilangan ketenangannya. 

"Arrgggghhhh!" 

Tiba-tiba, dia berteriak ke udara. 

Sekarang, di bawah wajah poker yang benar-benar runtuh, ekspresi wajah yang 
mengerikan terungkap sepenuhnya. 

Dia mengomel, tapi itu tidak membantu mengubah apapun. 



Vulcan tidak lagi dalam jangkauannya, dan pangkat Madorgi telah dihentikan selama lebih 
dari lima ratus tahun dan tidak lagi bergerak maju. 

Seperti banyak makhluk lain yang menyusulnya, dia tahu bahwa dia terpaksa mengirim 
Vulcan ke dewa. 

Dia perlahan menenangkan nafasnya yang kasar, lalu berpikir sendiri. 

'Jangan peduli. Dia adalah orang yang akan mencapai ketuhanan. Demi-god... kombinasi 
penipuan dengan kemampuan Player. Bukan salah bahwa saya adalah manusia dan telah 
tertinggal di belakangnya, ' 

Madorgi akan lebih marah jika dia tahu Vulcan adalah manusia, tapi karena dia tahu Vulcan 
adalah setengah dewa, dia bisa mengendalikan amarahnya. 

Kecuali Vulcan adalah manusia, Madorgi masih berpikir dia adalah manusia terkuat. 

Dia pikir dia cukup hebat. 

Setelah menyelesaikan rasionalisasinya, dia tertawa dan bergumam dengan perasaan yang 
lebih baik. 

"Aku bisa menemukan mainan lain," 

Mainan apa? 

"Uh!" 

Madorgi merasa ngeri dengan suara berat yang didengarnya dari belakang. 

Dan dia mencoba mengubah tipe baru secara naluriah untuk memeriksa sumber suaranya. 

Tapi sebelum menoleh, dia merasakan sebuah tangan mencengkeram leher belakangnya 
dengan kasar. 

Dan sedikit pusing. 

Woooooong. 

Madorgi, yang memiliki perasaan yang mirip dengan saat dia menggunakan lingkaran 
penggerak ruang, melihat sekeliling dengan ekspresi bingung di wajahnya. 

Di seluruh hutan hijau. 

Dia berada di tempat yang tampaknya sangat jauh dari kota Espo, dan tidak ada orang yang 
lewat. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu adalah nada yang sedikit lebih tinggi dari 
suara yang saya dengar sebelumnya. 

Dan suara yang akrab entah bagaimana. 

"Haruskah saya mengalahkan pria itu?" 

Dia tanpa sadar menoleh ke arah. 

Dan dia terperangah. 

Seorang pria sedang memegang pedang, dengan baju besi merah berkilau keemasan. 

"Vulcan..." 

Madorgi memandangnya seolah-olah jiwanya meninggalkan tubuhnya. 



Chapter 116 
Level Maks Newbie Bab 116 Tapi Vulcan tidak mengarahkan pandangannya ke arahnya. 

Dia menatap wajah Hokulrus. 

Hokulrus lalu menganggukkan kepalanya padanya. 

"Ya. Itu orangnya. Berhati-hatilah, " 

Meskipun dia berkata begitu, dia sama sekali tidak khawatir. 

Itu adalah hal yang pasti. 

Karena tidak ada makhluk di Babak 2 yang dapat mengancam Vulcan, jika ada, para dewa 
yang mengatur Babak 2. 

Tapi tidak ada alasan bagi mereka untuk memusuhi Vulcan. 

Dia juga tidak menunjukkan reaksi apa pun karena dia sudah mengetahuinya. 

Dengan ekspresi masam, dia menatap orang berjubah coklat di depan matanya. 

Tinggi sedang. Fisik sedang. 

Tidak tampan atau jelek, berpenampilan biasa saja. 

Wajah penuh ketakutan. 

'Sangat curiga,' 

Orang yang tidak dikenal Vulcan. 

Kecuali Vulcan adalah seorang psikopat, dia tidak akan suka memukul orang yang tidak dia 
kenal. 

Jadi ketika dia diberitahu, dia menyarankan untuk menggantinya dengan tes lain. 

Dan dia menyuruh Hokulrus untuk melakukannya sendiri. 

Hokulrus kemudian menjawab. 

'Termasuk saya, manajer tidak bisa campur tangan dalam masalah warga Babak 2. 
Bergantung pada keseriusan, kita bisa merawat mereka, tapi orang ini... ambigu, ' 

Vulcan merasa lebih curiga ketika mendengarnya, tetapi dia tidak punya pilihan karena 
tidak ada cara untuk menggantinya dengan tes lain. 



Vulcan berkata pada dirinya sendiri, mendesah. 

"Aku pembunuh bayaran sekarang ..." 

Dengan suara yang cukup keras untuk didengar. 

Hokulrus tidak peduli sama sekali. 

Dia menatap pria berjubah coklat dengan mata batu dan tanpa kata. 

'Sungguh orang yang sangat malang,' 

Dia tidak bisa membantu tetapi melakukannya. 

Vulcan memilah-milah pikirannya dan menarik kekuatan dewa petir itu. 

Pisau dimasukkan kembali. 

Dia berpikir bahwa jika dia menyerang dengan pedangnya, itu tidak akan berakhir dengan 
pukulan. 

Setelah membujuk pencahayaan dan guntur, dan kekuatan setengah dewa ke kedua 
tangannya, dia mengamati pria itu. 

Dia akan menyesuaikan kekuatan sesuai levelnya, tetapi saat dia memeriksa level pria itu, 
ekspresi terkejut melintas di wajahnya. 

[Madorgi Penyihir Manusia] 

[982Lv] 

982? Manusia?' 

Level yang sangat tinggi. 

Itu adalah level tertinggi, kecuali naga biru dan dewa, di antara yang dia temui sejauh ini. 

Vulcan menatapnya. 

Tidak hanya levelnya tinggi, tapi dia juga manusia. 

Karena sejauh ini dia mendengar dari banyak orang bahwa 'Rex Lubro adalah orang 
terkuat', itu memang menarik. 

'Apa ... Rex Lubro tidak memegang lilin padanya. Kenapa orang ini belum dikenal sampai 
sekarang? ' 



Vulcan bersiap untuk bertempur dan terus menatap pria di depannya, sementara itu, 
Madorgi menarik kekuatan secara maksimal, berkeringat. 

Dia tahu bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Vulcan. 

Dia merasakan kekuatan yang luar biasa dalam sihir yang berkembang di tangan Vulcan 
meskipun ekspresinya tenang, meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan apapun. 

Namun, dia tidak bisa berdiri seperti orang-orangan sawah tanpa perlawanan apapun. 

Dibandingkan dengan Vulcan yang menjadi dewa, dia lemah, tetapi di Babak 2, dia juga 
salah satu dari 5 orang terkuat. 

'Aku tidak akan membiarkan dia menyerangku,' 

Lidahnya menyapu ke dalam mulutnya yang telah mengering karena ketegangan dan 
mengeluarkan bola berdiameter 1 meter dari tangan kanannya. 

Bola misterius yang berwarna merah, biru, dan terkadang bersinar ungu. 

Itu adalah Oculus, paten yang bisa menimbulkan serangan mental pada musuh di sekitar. 

Sihir spiritual tingkat atas yang dapat membuat mereka yang memiliki tingkat rendah 
runtuh, bahkan ketika mereka mencoba untuk mendekat, dan membuat makhluk suci atau 
setengah dewa, para naga tidak dapat fokus pada pertempuran. 

Menatap Oculus yang melayang di langit, Madorgi bersiap untuk sihir lain. 

'Tidak cukup ... aku perlu mempersiapkan sihir lainnya ...' 

Tapi saat dia berpikir sejauh itu. 

Tiba-tiba, Vulcan yang mengeluarkan ganas seperti roh jahat mendekatinya dengan 
kecepatan luar biasa dan mencengkeram kerah bajunya. 

Vulcan, yang menunjukkan gerakan cepat seolah-olah dia tidak terpengaruh oleh Oculus, 
melemparkan Madorgi ke lantai. 

Kwaaaaang! 

