
Chapter 121 
Level Maks Newbie Bab 121 Dia memutuskan untuk menulis novel bergenre, melompat ke 
pasar novel web yang sedang berkembang di Korea. 

Faktanya, dia khawatir tentang itu selama liburan militer terakhirnya. 

Pada awalnya, sepertinya mudah untuk menulis, tetapi saya tahu itu tidak mudah untuk 
mulai menulis. 

Apalagi mengingat pendapatan yang tidak stabil dan banyaknya kompetitor, pasar yang 
suatu saat bisa saja jatuh, justru menjadi pekerjaan yang semakin memberatkan. 

'Tentu saja, saya masih punya banyak uang, jadi tidak peduli berapa banyak yang saya 
hasilkan,' 

Penghasilan tidak menjadi masalah. 

Apa yang Vulcan pikirkan adalah apakah dia bisa menikmatinya. 

Dia hanya berfokus pada apa yang dia sukai, semakin dia memikirkannya, semakin positif 
pikirannya untuk menulis. 

Tampaknya menjadi jenis kesenangan yang berbeda dibandingkan saat aku memegang 
pedang dan sihir, dan sepertinya itu juga bermanfaat. 

Untung juga dia tidak perlu khawatir akan stres oleh publik. 

Dan yang paling penting, dia memiliki bahan yang hampir tidak terbatas. 

Zona 6 Babak 1, Jake, cerita yang dia dengar dari Dokgo hoo dan setiap rumor yang dia 
dengar di Babak 2, semuanya seperti cerita fantasi yang mengasyikkan. 

Namun, kisah yang dia alami pun cukup mengasyikkan. 

'Aku tidak bisa menyimpan cerita ini untuk diriku sendiri,' 

Dia membuka file dengan senyum di wajahnya. 

Saat dokumen berjudul '99 Level Newbie 'dibuka, ada cukup banyak tulisan yang dia 
lakukan dalam satu hari. 

Tanpa harus khawatir meremas cerita, dia menulis dengan sangat cepat. 

Vulcan mengerjakannya seolah-olah sedang menulis esai, dengan jumlah minimal 
dramatisasi, dan setelah jumlah halaman terkumpul, dia mulai membuat serial di situs web 
novel. 



Itu adalah aktivitas yang sangat statis bagi dia yang telah hidup secara dinamis. 

Vulcan, yang sangat menyukainya. 

"Oh, ayolah... Pergi ke luar!" 

Tidak ada yang mengganggu penulisan kecuali saudara perempuannya membentaknya. 

Orang tuanya, yang menurutnya adalah masalah terbesar, juga mendukung keputusannya, 
dan Vulcan berterima kasih. 

Dia ratusan kali lebih bahagia daripada di zaman Asgard. 

Jadi, kehidupan baru Vulcan dimulai. 

*** 

Sepuluh tahun berlalu. 

Sementara itu, Vulcan memantapkan dirinya dalam industri novel bergenre. 

Keterampilan menulisnya tidak buruk, tetapi yang terpenting, itu mungkin karena materi 
yang konstan. 

Tidak ada karya yang benar-benar hits. 

Namun, Vulcan, yang terus-menerus menghasilkan banyak materi, secara bertahap 
mendapatkan pengakuan dan mampu menghasilkan cukup uang dengan menulis. 

Setiap kali dia menulis, komentar jahat itu menjengkelkan, tapi itu tidak masalah. 

Saat mereka benar-benar menggorok lehernya, dia bisa menahannya. 

Dan sementara itu, ada sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan Vulcan. 

Akhirnya, dia menikah. 

Dia tidak pernah berhubungan dengan wanita selama lebih dari 290 tahun. 

Cinta begitu sulit baginya yang selalu hidup dalam kerumunan pria, atau sendirian, dan 
menghabiskan sebagian besar waktunya sendirian hingga menikah. 

Tentu saja, bukannya dia tidak pernah jatuh cinta. 

Dia tahu sedikit tentang berkencan, tetapi dia bisa mengubah dirinya menjadi ahli kencan 
dalam sekejap menggunakan kemampuan pemindaian dari sistem yang ditingkatkan. 



Namun, dia merasa ragu untuk mengembangkan hubungan dengan hanya mengandalkan 
sistem. Setelah beberapa tanggal, Vulcan tidak memanfaatkan keterampilan 
pemindaiannya, dan menghabiskan hidupnya menulis novel. 

Itu adalah saudara perempuannya, Kim Ha-young yang menyelamatkannya. 

Dia bisa memberinya semua jenis tip bersama dengan kencan butanya. 

Pada akhirnya, berkat upaya saudara perempuannya, Vulcan dapat bertemu dengan 
seorang wanita yang menarik, dan setelah dua tahun, dia menikah. 

'Menikah dalam 300 tahun...' 

Ketika Vulcan memasuki upacara pernikahan, dia tercekat dan menangis. Dia membuat 
tontonan dirinya di depan banyak orang, terutama Kim Ha-yong, tapi tidak peduli sama 
sekali. 

Jadi, Vulcan hidup hari demi hari, sama seperti orang biasa. 

Tapi dia tidak selalu biasa. 

Ketika pasukan Iblis menyerbu, dia menjadi iblis dan menggunakan keahliannya, 
membunuh mereka. 

Serangan pasukan Iblis berlanjut sesekali setelah serangan kedua dari Adipati Beljerom. 

Setan dengan tingkat adipati menyerang sekali setiap 10-15 tahun. 

Dan pahlawan super, Manusia Iblis, yang menyingkirkan iblis-iblis itu. 

Sekarang orang bumi mulai mengetahui tujuannya. 

"Ahahahaha! Manusia! Bersiap untuk mati!" 

Tentu saja, Demon Duke, Mohoke menjadi segenggam abu segera setelah Vulcan muncul, 
tetapi dalam waktu singkat itu, itu mengakibatkan ratusan korban. 

Media menunjukkan ketertarikan yang lebih besar pada iblis dan iblis yang mengusir 
mereka daripada orang mati. 

'Eksklusif! Perjalanan Devilman ternyata untuk umat manusia ' 

'Setan Tak Teridentifikasi, dan Manusia Iblis' 

'Dari mana asal mereka?' 

'Devilman is Korean' 



Kegilaan si Iblis yang mengambil alih dunia bumi dalam sekejap. 

Orang-orang takut pada makhluk tak dikenal yang mengincar hidup mereka, tetapi mereka 
menunjukkan antusiasme terhadap pahlawan tak dikenal yang mengusir makhluk itu. 

Berbagai konten yang berkaitan dengan Devilman membanjiri. 

Film, novel, animasi, dan game tiba-tiba bermunculan, dan berbagai item seperti mainan 
dan figur terjual habis. 

Itu adalah hal yang pasti, reaksi dari pahlawan kehidupan nyata yang disebut 'Devilman' 
sangat meledak dalam situasi di mana bahkan para pahlawan yang tidak ada dalam 
kenyataan menerima cinta yang tak terbatas. 

Baik pria maupun wanita menyukai Devilman. 

Bisa dikatakan bahwa 'zaman Iblis' telah tiba. 

Namun, Vulcan tidak terlalu memikirkannya. 

Dia hidup sebagai novelis biasa, suami, dan ayah. 

Jadi sekali lagi, waktu berlalu, dan Vulcan berusia 75 tahun. 

*** 

"Ya ampun, sakit punggung," 

Vulcan berkata sambil berdiri dari kursinya. 

Tentu saja, punggungnya tidak terlalu sakit. 

Itu hanya menjadi kebiasaan sambil berpura-pura menjadi tua. 

Vulcan, yang tampak seperti lelaki tua melalui sihir, berjalan perlahan dan duduk di sofa di 
ruang tamu dan menyalakan TV. 

Ketika dia melihat Devilman 6, serangan balik Metatron, yang telah dia tonton sampai mual, 
dia mengerutkan kening dan memutar saluran. 

"Apa..." 

Ketika dia pertama kali melihat film itu, dia pergi ke bioskop karena menurutnya itu luar 
biasa, tetapi sekarang semua minatnya mendingin. 

Tetapi terlepas dari preferensinya, dunia masih menyukai Devilman, dan konten tahunan 
yang relevan mendominasi pasar. 



Dan, di antara isinya, ada yang paling banyak dibicarakan. 

Itu adalah permainan realitas virtual 'Perang Setan' yang muncul seperti komet tiga tahun 
lalu dan memikat hati orang-orang di seluruh dunia. 

Vulcan menatap pembawa acara yang antusias dengan pembaruan Perang Setan di saluran 
game, dan kembali mengernyit. 

Ini juga karena game itu terkait dengan pria Iblis. 

Dia menggerutu bahwa dia tidak melihat apa-apa, dan dia keluar dari pintu depan, 
mendecakkan lidahnya. 

"Kemana kamu pergi?" 

"Menjemput Chul-hwan," 

Kwang 

Keluar dari apartemen, Vulcan duduk di bangku dan merasakan angin sejuk dan menyusun 
cerita baru. 

Pasar serial web telah menyusut jauh dibandingkan dengan masa lalu, tetapi Vulcan, yang 
tidak peduli dengan pendapatan, terus menulis. 

Itu tidak semenyenangkan dulu, tapi dia masih suka menulis novel, dan itu juga ambigu 
bagi seorang lelaki tua untuk mulai melakukan hal lain. 

'Jika orang-orang di sekitarku mati satu per satu ... aku tidak akan tahu apa yang akan 
terjadi kemudian,' 

Pada saat itu, dia mungkin menyembunyikan dirinya dan menjalani kehidupan kedua. 

Tetapi mengingat istri dan saudara perempuannya serta kenalan lainnya yang masih sehat, 
tampaknya 20 tahun tersisa hingga saat itu. 

Tentu saja, dia tidak mengharapkan itu. 

Dia ingin mempertahankan kehidupan damai selama mungkin. 

Belakangan, kehidupan yang monoton dan statis saat ini mungkin menjadi membosankan 
dan dia mungkin mencari kehidupan lain, tetapi tidak pada saat ini. 

Dia mengenang 55 tahun terakhir kehidupan bumi dengan mata sensitif. 

Lumayan. 

'Kecuali hanya satu hal,' 



Putra dan menantu keduanya meninggal dalam kecelakaan mobil. 

Kecelakaan yang memilukan membuat pikiran Vulkan tertunduk, tetapi itu tidak 
terhindarkan. 

Dia memiliki kekuatan yang kuat seperti Tuhan, tetapi tidak pernah menjadi orang yang 
mahakuasa seperti Tuhan. 

'Mereka tidak akan mengalami kecelakaan seperti ini jika saya bisa memberi anak-anak 
saya kekuatan serta dewa lainnya,' 

Apakah karena kekuatan yang diperoleh SISTEM? 

Anak-anaknya hanyalah manusia biasa yang tidak mewarisi kekuatannya, dan dia tidak 
mencegah kematian putranya. 

Pada suatu waktu, dia mengalami depresi dalam waktu yang lama karena bersalah karena 
tidak dapat mencegah kecelakaan itu. 

Tapi dia tidak bisa depresi selamanya. 

Dia menghilangkan sebagian besar depresinya. 

Dan dia membesarkan cucunya Kim Chul-hwan yang mereka tinggalkan, dan dia 
melakukan yang terbaik untuk mengisi ketidakhadiran mereka. 

Menjemputnya adalah bagian dari usahanya. 

Dia harus berusaha membuat Kim Chul-hwan bahagia, yang baru berusia 12 tahun. 

Karena usahanya, Kim Chul-hwan tumbuh menjadi aktif dan positif seperti teman-
temannya. 

Kim Chul-hwan baik dengan teman-teman saya, tertawa di rumah dan menunjukkan 
penampilan yang cerah. 

Selain itu, kepeduliannya membuat Vulcan merenungkan masa kecilnya. 

Namun... 

"Siapa yang melakukan ini padamu ???" 

"Tak seorangpun," 

"Jangan berbohong!!!" 

Sepertinya seseorang memukul wajah cucunya. 



Vulcan mengerutkan kening. 

Kim Chul-hwan yang malu dengan kakeknya yang berteriak, menutup mulut Vulcan. 

"Tolong berhenti berteriak," 

"Siapa yang melakukan ini ke wajahmu ???" 

"..." 

Chul-hwan pada awalnya ragu-ragu, tapi tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 

Ceritanya terdengar sangat khas. 

Beberapa anak lain mengolok-olok Chul-hwan karena tidak memiliki orang tua. 

Chul-hwan sangat marah sehingga dia menyerang mereka. 

Vulcan, yang mendengar cerita itu, menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan 
gusar. 

"Baik-baik saja maka. Bawa mereka ke sini... " 

Tidak, tidak mungkin! 

Tiba-tiba, Chul-hwan mengangkat suaranya dan menghentikan Vulcan. 

Dia kemudian melihat ke Vulcan dan berkata dengan suara rendah, "Ayah mereka... sangat 
terkenal. Ketua... dan politisi... " 

"..." 

Vulcan yang tidak bisa berkata-kata. 

Dia tercekat melihat cucunya yang takut kakeknya akan mendapat masalah. 

Chul-hwan, yang menjadi dewasa di usia yang sangat muda. 

Vulcan marah karena dia sendiri tampaknya tidak benar-benar mendukung. 

Dia memejamkan mata untuk memperbaiki perasaannya. 

Chul-hwan, yang menatap Vulcan dengan tatapan pena. 

Dia berbicara dengan Vulcan dengan suara lebih rendah dari sebelumnya. 

"Bisakah saya pindah ke sekolah lain?" 



Pada saat itu. 

Kesabaran Vukan benar-benar runtuh dan dia tidak bisa lagi mendengarkan kata-kata 
suram cucunya. 

Vulcan, yang biasanya membungkukkan punggungnya, berdiri tegak dan memasuki rumah, 
menahan tangan Chul-hwan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 

Kemudian, dia membuka pintu depan dan hendak keluar. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Chul-hwan, yang meraih Vulcan dengan 
ekspresi ketakutan di wajahnya. 

"Kakek? Apakah kamu benar-benar pergi?... " 

"Chul-hwan, kamu bilang apa ayah mereka?" 

Kata Chul-hwan perlahan, sedikit menggigil. 

"C .. penata rambut? Politisi...? " 

"Itu tidak masalah bagiku," 

Tepat sebelum menutup pintu, Vulcan membelai kepala Chul-hwan dan berkata, "Kakekmu 
jauh lebih kuat dari mereka," 



Chapter 122 
Max Level Newbie Bab 122 

<42. Pergi Devilman (4)> 

Grup Sam-Young tidak cukup berpengaruh untuk mengendalikan seluruh negeri, tetapi 
dikenal cukup baik di kalangan generasi tua di Korea. 

Selain itu, Sam-Young Manufactures adalah afiliasi yang cukup berpengaruh di dalam 
perusahaan. 

Tentu saja, itu membuat Park Chul-Young, kepala perwakilan perusahaan menjadi sosok 
yang cukup makmur. Ke mana pun dia pergi, semua orang jatuh hati karena berusaha 
menyenangkannya dan selalu gugup karena berhati-hati agar tidak memberi kesan buruk. 

Park Chul-Young bukanlah tipe yang kejam yang menyalahgunakan otoritasnya dan 
menggertak orang lain. 

Namun, tidak ada yang tidak suka diangkat jadi dia tidak bermaksud menghentikan orang 
lain untuk menyapanya dengan busur, dan mengelola perusahaan dengan cara biasa, 
terkadang menikmati sanjungan. 

Namun, hanya ada satu orang yang sama sekali tidak terkesan dengan pengaruhnya, 
kekuatan finansial, dan hubungannya dengan dunia politik dan keuangan. 

Itu tidak lain adalah lelaki tua yang duduk di kursi kepala di kantornya yang terawat baik 
seolah-olah dia adalah perwakilan kepala. 

Dilihat dari wajahnya, dia adalah sosok lusuh dengan semua kerutan kecil dan rambut 
seputih hantu, tetapi perawakannya yang sehat dan kokoh mengingatkan Park pada 
seorang atlet berusia dua puluhan, jadi dia tidak berani menganggapnya sebagai orang tua. 
. 

Sosoknya tidak seimbang; bisa dipercaya jika seseorang mengatakan dia adalah seorang 
atlet nasional di Pusat Pelatihan Nasional Korea yang mengenakan topeng orang tua. 

'Heck... bagaimana orang tua berusia 60-an dan 70-an terlihat seperti seorang pejuang? 
Apakah wajahnya satu-satunya yang menua selama bertahun-tahun? ' Park berpikir 
sendiri. Dia berlutut di lantai, mencuri pandang ke orang tua itu. 

"Hei kau. Apakah kamu baru saja membicarakan sampah tentang aku? " 

"Ah, tidak, Tuan." 

"Apa maksudmu 'tidak'? Itu tertulis di seluruh wajahmu. " 



Vulcan menggunakan kekuatan Pemindaian Sistemnya untuk memeriksa Park Chul-Young. 

Biasanya, Vulcan berpikir itu menyeramkan untuk mengenal orang lain hanya dengan 
beberapa kalimat jadi dia tidak suka menggunakannya, tapi ini berbeda. 

* Manusia normal. 

* Dia memusuhi Anda. 

* Dia takut padamu 

"Dasar anak nakal. Kamu benar-benar membenciku, bukan. " 

"Tidak pak. Benar-benar tidak." 

"Kamu berani terus berbohong...?" 

Vulcan melompat dari kursinya dan mendekati Park Chul-Young. Park merasa seolah-olah 
pegunungan itu sendiri sedang mendekatinya dan menunduk dengan kepala di lantai, lupa 
bahwa dia adalah kepala perwakilan sebuah perusahaan. 

"Aah! Saya membuat kesalahan! Silahkan...." 

Vulcan memelototi matanya seolah-olah dia akan melakukan sesuatu yang buruk, tetapi 
Park menunjukkan sikap seperti ini begitu Vulcan menunjukkan dirinya yang sebenarnya. 
Rasanya kasar untuk menyerang dia lagi. 

'Apakah aku memberinya pelajaran terlalu keras terakhir kali?' 

Vulcan mengingat kembali saat dia pertama kali bertemu Park Chul-Young. 

Pada saat itu, Park memperlakukannya dengan sangat berbeda, dengan sikap yang lebih 
bermusuhan. 

Itu terjadi pada saat Vulcan kehilangan putranya, dan apa yang akan dia lepaskan biasanya 
membuatnya kesal. Dia mengecam dan melakukan percakapan tatap muka dengan Park 
selama 24 jam berturut-turut. Di akhir konfrontasi, terlihat jelas bahwa sikap Park telah 
berubah total. 

Vulcan telah menunjukkan kekuatan luar biasa dengan memecahkan batu dengan tangan 
kosong dan mengancam Park akan 'mengucapkan selamat tinggal kepada dunia' jika 
mereka pernah berpapasan lagi. Dengan itu, Vulcan telah menghilang di depan mata Park. 

Itu sudah sepuluh tahun lalu. 

"Aku sedang berpikir untuk mengingatkannya kalau-kalau dia lupa .. tapi kurasa itu tidak 
perlu." 



Vulcan memutuskan tidak ada alasan baginya untuk menggunakan kekerasan dengan Park 
Chul-Young. 

Sayang sekali cucunya diintimidasi karena alasan yang konyol, tetapi itu membuatnya tidak 
nyaman untuk berbuat lebih banyak ketika Park sudah seperti ini, dan keduanya bahkan 
belum mulai berbicara. 

'Anak-anak bisa membuat kesalahan ... selama aku memarahinya dengan keras, semuanya 
akan beres. Ah, dan bocah politisi itu juga. ' 

Ada dua anak yang pernah membully cucunya. 

Park Chul-Young bukan satu-satunya orang tua yang harus dia selesaikan. 

Vulcan sudah mengetahui keberadaan Park, jadi dia bisa segera datang, tapi yang disebut 
politisi itu bukanlah seseorang yang dikenal Vulcan, jadi dia tidak yakin tentang 
keberadaan pria ini. 

Vulcan berbalik dan memandang Park Chul-Young. 

Dia masih berlutut di lantai dan Vulcan berbicara. 