"Ugh!... Ugggghhhh!" 

Madorgi, yang kehilangan konsentrasi sesaat, gagal mengucapkan mantra berikutnya, dan 
menatap Vulcan dengan tatapan gelap. 

Vulcan memandangnya seperti iblis di neraka. 

Penampilan Madori semakin kelam karena kata-kata yang keluar dari mulutnya. 



"Mirip dengan sihir yang menggantung pada saya..." 

"...!" 

Dengan tampilan seketika berusia sepuluh tahun, Madorgi mencoba membuka mulut untuk 
mengatakan sesuatu. 

Tapi lebih cepat bagi Vulcan untuk memukul daripada Madorgi berbicara. 

Kwang! 

Giginya yang mencuat seperti popcorn karena kepalan tangannya yang mengayun. 

Itu adalah pemandangan yang kejam yang sulit dilihat, tetapi Vulcan tidak 
mempedulikannya. Dia berkata lagi. 

"Sialan ... kau adalah Oracle!" 

Hokulrus, yang telah menonton dengan tenang, berbicara dengan lembut. 

"Tapi jangan bunuh dia," 

Raut muka Madorgi bersedih seperti seekor sapi yang diseret ke rumah jagal. 

*** 

Vulcan tidak berhenti sama sekali. 

Dia memukul, memukul, dan terus memukul. 

Dia tidak khawatir dia sekarat. 

Vulcan menunjukkan kontrol yang rumit dan mengalahkan Madorigi sebelum mati, lalu 
menatap Hokulrus. 

Hokulrus kemudian menggunakan kekuatan dewa dan ramuan untuk menyembuhkan 
Madorgi sepenuhnya. 

Dan pemukulan dimulai lagi. 

Level Madorgi terlalu rendah untuk mencegah pemukulan Vulcan yang meledak-ledak. 

Dari ujung Madorgi, itu tidak adil. 

Dia juga dikenal sebagai orang yang sangat kuat di antara orang-orang biasa di Babak 2. 

Dia tidak pernah cukup lemah untuk diseret ke hutan terpencil dan dipukuli seperti anjing. 



Tapi itu adalah kemalangannya bahwa Vulcan, yang telah memiliki kekuatan yang sama 
dengan dewa, menjadi lawannya. 

Dia berpikir sendiri dalam rasa sakit yang tak berujung. 

"Nak... dari bi... tch... ' 

Selain itu, tidak ada kata yang terlintas dalam pikiran. 

Dia hanya ingin waktu yang mengerikan ini segera berakhir. 

Seperti itu, 48 jam kemudian, kemarahan Vulcan agak mereda dan tangannya sedikit 
melambat. 

Hokulrus, yang berdiri diam seperti NPC di pusat medis, memegang tangannya dan 
menahan Vulcan. 

Vulcan, dengan balas dendam yang memuaskan, melangkah mundur dengan ekspresi lesu 
dan Hokulrus mendekati Madorigi dengan tatapan tegas dan tangannya tergenggam di 
belakang punggungnya. 

Tanya Madorgi, menatap Hokulrus, yang sedang merawatnya dengan hati-hati. 

"A... hy..." 

"Kamu tidak tahu kenapa?" 

"..." 

Hokulrus bertanya balik, tapi Madorgi tidak menjawab. 

Tidak, dia tidak bisa. 

Luka di tubuhnya telah sembuh dengan bersih, tetapi kerusakan spiritualnya tetap ada. 

Dia tidak dalam posisi untuk berpikir dan menjawab secara aktif. 

Hokulrus memukul lidahnya dan berkata pada Madorgi. 

"Berhenti main-main dengan orang," 

"... Th .. itu..." 

Itu adalah reaksi seseorang yang melakukan sesuatu yang salah. 

Hokurus, yang melihatnya, berkata berturut-turut. 



"Apa kau tahu betapa kacau Asgard karena Oracle yang kau mainkan? Apakah kamu tahu 
berapa banyak orang yang meninggal... Ah... kenapa kamu main-main dengan orang? " 

"Saya... melakukan kesalahan, tapi saya tidak berpikir saya melakukan sesuatu yang layak 
untuk... hukuman..." 

"Aku tidak bisa terus melihat Asgard hancur berantakan," 

Hokulrus memaksa Madorgi untuk berdiri, lalu mendekatkan wajahnya dan berkata. 

"Ini hanya peringatan. Apa kau tahu kalau Naga Biru Angin Biru akan segera mengikuti 
ujian? " 

Mata Hokulrus bersinar seperti ujung pedang tajam. 

Madorgi tidak bisa berkata apa-apa, sementara Hokulrus terus berbicara. 

"Termasuk Paros, Pahalrum, bahkan mereka yang tidak kamu kenal, dewa sekarang akan 
mencurahkan dan aku akan menyiksamu, melalui ujian. Tentu saja, tingkat keparahannya 
akan semakin meningkat, " 

"..." 

"Nah, jika, kamu mengikuti usulan saya, itu tidak akan terjadi. Apa yang kamu katakan?" 

Tubuh dan pikiran Madorgi terluka parah dan tidak ada kekuatan tersisa untuk melawan. 

Dia bertanya pada Hokulrus dengan suara gemetar. 

"Apa itu? 

"Tidak masalah," 

Hokulrus, yang meraih Madorgi, melepaskan kotoran dari tangannya dan berkata. 

"Ada seorang pria bernama Filder di kota Beloong Babak 1. Ambil alih manajer untuk pria 
itu. Jika Anda melakukan peran tersebut selama sepuluh ribu tahun, saya akan memberi 
Anda petunjuk untuk mencapai dewa, " 

Madorgi seharusnya tidak menolaknya. 

Dia tidak bisa membantu tetapi mengangguk. 

Hokulrus menepuk bahu Madorgi dan balas menatap Vulcan. 

Dia lalu berkata sambil tersenyum kecil. 

Vulcan, kamu telah lulus ujian, 



*** 

Akhirnya, hari upacara tiba. 

Meskipun selalu ada banyak orang di kota Espo, namun saat ini lebih banyak orang yang 
mengunjungi dan memenuhi kota tersebut. 

Hokulrus dan Vulcan terikat dalam ujian, sementara manajer Babak 2 lainnya 
mempromosikan upacara pengangkatan. 

Memang, dalam berita tentang dewa yang lahir dalam waktu yang lama, banyak dari 
mereka yang mencoba mendobrak tembok berhenti berlatih dan memilih untuk kembali. 

Beberapa hari yang lalu, Vulcan telah mengincar gol yang posisinya setara dengan mereka. 

Tidak ada orang yang ingin melewatkan momen melihat makhluk seperti itu. 

Di antara kerumunan, Kiba serigala membuka mulutnya. 

"Ha, kamu tidak percaya? Dia jelas lebih lemah dariku 250 tahun yang lalu! " 

"Tutup mulutmu. Bukankah kamu seorang dognian? Berhenti bicara omong kosong! " 

"Hehe, ayo lempar bola dan lihat apa dia lari dan menangkapnya," 

Kiba mencabut kukunya dan menunjukkan pada teman-temannya yang cekikikan. 

Mereka yang memiliki level lebih rendah berhenti mengolok-oloknya, tetapi tidak berhenti 
berbicara. 

Di antara mereka, kata seorang catnian. 

"Yah, itu tidak masuk akal. Bagaimana dia bisa menjadi dewa dalam 250 tahun? Jika 
demikian, seharusnya ada rumor tentang itu, bukan begitu? " 

"Itu karena pendengaranmu buruk. Dia sudah terkenal! Dia adalah orang yang 
menghancurkan Bae Su Jin dan yang membawa barang dalam jumlah besar ke rumah 
lelang, bukankah kamu juga di sana? " 

"Oya? Nah, saya hanya tertarik pada barang. Dan aku tidak tahu apa-apa tentang Bae Su Jin, 
" 

Dia kemudian tertawa. 

Kiba menoleh, mendesah. 

Semakin dia mencoba menjelaskan, semakin banyak telur yang ada di wajahnya. 



Dia berpikir sambil memukul dadanya. 

"Kemana saja dia? Hanya sedikit manusia yang tahu tentang Bae Su Jin. Apa sih orang ini? " 

Kiba menghela nafas lagi. 

Dia meneguk birnya, melihat teman-temannya yang tidak percaya kata-katanya. 

Ada seorang pria yang menatapnya dari kejauhan. 

Darkelf Elkeni Kuno. 

Dia memiliki pendengaran yang baik dan mendengarkan apa yang Kiba katakan, dan dia 
mengangguk seolah dia setuju. 

'Kecuali mereka mengenalnya, itu tidak mudah untuk dipercaya,' 

Dia ingin mendekati dan menghiburnya, tetapi menoleh. 

Demi-god Tulkas, yang telah menjadi gurunya sejak 250 tahun, muncul. 

Dia membangunkan Tulka yang sedang tidur dalam posisi berdiri. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Kami akan segera mulai, "Oya?" 

Dia menyeka mulutnya dan meregangkan tubuh, lalu melihat ke langit. 

Hokulrus dan Hornus dikelilingi oleh cahaya putih suci. 

Dan karakter utama hari ini, Vulcan. 

Mereka terbang perlahan. 



Chapter 117 
Max Level Newbie Bab 117 Mereka akhirnya berhenti di tengah alun-alun kota Espo dan 
melayang lebih tinggi. 

Saya harus menunjukkan penampilan mereka kepada mereka yang tidak bisa masuk ke 
alun-alun karena ruangnya sempit. 

Seperti itu, upacara siap dimulai, Hornus, yang bertukar pandang dengan Hokulrus, 
berdehem, mengelus jenggotnya. 

"Hm, hmmm," 

Ketika kebisingan mereda dan ruangan menjadi sunyi, Hornus mengeluarkan dokumen 
tebal dan memulai upacara. 

"Sekarang, kita akan merayakan upacara pengangkatan Vulcan, makhluk mulia yang lulus 
dari Babak 2 di Asgard. Pertama-tama..." 

Kalimat abadi keluar dari mulutnya. 

Seperti hujan lebat yang mengguyur di musim hujan, perkataan Hornus berlangsung lama. 

Mereka yang mengenalnya baik-baik saja karena mereka telah mengantisipasi, tetapi 
banyak orang, yang tidak memiliki kekebalan terhadap ucapannya yang membosankan, 
mengeluh dalam hati. 

Mereka tidak berani mengungkapkannya dengan lantang. 

Dia adalah seorang dewa. 

Mereka menunggu dengan sabar sampai pidato Hornus selesai, dan upacara dilakukan 
dengan lancar. 

Namun suasananya menjadi kurang menarik. 

Hokulrus menatap Hornus dengan mata besar dan cerah. 

Hornus kaget. 

'Aku hanya berbicara sepertiga...' 

Dia melewatkan banyak hal, sementara itu, banyak yang menghela nafas lega. 

Jadi, sebagian besar prosedur berlangsung dalam sekejap, dan klimaks dari upacaranya 
akhirnya tiba. 



Vulcan mendekati Hokulrus seolah berjalan di lantai transparan yang tak terlihat. 

Dia berlutut. 

Hokulrus, yang sedang menonton Vulcan, mengulurkan tangannya, lalu berkata dengan 
sungguh-sungguh. 

"Babak 2 Asgard. Aku mengabulkan, makhluk yang gagah berani, Vulcan, yang 
mengalahkan tantangan dan melewati ujian terakhir, otoritas Tuhan. Dia bisa naik ke 
Babak 3 dan mengelola bumi kapan saja. " 

Tidak seperti, itu sederhana dan jelas. 

Kerumunan itu berteriak dan bertepuk tangan. 

Hokulrus, yang menerima banyak pujian, memancarkan sinar cahaya dari tangannya. 

Cahaya suci menyelimuti tubuhnya dengan hangat. 

Vulcan, yang sepenuhnya menyerap cahaya, mendengar suara System. 

[Misi Utama -- Diakui oleh manajer tertinggi Babak 2, Hokulrus, selesai!] 

[Anda mendapat hadiah tambahan untuk periode terpendek!] 

[Gunakan Sistem untuk memeriksa hadiah tambahan.] 

[Hadiah Utama -- Sampaikan keinginan.] 

'Akhirnya...' 

Ini akhirnya berakhir. 

Faktanya, sejak dia keluar dari Cahaya di dalam Kegelapan, Clear hampir pasti, meski 
secara resmi diakui terasa aneh. 

Banyak orang berkumpul untuk melihatnya dan memberinya berbagai pandangan. 

Dua dewa yang kuat menatapnya dengan bangga di depan matanya. 

Itu mulai meresap ketika Sistem memberi tahu dia bahwa dia menyelesaikan Quest Utama. 

'Aku ... menyelamatkan keluargaku, dan dunia,' 

Dia merasa agak tercengang. 

Perasaan itu berangsur-angsur berubah menjadi kegembiraan, dan dia tercekat. 



Penglihatan kabur mewakili keadaan emosinya. 

Dia nyaris tidak bisa menahan air matanya. 

Dia tidak ingin menangis di depan banyak orang, dan ada alasan yang lebih penting. 

'Tidak ada air mata sampai aku bertemu keluargaku ...' 

Vulcan menunduk dan membungkuk pada banyak orang yang berkumpul untuk 
melihatnya. 

Jika tidak ada prosedur lebih lanjut, dia berpikir bahwa dia akan kembali ke kuil, membuat 
permintaan dan memeriksa hadiahnya dengan santai. 

'Hokulrus mungkin akan membiarkan aku pergi...' 

Vulcan bahkan tidak melakukan kontak mata dengan Hornus. 

Suara lembut Hokulrus terdengar di dalam kepalanya. 

-pergi sekarang? 

-- Bukankah sudah berakhir? Sekarang saya harus bersiap untuk pergi. 

-baik, kenapa tidak Anda tunjukkan sesuatu kepada mereka yang berkumpul di sini untuk 
Anda sebelum Anda pergi? 

Vulcan menanggapi sambil tertawa. 

-seperti apa? Haruskah saya mencabut pedang Dewa Petir? 

-sesuatu yang lebih dinamis dari itu. 

Hokulrus, yang selesai berbicara, menunjuk ke udara. 

Kemudian, sebuah pintu persegi hitam muncul dan lima setan melompat keluar darinya. 

Mereka memekik kegirangan seolah melarikan diri dari penjara. 

Vulcan tahu bahwa mereka adalah iblis peringkat teratas yang dapat dilihat di Origin of 
Evil. 

"Tangkap mereka?" 

"Ya," 

Vulcan mengangguk dan mengarahkan pandangannya ke kerumunan yang menatap iblis. 



Kebanyakan dari mereka memiliki level yang terlalu rendah untuk mencapai Origin of Evil. 

Mereka tampak ngeri. 

Vulcan menyeringai, melihat ekspresi ngeri di wajah mereka. 

Phaaaannnngggg. 

Dengan suara ledakan udara, guntur dan kilat serta nyala api naik secara bersamaan dari 
tubuh Vulcan. 

Lima iblis yang mengubah kepala mereka menjadi aura kuat yang tiba-tiba meledak. 

Vulcan memancarkan sihir yang kuat. 

Seperti petasan merayakan Act 2 Clear, setan meledak. 

Upacara yang akan bertahan lama dalam ingatan banyak orang, telah selesai. 

*** 

"Impresif," 

Ya, memang, 

"Suatu hari nanti, kita bisa melakukannya. Ayo kembali sekarang, " 

"Bisakah kita?..." 

Banyak orang keluar dari kota Espo. 

Ketuhanan Vulcan masih melekat dalam pikiran mereka dan semua orang menjadi 
bersemangat. 

Beberapa dari mereka kehilangan motivasi, sementara itu, kebanyakan orang kembali 
dengan antusias seperti yang diinginkan Hokulrus. 

Manusia, hewan, naga, setengah dewa, dan lainnya merasakan inci untuk melanjutkan 
penggilingan. 

Dan makhluk yang berbeda di antara mereka. 

Dalam jubah hitam, pemangsa kuno, Poir punya pemikiran berbeda. 