"Hei, kamu kenal dia, bukan? Chun Dong-Min, politisi itu? " 

"Hah? Ah .. uhm.... " 

"Kamu kenal dia atau tidak? Ah, tunggu. Itu salah. Apakah Anda memiliki info kontaknya? " 

"Ya ya. Aku kenal dia. Aku bahkan tahu informasi kontaknya. " 

"Panggil dia, kalau begitu. Kita akan bicara saat dia di sini. " 

"Ya pak! Segera Pak!" Park menanggapi. Dia seperti seorang tentara yang menerima 
perintah dari jenderal dan segera mengeluarkan teleponnya. 

Merasa gugup, bagaimanapun, dia terus menghubungi nomor yang salah, dan terus 
bergulat dengan ponselnya, tidak mampu menyeka keringat yang terus turun dari 
wajahnya seperti hujan. 

Vulcan meletakkan tangannya di bahu Park, dan perasaan hangat menyebar ke seluruh 
tubuhnya. 

"Ini... ini..." 

Itu adalah fenomena aneh yang tidak dapat dipahami manusia di zaman modern. 

Park menyadari dia segera merasa tenang dan menatap Vulcan, yang menatapnya tanpa 
emosi. 



"Apakah ini membuatmu merasa lebih baik? Jangan gugup, dan pastikan Anda meyakinkan 
dia untuk datang ke sini. Maka semuanya akan baik-baik saja. " 

Park mengangguk dengan tergesa-gesa. 

** 

Apa yang sebenarnya terjadi? gumam Chun Dong-Min, yang datang ke markas Sam-Young 
Manufactures setelah menerima telepon mendesak dari Park Chul-Young. Dia tidak 
berhenti bergumam dalam perjalanan ke kantor perwakilan kepala tempat Park berada. 
Dari caranya memohon, ada sesuatu yang mendesak dan penting untuk dikatakan, jadi 
Chun tidak bisa mengabaikan panggilan Park. 

'Geesh, jika itu mendesak, dialah yang harus datang mencariku. Siapa dia yang 
memanggilku? ' 

Chun Dong-Min sedang mempertimbangkan setidaknya mendengarkan Park karena dia 
datang jauh-jauh ke sini, tetapi jika Park berbicara omong kosong, Chun berpikir untuk 
segera keluar dari tempat itu. 

'Aku bahkan membatalkan rencana untuk pergi golf... jika ini ternyata bukan apa-apa...' 

"Ugggh...!" dia tersentak. 

Dia merasakan tekanan yang sangat besar segera setelah dia membuka pintu dan 
memasuki kantor. 

Bukan hanya karena dia kewalahan; dia benar-benar merasakan tekanan yang 
memaksanya berlutut dan memindahkannya ke kaki lelaki tua itu. 

Chun Dong-Min bingung dengan fenomena yang tidak bisa dipercaya ini. 

Dia menatap kosong pada lelaki tua berwajah baik yang berdiri di depannya dan 
menyadari ada orang lain yang berlutut di sampingnya. 

Itu adalah Park Chul-Young, kenalannya. 

Dia terkejut melihat Park terlihat gugup seperti seseorang yang telah melakukan kejahatan. 

"Apa yang sedang terjadi..." 

"Sst! Demi Tuhan, maukah kamu diam! " Park mendesis. 

"..." 

Chun sama sekali tidak mengharapkan reaksi ini dari Park. 



Dia bingung dengan bagaimana Park, yang biasanya begitu percaya diri, bahkan bangga, 
bersikap sangat berbeda. 

'Sial. Apa ini... dan mengapa kakiku tidak bergerak? ' 

Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, ketakutan muncul di benaknya yang tidak 
dapat dia mengerti, tetapi dia bukanlah orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti 
ini. 

Dia tidak suka bagaimana dia berlutut seperti ini ketika dia berada dalam posisi yang selalu 
membuatnya memandang rendah orang lain. 

Chun kembali ke orang tua itu. 

Sepertinya dialah yang harus menyelesaikan masalah. 

Kamu siapa, orang tua? 

"Hei, apakah putramu Chun Yu-Hyun dari Kelas Dua duduk di kelas lima di Sekolah Dasar 
TaeHan?" 

"..." 

Orang tua ini tidak menjawab pertanyaannya. 

Chun marah, kesal dengan kekasaran lelaki tua itu dan membalasnya. 

"Apa yang kau bicarakan? Mengapa Anda tiba-tiba berbicara kepada saya? Siapa kamu?" 

"Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Hei, Park. Apakah dia orangnya? Benar, bukan? " 

"Ya, ya, Pak!" 

"Sekarang, lihat di sini, Park. Apa di dunia ini Anda... HEY! Apa-apaan ini... ugggh! " 

BANG. BANG. BANG. 

Chun dibuat bingung dengan sikap Park, karena itu tidak cocok untuknya sebagai 
perwakilan kepala perusahaan terkenal di Korea. 

Chun telah mencoba untuk memarahi orang tua itu, mengira dialah penyebab semua 
kekacauan ini, dan terbang ke arah pukulan yang diarahkan dengan kuat. 

Park, yang selama ini menonton, menutup matanya. 

'Ah ... pria itu ... kenapa dia tidak bisa menangkapnya lebih cepat?' Dia pikir. 



Park Chul -- Young mengira semuanya akan berakhir dengan damai selama Chun Dong-Min 
datang, tapi semuanya salah. 

Orang tua pemarah kotor itu ... tidak, tunggu. Park bahkan tidak yakin apakah dia benar-
benar orang tua. 

Ngomong-ngomong, monster yang pemarah itu tampak seperti sedang dalam suasana hati 
yang lebih buruk dari sebelumnya, dan sepertinya hukuman Chun tidak akan berakhir 
dalam waktu dekat. 

Chun mendengus menyakitkan dengan setiap pukulan dan meringkuk seperti udang. 

Park Chul-Young memandang dengan mata ketakutan dan membuat kesalahan dengan 
melakukan kontak mata dengan lelaki tua itu. Dia segera membuang muka, ketakutan. 

'F ***. Di mana anak sialan saya mempelajari kebiasaan buruk... dan di atas semua itu, 
mengapa dia harus terlibat dengan seorang anak yang kebetulan berhubungan dengan 
lelaki tua itu...? ' 

Jika saja dia selamat hari ini, Park Chul-Young berencana untuk mengalahkan putranya 
untuk memberinya pelajaran. 

Tetapi Chun Dong-Min memiliki pemikiran yang berbeda. 

Dia selalu memiliki lebih banyak kedengkian daripada Park Chul-Young. 

Juga, tidak seperti Park, yang telah berbicara lama dengan Vulcan selama 24 jam berturut-
turut, dia hanya dipukuli selama tiga puluh menit terakhir. Akan membutuhkan sesuatu 
yang lebih keras, atau hukuman yang lebih lama baginya untuk tunduk pada Vulcan. 

"Hei! Anda b  llsh  tting orang bodoh tua! Apa kamu tahu siapa aku? Ugh... f * ck you... Begitu 
aku keluar dari sini... agh .. Gah...! Aku akan membunuh.... Hei! Saya Chun Dong-Min, politisi 
dua periode yang melayani! Kamu mengacaukan orang yang salah! " 

'Apa yang sedang terjadi di dunia ini.' 

Vulcan berhenti dengan pemukulannya. 

Chun tampak menyedihkan, mencoba menindas Vulcan dengan otoritas sosialnya dan 
Vulcan berhenti untuk menatap Chun. 

Park dengan cepat menangkapnya hanya dengan Vulcan yang melatih kekuatannya di sana-
sini dan segera merendahkan dirinya, menyadari tempatnya, tetapi orang ini sepertinya 
tidak mengerti sama sekali. 



Vulcan diam-diam bertanya-tanya apakah dia harus memukul politisi dua periode ini lebih 
keras dan membuatnya menyadari kesalahannya, atau apakah akan ada cara lain untuk 
menghukumnya. 

Chun Dong-Min melihat reaksinya dan mengira ancamannya telah berhasil. 

Dia menggigil kesakitan tetapi pada saat yang sama, menatap Vulcan dengan pandangan 
bangga. 

"Ha...! Sudah terlambat, brengsek! Kamu anak nakal... apakah kamu tahu siapa aku...? 
Jangan pernah berpikir tentang hanya pergi ke penjara karena ini ... Anda sudah selesai. F * 
ck... beraninya kamu... " 

Baik Vulcan dan Park Chul-Young bingung, melihat Chun berbicara tentang posisinya. 

'Apakah bocah ini mengira dia semacam dewa atau semacamnya? Apa yang membuatnya 
begitu percaya diri? ' 

Tentu saja, sangat mengesankan bahwa Chun adalah pelari dua periode sebagai politisi di 
Korea, tetapi tidak ada gunanya menjadi sombong di depan Vulcan, yang memiliki 
kekuatan yang cukup untuk menggulingkan dewa. 'Kekuatan' Chun kecil-kecilan di banyak 
tingkatan yang berbeda, dan hanya berpengaruh di Korea. 

Vulcan bingung, melihat Chun menjadi tinggi dan perkasa, mempercayai otoritasnya 
sebagai seorang politikus. 

'Apakah Park yang cerdik, atau orang ini hanya idiot?' 

Vulcan dengan serius merenungkan apa yang harus dia lakukan dengan pria yang 
menggonggong padanya seperti anak anjing kecil. 

Pada saat itu, dia merasakan kekuatan jahat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya 
mendekati Bumi dan ekspresinya mengeras. 

Dia telah memblokir serangan kekuatan Kegelapan setidaknya empat kali. 

Itu adalah situasi serius di mana tiga dari empat serangan secara pribadi dipimpin oleh 
iblis dengan kekuatan yang hampir sekuat Duke of the Demons, dan mereka berada di level 
800-an. 

Tetapi kekuatan jahat yang dia rasakan kali ini lebih kuat dari yang pernah dia rasakan 
sebelumnya. 

Kekuatan yang begitu kuat dan mengerikan sehingga tidak bisa menjadi apa pun selain 
Raja Iblis Agung yang memimpin serangan ini sendiri. 

'Jika aku harus mengatakan ini melegakan ... apakah itu di tengah lautan.' 



Berbeda dengan serangan yang telah terjadi di kota-kota selama ini, kali ini, dia merasakan 
kekuatan di tengah Samudra Pasifik, dan Vulcan menghela nafas lega. 

Jika dia terbang sekarang, dia akan bisa menghentikan mereka menyebarkan bencana di 
tempat lain. 

Ketika Vulcan selesai memproses semua ini di kepalanya, dia mempertimbangkan untuk 
mengenakan set pakaian tuan jahat, tetapi menyadari itu tidak perlu. 

Park Chul-Young telah melihatnya dengan kekuatan luar biasa dan Chun akan ditangani 
setelah pertarungannya dengan iblis. 

Tetap saja, dia ingin menunjukkan pada Chun siapa yang dia hadapi, terutama ketika dia 
menjadi tinggi dan perkasa, menuntut rasa hormat untuk siapa dia. 

Vulcan ingin menunjukkan kepada mereka siapa cucunya yang dirusak. 

"Chun Dong-min, Park Chul-Young." 

Vulcan memanggil saat dia membuka jendela inventaris dan muncul di pakaian iblisnya. 

Itu pemandangan yang cukup untuk keduanya, melihat seorang lelaki tua yang 
mengenakan pakaian kasual berganti menjadi pakaian iblis dengan sekejap mata. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Park, yang telah mengharapkan ini selama ini, 
menundukkan kepalanya dan menutup matanya, sementara Chun, yang dengan 
sombongnya menunjuk jari yang menuduh ke Vulcan, menatapnya dengan bodoh. 

Kemudian, Vulcan berbicara. 

"Tunggu di sini. Percakapan ini belum selesai. " 

Vulcan melemparkan Mantra Pelacakan pada Chun Dong-Min, memecahkan jendela kantor, 
dan terbang dengan kecepatan cahaya. 

Chun masih belum bisa memproses semuanya. 

Dia ternganga bodoh ke jendela yang pecah dan membuat suara gagap. 

Park, yang telah melihat sosok Chun yang bodoh, berdiri dan menjatuhkan dirinya di sofa. 

"Idiot ..." gumam Park. 



Chapter 123 
Max Level Newbie Bab 123 'Sial. Apa ini... dan mengapa kakiku tidak bergerak? ' 

Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, ketakutan muncul di benaknya yang tidak 
dapat dia mengerti, tetapi dia bukanlah orang yang bisa tetap tenang dalam situasi seperti 
ini. 

Dia tidak suka bagaimana dia berlutut seperti ini ketika dia berada dalam posisi yang selalu 
membuatnya memandang rendah orang lain. 

Chun kembali ke orang tua itu. 

Sepertinya dialah yang harus menyelesaikan masalah. 

Kamu siapa, orang tua? 

"Hei, apakah putramu Chun Yu-Hyun dari Kelas Dua duduk di kelas lima di Sekolah Dasar 
TaeHan?" 

"..." 

Orang tua ini tidak menjawab pertanyaannya. 

Chun marah, kesal dengan kekasaran lelaki tua itu dan membalasnya. 

"Apa yang kau bicarakan? Mengapa Anda tiba-tiba berbicara kepada saya? Siapa kamu?" 

"Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Hei, Park. Apakah dia orangnya? Benar, bukan? " 

"Ya, ya, Pak!" 

"Sekarang, lihat di sini, Park. Apa di dunia ini Anda... HEY! Apa-apaan ini... ugggh! " 

BANG. BANG. BANG. 

Chun dibuat bingung dengan sikap Park, karena itu tidak cocok untuknya sebagai 
perwakilan kepala perusahaan terkenal di Korea. 

Chun telah mencoba untuk memarahi orang tua itu, mengira dialah penyebab semua 
kekacauan ini, dan terbang ke arah pukulan yang diarahkan dengan kuat. 

Park, yang selama ini menonton, menutup matanya. 

'Ah ... pria itu ... kenapa dia tidak bisa menangkapnya lebih cepat?' Dia pikir. 



Park Chul -- Young mengira semuanya akan berakhir dengan damai selama Chun Dong-Min 
datang, tapi semuanya salah. 

Orang tua pemarah kotor itu ... tidak, tunggu. Park bahkan tidak yakin apakah dia benar-
benar orang tua. 

Ngomong-ngomong, monster yang pemarah itu tampak seperti sedang dalam suasana hati 
yang lebih buruk dari sebelumnya, dan sepertinya hukuman Chun tidak akan berakhir 
dalam waktu dekat. 

Chun mendengus menyakitkan dengan setiap pukulan dan meringkuk seperti udang. 

Park Chul-Young memandang dengan mata ketakutan dan membuat kesalahan dengan 
melakukan kontak mata dengan lelaki tua itu. Dia segera membuang muka, ketakutan. 

'F ***. Di mana anak sialan saya mempelajari kebiasaan buruk... dan di atas semua itu, 
mengapa dia harus terlibat dengan seorang anak yang kebetulan berhubungan dengan 
lelaki tua itu...? ' 

Jika saja dia selamat hari ini, Park Chul-Young berencana untuk mengalahkan putranya 
untuk memberinya pelajaran. 

Tetapi Chun Dong-Min memiliki pemikiran yang berbeda. 

Dia selalu memiliki lebih banyak kedengkian daripada Park Chul-Young. 

Juga, tidak seperti Park, yang telah berbicara lama dengan Vulcan selama 24 jam berturut-
turut, dia hanya dipukuli selama tiga puluh menit terakhir. Akan membutuhkan sesuatu 
yang lebih keras, atau hukuman yang lebih lama baginya untuk tunduk pada Vulcan. 

"Hei! Anda b  llsh  tting orang bodoh tua! Apa kamu tahu siapa aku? Ugh... f * ck you... Begitu 
aku keluar dari sini... agh .. Gah...! Aku akan membunuh.... Hei! Saya Chun Dong-Min, politisi 
dua periode yang melayani! Kamu mengacaukan orang yang salah! " 

'Apa yang sedang terjadi di dunia ini.' 

Vulcan berhenti dengan pemukulannya. 

Chun tampak menyedihkan, mencoba menindas Vulcan dengan otoritas sosialnya dan 
Vulcan berhenti untuk menatap Chun. 

Park dengan cepat menangkapnya hanya dengan Vulcan yang melatih kekuatannya di sana-
sini dan segera merendahkan dirinya, menyadari tempatnya, tetapi orang ini sepertinya 
tidak mengerti sama sekali. 



Vulcan diam-diam bertanya-tanya apakah dia harus memukul politisi dua periode ini lebih 
keras dan membuatnya menyadari kesalahannya, atau apakah akan ada cara lain untuk 
menghukumnya. 

Chun Dong-Min melihat reaksinya dan mengira ancamannya telah berhasil. 

Dia menggigil kesakitan tetapi pada saat yang sama, menatap Vulcan dengan pandangan 
bangga. 

"Ha...! Sudah terlambat, brengsek! Kamu anak nakal... apakah kamu tahu siapa aku...? 
Jangan pernah berpikir tentang hanya pergi ke penjara karena ini ... Anda sudah selesai. F * 
ck... beraninya kamu... " 

Baik Vulcan dan Park Chul-Young bingung, melihat Chun berbicara tentang posisinya. 

'Apakah bocah ini mengira dia semacam dewa atau semacamnya? Apa yang membuatnya 
begitu percaya diri? ' 

Tentu saja, sangat mengesankan bahwa Chun adalah pelari dua periode sebagai politisi di 
Korea, tetapi tidak ada gunanya menjadi sombong di depan Vulcan, yang memiliki 
kekuatan yang cukup untuk menggulingkan dewa. 'Kekuatan' Chun kecil-kecilan di banyak 
tingkatan yang berbeda, dan hanya berpengaruh di Korea. 

Vulcan bingung, melihat Chun menjadi tinggi dan perkasa, mempercayai otoritasnya 
sebagai seorang politikus. 

'Apakah Park yang cerdik, atau orang ini hanya idiot?' 

Vulcan dengan serius merenungkan apa yang harus dia lakukan dengan pria yang 
menggonggong padanya seperti anak anjing kecil. 

Pada saat itu, dia merasakan kekuatan jahat yang belum pernah dia rasakan sebelumnya 
mendekati Bumi dan ekspresinya mengeras. 

Dia telah memblokir serangan kekuatan Kegelapan setidaknya empat kali. 

Itu adalah situasi serius di mana tiga dari empat serangan secara pribadi dipimpin oleh 
iblis dengan kekuatan yang hampir sekuat Duke of the Demons, dan mereka berada di level 
800-an. 

Tetapi kekuatan jahat yang dia rasakan kali ini lebih kuat dari yang pernah dia rasakan 
sebelumnya. 

Kekuatan yang begitu kuat dan mengerikan sehingga tidak bisa menjadi apa pun selain 
Raja Iblis Agung yang memimpin serangan ini sendiri. 

'Jika aku harus mengatakan ini melegakan ... apakah itu di tengah lautan.' 



Berbeda dengan serangan yang telah terjadi di kota-kota selama ini, kali ini, dia merasakan 
kekuatan di tengah Samudra Pasifik, dan Vulcan menghela nafas lega. 

Jika dia terbang sekarang, dia akan bisa menghentikan mereka menyebarkan bencana di 
tempat lain. 

Ketika Vulcan selesai memproses semua ini di kepalanya, dia mempertimbangkan untuk 
mengenakan pakaian master jahat di mana Park dan Chun tidak akan melihatnya, tetapi 
menyadari bahwa itu tidak perlu. 

Park Chul-Young telah melihatnya dengan kekuatan luar biasa dan Chun akan ditangani 
setelah pertarungannya dengan iblis. 

Tetap saja, dia ingin menunjukkan pada Chun siapa yang dia hadapi, terutama ketika dia 
menjadi tinggi dan perkasa, menuntut rasa hormat untuk siapa dia. 

Vulcan ingin menunjukkan kepada mereka siapa cucunya yang dirusak. 

"Chun Dong-min, Park Chul-Young." 

Vulcan memanggil saat dia membuka jendela inventaris dan muncul di pakaian iblisnya. 

Itu pemandangan yang cukup untuk keduanya, melihat seorang lelaki tua yang 
mengenakan pakaian kasual berganti menjadi pakaian iblis dengan sekejap mata. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Park, yang telah mengharapkan ini selama ini, 
menundukkan kepalanya dan menutup matanya, sementara Chun, yang dengan 
sombongnya menunjuk jari yang menuduh ke Vulcan, menatapnya dengan bodoh. 