'Hm ... orang itu, menyelesaikan Babak 2 ...' 

Perasaan Poir campur aduk, menatap ke arah kota Espo. 



Sementara dia lega melihat orang kuat pergi yang mengincar hidupnya, dia memiliki 
ekspresi gelap di wajahnya, melihat kemampuan Player pergi. 

Faktanya, sebelum dia datang ke kota Espo, perasaan sebelumnya jauh lebih besar. 

Namun, tidak peduli seberapa besar dia menginginkan kemampuan Pemain, itu tidak layak 
untuk hidupnya. 

Dia sangat senang bahwa makhluk, yang telah membuatnya menyembunyikan dirinya 
selama lebih dari 100 tahun, telah pergi. 

Tapi Poir adalah predator. 

Ia terlahir rakus dan memiliki kecenderungan kuat untuk tidak melepaskan barang-barang 
di tangannya. 

Begitu situasinya mengalir untuk mengamankan keselamatannya sendiri, keserakahan 
tumbuh di atas kepalanya lagi dan dia marah karena dia tidak bisa mendapatkan Vulcan. 

"Sial! Itu milikku! Milikku! Argh...! " 

Kwaaannnggg! 

Begitu dia mengetahui bahwa tidak ada orang di sekitar, dia melampiaskan amarahnya ke 
atas pohon. 

Mengulangi kata-kata yang sama, dia tiba-tiba meraih dadanya. 

Kemudian, dia batuk darah di lantai. 

Tudududukkk. 

Poir, yang telah melihat tetesan darah berserakan di lantai, mencoba lagi untuk 
menghancurkan pepohonan di sekitarnya, tetapi tidak bisa, karena nyeri dada. 

Pada akhirnya, menekan amarahnya yang meningkat di dalam dirinya, dia tidak bisa 
menahan untuk duduk dan meraih dadanya. 

Suara seperti teriakan binatang yang terluka keluar. 

"Pedang suci... pedang suci sialan..." 

Dia telah bersembunyi selama 100 tahun terakhir dan menggunakan segala macam cara, 
tetapi luka yang dia kenakan saat itu tidak sembuh. 

Sebaliknya, seperti sel kanker, ia memakan tubuhnya dan meruntuhkan tubuhnya. 



Saat dia memakan sepatu bot Demon Duke secara berlebihan, dia menjadi lebih rentan oleh 
aura yang dipancarkan pedang suci. 

Dia mencoba memperbaiki tubuhnya dengan membuat berbagai ramuan, tetapi itu tidak 
mudah. 

Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah mengutuk Vulcan dengan mengatakan kata-
kata kotor seperti itu. 

Dia sekali lagi memandang kota Espo dengan mata berdarah. 

"..." 

Tentu saja, itu tidak akan mengubah situasi. 

Menoleransi rasa sakit, dia berdiri dan berpikir. 

'Tapi... sekarang aku tidak perlu bersembunyi, aku bisa menggunakan lebih banyak bahan 
kelas atas. Saya bisa membuat cukup obat. Aku harus bertahan hidup dulu... ' 

Perlahan Poir mulai menenangkan dirinya dan berpikir secara rasional. 

Saat dia merasakan sakit, dia bisa menahan diri. 

Artinya, jika dia bisa keluar dari rasa sakit, kondisi mentalnya bisa menjadi aneh lagi. 

Tidak ada waktu untuk melongo untuk menyelesaikan masalah dengan sempurna. 

Dia membuat suara dengan gigi mirip hiu dan menggerakkan kakinya. 

Kemudian. 

Kiiieeeeeeeee. 

Kyaarararararararararara. 

Suara aneh datang dari jauh. 

Awalnya samar, tapi wajah Poir mengeras, mendengar suara yang perlahan meningkat. 

Dia melepas jubahnya dan bersiap untuk berperang. 

Matanya penuh dengan pertanyaan. 

Karena itu adalah hutan biasa, bukan tempat berburu, suaranya tidak masuk akal. 

"Apa-apaan...?" 



Monster-monster menjijikkan yang menyeramkan mulai terlihat. 

Poir memelototi mereka dengan mata melebar. 

'Bajingan itu.... Chimera! ' 

Dia telah menghabiskan bertahun-tahun di kota Espo, dan dia belum pernah bertemu, tapi 
dia tahu rumornya. 

Dia tahu bahwa ada orang gila yang bisa melakukan studi bioma dan menciptakan makhluk 
aneh setelah menculik individu yang kuat. 

Dan orang gila itu memiliki chimera dengan kekuatan yang luar biasa. 

Setelah berpikir sejauh ini, Poir meraba tulang-tulangnya. 

Kali ini, dia menjadi target. 

Dia mengintip senyuman. 

"Kk..." 

Suara kecil itu secara bertahap menjadi lebih besar dan tiba-tiba menyebar ke seluruh 
lingkungan. 

Beberapa chimera terhuyung-huyung di bawah pengaruh sihir suara. 

Tapi lebih dari 50 chimera masih menatap Poir dan di antara mereka, ada yang raksasa 
sedang mengejek. 

Poir yang melihatnya berhenti tertawa. 

Menunjukkan giginya yang tajam dan cerah, katanya. 

Beraninya kamu? 

Tuuuunnnnggg. 

Begitu lingkungannya selesai, dia bergegas ke chimera raksasa dengan kecepatan yang luar 
biasa. 

Di depannya ada penghalang kokoh yang mendorong Vulcan ke pojok, dan chimera terbang 
pergi tanpa bereaksi dengan benar. 

Kiiieeeekkkk! 

Kryaaaaakkkkk! 



Chimera lain mengelilingi Poir dengan kasar. 

Seperti itu, pertempuran dimulai, dan suara mengerikan mengaduk hutan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Suara sesuatu yang menabrak. Suara sesuatu 
yang meledak. Suara teriakan. 

Semua suara aneh yang membuat imajinasi tidak menyenangkan dan mengerikan terbuka 
seperti pertunjukan orkestra bersama. 

Pada saat yang sama, tercium bau menyengat di seluruh tempat yang melumpuhkan indra 
penciuman. 

Pertarungan dua jam itu telah berakhir. 

Di tengah hutan di mana ketenangan datang kembali, seseorang tiba-tiba terbang. 

Seorang pria tua dengan tubuh kurus yang menggantikan sebagian kepalanya dengan pelat 
baja dan memasukkan lensa merah sebagai pengganti bola mata. 

Dia menunjukkan senyum yang memuaskan. 

"Kerja bagus," 
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Dia tersenyum lebar dan mendekati Poir, predator purba. 

Sambil mendekat, dia menginjak puing-puing chimera yang lembek, tapi tidak peduli. 

Sejumlah chimera ini dapat dibuat. 

Sangat disayangkan bahwa dua dari tiga jenis chimera baru tidak dapat bertahan hidup, 
mengingat spesimen yang didapatnya, itu bukan masalah besar. 

'Hampir menilai pemain ... tidak, lebih dari itu,' 

Predator kuno, Anglerfish. 

Itu adalah spesies langka yang tidak dapat ditemukan di seluruh dimensi. 

Selain itu, makhluk di depan matanya ini adalah mutasi yang ditingkatkan ke tingkat yang 
sangat tinggi. 

Ada banyak hal untuk dipelajari. 

Bagian yang paling menarik adalah kemampuan predasi. 

Sama misterius dan imersifnya dengan kemampuan level Pemain. 

Dari segi bisa menjadi kuat tanpa batas, ada kemungkinan besar. 

Pria tua itu kembali tertawa. 

Dia sangat bersemangat sehingga dia terlihat seperti akan menari. 

"Hehe... Bukankah kamu terkurung di kota? Ha ha!" 

Seperti itu, setelah tertawa sebentar, dia memberi isyarat dengan tangannya dan 
memanipulasi chimera. 

Chimera yang selamat sibuk dan membersihkan jejak pertempuran, dan yang terbesar 
mendekati Poir, yang tidak sadarkan diri. 

Persis seperti ular boa, chimera menelannya utuh. 

Pria tua itu memuji khayalan itu, menepuk punggungnya, lalu pergi, berpikir sendiri. 



'Setelah mempelajari kemampuan predasi ... Kalau saja aku bisa menerapkannya ke 
tubuhku ...' 

Jika itu memungkinkan, dia juga akan cukup kuat untuk mencapai Babak 3 setelah Babak 2. 

Saat melewati terowongan tanah, dia tersenyum bermain-main di bibirnya, lalu berkata. 

"Saya harus memikirkan keinginan saya," 

*** 

"Tolong putar kembali waktu Bumi ke waktu sebelum saya pindah ke benua Rubel," 

Melihat Vulcan berbicara dengan pandangan tegas, Hokulrus berkata. 

"Apakah saya mengatakan bahwa dunia dihancurkan oleh invasi? Saya telah melihat 
banyak orang berjuang untuk menyelamatkan dunia mereka, tetapi ini pertama kalinya 
saya melihat semua kerusakan hilang, " 

"Apa itu mungkin?" 

Vulcan khawatir tidak mungkin membuat keinginan itu. 

Hokulrus menjawab, seolah mengatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

"Tentu saja mungkin. Tuhan Yang Terbesar akan mengabulkan keinginan Anda. Setiap 
keinginan mungkin terjadi kecuali untuk membunuh seseorang. Sebentar lagi... Aku akan 
menyampaikan keinginanmu kepada Tuhan Yang Terbesar, " 

Hokulrus kemudian menutup matanya. 

Vulcan menatapnya dengan perasaan gugup yang aneh, dan Hokulrus membuka matanya 
dalam waktu kurang dari satu menit. 

"Sekarang akan segera terwujud. Ini akan memakan waktu sekitar setengah hari. Sampai 
saat itu, persilangan dimensional tidak mungkin dilakukan, jadi istirahatlah di sini, " 

Fiuh! 

Vulcan, yang mendengarkan kata-katanya, menghembuskan napas. 

Dia kemudian berjalan mengelilingi kuil seolah-olah dia tidak tahu harus berbuat apa 
dengan hatinya yang gemetar. 

Dia ingin pergi ke rumahnya sendiri, bumi. 

Sulit untuk ditanggung. 



Naga Biru dan Angin Biru, yang sedang menatap Vulcan, berbicara dengannya. 

"Jangan sembarangan. Duduk diam dan minum secangkir teh, " 

Blue Wind masih berbicara kasar, meskipun Vulcan menjadi makhluk yang saleh. 

Vulcan juga tidak terlalu peduli tentang itu dan berbicara kembali. 

"Ya, itu ide bagus. Ngomong-ngomong, sejak kapan kamu ada di sini? " 

"Baru tiba. Ingin mengucapkan terima kasih sebelum Anda pergi, " 

"Katakan terima kasih?" 

Pertama kali Naga Biru itu mengungkapkan rasa terima kasih. 

Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, Vulcan memindai Blue Dragon menggunakan 
SYSTEM. 

[Naga Biru dan Angin Biru] 

[1002Lv] 

'Hancurkan tembok!' 

"Kamu menerobos tembok! Apakah manik-manik vitalitas saya membantu? " 

"Ya terima kasih. Milikmu jauh lebih baik dari yang lain, " 

Melihat wajahnya yang sedikit berbeda dari ekspresi dingin dan tegang biasanya, Vulcan 
bisa melihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang sangat baik. 

Kata Vulcan. 

"Itu hebat. Jadi, apakah Anda datang untuk mengikuti tes? " 

"Tidak, belum. Saya belum mencerna manik-manik Anda, " 

"Lalu mengapa...?" 

"Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Untuk mengucapkan terima kasih, " 

"Hm?" 

Vulcan menjadi kacau. 

Blue Wind mendecakkan lidahnya dan mengeluarkan sesuatu. 



Buku. 

Di sampulnya ada tulisan tangan yang bagus, "sake segar". 

Blue Wind melemparkannya ke Vulcan dan, dengan mata piring, Vulcan merebutnya. 

"Hadiah perpisahan," 

"..." 

"Sekarang Anda telah menjadi makhluk yang saleh, Anda bisa menggunakannya," 

"... Terima kasih. Saya tidak berpikir Anda akan memberikannya secara gratis, " 

"Apa?" 

"Aku hanya bercanda. Terima kasih," 

Vulcan mengangkat tangannya untuk menghentikan Blue Wind mendekat. 

Mereka bertukar lelucon untuk beberapa saat, lalu Vulcan memeriksa hadiahnya untuk 
waktu yang paling singkat. 

[The Shortest Period Act 2 Hapus Hadiah Tambahan] 

Waktu Pendinginan Dimensional Cross Dikurangi 1 tahun> 1 minggu Kemampuan Pindai 
Lanjutan (semakin Anda fokus, semakin dekat Anda dapat melihat) Catatan singkat. 

Vulcan, yang memeriksa hadiah tambahan, memiliki tampilan yang lebih cerah. 

Dia menyukai keduanya. 

'Lebih baik daripada hadiah yang tidak berguna, terkait pertempuran,' 

Beban waktu bolak-balik antara bumi dan Asgard sangat berkurang. 

Dia akan mampir di Babak 1 untuk membuat laporan ke Filder dan 6 zona dan bertemu 
sahabatnya, Jake. Karena waktu pendinginannya seminggu, dia berpikir untuk pergi lebih 
sering. 

Dia tidak yakin tentang hadiah kedua, tetapi ketika dia mencoba menggunakannya untuk 
Blue Wind, dia pikir itu cukup baik. 

[Naga Biru dan Angin Biru] 

[1002Lv] 

[Karakter: Baik tapi berhati dingin] 



[Potensi: Baik] 

* Punya kekuatan yang kuat. Akan segera naik ke pangkat dewa. 

* Miliki kesan yang baik tentang Anda. 

Lebih detail dari sebelumnya. 

Itu adalah jasa besar bahwa dia bisa mengetahui kesukaannya dan kepribadian dasar 
lawannya. 

Vulcan harus menjalani kehidupan biasa di antara orang-orang Bumi ke depan. 

Karena dia berencana untuk tidak menyelesaikan semuanya dengan paksa di sana, dia pikir 
hadiah kedua akan berguna untuk berurusan dengan orang. 

'Yah, lagipula aku punya masalah berurusan dengan orang ...' 

Karena dia baru bertarung selama ratusan tahun. 

Vulcan menepis pikiran tersebut, lalu membicarakan berbagai topik dengan Blue Wind, 
Hokulrus dan Hornus. 

Berbagai pengetahuan yang sejauh ini belum dia ketahui terkumpul di kepala Vulcan, dan 
sudah waktunya untuk kembali. 

Setengah hari berlalu. 

Vulcan, yang bersiap untuk pergi, mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. 

"Saya berangkat sekarang," 

Perpisahan cepat. 

Karena mereka mungkin akan bertemu satu sama lain untuk maju, tidak ada orang yang 
memberinya tatapan sedih. 

Hornus, yang diam, tiba-tiba membuka mulutnya. 

"Kamu tahu bahwa karena waktu bumi telah berbalik, seharusnya tidak ada invasi oleh 
pasukan Iblis. Namun, Anda harus bersiap untuk itu. Tentu saja, itu mungkin tidak akan 
menjadi masalah bahkan jika Iblis datang... " 

Setelah jeda, Hornus melanjutkan, membelai janggutnya. 

"Pikirkan sebelumnya dan pastikan untuk tidak mengulangi kerusakan lagi," 

"Ah iya. Terima kasih," 



Hornus mengulurkan tangannya untuk berjabat tangan dengan Vulcan. 

"Selamat tinggal. Nah, jika Anda berubah pikiran dan ingin pergi ke Babak 3... " 

Oke, haha, 

"Mungkin, setelah 500 tahun, ' 

Vulcan memandang masing-masing secara bergantian, Hokulrus, Hornus, dan Naga Biru 
dan Angin Biru. 

Dia menggunakan Teknik Teleportasi Lintas Dimensi, lalu menghilang dalam sekejap. 

Mereka mengawasi tempat di mana Vulcan pergi tanpa kata-kata. 

Naga Biru memecah keheningan dan berbicara dengan Hokulrus. 