Kemudian, Vulcan berbicara. 

"Tunggu di sini. Percakapan ini belum selesai. " 

Vulcan melemparkan Mantra Pelacakan pada Chun Dong-Min, memecahkan jendela kantor, 
dan terbang dengan kecepatan cahaya. 

Chun masih belum bisa memproses semuanya. 

Dia ternganga bodoh ke jendela yang pecah dan membuat suara gagap. 

Park, yang telah melihat sosok Chun yang bodoh, berdiri dan menjatuhkan dirinya di sofa. 

"Idiot ..." gumam Park. 



Chapter 124 
Max Level Newbie Bab 124 

Level Maksimal Newbie -- [Go Devilman (5)] ch. 123 

Di tengah Samudra Pasifik, di mana bahkan tidak ada bagian terkecil pun dari daratan yang 
dapat ditemukan dengan mata manusia normal, ada setitik baju besi merah yang 
mengambang di atas gelombang laut. 

"Syukurlah aku tidak terlambat." Vulcan menghela nafas lega karena Raja Iblis belum turun 
ke Bumi. 

Bahkan jika dia sedikit terlambat kali ini, itu tidak akan menyebabkan banyak masalah 
seperti saat iblis-iblis itu mendarat di tengah kota. 

Tetap saja, Anda tidak pernah tahu. 

Akan selalu baik baginya untuk ditempatkan sebelumnya. 

Selain itu, lawannya kali ini adalah Raja Iblis, bukan musuh level 800 yang dia temui selama 
ini. 

Dia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. 

Vulcan ingat apa yang Honus dan Hoculus katakan padanya tentang Raja Iblis. 

'Jika dia cukup kuat untuk menyerang dunia manusia, itu berarti dia memiliki kekuatan 
yang terlihat bahkan di antara iblis ... dan dia jauh lebih kuat dari raja iblis manapun.' 

Vulcan telah mendengar bahwa iblis yang mengganggu dunia manusia tidak dapat 
menggunakan kekuatan mereka sepenuhnya, tetapi dia tidak dapat menahan perasaan 
cemas karena dia tidak tahu persis apa artinya itu. 

Vulcan mengira mereka akan jauh lebih kuat dari apa yang dikatakan Filder padanya. 

Dia menarik Pedang Petirnya ketika dia telah memproses semua ini. 

Dia kemudian menyalurkan kekuatan penuhnya ke dalam pedang, memanggil energi dari 
Pedang Petir yang besar. 

PSSSZZZZTTTT 

Thunder Blade meledak seperti aliran cahaya. 

Ledakan itu tampaknya cukup untuk mengoyak langit, membuat takut burung-burung di 
udara dan menyebabkan mereka terbang ke arah yang berbeda. 



Bilah yang tumbuh mencapai langit tak berujung berhenti tumbuh pada satu titik 1 
kilometer kemudian. Kemudian mulai menyusut kembali seolah-olah waktu berputar balik. 

Vulcan mengontrak Thunder Blade sehingga dia tidak akan membuang energi untuk 
mengendalikannya dan meminimalkan kerusakan yang ditimbulkannya. 

Kemudian, mencapai minimumnya sebagai batang kekuatan emas 20 meter. 

Bahkan ombaknya terlihat seperti diselimuti cahaya keemasan yang akan membutakan 
mata manusia normal. 

Vulcan, yang melayang di atas lautan seperti adegan di film laga, mulai fokus. 

'Aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian begitu dia datang melalui portal.' 
Pikiran Vulcan. 

Dia berharap Raja Iblis akan memimpin serangan itu sehingga dia bisa menyelesaikan ini. 

  * 

Marahamka, Raja Iblis dari dimensi Bumi adalah bagiannya, tersenyum penuh antisipasi. 

Dia telah dengan sempurna menaklukkan dua dari tiga dunia manusia yang ada di dimensi 
tempatnya berada, dan yang ketiga akan segera berada di tangannya juga. 

Dia melihat sekeliling, menenangkan kegembiraannya. 

"Jadi... ini Bumi, ya? Saya menantikan ini. " Dia berkata pada dirinya sendiri dengan suara 
rendah yang terdengar di sekitarnya. 

"Oh, Setan Besar ..." kata suara yang mengecewakan. 

Raja Iblis Marahamka mengerutkan kening dan mendongak. 

Dia sedang mempertimbangkan untuk menghancurkan siapa pun yang telah berbicara 
sebelum melihat, tetapi amarahnya mereda begitu dia melihat bahwa itu adalah penasihat 
favoritnya, Duke Mallom. 

"Apa itu?" 

"Aku sangat kasar untuk mengatakannya.... Tapi tidakkah kamu akan mempertimbangkan 
untuk melanjutkan serangan ini? " 

W HOOOOSH 

Marahamka segera memanggil pakaian kerajaan apinya. Mallom menelan ludah dan 
menahan diri dari apa yang akan dia katakan selanjutnya. Marahamka merengut padanya. 



"Aku membiarkannya pergi kali ini karena itu kamu. Tidak ada kesempatan kedua lain kali. 
" 

"..." 

Mallom menundukkan kepalanya, terlihat seolah dia masih ingin mengatakan sesuatu. 
Marahamka merasakan amarahnya meningkat sekali lagi. 

Bahkan di antara iblis yang pemarah dan mudah marah, Marahamka adalah salah satu yang 
terburuk. 

Dia berpikir untuk mematahkan leher bocah itu segera, tetapi mengingat kesetiaannya, 
Marakahma tidak bertindak atas kemarahannya. 

Marakhama sendiri adalah iblis, tetapi iblisnya adalah anak nakal yang tidak bisa 
dipercaya. Mereka egois, tamak, dan segera melarikan diri ketika mereka mengira hidup 
mereka dalam bahaya. 

Mallom adalah satu-satunya yang memiliki kata 'setia' pada namanya. 

Mrakama tahu Mallom turun tangan karena dia benar-benar khawatir. 

'Jika aku mengirim tiga adipati tetapi tidak pernah mendengar kabar dari mereka ... aku 
mengakui bahwa dia akan jauh lebih kuat daripada manusia lain yang pernah kutemui.' Dia 
berpikir sambil menggaruk dagunya. 

Untuk dua dunia terakhir yang dia ambil alih, itu cukup bagi iblis kelas tinggi untuk pergi 
dan menghancurkan segalanya. Tapi itu tidak terjadi di dunia ini. 

Dia agak mengerti mengapa Mallom khawatir. 

Tapi ini bukanlah situasi di mana Marahamka bisa mundur hanya karena beberapa 
pengikutnya telah terbunuh. 

Hanya ada satu dunia tersisa sampai seluruh dimensi akan dikendalikan oleh sihir hitam. 

Dia akan menyerah jika dia mengalami kesulitan memasuki dunia manusia sejak awal, tapi 
sekarang dia ada di sini, akan tepat untuk menyerang dengan kekuatan penuh. 

'Tentu saja, akan berbeda jika itu adalah dunia dengan dewa. 

Dia tidak merasakan energi yang dia lakukan dari dunia yang dilindungi oleh dewa. Bahkan 
jika ada makhluk tertinggi, mereka hanya akan setara dengan dewa kecil yang melindungi 
dunia. 

Dia akan bisa mengelolanya bahkan jika kekuatannya terbatas. 



Begitu dia menenangkan sarafnya yang telah diganggu Mallon, dia memberi perintah. 

Buka portal dimensi. 

"Ya pak!" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only K IIIWAAAAACCCCKKKK 

K UUUAACCCKK 

Segera setelah perintah MāraHamka menimpa mereka, setidaknya 10.000 setan kecil 
kehilangan nyawa. Sihir gelap yang dibuat oleh semua darah, tubuh, dan Raja Iblis 
Marahamka bercampur menjadi satu dan membentuk saluran sihir jahat yang menjijikkan. 

Kekuatan aneh berputar dengan suara gemuruh seolah-olah itu membusuk ruang itu 
sendiri. 

Saat itu, jalan menuju Bumi terbuka. 

Itu adalah portal yang cukup kuat untuk menahan sihir hitam. 

"Ayo pergi! Ikuti aku!" Dia berteriak. Dia mulai berlari dengan kecepatan yang tidak 
mungkin untuk ukuran iblis seperti dirinya. 

Namun mereka tidak bisa masuk ke dunia manusia ketiga. 



Chapter 125 
Max Level Newbie Bab 125 C RACK! 

Mereka belum pernah melihat kekuatan seperti ini. 

Cahaya yang menyilaukan telah menghancurkan portal. 

"... Apa ..?" 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Bagaimana dengan Yang Mulia? 

Setan-setan kecil mulai berbicara dengan suara pelan, sementara otoritas yang lebih tinggi 
mencoba menenangkan mereka dengan memukul kepala mereka. 

Mallom, yang tidak memperhatikan keributan itu, hanya melihat ke portal yang hancur, 
terlihat seolah-olah dia telah kehilangan semuanya. 

'Aku tidak percaya ini ... portal yang cukup kuat untuk menahan Raja Marahamka 
dihancurkan ... ini bukan pekerjaan dewa kecil ...' 

  * 

Marahamka dengan percaya diri melintasi portal seolah-olah tidak akan terjadi apa-apa, 
tetapi dia tidak menyeberang ke Bumi tanpa rencana dalam pikirannya. 

Dia telah melemah, jadi jika dewa kecil yang gigih menyerangnya, itu pasti akan 
mempengaruhinya. 

Jadi dia memanggil semua kekuatan sihir gelapnya untuk memperkuat tubuh fisiknya, 
sambil menembakkan percikan api untuk mempertahankan diri dari serangan tak terduga. 

Namun, Marahamka tidak tahu. 

Dia tidak tahu bahwa yang menunggunya bukanlah dewa kecil biasa, tetapi cukup kuat 
untuk benar-benar menjadi dewa. 

P PPPSSSSZZZZTT 

P OOOOWWW 

Pedang yang menyala datang ke arahnya dengan kekuatan luar biasa. 

Itu menembus pertahanannya dengan sedikit emas dan Marahamka bingung. 



Itu adalah kekuatan dan kecepatan yang melampaui harapannya Itu adalah semacam 
tekanan yang membuatnya berpikir bahwa dia berada di dunia yang membeku dan hanya 
pedang yang bergerak. 

Dia secara otomatis merespon dengan membuat percikan api di bawah kakinya dan 
ditembakkan ke atas. 

Tapi dia agak terlambat. 

Gaaaah! 

B AAAAM! 

Itu adalah semacam kekuatan yang cukup kuat untuk mengiris kakinya dan 
menghancurkan portal. 

Ekspresi Marahamka mengeras. 

Dia bisa langsung tahu. 

Ini bukan dewa yang nyata. 

Kekuatannya memiliki kekurangan yang cukup banyak dibandingkan dengan para dewa. 

Dia mungkin cukup kuat hanya untuk menjadi setengah dewa. 

Dia memiliki kekuatan magis yang mengerikan. 

Bahkan jika sosok ini tidak memiliki kekuatan dewa, itu lebih dari cukup untuk melawan 
dewa dan masih menang. Kekuatan ini menekannya. Keras. 

Marahamka menatap sosok itu, Vulcan, seolah dia tidak bisa mempercayainya. 

Dia tidak bisa mengerti apa identitas orang ini. 

'Mengapa! Mengapa dia tidak memiliki kekuatan dewa dengan kemampuan yang dia miliki? 
Mengapa?!' 

Meskipun dia setengah dewa, dia memiliki kekuatan satu. 

Lalu mengapa dia menjalani kehidupan yang tenang di dunia manusia, dan tidak diangkat 
sebagai dewa? 

Marahamka, yang sama sekali tidak mengharapkan situasi irasional seperti ini, berteriak 
frustrasi, bingung. 

"Aaaaaaggggghhhhh!" 



Dia merasa seolah-olah dia akan mati lemas jika dia tidak berteriak. 

Dia tertekan dengan situasinya, dan menyesali tindakannya. 

'Jika dia adalah dewa, itu akan menjadi jelas ... maka ini tidak akan pernah terjadi.' 

Dia seharusnya mendengarkan Mallom. 

Jika Marahamka puas dengan menaklukkan dua dunia, ini tidak akan berakhir dengan nada 
konyol seperti itu. 

Tidak ada gunanya menyesal sekarang. 

Portal yang menghubungkannya kembali ke Dunia Bawah dihancurkan, jadi tidak ada cara 
baginya untuk kembali hidup. 

Ini bukanlah lawan yang bisa dia lawan dengan kekuatannya yang melemah. 

Dia dengan cepat mencoba memanggil apa yang tersisa dari Sihir Hitamnya untuk 
menyerang untuk terakhir kalinya. 

P SSSZZZZZTT 

Aliran energi emas tanpa henti tumbuh lebih lama. 

Setelah melihat kontraknya kembali, Marahamka melepaskan keinginan untuk hidup. 

Namun, dia tidak ingin sia-sia mengakhirinya di sini. 

Dia adalah Raja Iblis, Iblis yang telah menaklukkan dua dunia manusia. 

Dia menolak untuk dikalahkan seperti ini demi reputasinya. 

Dia menutup matanya dan berkonsentrasi. 

Vulcan menatapnya dengan takjub. 

Dia telah mengharapkan Marahamka datang menyerang dengan kekuatan penuh ketika dia 
berteriak, tapi sekarang dia tampak seperti sudah menyerah. 

Vulcan menggunakan Skill Scanning untuk melihat apakah dia merencanakan sesuatu. 

[Raja Iblis dari 3 Dunia] 

[Kecenderungan: Benar-benar jahat, pemarah] 

[Potensi: Tinggi] 



* Raja Iblis yang kuat. 

* Dia adalah musuhmu. 

* Dia ingin mengutuk dunia ini. 

Jendela Pindai-nya masih sama. 

Dia khawatir iblis itu berniat jahat, tetapi tampaknya tidak seperti itu. 

Namun, Vulcan masih tidak bisa menghilangkan perasaan aneh itu. 

Jika semuanya normal, Marahamka seharusnya lebih kuat darinya. 

Dia tidak seharusnya menurunkan kewaspadaannya bahkan jika Marahamka seperti ini. 

Dia memanggil semua energi yang dia bisa di Pedang Guntur dan mengarahkannya ke Raja 
Iblis Marahamka. 

Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi bahkan sebelum dia bisa mendekat. 

P OOOOOWW 

Tubuh Raja Iblis meledak berkeping-keping seperti tomat matang yang jatuh ke lantai. 

Vulcan dengan cepat mengayunkan pedangnya ke arah yang berbeda, mencoba menangkis 
potongan tubuh iblis yang akan terbang ke arahnya, tetapi tidak ada apa-apa. 

Potongan tubuh Raja Iblis telah menghilang ke udara tipis. 

Vulcan bingung. 

Dia menyarungkan pedangnya dan melihat sekeliling. 

"..." 

'apa itu tadi? Apakah dia bunuh diri? ' 

Sepertinya tidak ada penjelasan lain. 

Raja Iblis tidak dihancurkan oleh serangannya. 

Ada jarak antara pedangnya dan tubuh Raja Iblis. 

Lalu apakah itu benar-benar bunuh diri? 

Apakah dia berpikir bahwa lebih baik menghancurkan dirinya sendiri daripada dibunuh 
oleh Vulcan? 



'Ini aneh ...' 

Vulcan menggelengkan kepalanya, memikirkan tawa dingin dan keras yang penuh 
kejahatan. 

Tentunya, iblis tidak begitu saja menghancurkan dirinya sendiri. 

Siapapun yang mendengar tawa akan mengatakan hal yang sama. 

Dia memikirkan semua pikiran ini ketika tiba-tiba, sisa-sisa iblis yang melayang di udara 
menyebar. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only W HOOOSH 

Itu bukanlah energi gelap yang sama yang dia rasakan dengan Raja Iblis, tapi asap dengan 
Sihir Hitam mulai menyebar. 

Wah! 

Vulcan memanggil api dan mencoba untuk membakar Sihir Hitam, tapi itu menyebar ke 
seluruh planet dengan kecepatan tinggi sehingga dia tidak bisa menghentikannya. 

Energi gelap menyebar ke seluruh penjuru bumi seolah-olah Bumi telah dilaminasi di 
dalamnya. 

Tubuh Vulcan menggigil dan dia menggigil. 

Kemudian, pada saat itu, dia bisa mendengar suara Raja Iblis. 

Marahamka. 
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-- Meskipun aku ...... Marahamka ...... mati di sini ...... tanah ini juga akan ...... dikutuk, dan 
kesakitan selamanya ....... 

"......." 

Sungguh suara yang menyeramkan sehingga Anda tidak ingin mendengarnya lagi. 

Dengan kata-kata terakhir itu, keheningan datang, tetapi Vulcan tidak bisa melepaskan 
kata-kata terakhir di pikiran ini. 

Vulcan melihat sekeliling. 

Energi gelap lebih tebal dari sebelumnya. 

Tapi hanya itu. 

Sepertinya tidak ada masalah. 

Daripada mengkhawatirkan ketidakpastian, hal baiknya adalah Raja Iblis itu pasti sudah 
mati. 

Itu bukanlah situasi yang buruk. 

Tapi Vulcan tidak bisa melepaskan perasaan buruk ini darinya, dia terus melayang di 
udara. 

Chakk-chackk-chak-chak. 

Helikopter datang untuk melaporkan si Manusia Iblis. 

Bahkan ketika semua orang sedang terburu-buru untuk melapor, Vulcan sepertinya tidak 
bergerak. 

Dengan itu pertempuran dengan Raja Iblis telah berakhir, dan Bumi sepertinya telah 
diselamatkan. 

Tapi itu bukanlah akhirnya. 

Kutukan Raja Iblis akan segera dimulai. 

  * 



Beberapa saat setelah Raja Iblis meninggal. 

Dunia berubah dengan cepat. 

Karena energi gelap yang menyebar saat Raja Iblis meninggal, berton-ton monster lahir di 
Bumi. 

Beberapa hewan menjadi monster, dan monster baru lahir dengan sendirinya dari energi 
gelap. 

Dan iblis kecil juga keluar dari portal. 

Bumi sedang kacau saat para tamu tak diundang ini datang. 

Itu mungkin untuk menyingkirkan monster dengan senjata modern. 

Tetapi untuk menyingkirkan semua monster dan iblis dalam sekejap itu mustahil, dan 
sekarang umat manusia harus hidup dalam ketakutan setiap hari saat mereka berada 
dalam perang dunia. 

Dan itu bukanlah akhir. 

Ketika yang kuat muncul sesekali, seperti monster besar di mitos kuno. 

Tidak ada yang bisa dilakukan orang. 

Satu-satunya cara untuk mengalahkannya adalah dengan berperang seolah-olah itu adalah 
perang, tapi itu tidak semudah kelihatannya. 

Sungguh melegakan bahwa pahlawan kita 'Manusia Iblis' bisa menyingkirkan monster-
monster ini, tapi mustahil bagi satu orang untuk menjaga keamanan seluruh dunia. 

Saat monster meningkat dari hari ke hari, umat manusia berada dalam krisis besar. 

Itu sangat mengerikan sehingga itu benar-benar kutukan seperti yang dikatakan Raja Iblis. 

Jika Bumi menjadi seperti ini, dunia akan menjadi sia-sia seperti yang diinginkan 
Marahamka. 

Tapi ternyata tidak. 

Energi baru keluar untuk melawan energi gelap ini. 

Perubahan telah terjadi di Bumi. 

Energi Ajaib, kekuatan mistik ini bermunculan di seluruh dunia. 



Sama seperti alam yang memurnikan dirinya sendiri, Bumi menolak Energi Gelap dan 
menemukan keseimbangan. 

Dan orang-orang yang terpengaruh oleh kekuatan ini muncul. 

Penyihir, master, dan orang-orang dengan kekuatan khusus mulai bermunculan. 

Mereka terkejut dengan kekuatan khusus mereka dan bertarung dengan sengit melawan 
monster. 

Ada orang yang kehilangan nyawanya, dan ada yang menjadi lebih kuat saat mereka 
bertarung. 

Mereka yang kita sebut 'pahlawan' semakin banyak keluar, dan pahlawan ini melindungi 
dunia. 