"Hokulrus? Ujiannya tentang apa? " 

"Nggak. Aku tidak seharusnya memberitahumu sekarang... " 

Hokulrus bergumam pelan. 

'Dasar pecundang...' 

*** 

'Aku tidak akan pernah terbiasa dengan perasaan ini,' 

Dia merasa seolah-olah sedang membuang tubuhnya dan membiarkan jiwanya melayang di 
ruang yang tak terbatas. 

Sepertinya dia tidak akan pernah terbiasa dengan sensasi aneh ini bahkan jika dia akan 
mengulanginya ratusan kali ke depan. 

Jika ada sedikit perbedaan dari masa lalu, dia merasa lebih jernih dan jelas. 

Dia berasumsi bahwa ketika pangkatnya semakin tinggi, egonya juga semakin kuat. 

'Lebih baik saat aku merasa berkabut,' 

Ketika dia menggunakan Teknik Teleportasi Lintas Dimensi untuk pertama kalinya, dia 
merasa sangat mabuk sehingga waktunya terasa singkat tetapi tidak sekarang. 

Prosesnya terasa lebih hidup. 

Waktunya terasa lebih lama dan membosankan. 



Vulcan menggerutu, menunggu untuk tiba di bumi. 

Setelah beberapa waktu. 

Vulcan merasa jiwanya sedang tersedot ke suatu tempat, dan tak lama kemudian dia 
menginjak tanah Republik Korea. 

Perkerasan Beton Aspal. 

Bangunan apartemen bertingkat tinggi. 

Siswa sekolah dasar yang mengelilingi Vulcan dengan mulut terbuka. 

'Akhirnya,' 

Rumahnya, bumi. 

Itu bukanlah bumi yang hancur yang dihancurkan oleh pasukan Iblis, tapi bumi yang damai 
sebelum dia mendarat di benua Rubel. 

Dunia tempat dia tinggal dengan kekhawatiran biasa seperti cinta, ujian tengah semester, 
dll. 

Vulcan menarik napas dalam-dalam dengan ekspresi senang. 

Huup! 

Dia kemudian mengangkat kepalanya sedikit dengan lengan terbuka. 

Dia ingin merasakan energi bumi di seluruh tubuhnya. 

Seolah-olah dia telah dipenjara selama 30 tahun dan kemudian baru saja dibebaskan, dan 
siswa sekolah dasar yang menatapnya berlari ke suatu tempat dengan cepat. 

Dan suara langkah kaki. 

Tadadadadadadadadada. 

"Apakah kamu bercanda?" 

"Tidak, itu benar! Dia tampak seperti kenji serat karbon! " 

"Ayo pergi, cepat" 

'Huuck,' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan, yang merasakan banyak siswa sekolah 
dasar berkumpul, dengan cepat menghilang menggunakan sihir. 



Siswa sekolah dasar, yang datang dengan lima temannya, melihat sekeliling, tetapi Vulcan 
yang mengenakan set Demon Duke tidak dapat ditemukan di mana pun. 

"Apakah kamu bercanda?" 

"Agh, dia ada di sini," 

"Dasar pembohong," 

"Tidak, dia ada di sini!" 

Dalam inventarisnya, dia mengeluarkan pakaian yang telah dia kumpulkan ketika dia 
datang ke bumi, dengan cepat selesai berganti dan pindah ke lingkungannya, lalu melepas 
sepatu botnya yang tidak terlihat. 

Dia kemudian menarik napas dalam-dalam dan masuk ke rumahnya. 
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Rumahnya yang ingin dia kembalikan dengan sungguh-sungguh hanyalah tujuan yang tidak 
kehilangan sinarnya setelah bertahun-tahun. 

Dimana-mana di jalan rusak dan tetap terfragmentasi. 

Untung dia ingat alamat rumahnya dengan benar. 

Bertanya kepada beberapa orang, dia akhirnya menemukan apartemen yang dia tinggali, 
naik ke lantai 21 dengan lift. 

'Terlalu lambat,' 

Mendaki lantai demi lantai terasa seperti 1 tahun di gua Lava Demon. 

Dia akhirnya keluar dari lift dan menatap pintu depan. 

Perasaan yang sangat aneh. 

Seolah-olah dia sedang berdiri di depan rumah orang lain. Dia ragu-ragu. 

'... Aku tidak pernah menyangka akan merasa seperti ini,' 

Vulcan gemetar karena kecemasan yang sama sekali berbeda dari yang pernah dia rasakan. 

Meskipun dia adalah seorang pejuang yang berpengalaman, setelah menebas banyak 
monster, setan, dan penyihir jahat seperti jerami padi, dia bisa merasakan 'ketakutan'. 

Dia khawatir dia akan merasa canggung. 

Seperti itu, dia berdiri diam untuk beberapa waktu. 

"..." 

Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus seperti ini selamanya. 

Vulcan menampar wajahnya, lalu mengeluarkan suara, 'ha'. 

Dia merasa sedikit lebih baik saat melepaskan ketegangan di batang tubuh. 

Dengan mata yang lebih serius daripada saat dia menghadapi monster bos dalam Cahaya di 
dalam Kegelapan, dia meletakkan tangannya di kenop pintu. 

Bulkuk. 



Dia tidak bisa membuka pintu saat seseorang membukanya sebelum dia mencoba. 

Vulcan menatap orang itu. 

Dengan celemek di pinggangnya dan tangan yang basah, orang itu menjulurkan kepalanya. 

Ibunya, Lee Hye-won. 

Dia menepis semua perasaan negatif itu saat menatapnya. 

"Ibu..." 

Meskipun dia hidup hampir 300 tahun, dia hanyalah seorang pemuda berusia 20 tahun di 
Bumi. 

Dengan air mata mengalir di pipinya, dia memegangi lengannya. 

Dia bingung karenanya. 

"Ada apa... Bukankah kamu bilang kamu akan pergi ke piknik sekolah 3 jam yang lalu... 
Bukankah kamu memakai parka bulu bebek? Mengapa Anda mengenakan... lebih sedikit di 
musim dingin yang membekukan ini? Apakah Anda... dirampok ??? " 

Lee Hye-won menepuk punggung Vucan, Kim Jae-hyuk. 

Vulcan terus menangis tanpa mengatakan apapun. 

Lee Hye-won, yang mengira sesuatu yang buruk telah terjadi pada putranya, mencoba 
membawanya ke rumah, memegang tangannya. 

Kemudian, dia merasakan kalus yang sangat tebal di telapak tangannya. 

Keras seperti batu, tangannya mengejutkannya. 

"Tanganmu... ???" 

Dia melepaskan tangannya dan mundur satu langkah, menjauh darinya. 

Anak laki-laki, yang terlihat, sedikit berbeda dari yang pernah dia kenal. 

Bodi yang jauh lebih kokoh dan kokoh. 

Dengan melihat lengan yang terbuka, dia bisa mengasosiasikan otot di bawah pakaiannya. 

"Nak, tubuhmu...?" 

Ketiadaan kata-katanya menjelaskan emosinya. 



Baik atau tidak, Vulcan terus menangis seolah-olah ada keran yang bocor. 

Seperti itu, dia menangis cukup lama di depan pintu, memegangi lengannya. 

*** 

"Hei! Saya perlu menggunakan komputer itu! " 

Sebentar lagi, 

"Tidak, pindah ke sana!" 

Adik perempuan Vulcan, Kim Ha-young, tangan kecilnya mendorong bahu Vulcan. 

Tapi dia tidak bisa mendorongnya keluar, yang memiliki 'Tubuh Ketuhanan'. 

Tubuhnya sekeras batu. 

Kim Ha-young memberitahunya dengan suara nada tinggi. 

"Argh! Apa sih yang kamu lakukan..." 

"Melihat tanggal saya mendaftar," 

"Ah maaf," 

"Kenapa minta maaf," 

Vulcan berbicara dengan nada tenang. 

Kim Ha-young tercengang dengan sikap acuh tak acuh nya. 

"Kenapa kamu bersikap acuh tak acuh?" 