Para 'pahlawan' atau yang biasa disebut 'penjaga' telah memulai era baru, 150 tahun 
berlalu bersama mereka. 

  * 

Aaaaaaah! 

Seorang wanita muda cantik dengan rambut panjang tiba-tiba berteriak. 

Semua orang di sekitarnya memandangnya dan melihat apa yang membuatnya menjerit. 

Sebuah portal hitam berada di tengah kota. 

Sepertinya dia berteriak karena iblis akan segera keluar untuk memakan manusia. 

Tapi semua orang tenang dan diam. 

"Hah, apakah dia baru saja berteriak karena itu?" 

"Aku meragukan itu." 

"Ya, ini bukan pertama kalinya melihatnya" 

"Hei, ada apa denganmu?" 

"Ah maaf. Saya terkejut karena itu hanya muncul di depan mata saya. " 

Wanita muda itu meminta maaf dan pergi. 

Semua orang akan panik Jika itu saat kutukan raja iblis baru saja dimulai tetapi sekarang 
setelah 150 tahun semuanya berbeda. 



Ada tentara di mana-mana di seluruh negeri. 

Dan ada ratusan penjaga nasional yang berjaga-jaga. 

Mereka bergantian melindungi warga sepanjang hari. 

Juga Korea Selatan memiliki penjaga yang cukup banyak sehingga kemungkinan kerusakan 
mendekati 0 persen. 

Seperti yang diharapkan, portal itu berada di bawah kendali para penjaga dan orang-orang 
sepertinya tidak peduli sekarang. 

Jenderal kelas B dari pasukan penjaga Han Jaehyeon memerintahkan, "Cepat dan aktifkan 
portal." 

"Ya pak" 

Dua penjaga pergi ke portal. 

Mereka mulai berkonsentrasi dan energi sihir mulai mengalir di dalam portal hitam. 

Beberapa portal membutuhkan waktu 2 ~ 3 hari sampai ia aktif. 

Ini akan membuang-buang waktu untuk menunggu sehingga mereka berniat untuk 
menarik keluar iblis. 

Setelah beberapa saat, iblis jahat muncul dari portal. 

Setan kecil dengan kulit merah dan ekor runcing. 

Setan dengan trisula melihat sekeliling dengan kebingungan dan berseru. 

"Hah? Dimana saya?" 

"Di neraka." 

Han Jaehyun menyilangkan tangan ini dengan sebuah jawaban. 

Kemudian leher lima setan berputar dan mereka semua mati. 

Retak-retak-retak. 

Setan lainnya panik karena mereka melihat teman-teman mereka mati mendadak. 

"Aaahh! Lari!" 

"Mereka lebih kuat dari kita! Jalankan untuk hidupmu! " 



Tapi mereka sudah dikepung oleh para penjaga. 

Setan-setan itu berteriak dengan sia-sia dan mati dalam sekejap. 

Itu sama untuk semua iblis lain yang keluar kemudian. 

Beberapa iblis berbahaya memang keluar, tapi mereka bukan tandingan wali kelas B Han 
Jaehyun yang menggunakan psikokinesis. 

Dia mengendalikan kekuatan sihir dan menangani iblis dengan mudah. 

Setelah satu jam pembantaian, portal hitam itu menghilang. 

Para penjaga menghela nafas lega dan berkata, "Wah, akhirnya." 

"Yah, itu hanya yang lemah seperti yang kita harapkan." 

"Aku akan makan daging saat mendapatkan bonusku ......." 

"Diam. Lee Kyungwoo menunggu dengan dua orang lagi sampai tim bangkai datang. Aku 
akan membawa kru dan menyelesaikan tugas kita. " 

"Ya pak." 

Sebelumnya, iblis dan monster dianggap sebagai bahaya. 

Tetapi setelah diketahui bahwa batu ajaib di tubuh mereka memiliki energi yang sangat 
besar, mereka kembali dikenal sebagai sumber daya generasi berikutnya. 

Karena itu beberapa akan mencuri beberapa mayat, tapi Lee Kyungwoo adalah bawahan 
wali yang dipercaya Han Jaehyun. 

Tanpa ragu dia melanjutkan perjalanannya. 

Orang-orang yang menyaksikan pemandangan pertempuran ini semua pergi. 

Sulit untuk mengatakan bahwa itu damai atau tidak. 

Fakta bahwa dunia ini berbeda dari yang diinginkan raja iblis adalah satu-satunya hal yang 
harus dikatakan. 

Tidak semua bebas dari kutukan Raja Iblis. 

Negara-negara maju seperti AS atau Eropa 99,9 persen bebas dari setan dan monster tetapi 
negara-negara lemah masih menderita. 

Mereka tidak punya pilihan selain memberikan semua hak bangkai, tetapi negara-negara 
maju tidak cukup melindungi mereka karena mereka hanya tertarik pada sumber daya. 



Mereka akan mundur ketika monster besar muncul untuk menghemat daya dan tanpa 
malu-malu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan setelah semuanya 
berakhir. 

Negara-negara dunia ketiga ingin meludahi perwakilan jahat ini, tetapi karena negara 
mereka bisa dihancurkan hanya dengan monster menengah, mereka tidak punya pilihan 
selain menahan amarah mereka. 

Tapi ada harapan bagi mereka. 

Devilman yang menyumbangkan hidupnya selama 200 tahun untuk perdamaian adalah 
satu-satunya harapan. 

Orang-orang tergila-gila pada Devilman setiap kali dia melenyapkan monster raksasa yang 
akan muncul beberapa kali dalam setahun. 

Sekarang popularitasnya semakin meningkat karena dia lebih sering muncul belakangan 
ini. 

Beberapa orang yang kurang ajar akan berkata 'Ada begitu banyak kerusakan yang telah 
dialami Devilman terlambat.', Tetapi mereka akan menghilang setelah beberapa saat 
karena kritik dari orang-orang. 

Vulcan juga menyukai minat dan cinta mereka. 

Setelah setiap anggota keluarga meninggal dan cucunya bisa menjaga dirinya sendiri, 
Vulcan memalsukan kematiannya dan memulai hidup baru. 

Biasanya dia akan menikmati hidupnya sebagai gelandangan kaya, dan sebulan sekali dia 
akan kembali ke Devilman dan melindungi dunia dari monster berbahaya. 

Uang, ketenaran, wanita, dan kepentingan umum. 

Dia menjalani kehidupan yang menakjubkan. 

'Hari-hari tenang juga bagus ...... tapi ini juga tidak buruk.' 

Sama seperti itu, Vulcan menikmati setiap bagian yang bisa didapat seseorang. 

Sebisa mungkin dia akan mengatakan bahwa dia adalah orang paling bahagia di seluruh 
dunia. 

Tapi....... 

Karena tidak ada yang bertahan selamanya, setelah kematian Raja Iblis Vulcan hidup setiap 
hari dengan kebosanan. 



"Mendesah......." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia menghela nafas panjang. 

Mengumpulkan mobil super seperti mainan, membeli seluruh tim bisbol, dan semuanya 
tidak lagi menyenangkan. 

Satu-satunya saat dia bersenang-senang adalah ketika dia pergi keluar untuk menangani 
monster, tetapi mereka juga hanya akan berada sekitar level 200. 

Orang-orang yang masih bukan tandingannya meskipun dia mengalami cacat dan debuff. 

Saat Vulcan melakukan semua yang dia bisa di dunia, dia menjalani kehidupan yang tidak 
berarti, dan kehilangan tawa dan keaktifannya hari demi hari. 

Lalu suatu hari, 

Dia berbaring di tempat tidur terbaik dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"...... Sudah waktunya aku pergi." 
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<43. Dunia Baru> 

Bar Kota Belrung buka 24/7, dan selalu ada di sana seperti mercusuar untuk menyambut 
penduduk yang lelah setelah berlatih. Tapi selalu ada pengecualian sesekali. 

Itu karena seseorang bernama Vulcan yang datang setiap beberapa tahun sekali setiap kali 
dia bosan, dan ketika dia datang, 6 zona akan berkumpul, mengambil alih bar dan 
mengobrol saat mereka memperpanjang sambutan mereka. 

Namun, situasinya sedikit berbeda ketika Vulcan berkunjung kali ini. 

Para administrator Kota Belrung berkumpul di luar biasa di lapangan gerbang timur. 

Mereka sedang minum-minum sambil menyaksikan Fielder dan Madorgi bersaing satu 
sama lain, yang saling menyerang seolah-olah mereka akan membunuh satu sama lain. 

Thump thump thump! 

Sihir multi-atribut dari Fielder terus digunakan, dan kekuatan internal dari semua sisi. 

Serangan Fielder tampak seperti serangan gabungan dari beberapa prajurit dan penyihir, 
tapi Madorgi tidak menyerah begitu saja. 

Dia langsung menciptakan ratusan lapisan perisai, yang memberinya waktu untuk segera 
menggali tanah untuk menghindari serangan itu. 

Kemudian, tanpa muncul ke permukaan, dia memulai sejumlah sihir fantasi dan sihir yang 
menyerang pikiran. 

Karena Fielder berada di level yang sedikit lebih tinggi dari Madorgi, dia tidak mengalami 
kerusakan tanpa daya, tetapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terganggu. 

Fielder mencoba untuk fokus dan mencari tahu langkah Madorgi selanjutnya, dan Madorgi, 
di tanah, juga terus menerus berpikir tentang bagaimana dia dapat merusak Fielder dari 
jarak jauh. 

Itu adalah kompetisi yang sulit dilihat di semua Babak 1, atau bahkan Babak 2 juga. 

Tapi bagi mereka yang menonton, mata mereka dipenuhi rasa bosan. 



Berner menggelengkan kepalanya sedikit untuk mengalihkan pandangannya dari 
keduanya, lalu menatap Vulcan dan berkata: "Hal itu telah terjadi sejak kau mengirim 
Madorgi ke sini." 

"Kamu terlalu kasar. Fielder sepertinya menikmatinya. " 

"Dia akan menikmatinya karena seseorang yang mirip dengan levelnya datang. Agak 
mengejutkan bahwa dia tidak merasa cukup dalam seribu tahun. " 

"Oh, ini sudah seribu tahun menurut kerangka waktu di sini." 

"Ya, perbedaannya lima kali lipat dengan Bumi." 

Dia menyesap minuman buahnya dan bertanya pada Vulcan lagi: 

"Mengapa Anda masih terikat dengan Dunia Bawah, ketika Anda terus-menerus 
membicarakan tentang bagaimana Anda akan pergi? Kamu bahkan mendapat pengakuan 
dari Hoculus, kamu seharusnya bisa pindah ke Babak 3 jika kamu mau.... " 

Berner berbicara, lalu sedikit menyeringai. 

Dia frustrasi karena Vulcan menjadi ragu-ragu, yang telah mencapai impian seumur hidup 
bahwa dia mengabdikan seluruh hidupnya untuk tidak ada apa-apa. 

Akhirnya dia menunjuk jari-jarinya dengan marah, sebelum Vulcan bisa menjawab. 

"Sialan, aku di sini melakukan semua omong kosong ini di Babak 1 mencoba menjadi Dewa 
untuk sekali, jadi kenapa kamu tidak pergi ketika kamu bisa dikirim?" 

"Wow, bukankah seharusnya kamu memperhatikan kata-katamu? Saya tidak lagi diajari 
sihir oleh Anda, Pak. " 

"Saya tahu, itulah mengapa saya tetap tenang. Jika hanya level Anda di bawah saya ...... " 

"Jika hanya?" 

"Puff, sudahlah." 

Berner melihat nyala api keluar dari seluruh tubuh Vulcan, lalu mendecakkan lidahnya dan 
memutar ekornya. 

Keajaiban Vulcan, yang berbeda dalam kuantitas dan kualitas dari mana yang dia 
hembuskan, memiliki kekuatan untuk membuat rambut seseorang berdiri tegak setiap kali 
seseorang melihatnya. 

Vulcan melihatnya dan tersenyum lembut. 

Dia berbicara dengan nada yang lewat, seolah-olah itu tidak penting. 



"Saya telah membuat keputusan. Saya akan naik ke Babak 3. " 

"Anda yakin?" 

Apakah kamu yakin? 

Benarkah? 

Para administrator yang tersebar untuk menonton kompetisi dengan cepat mendekati 
Vulcan. 

Bahkan Fielder dan Madorgi telah menghentikan pertarungan mereka untuk 
mendatanginya. 

Vulcan melihat ke sekeliling yang ramai dan tampak bingung. 

"Kenapa kalian semua seperti ini? Sepertinya terlalu berlebihan. " 

"Bukankah sudah jelas? Kami seharusnya penasaran karena Anda adalah seseorang yang 
bahkan tidak datang ke sini selama 50 tahun terakhir karena Anda mengkhawatirkan 
Bumi, lalu tiba-tiba mengatakan Anda akan ke Babak 3! " 

Vulcan mengoreksi kata-kata Heywood. 

"Ini bukan 50 tahun tapi 10 tahun, menurut waktu Bumi." 

"Oh, terserah! Pokoknya kamu bilang kamu akan pergi, kan? " 

"Baiklah." 

"Haha, akhirnya ada seseorang yang menjadi dewa di antara manusia!" 

Heywood senang seolah-olah dia sendiri akan menjadi dewa, dan orang lain memiliki 
reaksi serupa. 

Hanya Madorg yang terlihat agak tidak puas, tapi tidak ada yang peduli padanya. 

Vulcan berkata, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Kenapa kamu sangat senang?" 

"Tentu saja kami senang! Kita semua sudah menunggu momen ini sejak kamu lulus dari 
Babak 1! " 

"Tidakkah kamu harus mempertimbangkan bahwa aku mencapai itu ketika aku melewati 
Babak 2?" 

Vulcan berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya. 



Itu karena dia tidak berpikir ada banyak perbedaan apakah dia adalah dewa biasa atau 
bukan, tetapi orang lain sepertinya berpikir jauh berbeda darinya. 

"Tentu, kamu bisa mengatakan bahwa kamu setengah dewa saat menyelesaikan Babak 2, 
tapi pasti ada perbedaan apakah akan terdaftar sebagai dewa biasa atau tidak. Meskipun 
itu mungkin bukan masalah besar bagimu, Vulcan, karena kamu bisa menjadi dewa kapan 
pun kamu mau... .. " 

Fielder memotong kata-katanya. 

Tapi karena tidak ada yang mengerti maksudnya, tidak ada yang memintanya untuk segera 
menyelesaikan kalimatnya. 



Chapter 128 
Max Level Newbie Bab 128 Dan begitu pula Vulcan. 

Dia menyadari bahwa mereka yang berdiri di hadapannya adalah orang-orang yang akan 
memberikan segalanya untuk menjadi dewa tetapi tidak bisa, dan berkata dengan ekspresi 
sedikit menyesal di wajahnya. 

"Maaf, itu keluar tanpa berpikir." 

"Haha tidak. Saya tidak bermaksud mengatakannya seperti itu. " 

Fielder tersenyum lembut untuk meredakan ketegangan Vulcan, dan Vulcan juga bisa 
melepaskan sedikit beban dari pikirannya. 

Dalam suasana hangat itu, Berner menyela. 

"Tapi bukankah kamu mengatakan bahwa kamu adalah satu-satunya yang bisa melindungi 
Bumi? Kupikir kamu bilang kamu akan pergi seketika jika bukan karena itu ...... apa yang 
terjadi dengan itu? 

"Ya, kamu mengatakan itu di Bumi ....... monster yang setara dengan sekitar pemain level 
200 terkadang muncul. Bukankah itu cukup kuat tanpamu, sesuatu yang bisa disebut 
kiamat? 

Semua orang kembali menatap saat Berner dan Polken bertanya. 

Vulcan telah menjadi orang yang telah membangun kekuatan dan berjuang untuk orang 
lain, seperti keluarga, kenalan, dan dunianya, daripada bergerak untuk kepentingan dirinya 
sendiri sejak lama. 

Tidak mudah untuk berpikir bahwa dia akan pergi ke Babak 3 tanpa mempertimbangkan 

kutukan 마왕. 

Seperti yang mereka duga, Vulcan telah bersiap untuk situasi setelah dia pergi. 

Dia tersenyum lembut lalu membuka mulutnya. 

"Saya telah melatih penerus saya dengan baik." 

"Haha, tentu. Yah, tentu saja... ketika seseorang yang mirip dengan dewa sedang berlatih 
secara langsung.... Penerusmu seharusnya bisa dengan mudah mengurus masuknya 
monster kelas dua. " 

"Iya. Selama penerus itu tidak datang ke Asgard... sepertinya bukan ide yang buruk. " 



"Yah, kebanyakan mereka datang setelah menikmati semua yang ditawarkan di Dunia 
Bawah, jadi kita tidak perlu khawatir tentang itu, bukan? 

"Itu masuk akal." 

Saat 6 zona masing-masing mengucapkan beberapa kata setelah mendengar apa yang 
dikatakan Vulcan, Madorgi tiba-tiba mengajukan pertanyaan. 

"Jadi, seberapa baik trainee-mu?" 

Pertanyaannya menarik perhatian semua orang, dan mereka berhenti berbicara untuk 
melihat wajah Vulcan. 

Mereka tahu bahwa Vulcan memiliki kemampuan dan bakat di luar imajinasi. 

Tapi belajar dan mengajar pasti sesuatu yang berbeda. 

Mereka mencoba untuk menentukan seberapa berbakat Vulcan dalam mengajar dengan 
mengetahui seberapa baik trainee-nya. 

Akhirnya Vulcan membuka mulutnya untuk berbicara, yang membuat semua orang kaget 
mendengarnya. 

"Dia bisa mengurus Babak 1, kurasa." 

"......." 

"Oh, ini jelas bukan karena saya guru yang baik. Dia secara alami berbakat ....... " 

Dia memperhatikan ada sesuatu yang aneh, jadi dia dengan cepat menambahkan alasan. 

Tapi itu bukan konten ringan untuk bisa ditutup dengan kalimat alasan. 

Fielder, masih dengan ekspresi bingung di wajahnya, berusaha keras untuk mengajukan 
pertanyaan. 

"Sejauh yang aku tahu... ..kau kembali ke sini dalam 50 tahun, yang mana 10 tahun dalam 
waktu Bumi... .hanya selama waktu itu... .kau bisa menaikkan levelnya untuk dapat 
menyelesaikan Babak 1? 

"Yah... ..ya, itu benar, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, itu bukan karena saya 
guru yang baik." 

"Lalu bagaimana kamu bisa menemukan trainee yang bagus? Dia pasti memiliki bakat yang 
tidak bisa dengan mudah ditemukan di satu Dunia Bawah ...... tidak, seluruh Dunia Bawah 
...... " 

Dia tidak cukup dibandingkan dengan Vulcan. 



Bagaimanapun, dia adalah monster yang berhasil melewati Babak 1 dalam 5 tahun. 

Tapi, hanya karena dia tidak sebagus Vulcan, bakatnya bukanlah sesuatu yang bisa 
diremehkan. 

Lagipula, peserta pelatihan itu tidak akan mendapat bantuan dari sistem. 

"Haha, makhluk abnormal yang terus-menerus muncul dari Bumi ...... itu pasti tempat yang 
tidak diketahui ......." 

Vulcan menyetujui kata-katanya sampai batas tertentu. 

Trainee-nya pasti orang paling berbakat di dunia, yang dia temukan dengan menerbitkan 
iklan 'Looking for a trainee' secara global, tapi... .. 

'Aku juga tidak tahu ada manusia dengan potensi terbaik ......' 

Vulcan mengamati 7 administrator, termasuk Fielder, dengan kemampuan pemindaiannya. 

Dengan jendela sistem yang dapat mengetahui lebih banyak detail dari sebelumnya, dan 
indeks potensial. 

Sistem memiliki evaluasi yang tidak baik, karena hanya Fielder yang memiliki level 'tinggi', 
dan yang lainnya memiliki level 'menengah-tinggi'. 

Bahkan potensi Blue Dragon Blue Wind yang telah dikonfirmasi sebelumnya tetap berada 
di "tinggi", sehingga kita bisa melihat cukup tanpa pertimbangan mendalam betapa 
hebatnya manusia memiliki potensi "terbaik". 

Seperti yang dikatakan Berner, dia adalah makhluk abnormal. 