"Kenapa tidak," 

"Kamu bertingkah seperti pergi ke perkemahan dua malam, tiga hari," 

* FYI -- Korea Selatan mewajibkan semua warganegaranya untuk bertugas di militer 
selama dua tahun dan menghindari wajib militer adalah masalah. 

Dua tahun terasa seperti dua hari untuk Vulcan. 

Vulcan, yang telah bertarung selama 100 tahun. 

Hanya dua tahun dinas militer tidak berarti apa-apa baginya. 



Setelah melihat informasi yang terkait dengan Angkatan Udara dan Korps Marinir, dia 
bangkit dari tempat duduknya, menganggukkan kepalanya. 

Vulcan berbaring di tempat tidur di samping meja, lengan dan kakinya terentang. 

Mendengarkan lagu EXO yang dimainkan saudara perempuannya di komputer, dia 
menutup matanya dan menikmati kenyamanan itu. 

Dia bahagia. 

Tidak ada kata-kata yang cukup kuat untuk mengungkapkannya. 

Sudah hampir setahun sejak Vulcan kembali ke Bumi. 

Setelah terbiasa dengan Korea Selatan, dia menjadi mahasiswa biasa. 

Seperti mahasiswa lainnya, dia kuliah, mengambil kelas, berkumpul dengan teman-
temannya dan minum-minum. 

Karena kepribadian yang agak berubah, hubungan antarpribadi menjadi lebih sempit dari 
sebelumnya, tapi tidak jadi soal. 

Kecuali dia tidak punya pacar, dia puas dengan hidupnya sekarang. 

'Ah... satu hal lagi...' 

Selain itu, ada satu hal lagi yang membuat sarafnya kesal. 

Dia sedikit mengernyit dan pikiran itu mengalihkan perhatiannya. 

'Pasukan Iblis ... Kapan mereka akan datang? Saya pikir ini tentang waktu... ' 

Ketika dia kembali ke Babak 1 dari Bumi, dia mendengar bahwa Iblis telah memanggil di 
dekat Shinchon, sekitar 1 tahun setelah dia meninggalkan Bumi. 

Daerah itu tidak jauh dari tempat tinggalnya. 

Selain itu, dia pikir dia bisa mengalahkan pasukan pertama dengan mudah. 

Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa dia salah tentang hal itu. 

Dia mengerutkan kening sedikit lebih dalam. 

"Ah... aku tidak bisa pergi ke militer kalau begitu... ' 

Tentu saja, di mana pun pasukannya berada, dia bisa mencapai Seoul dalam waktu singkat, 
tapi itu bisa menjadi sangat sulit jika pasukan Iblis menyerbu selama aksi kelompok atau 
jaga malam. 



'Sial, haruskah aku menunda ...' 

Dia kemudian menghela nafas panjang sambil berharap pasukan Iblis akan segera datang. 

Kim Ha-young, yang memicingkan mata ke Vulcan. 

Ketika dia bertemu dengan matanya, dia menoleh kembali ke monitor seolah-olah tidak 
ada yang baru saja terjadi. 

Menonton boy grup, Exo menari, pikirnya. 

'Dia pasti telah melakukan sesuatu pada kulit dan tubuhnya ...' 

Setelah melirik sekilas pada Vulcan yang terbaring di tempat tidur, dia menggelengkan 
kepalanya seolah-olah tidak berhasil, seolah ada sesuatu yang tidak beres. 

Vulcan, yang merupakan saudara biasa setahun yang lalu, menjadi orang lain. 

Kulit lebih halus. 

Bentuknya jauh lebih bagus. 

'Apa yang terjadi padanya?' 

Kim Ha-young membalikkan kursinya ke tempat tidur, lalu bertanya. 

"Hei," 

"Apa," 

"Kenapa kamu tidak punya pacar?" 

"Bukannya aku tidak punya, tapi aku tidak bisa," 

Vulcan menjawab, dengan ekspresi cemberut. 

Kim Ha-young melanjutkan, menggelengkan kepalanya. 

"Bukankah karena kamu selalu di rumah? Ini Halloween. Apa kau tidak pergi ke Itaewon 
dengan teman-temanmu? " 

"Teman-teman saya bertugas di militer. Dan tidak ada yang seperti tinggal di rumah saat 
Halloween, " 

Kim Ha-young mendecakkan lidahnya. 

Vulcan sedang berbaring di tempat tidur sebagai orang mati, Kim Ha-young sedikit 
mengernyit. 



'Tidak ada yang bisa mengalahkan hari-hari biasa ...' Vulcan berkata pada dirinya sendiri. 

Saat dia menikmati kenyamanan tempat tidurnya, dia bisa merasakan kekuatan jahat yang 
gelap mendekat. 

Dia bangkit sendiri. 

Krisis yang lebih mengerikan dari malapetaka yang diprediksi oleh Nostradamus. 

Tapi dia tampak tanpa ekspresi karena dia sepenuhnya menyadarinya. 

Sebaliknya, sedikit senyum melayang di bibirnya. 

Bersiap untuk keluar, katanya. 

"Saya pergi keluar," 

"Kemana kamu pergi? Itu terlambat!" 

"Shinchon," 

"Kapan kamu akan kembali?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Besok pagi, nah, aku tidak yakin," 

Vulcan bergegas keluar dari apartemen. 

Dia melihat sekilas ke sekeliling untuk melihat apakah ada orang dan CCTV, lalu 
mengenakan set Demon Duke. 

Tidak ada yang lebih baik dari ini untuk menyembunyikan identitasnya. 

Shuuuuuuuuukkkkkkkkk. 

Saat dia terbang dengan cepat ke langit, senyum lebar merekah di wajah Vulcan. 

'Saya datang,' 



Chapter 120 
Max Level Newbie Bab 120 Dia khawatir bahwa pasukan Iblis tidak akan datang sampai 
Februari tahun depan, tetapi kecemasan itu hilang. 

Dengan lebih sedikit beban di pikirannya, Vulcan mengoperasikan Kekuatan Dewa Petir 
dan menuju ke Shinchon dengan gembira. 

Dia tidak berpikir dia akan menyembunyikan dirinya sendiri. 

Tidak mungkin menghentikan pasukan Iblis tanpa terlihat oleh siapa pun. 

Kecuali jika 'Kim Jae-hyuk, seorang pemuda biasa yang tinggal di Republik Korea, memiliki 
kekuatan yang seharusnya ada dalam film pahlawan', tidak masalah artikel atau berita apa 
yang akan keluar pada hari berikutnya. 

Dia pikir itu akan agak lucu. 

'Berharap film tentang saya bisa dibuat,' 

Vulcan, yang melanjutkan imajinasi kekanak-kanakan, terbang ke langit, terkikik pada 
dirinya sendiri. 

Jelas, dia merasa lebih nyaman daripada di Asgard. 

Kehidupannya sekarang mirip dengan seorang pekerja kantoran yang menikmati Jumat 
malam setelah menyelesaikan pekerjaannya. 

Karena tidak ada yang membebani pikirannya, sebagian besar pikirannya mengalir ke sisi 
positif, dan ketika terlalu positif, pikiran itu menjadi kekanak-kanakan. 

Dapat dikatakan bahwa usia mental terlalu rendah untuk seseorang, yang berusia hampir 
300 tahun, tetapi Vulcan tidak berpikir demikian. 

'Saya telah menghabiskan 280 dari 300 pertempuran saja, jadi saya masih berusia dua 
puluhan,' 

Dia tidak terlihat tua seperti mumi, tapi dia masih segar dalam penampilan. 

Berpikir bahwa dia akan hidup muda sampai dia meninggal, dia menyelesaikan 
penerbangannya. 

Dia kemudian mengangkangi jalan-jalan dan berdiri di depan periskop merah di alun-alun 
Shinchon U-plex seolah tidak ada yang terjadi. 

Vulcan, yang berdiri seperti menara baja di set Demon Duke. 



Meskipun saat itu Halloween, dia terlihat sangat unik. 

Melihatnya, banyak anak muda yang berjalan di jalan Shichon, bertukar kata satu sama lain. 

"Wow Keren...' 

"Oh, genji? Lionheart? Atau karakter permainan lain... ' 

"Bukankah kamu bilang kamu tidak main game?" 