Tentu saja, dia tidak merasa tidak nyaman hanya karena trainee-nya adalah makhluk 
abnormal. 

Sebaliknya, karena dia belajar begitu cepat, sangat nyaman dan menghibur baginya untuk 
mengajar, yang membuatnya mengajar lebih banyak daripada yang direncanakan. 

Jadi dia berpikir untuk menghabiskan lebih banyak waktu musim panas dengan trainee, 
tetapi Vulcan akhirnya melepaskan pikiran itu. 

Awalnya, dia tidak yakin, tapi sekarang dia yakin. 

Dia bukan lagi hanya manusia Bumi, yang mencoba menghindari pertarungan yang tidak 
perlu. 

Dia tidak bisa lagi menekan perasaan bahwa dia ingin mencari kekuatan yang lebih kuat, 
dan pergi ke tempat orang yang lebih kuat berada. 



'Akan lebih baik jika aku tidak tahu Babak 3 ada ....... aku tidak bisa menahan diri selain 
pergi jika ada.' 

Ketika seseorang berhenti bahkan di tengah permainan, rasanya tidak enak, jadi dia tidak 
bisa menyerah di sini. 

Dia sakit dan lelah berjuang untuk dunia, untuk melindungi orang lain. 

'Sekarang semua itu ...... aku bisa serahkan pada trainee-ku.' 

Vulcan tersenyum, memikirkan trainee-nya yang akan memainkan peran sebagai 
pahlawan, bukan dirinya. 

Lalu katanya kepada para pengurus Kota Belrung, termasuk Fielder. 

"Pokoknya begitu, kamu tidak akan melihatku untuk sementara waktu." 

  * 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Saat Vulcan bertekad untuk naik ke Babak 3. 

Ada seseorang dengan beberapa langkah ke depan, menghadap Hoculus. 

Seseorang yang melintasi Gerbang Ujian yang hancur dengan tawa ringan. 

Wajah orang tua, dan otot yang sangat berkembang yang tidak cocok dengannya. 

Di atas segalanya, wajah jelek yang menempel di dekat perutnya sangat mengesankan. 

Akan lebih baik untuk berpikir bahwa dia adalah monster, bukan penduduk Babak 2. 

Orang tua dengan penampilan mengerikan itu menatap Hoculus, dan membuka mulutnya 
untuk berbicara. 

"Aku akan memberitahumu keinginan saya." 
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Level Maks Newbie ch. 127 

ep.43 Dunia Baru pt. (2) 

Itu adalah nada yang tidak memiliki rasa hormat sedikit pun pada dewa. 

Namun, Hoculus tidak menegur sikapnya. 

Dia tidak mengharapkan rasa hormat sejak awal. 

Menyaksikan energi absurd dan rakus siap meledak di dalam dirinya, mengharapkan rasa 
hormat berlebihan. 

Ekspresi Hoculus mengeras saat dia melihat orang tua itu. 

'Sungguh campuran yang menjijikkan ...' 

Dia yakin lelaki tua itu telah menggunakan segala cara yang tidak senonoh untuk 
menciptakan kembali tubuhnya Hoculus, yang telah melihat lelaki tua itu sebentar, 
berbicara perlahan. 

"Apakah kamu mencoba membuat keinginan bahkan tanpa lulus ujian?" 

"Ya itu betul. Saya harus mendobrak pintu itu dan mengikuti tes, bukan? Baik. Beri aku 
apapun. Aku akan mengurusnya dan segera kembali. " 

Pria ini sangat percaya diri. 

Hoculus tidak bisa menyalahkannya. 

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kekuatan lelaki tua itu adalah yang terkuat 
yang pernah dia lihat di antara manusia yang datang untuk ditantang. 

'... Bahkan lebih kuat dari Vulcan. Ujian ini... hanyalah salah satu bentuk ritual baginya. ' 

Menjadi orang yang bertanggung jawab, Hoculus memanggil iblis. 

Ini adalah yang paling kejam di 'Light in the Dark', level tersulit di Babak 2. 

Bahkan setengah dewa dan prajurit paling berani pun takut pada mereka, tetapi lelaki tua 
itu tidak terlihat terlalu gugup. 

Bahkan, dia tersenyum. 



Itu seperti senyuman anak laki-laki sebelum makan besar. 

Orang tua itu melompat ke dalam kerumunan iblis sebelum Hoculus bisa mengatakan 
apapun. 

BAAAAAAAAAAM 

B OOOOM 

B AAAAM 

Hanya butuh tiga serangan. 

Setan kehilangan nyawa mereka hanya dengan dua pukulan dan satu tendangan. 

Dengan kata lain, ada perbedaan besar antara kedua gaya tersebut. 

Tapi Hoculus sama sekali tidak terkejut. 

Dia telah mengharapkan ini 

Dia menghela nafas, dan memandang orang tua itu, tampak terganggu. 

'Jika dia mencoba naik ke Babak 3...' 

Dan apa yang harus dia lakukan jika orang tua itu diterima sebagai dewa? 

Hoculus merenungkan apa yang mungkin bisa dia lakukan untuk memimpin seseorang 
yang begitu jahat dan mengerikan ke jalan yang benar. 

Tidak semua orang yang diurapi sebagai dewa memiliki sifat yang baik. 

Beberapa dipenuhi dengan keserakahan, sementara yang lain egois atau berhati dingin. 

Namun, tidak ada satu orang pun yang tampaknya mustahil untuk berubah seperti orang 
tua ini. 

Sampai-sampai dia bertanya-tanya apakah lelaki tua itu benar-benar dari dunia manusia. 

Tapi ini bukanlah akhir. 

Sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. 

"Haha ... Astaga .. kau membuat ini tak tertahankan bagiku." 

KEGENTINGAN. 

C RUUUNCCHH . 



Setelah pertempuran selesai, lelaki tua itu memandangi mayat iblis dengan lapar. Dia 
kemudian mengangkat mayat-mayat itu, membawanya ke mulutnya dan mulai mengunyah. 

"Apa... Apa?" Hoculus berteriak, bingung tapi lelaki tua itu sepertinya tidak peduli. Dia 
mengoyak mayat seperti pemotong dan menyerapnya. 

Tumpukan mayat itu lebih besar dari orang tua itu sendiri, tetapi dia terus makan, dan 
Hoculus melihatnya seolah-olah itu adalah sihir. Setelah dia selesai makan, lelaki tua gila 
itu bersendawa keras dan tersenyum puas. 

Lalu, dia berbicara. 

"Izinkan saya mengatakan ini lagi. Saya memiliki keinginan untuk membuatnya. " 

  

Hoculus berdiri dengan tenang di kuil. 

Dia tampak khawatir dan lega pada saat bersamaan. 

Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. 

"... .. Kurasa ini lebih baik." 

Orang tua itu tidak naik ke Babak 3 karena dia khawatir. 

Dia hanya mengucapkan keinginannya dan pergi dengan tenang. 

Tidak -- keinginannya sendiri sedang diteleportasi ke tempat lain, jadi tidak tepat untuk 
mengatakan dia telah pergi dengan diam-diam atas kemauannya sendiri. 

Bagaimanapun, situasinya berakhir lebih baik dari yang dia pikirkan. 

Tempat dia dipindahkan adalah tempat Hoculus tidak peduli apakah orang tua itu 
membuat malapetaka. 

'Di satu sisi ... itu tempat terbaik yang cocok untuknya.' 

Meski begitu, dia tidak bisa mengerti mengapa lelaki tua itu pergi ke tempat berbahaya 
dengan kemauannya sendiri. 

Dia bahkan tidak ingin mengerti kenapa. 

Hoculues menggelengkan kepalanya dengan keras, seolah-olah dengan sengaja ingin 
melupakan kenangan masa lalu. 

'Saya mau istirahat....' 



Dia tidak menggunakan banyak kekuatannya, tapi dia sangat lelah. 

Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menarik garis di udara. 

Sebuah cahaya biru meledak dari udara tipis mengikuti garis yang dia tarik di udara, dan 
portal sihir telah selesai. 

Dia menghela nafas dalam-dalam dan hendak melangkah masuk, memegangi dahinya 
dengan tangan kirinya, ketika dia merasakan seseorang datang ke kuil sekali lagi. 

Hoculus sedikit mengernyit, tidak ingin berurusan dengan apa pun ketika dia perlu 
istirahat sekarang. 

Namun, begitu dia melihat siapa yang masuk, dia langsung merasa lebih baik. 

Hoculus menyeringai ramah, karena sudah lama sejak terakhir kali dia tidak melihat 
pendatang baru itu. 

Vulcan! Selamat datang!" 

  * 

Tidak seperti perjalanannya ke Babak 1, yang dilakukan setiap beberapa tahun sekali 
dalam waktu Bumi, Vulcan jarang mengunjungi Babak 2. 

Itu terutama karena tidak ada orang yang sedekat itu dengannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia tahu Hoculus dan Honus meskipun baik 
darinya, tapi keramahan mereka sedikit berlebihan bagi Vulcan. 

Itulah mengapa keduanya bertemu dalam waktu yang lama. 

Namun, mereka tidak memiliki banyak hal untuk diisi. 

Vulcan dengan tenang menikmati hari-harinya setelah pertempuran dengan Raja Iblis, dan 
Hoculus juga memiliki tugas sehari-hari, jadi tidak ada yang istimewa untuk dibicarakan. 

Tentu saja, ada sedikit konflik dengan lelaki tua tadi, tapi Hoculus tidak ingin 
membicarakannya sekarang. 

Sebaliknya, dia mulai berbicara tentang kenalan yang mereka kenal bersama. 

"Saya melihat. Saya mengharapkan Blue Winds datang, dan sama dengan Clutus... " 

"Ah, baiklah .. Kupikir dia akan menjadi dewa suatu hari nanti. Siapa tahu? Dia mungkin 
lebih kuat dari Anda. Ha ha" 



Chapter 130 
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Vulcan berkata, sedikit bingung. 

Itu bukan masa lalu yang memalukan, tapi dia mendengarnya sebagai cara untuk 
mengatakan bahwa Vulcan telah hidup malas sementara juniornya sudah dewasa selama 
ini. 

Vulcan tidak terlalu peduli. 

Ada banyak waktu. 

Dia hanya harus bekerja keras juga jika dia naik ke Babak 3. 

Vulcan memikirkan monster di Babak 3, yang ia harapkan berada pada level yang sama 
sekali berbeda dari Babak 3, dan dengan cepat angkat bicara. 

"Kalau begitu, haruskah kita mengejar saat kita beralih ke Babak 3?" 

"Hmm, baiklah. Saya rasa tidak banyak yang bisa kita bicarakan. Saya pikir Honus ingin 
berbicara dengan Anda lebih dari saya. " 

"Ah... masalahnya..." 

"Haha, bagaimanapun, ayo pergi. Aku baru saja akan menuju ke sana. " 

Hoculus membuat portal seperti yang dia lakukan sebelumnya, dan mendalami dengan 
santai. 

"Ikuti aku." 

Tidak seperti Hoculus yang bergerak cepat, Vulcan sedikit ragu-ragu. 

Dia telah mempersiapkan dirinya untuk ini sejak dia membesarkan penerus, tetapi dia 
merasa gugup sebelum melanjutkan ke level berikutnya. 

Selain itu, ini sedikit berbeda dari yang terjadi di Babak 2. 

Saat itu, dia tidak punya pilihan selain beralih ke Babak 2, hanya agar dia bisa 
menyelamatkan dunia. 

Sekarang, keputusannya untuk naik ke Babak 3 adalah untuk memuaskan keinginannya 
sendiri. 

Tentu saja dia akan merasa berbeda tentang ini. 



"Yah... Kurasa itu tidak akan terlalu berbeda. Saya akan menjadi Pemula lagi, dan menjadi 
Level Maks dari sini jika saya bekerja cukup keras. " 

Vulcan menghela nafas pendek dan memanggil sihirnya untuk menghilangkan 
kecemasannya. 

Dia kemudian melompat ke portal. 

Dia merasa pusing. Lalu, ada cahaya yang begitu terang sehingga sulit untuk membuka 
matanya. 

Saat dia hendak mengangkat tangannya untuk menyembunyikan wajahnya dari cahaya 
yang sepertinya menembus matanya, Vulcan menyadari sekelilingnya telah berubah dan 
perlahan membuka matanya. 

Dan, seperti yang diharapkan, suara alarm keras terdengar di telinganya. 

D ING! 

* Dapatkan persetujuan dari Dewa Tinggi, yang memerintah Asgard dan semua dunia 
manusia. 

Ini adalah kondisi yang sangat abstrak. 

Vulcan tidak terlalu peduli tentang ini. 

Babak 2 memiliki misi abstrak dengan baik. 

Selain itu, jika dia tidak menjadi yang terbaik dalam berburu dan berlatih di semua Babak 
3, tidak mungkin Dewa Tertinggi ini tidak akan menyetujuinya sejak awal. 

Setelah Vulcan selesai memikirkan hal ini, dia melihat sekeliling ke sekelilingnya. 

"Whoa..." dia tidak bisa menahan untuk tidak berteriak. 

Itu adalah pemandangan indah yang belum pernah dia lihat sebelumnya. 

Ada hutan yang terawat baik penuh dengan bunga dan pepohonan, dan ada hewan 
misterius dan lucu berkeliaran di sekitar hutan. 

Bahkan dia, yang tidak memiliki sedikitpun pengetahuan di bidang seni, tidak bisa 
mengalihkan pandangan dari air mancur dan patung yang indah di sekelilingnya. 

Seolah-olah dia berjalan ke 'surga' yang disebutkan dalam kitab suci. 

Vulcan berkeliaran di sekitar surga, terganggu oleh keindahannya. Dia kemudian 
mengalihkan perhatiannya ke dewa yang sedang memakan buah yang tampak lezat yang 
dipetik dari pohon. 



* Dewa yang menguasai Dimensi Romero. Memiliki banyak pengetahuan tentang angin. 

Itu adalah level yang jauh lebih tinggi darinya. 

Vulcan kembali ke akal sehatnya. 

'Benar ... ini adalah Babak 3 ...' 

Vulcan hampir saja lengah, terganggu oleh pemandangan indah di sekitarnya. 

Namun, ini bukan waktunya untuk menikmati pemandangan. 

Dia adalah seorang master seni bela diri, seorang pesulap yang sangat ingin mencapai level 
berikutnya seperti 6 zona yang selalu berusaha untuk menjadi lebih kuat. 

Vulcan sudah merasakan kemenangan manis melawan makhluk yang lebih kuat darinya 
setelah menjadi lebih kuat, jadi surga seperti dia tidak ada artinya baginya. 

Dia memandang Hoculus, yang telah berdiri di sampingnya tanpa sepatah kata pun 
sepanjang waktu. 

"Awal Babak 3 sangat mengesankan. Tapi itu bukan tempat untukku. " 

Vulcan menarik napas dalam-dalam dan menambahkan, "Sekarang, ke arah mana tempat 
berburu?" 

"Hmm?" 

Hoculus memandang Vulcan seolah-olah dia tidak mengerti apa yang sedang dia bicarakan. 

Berpikir Hoculus tidak memahaminya, Vulcan mengulangi pertanyaannya. 

"Aku akan mencoba dan mulai berburu monster sekarang. Kemana saya harus pergi? " 

"Tidak ada hal seperti itu di Babak 3." 

"... Permisi?" 

Aku berkata, tidak ada hal seperti itu. 

Vulcan ternganga karena respon yang tidak terduga. Melihat dia bingung, Hoculus 
menambahkan, "Oh, benar. Anda awalnya manusia. Itulah mengapa kamu tidak tahu... " 

Vulcan mengangguk dua kali dan masih terlihat bingung dan Hoculus terus menjelaskan. 

"Seluruh tempat ini... maksudku .. semua Babak 3, seperti ini -- surga tanpa akhir. Ini 
seperti tempat peristirahatan para dewa. Jadi tidak ada yang namanya tempat berburu. " 



"Hah? Bagaimana itu bisa terjadi..? Bukankah Asgard adalah tempat yang memiliki 
segalanya untuk mempersiapkanmu menjadi lebih kuat? " 

"Ya itu betul." 

"Kalau begitu... bukankah Babak 3 harus sama? Mungkin monster, yang akan membantu 
dengan pengalaman kehidupan nyata, atau ramuan ... lagian, bukankah seharusnya ada hal-
hal seperti itu? " 

"Bukan begitu." 

"..." 

Vulcan terdiam mendengar jawaban tegas Hoculus dan menatapnya. 

Hoculus memahami permintaan diamnya untuk penjelasan, jadi dia terus berbicara dengan 
jelas. 

"Sepanjang Babak 1 dan Babak 2, ada ruang untuk perbaikan fisik. Dengan kata lain, Anda 
seperti wadah yang tidak lengkap... tetapi, begitu Anda cukup terampil untuk mencapai 
Babak 3 dengan cara apa pun, hampir tidak mungkin bagi Anda untuk berkembang secara 
fisik. Tentu saja, Anda mungkin berkembang sedikit, tetapi itu adalah batas Anda. Ah, Anda 
adalah seorang pemain, jadi segalanya akan berbeda untuk Anda... " 

"...." 

"Bagaimanapun, itu akan sulit, mencoba untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan 
dengan latihan atau pertarungan hardcore. Juga, tidak mungkin memanggil dewa, setan, 
atau monster untuk melawan Anda. Kecuali jika Anda sendiri yang menyerang dunia iblis, 
tentu saja... " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Lalu bagaimana saya bisa tumbuh lebih kuat?" 

Hoculus terdiam di bawah tatapan tegasnya. 

Setelah beberapa detik yang membuat frustrasi Vulcan, Hoculus bertepuk tangan dan 
membiarkan tangannya perlahan-lahan jatuh ke samping. 

Kemudian, apa yang dilihat Vulcan selanjutnya adalah lingkungan baru yang menakjubkan, 
seolah-olah mereka telah memasuki dunia baru. 

Vulcan menatap kosong ke arah Hoculus, dewa yang menguasai lima dunia yang berfungsi 
secara terpisah di tangannya. Vulcan kemudian mendengar suara terngiang di telinganya. 

"Ini adalah lima dunia di bawah kekuasaan saya di Dimensi Myers. Mereka adalah dunia 
manusia yang saya kuasai. " 



"..." 

"Berkuasa atas duniamu sendiri. Kemudian, jika Anda mendapatkan kepercayaan mereka ... 
Anda akan tumbuh lebih kuat. " 
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<44. Pakaian yang Tidak Pas> 

Itu menyimpulkan kata-kata Horculus. 

Vulcan memiliki perasaan campur aduk tentang tanggapan yang tidak dia duga, dan dia 
mencoba mengajukan beberapa pertanyaan tetapi Horculus menggelengkan kepalanya dan 
berkata, "Maaf, tapi aku punya beberapa hal yang merepotkan ........ aku ingin sedikit santai. 
Harap tunggu sebentar di sini sementara saya meminta orang lain untuk menjelaskan 
secara detail, bukan saya. " 

Bukannya dia bisa terburu-buru ketika mengatakan semua itu. 

Vulcan mencoba untuk menahan rasa ingin tahunya yang meningkat dan melihat Horculus 
pergi. 

Beberapa dewa di sekitarnya menatapnya dengan ekspresi tertarik di wajah mereka, tetapi 
Vulcan tidak peduli. 

Dia hanya ingin seseorang menjelaskan semuanya dengan cepat untuknya. 

Untungnya, harapannya terkabul dalam waktu singkat. 

Area itu dipotong tajam seperti terakhir kali, lalu sebuah pintu biru persegi panjang 
muncul. 

Ketika Vulcan melihat siapa yang keluar dari sana, dia hampir mengerutkan kening 
wajahnya. 

"Lama tidak bertemu, Vulcan. Kita akan berbicara untuk waktu yang lama, jadi mengapa 
kita tidak pindah ke suatu tempat untuk berbicara. " 

Hornus, adik laki-laki Horculus, berkata sambil menepuk jenggot panjangnya. 

  * 

"Jadi itu tentang di sini · obyek 

"· ............... Ya, sampai batas tertentu." 

Seperti yang diharapkan Vulcan, Hornus memiliki penjelasan yang sangat panjang. 

Jika dia mencoba meringkas poin utama untuk menjelaskan, itu akan selesai dalam 
beberapa menit. 



Tetapi karena Hornus memiliki jenis ucapan khusus, penjelasannya berlangsung lebih dari 
1 jam dan berakhir ketika hampir mencapai 2 jam. Vulcan harus berusaha keras 
menyembunyikan kebosanannya. 

'Jauh lebih nyaman ketika aku mendengar tentang Asgard dari Tuan Fielder ......' 

Dibandingkan dengan Hornus, dia menyadari betapa bagusnya Fielder dalam menjelaskan. 

Vulcan menutup matanya sejenak untuk menyimpulkan dan meringkas bagian penting dari 
apa yang dikatakan Hornus. 

'Akhirnya alasan mengapa mereka memanggil master ke Asgard ... adalah untuk 
menciptakan dewa ... untuk melindungi Dunia Bawah dari setan.' 

Ratusan dan ribuan dimensi. 

3 ~ 5 Dunia Manusia di setiap dimensi. 

Dan satu Dunia Iblis di setiap dimensi yang waspada untuk sebuah peluang. 

Peran dewa adalah untuk melindungi Dunia Manusia dari Dunia Iblis, yang merupakan 
poin kunci dari apa yang dikatakan Hornus. 

Vulcan berpikir sampai sini, membuka matanya dan mengajukan pertanyaan kepada 
Hornus. 

"Jadi, alasan mengapa Anda memanggil master dari semua dimensi ke Asgard juga karena · 
obyek "Iya. Untuk menciptakan dewa sebanyak mungkin... ..karena jumlah dewa jauh lebih 
sedikit dibandingkan dengan jumlah dimensi yang harus dilindungi. Meskipun tidak semua 
Dunia Iblis cukup kuat untuk menyerang Dunia Manusia .... Kamu tidak pernah tahu kapan 
mereka akan meningkatkan kekuatannya, kan? " 

"Tentu. Jadi apakah Bumi diserang karena tidak ada cukup dewa? " 

"........ Sungguh memalukan menyaksikan planet ini diserang, tapi tak seorang pun bisa 
mengabaikan dunia yang mereka pimpin, pergi dan membantu dimensi lain." 

"Tidak, aku tidak bermaksud menyalahkanmu. Bagaimanapun, ini sudah diurus. Saya 
penasaran. Bisakah saya mengajukan beberapa pertanyaan lagi? " 

Saat dia mengatakan ini, Vulcan berusaha keras untuk tidak tertawa. 

Dia merasa lucu bahwa dia masih memiliki pertanyaan untuk ditanyakan ketika dia sudah 
melalui penjelasan yang panjang. 

Hornus mengangguk, dan Vulcan menanyakan pertanyaan yang ada dalam pikirannya, satu 
per satu. 



"Jadi para dewa di Babak 3 masing-masing memiliki satu dimensi untuk diurus? Dan 
mereka meningkatkan kekuatan mereka melalui kepercayaan orang-orang di Dunia 
Bawah? " 

"Itu benar sekali. Mereka mendapatkan kekuatan ilahi melalui kekuatan iman yang berasal 
dari rasa hormat dan cinta banyak orang, yang dengannya mereka melindungi dunia. Dewa 
Perkasa berkata bahwa para dewa bisa menjadi sesuatu yang lebih kuat ketika mereka 
mengumpulkan cukup kekuatan dewa, tapi kurasa belum ada dewa dengan level seperti 
itu. " 

"Dengan kekuatan Raja Perkasa, tidak bisakah dia menghancurkan segalanya, termasuk 
Dunia Iblis? Permintaan keduaku... .jadi dengan kemampuan untuk mengubah waktu dalam 
sebuah dimensi, dia bisa dengan mudah mengurus raja iblis ...... " 

"Dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan dunia ini. Menjaga banyak dunia selain 
dunia yang kita tangani ........ kekuatannya mempengaruhi Dunia Manusia, itulah sebabnya 
para iblis, termasuk raja, tidak bisa datang dengan mudah, dan jika mereka melakukannya, 
mereka akan datang status daya sangat rendah. 

"Lalu sebaliknya, tidak bisakah para dewa menyerang Dunia Iblis lebih dulu? Dari apa yang 
aku tahu ....... untuk dewa sekuat Horculus, aku yakin mereka cukup kuat untuk 
mengalahkan raja iblis dalam hitungan detik. " 

Itulah yang paling membuat penasaran Vulcan. 

Sebenarnya, dia kecewa pada Babak 3 saat dia mendengarkan penjelasan Hornus 
sepanjang waktu. 

Alasan mengapa dia meninggalkan Bumi adalah karena keinginan dan kesenangannya, dan 
bagi Vulcan, untuk merasa senang adalah untuk terus mengembangkan dirinya, dan 
bertarung dengan musuh yang lebih kuat dalam ketegangan. 

Tentu saja, menurut Hornus, dia bisa mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dengan 
menjaga Dunia Bawah, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang dia pikirkan. 

Bisa dibilang, itu adalah sesuatu yang tidak terlalu berbeda dari apa yang selama ini dia 
lakukan di Bumi sampai sekarang. 

'Aku datang ke sini karena aku muak menjadi manusia iblis di Bumi · Kumpulan foto keren'. 
' 

Sekarang dia tidak hanya harus melindungi Dunia Bawah, tetapi juga memerintah atas 
mereka, menciptakan keyakinan di dalamnya. 

Itu membosankan dan terlalu banyak hanya dengan mendengarnya. 

Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan seperti itu. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tidak masalah apakah Horculus bisa 
mengalahkan raja iblis, atau tidak. 

Yang penting adalah apakah dia juga bisa langsung pergi ke Dunia Iblis untuk bertarung. 

Namun, untuk kekecewaannya, Hornus menjawab berbeda. 

"Tidak! Tidak pernah dalam sejuta tahun! " 

Hornus berkata dengan tegas, tidak seperti sebelumnya. 

Vulcan terkejut dengan ledakan tiba-tiba itu, dan ketika dia mencoba mengatakan sesuatu, 
Hornus dengan cepat menyela. 

"Tidakkah kau berpikir untuk menyerang Dunia Iblis sendirian. Seperti bagaimana raja 
iblis menjadi lebih lemah ketika mereka menyerang Dunia Manusia, ada batasan besar bagi 
para dewa ketika mereka memasuki Dunia Iblis. Dan kekuatan raja iblis semuanya berbeda 
menurut masing-masing Dunia Iblis. Jika kamu bertemu salah satu dari mereka ...... " 

"· ................" 
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Max Level Newbie Bab 132 "Dan iblis, termasuk raja, pada akhirnya akan beregenerasi 
setelah mereka dibunuh, jadi tidak ada gunanya menghukum mereka. Mereka terlahir 
dengan keajaiban Dunia Iblis. Tentu saja, butuh waktu cukup lama bagi seorang raja baru 
untuk lahir, tapi konyol untuk menyerbu lapangan secara langsung untuk kedamaian 
sesaat. " 

Hornus berbicara, lalu berhenti sebentar, dan menambahkan dengan wajah paling tegas 
yang pernah ada. 

"........ Hanya mengatakannya, tapi tidak pernah berpikir untuk pergi ke Dunia Iblis. Anda 
adalah dewa resmi mulai sekarang. Bukan sosok yang saleh, tapi sosok yang nyata. Ingatlah 
bahwa banyak kehidupan Dunia Manusia bergantung pada tangan Anda, dan hargai hidup 
Anda. Yah... .. hanya ada beberapa dewa yang tahu caranya. " 

"······Baik." 

Vulcan tidak bisa membantu tetapi mengangguk pada peringatan tegas Hornus. 

Begitulah cara Vulcan memulai hidupnya di Babak 3. 

  * 

Vulcan membutuhkan sedikit waktu sebelum ditunjuk ke dimensi setelah secara resmi 
dipromosikan ke posisi dewa. 

Dia tidak tahu banyak untuk bisa mengambil dimensinya sendiri. 

Dengan bantuan Horculus, Vulcan dapat mengamati bagaimana beberapa dewa mengelola 
Dunia Bawah, dan menyadari bahwa itu adalah tugas yang sulit. 

Horculus, yang menjabat sebagai dewa selama lebih dari 20.000 tahun, menunjukkan 
kinerja yang sangat luar biasa. 

Kadang-kadang, dia adalah saudara laki-laki, atau ayah bagi manusia di Dunia Bawah, dan 
dapat hidup dengan baik tanpa ketidakcocokan. Tetapi bila diperlukan, dia menunjukkan 
martabat seorang dewa, dan mendapat penyembahan, cinta dan rasa hormat. 

Sebagaimana Vulcan melihat bahwa semua spesies termasuk manusia melanjutkan hidup 
mereka tanpa ketidaknyamanan yang besar, dia memiliki perspektif Horculus yang 
berbeda. 

Di sisi lain, sahabatnya yang baru-baru ini menjadi dewa, Klutus, nampaknya begitu banyak 
berderit sehingga memalukan untuk dibandingkan dengan Horculus. 



Dia tidak bisa membiarkan perselisihan antar manusia terjadi, jadi dia ikut campur pada 
pasangan pada awalnya, kemudian di penghujung hari, dia melakukan hal-hal yang tidak 
sama atau sama, dan dia mengomel di mana-mana. 

Dia sama sekali tidak cukup untuk menjadi dewa yang bisa diandalkan orang. 

'Tingkat kekuatan Dewa pasti rendah ....... meskipun waktu mereka sebagai pemimpin 
sangat berbeda.' 

Ketika dia berbicara dengan Klutus, yang datang ke Asgard untuk bersantai, terlihat bahwa 
dia tidak bisa bersantai. 

Dia tertawa kecil, melihat wajah Klutus yang menggerutu yang mengeluh bahwa akan lebih 
baik jika dia tidak melakukan apa-apa. 

Tetapi dia tidak bisa tertawa terlalu banyak karena dia pikir itu bisa menjadi masa 
depannya juga. 

'Haruskah saya mengatakan bahwa saya tidak akan melakukannya?' 

Vulcan berpikir sejenak, tetapi dia tidak bisa memerankannya. 

Dimensi yang akan dia tuju diperkirakan akan diserang oleh tentara raja iblis. 

Jika dia berpaling, dimensi itu akan hancur dalam beberapa tahun. 

Selain itu, dia tidak memiliki urusan khusus untuk dilakukan jika dia tidak mengambil 
posisi sebagai dewa. 

Tidak masuk akal untuk mengalahkan monster kecil di Babak 1, Babak 2, dan dia bahkan 
tidak berpikir untuk kembali ke Bumi. 

'Aku lebih suka menjadi tuhan, aku muak dengan Bumi · obyek 

Vulcan berpikir keras untuk menjadi sepositif mungkin. 

Faktanya, tanpa beban 'memerintah Dunia Bawah' di pundaknya, rasanya tidak terlalu 
buruk untuk hidup sebagai dewa resmi. 

Berpikir tentang kesegaran dari apa yang belum pernah dia lakukan, dan keberadaan 'level 
kekuatan dewa' baru yang akan ditambahkan, dia pikir itu akan jauh lebih menyenangkan 
daripada hari-hari ketika dia menghabiskan waktu tanpa arti di Bumi. 

Selain itu, apa yang Horculus katakan setelah mendekatinya diam-diam mengangkat beban 
besar dari bahunya. 



"Setelah Anda ditempatkan pada posisi dewa, jangan berpikir bahwa Anda perlu 
menyempurnakan segalanya. Dimensi Anda akan aman dari Dunia Iblis hanya dengan 
kehadiran Anda ...... Kekuatan untuk mengalahkan raja iblis yang lemah dan kepribadian 
yang baik. Jika ada yang memiliki ini, mereka tidak akan dibatasi untuk menjadi dewa. " 

Vulcan akhirnya bisa membuat keputusan dalam pikirannya, dan secara resmi menjadi 
dewa beberapa hari kemudian. 

'Akhirnya saya mencapai level empat digit. Meskipun awalnya tiga digit... .. ' 

Melihat pencapaian yang dia kumpulkan sebagai dewa setengah berubah menjadi tingkat 
kekuatan dewa, dia menyadari bahwa energi yang dia gunakan sejauh ini adalah bentuk 
kekuatan yang saleh. 

Horculus mendekati Vulcan, yang sedang berpikir. 

Vulcan tersenyum, melihat Horculus yang menepuk bahunya dalam diam. 

'Dia tidak hanya bertanggung jawab atas Babak 2, tetapi harus memiliki peran merawat 
orang-orang yang baru saja menjadi dewa.' 

Dia dan 필더 berbeda dalam hal kepribadian, tetapi dia pikir mereka memiliki 

pertimbangan yang sama. 

Vulcan berkata, 

"Sekarang, saya akan melakukan yang terbaik." 

"Kamu harus. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jangan terlalu keras, karena Anda 
mungkin akan menjadi seperti Klutus dengan mencoba hal-hal yang berbeda di awal. " 

"Haha, aku akan berhati-hati." 

"Oh, dan" 

Horculus mendekatkan mulutnya ke telinga Vulcan, seolah-olah dia akan mengatakan 
sesuatu yang rahasia. 

"Sering-seringlah berkeliling di malam hari selagi bisa. Seringkali lebih baik. " 

"······Maksudnya apa?" 

"Haha, bukankah menyenangkan memiliki banyak dewa-setengah. Meskipun, tentu saja, 
tidak semua anak terlahir dengan kemampuan bawaan lahir dari ketuhanan · 

"Saya seorang pemain, jadi itu tidak akan terjadi." 



"Ya? Itu sangat buruk. " 

Horculus menjauh dari Vulcan. 

Kemudian Vulcan mengungkapkan apresiasinya kepadanya. 

"Terima kasih. Untuk kepedulian Anda dalam banyak aspek. " 

Horculus mengangkat tangannya untuk menanggapi, dan Vulcan mengeluarkan cermin 
dengan sinar misterius dari lengannya. 

Itu adalah objek yang memungkinkan Vulcan melihat seluruh Dunia Manusia dalam 
dimensi Helkium, yang dia pimpin, dan mampu membawanya kemana saja. 

Karena dia sudah tercetak, dia bisa turun ke Dunia Bawah kapan saja. 

Vulcan membuka lebar matanya dan melihat ke 4 Dunia Manusia yang dia pimpin. 

'Ini terasa aneh ·--------.' 

Vulcan akan memulai hidupnya di Babak 3, berbeda dari cara yang pernah dia bayangkan. 

Itu sebabnya dia sangat kecewa, tetapi saat dia akan memainkan peran dewa, dia memiliki 
emosi lain yang tercipta di dalam dirinya. 

Harapan. Dan kegembiraan. 

Vulcan sedikit menggigil dalam kegembiraan yang disebabkan oleh emosi dan pikirannya 
sendiri. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Oke · || Ini bukan seperti yang kubayangkan, 
tapi mari kita coba. Taipan planet ·-------- Mari kita anggap itu semacam taipan planet. ' 

WOOOOOOO 

Gedebuk 

Setelah getaran singkat, Vulcan pindah ke dimensi Helkium dengan cermin. 

Itu adalah momen bersejarah untuk menandai langkah pertamanya sebagai dewa. 

Kemudian 200 tahun waktu berlalu. 

"........HA." 

Vulcan menghabiskan setiap hari dikelilingi oleh stres. 
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[Level Maks Newbie: Munpia # 129 (Bab 44-2) -- Pakaian yang Tidak Pas (2)] 

<44. Pakaian yang Tidak Pas (2)> 

Sebenarnya pada awalnya, dia percaya diri sampai batas tertentu. 

Itu tidak seperti 'Aku bisa menguasai Dunia Bawah dengan sempurna', tapi dia pikir dia 
akan mencapai rata-rata dari apa yang dewa lain lakukan, dan Vulcan melaksanakan 
rencananya satu per satu. 

Metode yang dia pikirkan adalah memiliki 'perwakilan'. 

Seperti agama-agama di Bumi, rencananya adalah untuk menghindari menampakkan 
dirinya sebagai dewa secara langsung, tetapi terkadang mengirim utusan atau nabi untuk 
membentuk sebuah agama. 

'Aku harus muncul sekali pada awalnya untuk menunjukkan kehadiranku ....... kemudian 
jika aku menampakkan diriku sebagai wakil dewa untuk membuat struktur agama, mereka 
harus memikirkan apa yang harus dilakukan sendiri.' 

Itu bukanlah metode terbaik. 

Tapi Vulcan mengira itu akan bekerja paling baik sejauh yang dia ketahui. 

Sejak awal, Vulcan menjalani sebagian besar hidupnya sendiri. 

Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk memimpin orang, itulah sebabnya 
dia berpikir bahwa dia harus meminimalkan gangguannya sebanyak mungkin. 

'Saya akan mendirikan Vulkanisme dengan keyakinan yang sesuai. Kemudian iman akan 
dikumpulkan sampai batas tertentu. ' 

Ketika dia selesai berpikir, dia berkeliling ke empat Dunia Manusia secara berurutan untuk 
melakukan keajaiban. 

Dia mengalahkan monster ganas yang tidak bisa ditangani oleh orang-orang dari Dunia 
Bawah, dan membersihkan tanah yang penuh dengan undead berjiwa jahat. 

Selain itu, dia pergi ke setiap sudut dan sudut Dunia Bawah saat dia melakukan hal-hal baik 
yang menurut orang-orang hebat. 

Tentu saja, dia tidak melakukan semua ini tanpa alasan. 



Dia menggunakan sihir untuk membuat mereka tampak mengesankan dan sesuci mungkin, 
dengan setiap kemungkinan efek visual, penciuman, dan pendengaran. 

'Daripada menjadi tidak menginspirasi dan membosankan... ..ini akan jauh lebih efektif.' 

Dia tidak perlu melakukan ini jika tujuannya adalah untuk hanya memerintah Dunia Bawah 
dan menstabilkan mereka, tetapi ketika dia berpikir bahwa kepercayaan mereka padanya 
akan membuat tingkat kekuatan dewasanya meningkat, dia tidak bisa menahan diri tetapi 
membuatnya mengesankan. . 

Untungnya, arah Vulcan bekerja dengan cukup baik. 

"Wow! Ini keajaiban, keajaiban! " 

Dewa muncul untuk menyelamatkan kita! 

"Aagh, Vulcan. Terima kasih, terima kasih banyak telah menjaga sosok iblis jahat... .. " 

Banyak spesies intelektual termasuk manusia dari Dunia Bawah menunjukkan respon yang 
antusias. 

Kecakapan memainkan pertunjukan, yang dia pelajari sebagai pahlawan Bumi di luar 
kemampuannya, agak membantu sampai batas tertentu. 

Niatnya berhasil sampai ke titik, dan dia bisa merasakan di tulangnya bahwa banyak orang 
memujanya. 

'Ohh ...... seperti inilah rasanya menjadi dewa.' 

Dia menggigil sedikit, merasakan iman memenuhi tubuhnya. 

Pada saat itu, dia merasakan kesenangan lain yang berbeda dari pertarungan. 

Saat Vulcan merasakan kenikmatan memiliki level dewa yang meningkat, setelah bertahun-
tahun mengawasi tren Dunia Bawah, dia turun untuk berpura-pura menjadi wakil dewa. 

Dia akan mengkhotbahkan kredo 'Vulkanisme' untuk membuat lebih banyak orang percaya 
padanya dan lebih percaya padanya. 

Tentu saja, Vulcan tidak memiliki pengetahuan tentang keyakinan agama. 

Rumah tangganya tidak tertarik pada agama sejak awal, dan itu juga berkaitan dengan 
fakta bahwa dia telah kehilangan minat setelah dia menyadari bahwa 'dewa' tidak maha 
tahu dan mahakuasa. 

Tapi meski dia tidak tahu apa-apa, ada cara untuk membuat akidah yang baik. 



Vulcan berkeliling melakukan beberapa keajaiban dan perbuatan baik, mengatakan bahwa 
dia adalah wakil tuhan. 

Kemudian ketika dia mengatakan bahwa dia akan mengkhotbahkan ajaran dewa, 
kerumunan besar orang berkumpul, dan Vulcan dengan diam-diam memanggil pertapa itu. 

-- Saya menantikan kerja sama baik Anda. 

-- ...... Aku akan membantumu karena kamu memohon sebagai dewa, tapi tolong jangan 
menaruh semuanya padaku, dan luangkan waktu nanti untuk belajar. 