"Ah... yah, tidak, maksudku... ' 

"Oh..." 

"Berapa harga yang sesuai?" 

Banyak orang memberikan perhatian mereka, lalu pergi, dan ada cukup banyak yang 
berkumpul untuk menonton baju besi Vulcan. 

Mereka yang membuat lingkaran bundar dan mengelilingi Vulcan. 

Menerima serangkaian pemotretan, Vulcan sedikit tersenyum di dalam armetnya. 

'Ha...' 

Seperti itu, Vulcan, yang berdiri diam untuk beberapa saat, dengan lembut mengangkat 
tangannya. 

Dia kemudian, menggunakan sihir anginnya, meledakkan orang-orang di semua tempat. 

Huuuiiiiiiiiioooonnnng. 

"Uhgh! Apa-apaan ini! " 

"Uhhhgh! 

"Sial, apa itu? Apa yang baru saja terjadi?" 

Meskipun, dengan kontrol halus dari Vulcan, mereka mendarat dengan selamat, tapi tidak 
bisa menenangkan diri dengan mudah. 

Saling memandang, mereka terlihat tercengang seolah-olah mereka tidak mengerti apa 
yang baru saja terjadi. 

Dengan acuh tak acuh, dia memotong ruang besar dari luar dengan sihir perisainya. 

Perisai itu bersinar biru, bukannya transparan. 



Itu karena dia khawatir publik akan melihat pembantaian yang akan datang dan terkejut 
secara mental. 

Mereka yang telah melihatnya mulai memotret seperti orang gila, tetapi Vulcan tidak 
peduli lagi. 

Sekarang mereka akan muncul sebentar lagi. 

Ratusan tahun yang lalu, mereka adalah bajingan penuh kebencian yang menghancurkan 
rumahnya. 

Untuk mencegah tanah rusak, Vulcan mengeja sihir perisai lain dan melemparkan Fire 
Field ke atasnya. 

Melihat bingkai yang terbakar tanpa kayu bakar, Vulcan berpikir sendiri. 

'Sekarang sudah siap,' 

Vulcan, yang bersandar pada periskop merah dengan tangan terlipat. 

Tanpa berpikir untuk menghunus pedangnya, dia terus menatap ke depan. 

Dia terlihat santai tapi matanya penuh amarah. 

Ruang yang ditunjukkan oleh matanya, berubah menjadi seperti pusaran air, dan segera 
berubah menjadi pintu dimensi hitam yang terayun-ayun. 

Seperti salah satu Cahaya di dalam Kegelapan yang dia lihat di Babak 2. 

Dia bergumam pada dirinya sendiri, dengan sangat pelan. 

'Ayo,' 

*** 

Pagi selanjutnya. 

Kim Ha-young, yang bangun, meraih smartphone-nya dan terhubung ke SNS. 

Saat memeriksa pembaruan terkini dari kenalannya, berbagai video hewan, dan iklan 
dewasa, dia menemukan sebuah video. 

Sebuah halaman berjudul 'Di Shichon kemarin. Bukan film. Ratusan orang melihat ini! '. 

Dia mengklik thumbnail yang tampak seperti adegan dari film, diikuti oleh pesta CGI. 

"Ooooah! Apakah ini nyata? Ayah! Lihat ini! " 



"Apa?" 

Kemudian, suara dari ruang tamu menarik perhatiannya. 

Suara itu berasal dari TV yang dipasang di dinding. 

Sebuah saluran berita menayangkan video yang sama dengan yang dia tonton sebelumnya. 

'Alien tak dikenal di jalan Shinchon pada 1:00 pada 1 November' 

Dia berdiri tercengang seolah-olah dia tidak bisa memahami situasinya, lalu pergi ke kamar 
dan melihat smartphone-nya. 

Ada banyak komentar. 

*** 

Selain SNS, ada artikel dan reaksi terkait ke semua jenis situs portal. 

Setelah memeriksanya, dia dengan cepat berlari ke kamar Vulcan. 

Kwang kwang kwang! 

"Buka" 

"Ah..." 

Segera setelah Vulcan, yang setengah bangun dan setengah tertidur, membuka pintu, dia 
menarik ponselnya ke arahnya. 

"Ini!" 

"... Ini apa?" 

"Apakah ini nyata? Anda pergi ke Shinchon kemarin! Apakah kamu melihat ini? " 

"Ah... tidak yakin apa yang kamu bicarakan..." 

Menggosok matanya, Vulcan menguap lebar dan berkata dengan acuh tak acuh. 

"Kamu tidak melihat iblis itu?" 

"Apa?" 

Vulcan bertanya balik. 

"Manusia Iblis! Orang-orang menyebutnya ... alien Devilman, " 



"Ha..." 

Vulcan menyeringai dengan ekspresi tercengang. 

Tentu saja, apa yang dia lakukan kemarin tidak biasa tetapi dia terkejut bahwa orang-orang 
sudah memanggilnya. 

Mungkin, itu karena dia terlihat seperti iblis di set Demon Duke. 

Setelah mengatakan dia tidak melihatnya, dia menutup pintunya, lalu berbaring di tempat 
tidur lagi. 

'Manusia Iblis? Nama yang norak, ' 

Vulcan mengeluarkan smartphone-nya dan memeriksa komentar. 

Di beberapa komunitas yang berhubungan dengan game, ada yang memanggilnya Devil 
Skin Genji, bukan Devilman. 

Setelah menghabiskan 30 menit menjelajahi internet, Vulcan menghubungkan ponselnya 
ke pengisi daya dan kembali tidur. 

Ini mungkin cerita yang bagus untuk orang-orang di Bumi, tapi itu bukan apa-apa baginya. 

Bukan demi ketenaran. 

Dia tidak punya pilihan selain dilihat karena merepotkan untuk menutupi identitasnya 
sepenuhnya dan menghentikan pasukan Iblis. 

Acara 'Sinchon Halloween', yang menjadi topik hangat untuk sementara, tetap menjadi 
misteri terbaik abad ke-21, dan pada Januari 2017, dia masuk militer sesuai keinginannya. 

Kehidupan militer jauh lebih nyaman daripada yang dia pikirkan. 

Tentu. 

Vulcan, yang mampu beradaptasi dengan militer neraka dan irasional tahun 80-an. 

Baginya yang memiliki tubuh dan mental sekuat baja, angkatan bersenjata 2017 yang telah 
dibentuk sistem hunian motif itu seperti berkemah selama satu tahun sembilan bulan. 

Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas, tanpa kesulitan. 

Banyak NCO mengamatinya dengan mata kaget. 

Vulcan juga menerima proposal untuk bekerja di militer setelah keluar dari dinas militer. 

Tapi dia tidak mau. 



Kehidupan militer tidak sulit baginya dan tidak berharga baginya. 

Saat itu, ia begitu lelah tinggal di Asgard sehingga hanya berpikir untuk makan, tidur dan 
istirahat. 

Karena dia berada di tempat di mana gerakan terbatas, dia banyak berpikir dan khawatir 
tentang masa depannya. 

Dia tidak khawatir tentang hidup karena emas batangan yang diberikan Jake kepadanya, 
tetapi hanya bermain dan makan saja yang dia inginkan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Apa yang harus saya lakukan ... saya tidak bisa 
menggunakan sihir dan keterampilan pedang saya di sini, Bumi ...' 

Namun, ia tak ingin menjadi pekerja kantoran seperti orang biasa. 

Vulcan mengalami kesulitan dalam hubungan interpersonal. 

Dia tidak memiliki cukup kepercayaan diri untuk bekerja lembur di malam hari dan 
menjilat atasan. 

Kekhawatirannya berlanjut hingga dinas militernya. 

Dia juga mengabdikan diri untuk mengeksplorasi karirnya, daripada menikmati liburan 
militer. 

Setelah menghabiskan waktu lama untuk berpikir, dia diberhentikan dari dinas militer dan 
kembali ke rumahnya. Dia kemudian menghabiskan waktu berkualitas bersama 
keluarganya. 

Apa yang dia mulai dari hari berikutnya adalah, 'menulis novel'. 
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