-- Tentu saja. Tolong ucapkan banyak kata-kata yang baik. 

Pertapa Zhang Guo menyembunyikan dirinya agar tidak terlihat oleh orang normal. 

Dia melafalkan bahwa dia dan pertapa lainnya menaruh hati dan jiwa mereka ke dalamnya, 
yang benar, lurus dan mendorong pertumbuhan bersama dari setiap orang. 

Vulcan mengulangi kata-kata Zhang Guo kata demi kata, yang dengan jelas menyebar ke 
seluruh kepalanya, dan orang-orang di Dunia Bawah sangat terkesan, tanpa petunjuk 
bahwa itu adalah pengetahuan orang lain yang keluar dari mulutnya. 

Bahkan ada orang yang meneteskan air mata, seolah menyadari sesuatu yang besar. 

Itu tidak bisa dihindari. 

Itu adalah keyakinan yang dibuat oleh banyak pertapa, yang hidup lebih dari seribu tahun 
terus menerus memikirkan tentang apa yang baik, dan apakah kebahagiaan itu. 

Isinya harus bagus. 

Setelah khotbah yang panjang, pertanyaan tak terduga mengalir padanya, tetapi Vulcan 
berhasil melewatinya dengan bantuan Zhang Guo. 

Begitulah cara dia menyebarkan kepercayaan Vulkanisme ke seluruh Dunia Bawah, 
membuat beberapa murid yang terpercaya dan bijaksana untuk mengajar mereka secara 
mendalam. 

Ketika dia memilih murid-muridnya, dia mengetahui kepribadian mereka melalui 
pemindaian terkonsolidasi, jadi dia tidak perlu khawatir mereka akan menggunakan 
ajarannya untuk melakukan perbuatan yang salah. 

'Mulai sekarang, saya yakin para murid akan rajin menyebarkan agama, membuat 
kelompok agama, untuk membuat Vulkanisme lebih kuat.' 



Vulcan secara konsisten mengajarkan kepercayaan kepada mereka, membawa mereka ke 
tempat-tempat, dan menangani beberapa masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh 
manusia. 

Akhirnya, Vulcan mengatur waktu untuk pergi setelah menyelesaikan perannya sebagai 
perwakilan. 

Dia menghilang di depan mata banyak orang, dalam aura emas suci. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Orang tidak bisa membuka mata untuk 
beberapa saat karena pencahayaan yang kuat. 

Ketika mereka membuka mata, mereka menghadapi kawah besar yang dibuat di tempat 
Vulcan berdiri. 

Juga, di tengahnya, ada batu peringatan dengan inti akidah tertulis di atasnya. 

'Jika saya membuat tempat di mana ada bukti keajaiban ...... banyak yang akan berkunjung 
ke sini untuk berdoa, dan menyembah.' 

Vulcan tidak mengabaikan pengaturan untuk menaikkan level ketuhanannya ke menit 
terakhir. 

Ketika dia menyelesaikan semua itu, dia melihat sekeliling Dunia Bawah dengan beban 
berat di pundaknya, dan mencoba untuk tidak mencampuri masalah orang sebanyak 
mungkin. 

Dia hanya bisa tampil sebagai dewa dan perwakilan sempurna yang telah dia tunjukkan 
sampai sekarang untuk waktu yang singkat. 

Ketika terpapar pada manusia untuk jangka waktu yang lebih lama, itu adalah kesimpulan 
yang sudah pasti bahwa gambar yang dia bangun akan hancur. 
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bertahun-tahun sejak, terkadang hanya jika perlu, dan mengkoordinasikan Dunia Bawah, 
menyamar sebagai nabi besar. 

Saat dia melihat levelnya meroket, Vulcan tersenyum senang. 

Segala sesuatunya berjalan melampaui harapannya, dan yang tersisa untuk dia lakukan 
hanyalah duduk dan menerima semua iman, seperti seorang pemilik gedung menerima 
sewa bulanan. 

Sampai saat itu, Vulcan mengira rencananya berhasil dengan sempurna. 

Tetapi untuk menguasai Dunia Bawah tidak semudah yang dia pikirkan. 

Banyak masalah muncul ke permukaan setelah seratus tahun. 

Vulcan bermasalah dengan masalah itu, dan ketika dia sedang bersantai, berbaring di 
lapangan hijau di Babak 3, Clutus menyelinap untuk bangun dengan gugup. 

"Hei sobat, kudengar kau tidak melakukannya dengan baik akhir-akhir ini?" 

Vulcan memberikan tatapan tajam. 

Dengan itu, Clutus sedikit terkejut, tapi kemudian dia memasang ekspresi lucu di wajahnya 
lagi untuk merangsang Vulcan. 

"Pengakuan itu penuh dengan kata-kata baik yang mengatakan baiklah kepada orang lain, 
dan jangan serakah, tapi mereka yang percaya pada mereka sedang berperang satu sama 
lain... ..tampaknya dewa itu sedih." 

"Oh, kalahkan, maukah kamu." 

"Hahahahaha." 

Vulcan menganggap tawa Clutus sangat tidak menyenangkan, tetapi dia tidak dapat 
menemukan kata-kata untuk membantahnya. 

Clutus tampaknya mengembara pada awalnya. 

Tapi karena dia berhasil membuat citra ramahnya selama 200 tahun terakhir, dia sekarang 
sangat dicintai oleh orang-orang Dunia Bawah dan telah mencapai pertumbuhan yang luar 
biasa. 

Tingkat kekuatan ketuhanannya di bawah 100, tetapi hampir 200 dalam waktu singkat. 



Dibandingkan dengan itu, level kekuatan dewanya sendiri adalah 138. 

Ketika dia sangat diminati, jumlahnya mencapai 190, tapi itu semua sudah berlalu 
sekarang. 

Vulcan menghela nafas lagi. 

'Perang agama .......' 

Penyebab dari masalah ini adalah bahwa Vulcan dengan sia-sia mengira semuanya akan 
berjalan lancar dan tidak memperhatikan Dunia Bawah. 

Vulcan tidak berniat melakukan banyak intervensi sejak awal. 

Itulah mengapa dia tidak merasa perlu menyesuaikan apa yang sedang terjadi di Dunia 
Bawah, dan dia menghabiskan setiap hari menghibur dirinya dengan para dewa Asgard 
daripada mengamati dunia melalui cermin. 

Dan sementara itu, Vulkanisme yang menyebar ke Dunia Bawah telah pergi ke sisi 
berlawanan dari ide Vulcan. 

Salah satu dari empat Dunia Manusia yang dikuasai oleh Vulcan. 

Vulkanisme yang menyebar di sana terbagi menjadi dua cara. 

Sama seperti agama Kristen yang terbagi menjadi Katolik, Protestan dan Gereja Ortodoks, 
Vulkanisme juga datang untuk memilih pemimpin agama yang berbeda, dibagi menjadi dua 
faksi, mengikuti interpretasi doktrin dan perebutan kekuasaan antara manusia. 

'Mungkin lebih baik jika mereka bisa hidup dalam damai setelah mereka berpisah seperti 
itu.....' 

Perbedaan kedua belah pihak, mulai dari yang kecil, semakin dalam setiap hari, dan 
perselisihan kecil terjadi, secara bertahap menumbuhkan kemarahan. 

Mereka akhirnya mulai menyerang satu sama lain, meneriakkan nama Tuhan. 

Tak terhitung banyaknya orang yang menikam satu sama lain sampai mati seperti orang 
fanatik yang berteriak syahid. 

Orang-orang kotor yang berkomplot di belakang punggung mereka untuk mendapatkan 
kekuasaan dan kekayaan. 

Bahkan mereka yang jatuh cinta pada yang korup dan kehilangan segalanya, yang membuat 
mereka mengutuk dewa. 



Dunia mengalir ke sisi yang jauh lebih buruk daripada yang diperkirakan para Vulcan, dan 
dia harus berjuang untuk menstabilkan Dunia Bawah. 

Namun, Vulcan tidak pandai membawa orang dan memimpin mereka. 

Dia menggunakan metode tidak langsung ini karena dia sangat menyadari 
keterbatasannya, tetapi intervensi yang terlambat ke Dunia Bawah tidak banyak berubah. 

'Aku tidak bisa memihak siapa pun.... Itu membuatku gila.' 

Pada akhirnya, Vulcan melepaskan ide tentang kendali sempurna, dan sangat berhati-hati 
untuk tidak membiarkan tiga Dunia Bawah lainnya mengikuti garis yang sama. 

Setiap kali ada tanda-tanda sesuatu yang tidak beres, dia berpura-pura menjadi nabi besar 
Vulkanisme, mengumpulkan kepercayaan orang-orang di satu tempat, dan lebih berhati-
hati untuk tidak menimbulkan masalah dalam penafsiran doktrin. 

Berkat upaya para Vulcan, tiga Dunia Bawah menunjukkan ketenangan dan stabilitas yang 
relatif, tetapi satu Dunia Bawah yang paling merepotkan, di sisi lain, memperdalam 
masalah setiap hari. 

"Ah, aku hanya ingin menyerang Dunia Iblis untuk membasmi iblis." 

Vulcan bergumam pada dirinya sendiri, dalam volume yang hanya bisa didengar oleh 
Clutus. 

Meskipun Clutus dengan antusias menggodanya sampai saat itu, dia mengangguk dengan 
gerakan besar seperti dia bersimpati dengan ucapan itu. 

"Ya... ..itu adalah tugas kita untuk melindungi Dunia Bawah dan memimpin mereka, tapi 
sejujurnya... ..aku memiliki bakat untuk bertarung secara langsung daripada semua ini. Aku 
tidak tahu kenapa mereka memarahi begitu keras, mengingat betapa kuatnya iblis kecil itu 
...... " 

Clutus pasti dimarahi oleh dewa tua, ketika dia menanyakan pertanyaan serupa seperti 
Vulcan. 

Tanpa ada yang menyadarinya, Clutus lebih bersemangat daripada Vulcan, berpikir untuk 
menyerang Dunia Iblis. 

Melihatnya, Vulcan tenggelam dalam pikirannya yang dalam. 

'Berada di Babak 3 terasa seperti seorang pemula lagi .......' 

Jika para dewa yang menguasai Dunia Bawah selama ribuan tahun, atau lebih dari 10.000 
tahun, dianggap sebagai master, dia adalah rookie yang hanya bisa menjalankan peran 
dewa pertama, yaitu 'melindungi Dunia Manusia dari Dunia Iblis. ' 



Dia memang dewa pemula. 

Vulcan mengubah ekspresinya. 

Itu karena saya tidak menyukai situasi saat ini yang mirip dan berbeda dari sebelumnya. 

Begitu dia mencapai Babak 3, wajar untuk berpikir bahwa dia akan menjadi pemula. 

Itu adalah hal yang sama ketika dia pertama kali tiba di Babak 1 dan ketika dia memasuki 
Babak 2. 

Tetapi tidak seperti ketika dia berpikir bahwa dia akan berkembang seiring berjalannya 
waktu, sekarang pemikiran seperti itu tidak terpikir olehnya sama sekali. 

'Jika saya memiliki level rendah, saya dapat berburu dan meningkatkan poin pengalaman. 
Tapi sekarang......' 

Sekarang, di Babak 3, tidak sesederhana itu. 

Itu adalah tempat di mana tidak ada metode tertentu untuk 'hanya berburu'. 

Vulcan memejamkan mata, merasakan ketidakberdayaan yang mendalam yang 
mengganggu tubuhnya. 

Dia ingin sedikit santai untuk saat ini. 

Namun, situasi di Dunia Bawah sepertinya tidak berniat membiarkan Vulcan beristirahat 
dengan nyaman. 

BIP BIP. 

BIP BIP. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Oh sial!" 

Alarm yang hanya berbunyi saat ada sesuatu yang besar terjadi di Dunia Bawah. 

Ketika Vulcan mendengar itu, ekspresinya berubah seperti iblis. 

Dia melompat dari tempat duduknya, mengeluarkan cermin untuk mengetahui situasi 
umum dan perlahan menutup matanya. 

Wooop. 

Pertengkaran. 

Clutus, yang melihat bahwa Vulcan turun ke Dunia Bawah tanpa mengucapkan sepatah 
kata pun, berbaring di rumput dan berbicara. 



"Pasti kasar." 
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[Level Maks Newbie: Munpia # 130 (Bab 45) -- Item yang Belum Selesai] 

<45. Item yang Belum Selesai> 

Alarm yang berdering ketika ada sesuatu yang salah terjadi di Dunia Bawah. 

Begitu Vulcan mendengar suara itu, dia tahu Dunia Bawah mana yang bermasalah dengan 
intuisi, dan dia tidak salah. 

'Bajingan Hopoi itu ...... bukankah mereka sudah muak dengan itu .......' 

Hopoi adalah benua terbesar, di Dunia Manusia paling berisik dari empat Dunia Bawah 
yang dikuasai Vulcan, yang selalu bermasalah dengan agama. 

Ketika dia pertama kali menyebarkan agama, Dunia itu adalah yang paling antusias dan 
sangat religius dari empat dunia, dan orang-orang Hopoi memuaskan kaum Vulcan, tetapi 
sekarang mereka adalah penderitaan terbesarnya di leher. 

'Maksudku... ..jika mereka akan percaya padaku, mereka akan melakukannya dengan baik, 
tapi mengapa mereka memperebutkan kata-kata dan kalimat kecil dalam syahadat?' 

Tidak hanya Vulcan yang dulunya cuek akan agama, tapi juga para pertapa yang telah 
mengumpulkan pikirannya untuk membuat syahadat tidak menyangka bahwa orang Hopoi 
akan mengadakan diskusi intensif tentang hal-hal kecil. 

Sudah 50 tahun yang lalu pertumpahan darah menyebabkan agama terpecah menjadi 
Vulkanisme lama dan Vulkanisme baru. 

Selain itu, tidak berakhir di situ. 

Banyak kelompok agama semu diciptakan di tengah-tengah kekacauan yang diciptakan 
oleh pemisahan dua sekolah yang menyebabkan situasi merajalela dan menipu di seluruh 
dunia. 

Tentu saja, mereka tidak mengatakan bahwa mereka adalah agama palsu. 

Pengikut agama palsu mendekati orang lain seolah-olah mereka berasal dari agama klasik 
Vulcan, dan mereka akan memikat orang dengan kata-kata manis dan kuil yang indah 
untuk meningkatkan kontribusi. 

Di permukaan, itu tampak lebih baik daripada Vulkanisme lama dan baru yang pernah 
berseteru. 



Oleh karena itu, banyak orang yang berpendidikan rendah, termasuk petani dan orang 
miskin, terserap ke dalam agama palsu dan para pemimpin mereka memanfaatkannya 
untuk memenuhi kepentingan pribadi mereka. 

Vulcan tahu tentang situasinya dengan sangat baik, tapi itu tidak berarti dia bisa dengan 
sembrono menghancurkan semua agama palsu. 

Mudah untuk menghilangkan semua bid'ah atas nama tuhan. 

Itu tidak seperti Vulcan tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya, karena dia bisa 
merawat manusia dengan ujung jarinya. 

Tetapi sebagai dewa, membunuh semua orang yang berdosa adalah pekerjaan terburuk 
yang pernah dia lakukan. 

Peran dewa itu sendiri adalah untuk melindungi, mengelola Dunia Bawah, dan memimpin 
orang ke jalan yang benar. 

Tetapi jika seorang dewa tidak memimpin orang-orang di Dunia Bawah dan mengajari 
mereka untuk bergerak ke arah yang benar, dan sebaliknya dia hanya membunuh mereka 
karena mereka menyebalkan? 

Tidak ada manusia yang menginginkan tuhan seperti itu. 

'Itu akan lebih seperti raja iblis, bukan dewa .......' 

Jadi Vulcan mencoba menyelesaikan situasi ini sesederhana mungkin, seperti biasa. 

Dia tidak cukup kejam untuk menyakiti orang, dan jika dia melakukannya, dia bisa 
kehilangan lebih banyak kepercayaan. 

Tetapi setelah mengetahui situasi sebenarnya, Vulcan menjadi sangat marah sehingga dia 
tidak bisa memikirkan apa pun. 

'Menawarkan tubuh manusia ...... apakah mereka menawarkan manusia kepadaku?' 

Dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar karena dia sangat tercengang. 

Dia hanya mengeluarkan beberapa tawa kosong dalam interval beberapa detik. 

Bagaimana mereka menafsirkan bagian mana dari keyakinan yang berkembang menjadi 
situasi seperti itu? 

Sangat sulit bagi Vulcan untuk memahami dengan akal sehatnya. 

'Nah, jika saya bertemu langsung dengannya, saya akan tahu apa yang dipikirkan pemimpin 
agama itu.' 



Ketika Vulcan selesai berpikir, dia mengertakkan gigi dan berjalan menuju kuil. 

Dia sudah membuang ide untuk menyelesaikan situasi dengan damai. 

Dia tidak peduli bahwa agama palsu ini tumbuh paling cepat di antara denominasi yang 
baru terbentuk, juga tidak memiliki citra publik yang lebih baik daripada Vulkanisme lama 
dan baru. 

'Jika aku menghancurkan tubuh religius ini, dewa Vulcan akan disalahkan karena 
memperlakukan pengikutnya dengan cara yang salah ....... atau tingkat keilahianku bisa 
menurun ......' 

Tapi dia memutuskan untuk tidak peduli tentang itu juga. 

Dia sudah muak. 

Selain itu, kepercayaan dari benua Hopoi sangat kecil. 

Vulcan berpikir itu tidak akan membuat perbedaan besar bahkan jika dia mengalami satu 
kecelakaan lagi di sini. 

Saat dia bergerak memikirkan ini dan itu, dia tiba di gerbang kuil. 

Dia berkata sambil melihat kuil yang besar dan antik, tapi entah kenapa terlihat suram. 

"Brengsek, dia pasti mendapatkan banyak uang. Apakah Anda merasa nyaman melakukan 
ini atas nama saya? " 

THHUUD. 

Dia menendang dan menghancurkan gerbang kuil, yang tampaknya kokoh, dan keributan 
besar terjadi. 

Semua orang yang lewat di sekitar kuil berlutut dengan takjub dan berdoa, dan lebih 
banyak orang meneriakkan nama pemimpin agama daripada Vulcan. 

"Ha, kamu benar-benar ahli dalam hal ini. Anda akan menjadi tuhan yang lebih baik dari 
saya " 

Vulcan marah, tapi mereka tidak lebih dari idiot yang dicuci otak oleh tubuh pseudo-
religius. 

Dia memiliki target khusus untuk dihukum. 

Dia meludah untuk melepaskan perasaannya yang bengkok, melihat sekeliling dan 
memasuki kuil. 



Keributan yang dia sebabkan pasti telah menyebar ke seluruh kuil, karena sejumlah orang 
keluar hanya saat dia mengambil beberapa langkah. 

Mereka semua adalah pria bertubuh besar, dipersenjatai dengan tongkat besi yang ganas. 

Di antara mereka, Zhang Han berbicara dengan Vulcan. 

"Siapa kamu? Ini adalah kuil untuk Vulcan, dewa benua Hopoi dan Marco Grid, pemimpin 
agama perkasa yang mewarisi darahnya! Mundur!" 

"Huh, sepertinya kamu lebih menekankan ketika kamu memperkenalkan pemimpinmu itu 
daripada aku." 

Dia tersenyum dalam arti yang aneh dan berbicara kepadanya. 

Wajah Zhang Han memerah seperti tomat, karena dia mengira Vulcan mengabaikannya, 
lalu dia mengarahkan jarinya saat dia kehilangan ketenangannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Perisai suci Marco Grid! Orang itu telah 
menghina pemimpin kita! Buat dia membayar dengan darahnya! " 

"Woooahhh!" 

Lusinan pendekar kuil bermunculan tanpa menanyakan benar atau salah Vulcan telah 
melihat mereka dengan marah dan kasihan, lalu perlahan mengangkat tangannya. 

Pzzzzzz. 

Kegagalan. 

Kegagalan. 

Guntur dan sihir petir Vulcan menyebar ke depan. 
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yang selamat. 

Zhang Han, yang terkejut melihat orang mati yang tidak tahu apa-apa tentang situasinya, 
berdiri diam seolah dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi. 

Vulcan perlahan pergi ke arahnya dan membunuhnya dalam hitungan detik, setelah itu dia 
tampak getir. 

Saat dia memeriksa dengan kemampuan pemindaiannya, mereka benar-benar merosot 
dengan sihir hitam. 

Mereka adalah orang-orang yang menyedihkan yang tidak memiliki kemungkinan 
pencerahan. 

Awalnya ini bukanlah kuil suci. 

Itu hanya menggunakan nama Vulcan untuk mengumpulkan banyak kambing hitam. 

Mungkin saja persembahan manusia itu bukan untuk dia, tapi untuk memanggil sesuatu 
atau membuat alat iblis terkutuk. 

Vulcan berpikir sampai sini, dan meningkatkan kekuatan magis dan kekuatan dewa secara 
bersamaan. 

Awalnya, dia bermaksud untuk menghukum hanya para pemimpin dan pendeta tingkat 
tinggi, tapi keadaan berubah. 

Orang-orang di kuil ini semuanya merosot, karena mereka telah melewati titik tanpa 
harapan. 

Vulcan dengan tegas mengambil keputusan. 

'Itu bukan sihir hitam yang mengacu pada sihir umum yang lebih kuat ....... tapi dia 
menggunakan sihir hitam asli menggunakan kekuatan dari Dunia Iblis .......' 

Orang yang telah melakukan lebih banyak kejahatan dari yang dia pikirkan. 

Dan orang percaya pada umumnya yang telah merosot dan menjadi tangan dan kaki 
mereka tanpa mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. 

Dia melakukan sihirnya untuk membuat semuanya berubah menjadi abu 

Whoooop. 



Pilar api besar yang menghempaskan seluruh area kuil itu. 

Api yang sangat tinggi sehingga bisa dilihat bahkan di kota-kota lain yang jauh membakar 
semua yang ada di kuil. 

"Oh, oh tidak!" 

"Candi......." 

"Dewa itu marah! Tapi kenapa?" 

Orang-orang menyaksikan tontonan yang luar biasa di luar kekuatan manusia. 

Mereka semua berlutut di tempat mereka berdiri dan berdoa agar amukan dewa tidak 
menuju ke arah mereka. 

Vulcan, yang mengumpulkan keyakinan dari mereka, menjadi abu-abu. 

Iman itu bukanlah perasaan alami yang datang dari cinta yang tulus dan rasa hormat 
kepada Tuhan, tetapi itu berasal dari rasa takut. 

Doa semacam itu, tidak peduli berapa banyak yang dia dapatkan, tidak membantu 
kekuatan ketuhanannya. 

Yang lebih buruk, dia bisa merasakan bagian dari pikiran negatif mereka, jadi Vulcan juga 
tidak bisa merasa nyaman dengan dirinya sendiri. 

'... ..Aku tidak punya pilihan lain.' 

Dia ingin keluar dan memimpin, tetapi dia tidak bisa. 

Dia melirik kuil yang telah dibersihkan dengan mata sedih, hanya untuk terkejut 
menemukan ada seseorang yang masih hidup. 

Dia telah menggunakan sihir Fire Field. 

Itu adalah sihir yang bisa digunakan oleh penyihir kuat mana pun di Dunia Bawah, tapi 
besarnya Vulcan berbeda. 

Meskipun dia telah mengendalikan kekuatannya, itu di luar kemampuan Dunia Bawah. 

Vulcan berlari ke arah korban dengan terkejut, dan akhirnya menemukan jawaban atas 
keingintahuannya. 

* Penyihir dari benua Hopoi di dunia Helkium. Dia pergi ke Asgard karena dia 
menginginkan sihir yang lebih kuat, menyelesaikan Babak 1, lalu menyerah ke Babak 2 dan 
membuat keinginan untuk turun ke kampung halamannya. Dia berpikir untuk naik ke level 
yang lebih tinggi dengan bantuan iblis untuk menantang Babak 2. 



"...... Ha, kaulah masalahnya." 

Dua puluh tahun yang lalu, dia mendengar bahwa seorang pria dari Asgard turun ke dunia 
yang dia pimpin, dan dia membiarkannya begitu saja -- tanpa tahu dia mengarang masalah 
seperti itu. 

Vulcan menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangannya. 

Kemudian Marco Grid berteriak pada Vulcan. 

"Kamu! Kamu pikir kamu dimana! Anda berada di kuil yang menyembah Vulcan yang 
agung! Apakah Anda pikir Anda bisa lolos begitu saja! 

"Yah, ya, aku tuhan." 

"Apa?" 

Psssh 

Api yang keluar dari tangan Vulcan menembus seluruh tubuh Marco Grid yang bingung. 

Marco Grid benar-benar menghilang dari dunia dalam sekejap mata. 

Vulcan mengingat matanya yang berkaca-kaca dengan keinginan, lalu berbicara pada 
dirinya sendiri. 

"Apa yang akan dia dapatkan, bahkan menggunakan kekuatan iblis." 

Meskipun dia agak tahu bagaimana perasaan para penyihir yang putus asa, yang berusaha 
keras tetapi tidak pernah bisa mencapai level Vulcan, tapi dia tidak pernah bisa mengerti 
mengapa mereka akan mendapatkan bantuan dari iblis. 

Sungguh lucu untuk berpikir bahwa seorang pria yang tidak dapat menghancurkan 
temboknya sendiri akan berpikir bahwa dia tidak akan tenggelam dalam kekuatan yang 
lebih besar dari yang dimilikinya. 

Vulcan menjilat bibirnya dan melihat sekeliling. 

Meskipun dia berpikir bahwa kebanyakan hal akan diselesaikan sejak dia menggunakan 
sihir Medan Api, tapi untuk berpikir ada penyihir kuat yang menggunakan sihir hitam, itu 
membuat perbedaan. 

'Hal yang jahat ...... atau hal semacam itu mungkin tersisa... tentu saja.' 

Vulcan melihat sebuah item, yang memiliki energi iblis yang keluar darinya seperti Marco 
Grid. 



Ketika dia melihat item itu, dia akan menggunakan sihir untuk menghancurkannya, tapi dia 
berubah pikiran dan menggunakan sistemnya. 

Lalu dia tertawa terbahak-bahak. 

Kemampuan khusus: Dapat menarik energi iblis dari Dunia Iblis 

* Perangkat iblis yang digunakan penyihir hitam korup Marco Grid untuk menarik energi 
iblis. Meskipun entah bagaimana terkait dengan Dunia Iblis, itu sangat tidak stabil. Itu 
bahkan tidak bisa dilihat sebagai hal yang selesai. Jika lebih banyak bahan tambahan 
dimasukkan untuk memprosesnya dengan lebih sempurna, itu dapat ditingkatkan menjadi 
'pintu masuk ke Dunia Iblis yang tidak pasti'. 

Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menertawakan perangkat iblis yang memiliki dua 
kata deskriptif yang buruk; 'belum selesai' dan 'tidak tenang'. 

Item kasar yang terlalu terburu-buru untuk ditiru 

Dia pasti menggunakan semua pengetahuannya untuk membuat alat untuk mendapatkan 
kekuatan dari Dunia Iblis, tapi kondisinya buruk. 

Vulcan masih berpikir sambil tersenyum. 

'Dia tidak akan pernah membayangkan betapa sulitnya membuat item yang berhubungan 
dengan Dunia Iblis .......' 

Untuk membuat item yang berhubungan dengan iblis, kekuatan iblis dan Dunia Iblis, 
dibutuhkan proses dan bahan yang rumit di luar imajinasi. 

Selain itu, lebih sulit lagi untuk pergi ke Dunia Iblis, jadi bahkan banyak dewa tidak tahu 
tentang mereka. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tentu saja, dewa-dewa tua termasuk Hoculus 
tahu, tetapi mereka tidak menyebarkan pengetahuan itu kepada dewa-dewa baru, karena 
mereka khawatir mereka akan menyalahgunakannya dan menderita di Dunia Iblis. 

Vulcan jelas mengetahui semua fakta ini, dan itulah mengapa dia merasa lucu bahwa 

마츠코 그리드 mencoba melakukannya, yang hanya seorang penyihir di level Babak 2. 

'Yah, dia memang berusaha keras untuk mencapai Level 600.' 

Dia telah melihat perangkat iblis penyihir hitam, lalu dia kehilangan senyumnya dan 
meningkatkan kekuatan sihirnya. 

Jelas bahwa jika dia membiarkannya, itu akan menyebabkan korupsi pada penyihir lain. 

Benua Hopoi sama berisik dan merepotkan seperti dulu. 



Dia tidak bisa meninggalkan sumber malapetaka. 

Saat dia akan menghancurkan 'pintu masuk ke Dunia Iblis yang belum selesai dan tidak 
pasti' dengan kekuatannya dari tangan kanan, pesan sistem tembus cahaya muncul di 
depan matanya. 
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[Level Maks Newbie: Munpia # 131 (Bab 45-2) -- Item yang Belum Selesai] 

<45. Item yang Belum Selesai (2)> 

"......Apa ini." 

Vulcan bergumam bingung. 

Dia tidak bisa menahannya. 

Sistem membantunya beberapa kali di masa lalu, tetapi tidak ada keadaan seperti 
sekarang. 

Vulcan perlahan menelusuri kembali ingatannya. 

Hanya ada satu kali dia memiliki item yang belum selesai. 

Buku keterampilan yang dia peroleh setelah membakar jembatan yang diposisikan dengan 
bersih. 

Tetapi ketika dia melihat melalui mereka, tidak ada pesan sistem seperti yang ada 
sekarang. 

'... ..Apakah sistemnya ditingkatkan atau sesuatu ketika aku menjadi dewa.' 

Dia tidak bisa memahaminya. 

Kemampuan sistem adalah kumpulan dari omong kosong untuk memulai, dan itu cukup 
kompleks bagi penggunanya untuk tidak dapat mengetahui segalanya tentang itu. 

Vulcan menatap 'pintu masuk ke Dunia Iblis yang belum selesai dan tidak pasti' untuk 
sementara waktu dan dengan lembut memasukkannya ke dalam inventaris. 

Kemudian dia dengan cepat kembali ke Asgard, memasuki kuil mana pun dan mengatur 
pikirannya di sebuah ruangan kosong. 

'Aku tidak pernah tahu aku akan memberikan petunjuk untuk menyerang Dunia Iblis 
dengan cara ini... ..' 

Tentu saja, dia belum tahu efek apa yang akan dimiliki barang jadi itu. 

Tapi namanya adalah 'pintu masuk ke Dunia Iblis'. 



Dia tidak 100 persen yakin, tapi dia pikir akan ada 90 persen kemungkinan masuk ke Dunia 
Iblis jika dia bisa menyelesaikan item tersebut. 

Masalahnya ada di sisi lain. 

'Masalahnya adalah, apakah aku bisa kembali dengan selamat dari Dunia Iblis .......' 

Dalam kasus Raja Iblis yang dihadapi Vulcan, dia memiliki lebih dari 1.300 level. 

Jika Raja Dunia Iblis yang dia temui memiliki kekuatan yang sama, dan jika kekuatannya 
melemah karena pengaruh Dunia Iblis ....... bisa bunuh diri dengan memasuki Dunia Iblis. 

Tentu saja, Vulcan bersedia mengambil risiko sampai batas tertentu daripada memainkan 
peran dewa yang membosankan dan bertanggung jawab seperti dia sekarang, tetapi dia 
masih ingin memiliki setidaknya beberapa keselamatan. 

Vulcan berpikir sampai di sini, dan bertepuk saat sebuah ide tiba-tiba melintas di 
kepalanya. 

'Ada keterampilan kamuflase ....... di Perangkat Penyamaran Iblis!' 

Vulcan segera membuka jendela item dan melihat efek tambahan dari Demon Disguise Set. 

* Disguise -- Anda bisa menyamar sebagai iblis. Sempurna untuk digunakan saat Anda ingin 
menyembunyikan identitas Anda dalam sekelompok setan. 

Keterampilan itu sempurna seolah-olah dibuat untuk saat ini. 

Tetapi Anda tidak dapat memastikan efeknya sampai Anda menggunakannya untuk diri 
Anda sendiri. 

Vulcan menggunakan keterampilan 'penyamaran', yang sepenuhnya dipersiapkan dengan 
Set Penyamaran Setan. 

Wooooop. 

Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyamar. 

Getaran singkat selama sekitar 3 detik menyapu tubuhnya, lalu penampilannya berubah 
menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. 

Vulcan melihat tangan, kaki, dan tubuhnya dengan takjub. 

Fisiknya jauh lebih besar daripada saat dia menjadi manusia. 

Tangan dan kakinya terlihat lebih keras dari sebelumnya, hampir kasar. 

Dia merasakan sepasang sayap di punggungnya, dan dua tanduk yang muncul di kepalanya. 



Siapapun yang melihat penampilannya pasti berpikir bahwa dia adalah iblis tingkat tinggi. 

'Wow, ini jauh lebih baik dari yang kuduga .......' 

Dengan ini, dia percaya dia bisa menghindari sasaran oleh setiap iblis yang ada, segera 
setelah dia memasuki Dunia Iblis. 

Keamanan minimum dijamin, seperti yang diharapkan Vulcan. 

Dia melepaskan skill penyamaran dan membuat senyum di wajahnya. 

Kehidupan di Babak 3, yang hanya membosankan. 

Saat dia berpikir bahwa dia mampu melepaskan diri dari lingkungan yang tidak diinginkan 
dan pengap yang damai, seluruh tubuhnya hampir bergetar dengan antisipasi dan 
kegembiraan yang mengalir masuk. 

Vulcan berdiri sebentar, tersenyum lebar. 

Kemudian dia tiba-tiba menegang wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. 

"...... Tapi bagaimana saya harus mengumpulkan materi?" 

  * 

"Totalnya mencapai 2,77 juta Ase ......." 

"Hm. Ini dia. " 

Gedebuk. 

Ktang. 

Kotak koin emas kelas berat dijatuhkan dari udara. 

Pao, pemilik toko kelontong yang menatapnya tanpa berpikir, dengan cepat tersadar ketika 
dia mendengar kata-kata Vulcan berikut ini. 

"Maukah kamu menghitungnya?" 

"Oh maaf!" 

Pao secara naluriah berlari ke arah kotak koin emas. 

Dia dengan antusias menghitung uang itu, merasakan Déjà vu seolah-olah itu telah terjadi 
sebelumnya. 

'Aku yakin.... Ini terjadi sekitar seribu tahun yang lalu... ..' 



Pao melirik orang di depannya, bertanya-tanya apakah mereka adalah orang yang sama, 
tapi dia tidak bisa menemukan identitas seseorang yang terbungkus jubah longgar dan 
memakai topeng. 

'Dia sepertinya orang yang berkomitmen untuk sesuatu yang sangat mencurigakan .......' 

Dia bahkan membeli bahan yang sangat unik. 

Kebanyakan dari mereka adalah item yang berhubungan dengan iblis, atau mayat monster 
yang rusak. 

Dia akan mengerti jika mereka dalam kelompok kecil, tapi dia ingin tahu apa yang akan 
dilakukan orang itu dengan jumlah besar yang dia beli. 

'Mungkin aku sedang membantu penyihir mengerikan yang menggunakan sihir hitam ......' 

Dia melangkah lebih jauh dengan pemikiran berbahaya seperti itu, tetapi Pao tidak pernah 
mengatakannya dengan keras. 

Pelanggan adalah pembeli besar yang muncul paling banyak sekali dalam seratus tahun. 

Karena Pao membutuhkan banyak uang untuk dibelanjakan pada penelitian yang dia 
lakukan, dia tidak ingin menyinggung pelanggan dengan mengatakan hal-hal yang tidak 
perlu. 

Pao selesai memeriksa jumlahnya, dan dengan sopan berkata kepada Vulcan. 

"Semua selesai. Dan di sini......." 

"Umm. Terima kasih." 

Vulcan membaca sekilas catatan yang dilipat Pao untuknya, memberi makan, 
mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian keluar dari toko. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Kemudian dia dengan cepat pindah ke tempat 
yang tertulis di catatan itu. 

Dia pikir. 

'Itu benar-benar ide yang bagus untuk datang ke Pao dulu ......' 

Daftar materi yang dikemas dalam pesan dari sistem. 

Di antara itu, sekitar sepertiga dari mereka dapat ditemukan di tengah-tengah kekacauan 
yang dia kumpulkan saat berburu di Babak 2, tetapi dia bahkan hampir tidak bisa menebak 
di mana dia bisa menemukan sisanya. 



Tentu saja, dia bisa meminta dewa tua seperti Hoculus, yang tahu tentang jalan ke Dunia 
Iblis, untuk mendapatkan solusi, tapi mereka jelas akan curiga padanya. 

Dia terus menderita karenanya, kemudian hanya untuk memastikan, memutuskan untuk 
pergi ke toko umum Pao tempat dia biasa membeli bahan di masa lalu. Untungnya, dia bisa 
mendapatkan mayoritas item di daftar itu. 

'Agak memalukan bahwa saya tidak bisa mendapatkan satu bahan pun di sini ......' 
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bisa mendapatkan bahan itu. 

Meskipun Pao benar-benar mengungkapkan kekhawatirannya, mengatakan bahwa itu 
adalah tempat yang sangat berbahaya di mana bahkan setengah dewa terkenal di Babak 2 
berhati-hati terhadap diri mereka sendiri ...... 

'Yah, aku dewa.' 

Monster dari Babak 2 tidak lebih dari sepotong kue. 

Saat dia memikirkan ini dan itu, dia keluar dari Kota Espo dalam waktu singkat. 

Dia mulai berlari melintasi lapangan lebih cepat daripada penduduk Babak 2 mana pun, 
dan dia berhasil dengan cepat sampai di tujuan. 

Kuil Naga, dikenal sebagai tingkat kesulitan terburuk di antara bidang umum, bersama 
dengan Akar Jahat. 

Monster-monster di sana mengalami kecelakaan karena tirani dewa yang tiba-tiba. 

Cluck-eh. 

Craaaack 

Banyak tiruan naga tersapu saat Vulcan memegang pedangnya dan menggunakan sihir. 

Meskipun mereka adalah monster mistis dengan masing-masing lebih dari 900 level, dan 
kekuatan yang mampu mengguncang langit dan daratan, tidak ada monster yang dapat 
memblokir serangannya. 

Seperti jerami yang dimakan oleh api besar, monster Kuil Naga lenyap tanpa jejak, hanya 
meninggalkan barang-barangnya. 

Setengah dewa, manusia naga, dan guru absolut lainnya tidak bisa berbuat apa-apa dengan 
panik kecuali melihat apa yang dilakukan Vulcan. 

"Apa ...... Apa yang terjadi ......." 

"Dia pasti orang tercerahkan lainnya ...... Dewa lain akan segera lahir ......." 

Mereka telah kehilangan keberanian dengan kehadiran dewa yang keterlaluan dari Vulcan, 
dan berbicara satu sama lain tentang kelahiran dewa baru saat mereka masing-masing 
memberikan seruan terkejut. 



Tetapi tak seorang pun dalam situasi itu bahkan mulai berpikir bahwa dia adalah dewa 
yang nyata, karena dia menyebabkan keributan sebanyak yang dia suka di sana. 

Salah satu alasannya adalah bahwa dia membantai monster tanpa menggunakan kekuatan 
dewa sedikit pun, tetapi juga sulit untuk berpikir bahwa seorang dewa akan berada di 
tempat berburu di Babak 2, melakukan itu. 

Vulcan sedang berburu dengan semua mata orang di Kuil Naga tertuju padanya. 

Setelah sekitar 30 menit berlalu, dia dengan cepat pergi dari tempat itu begitu dia 
mendapatkan barang material yang dia inginkan. 

Beberapa yang mengamati tontonan itu menuju ke Kota Espo, mengharapkan penobatan 
dewa segera, tetapi tidak ada berita kelahiran dewa baru bahkan ketika waktu berlalu. 

  * 

Ting-ding 

Kemampuan khusus: Seminggu sekali, portal ke Dunia Iblis dapat dibuka. Portal terhubung 
ke salah satu Dunia Iblis yang dipilih secara acak di antara puluhan ribu dimensi. Saat 
masuk, Anda dapat kembali setidaknya setelah 24 jam. 

* Awalnya adalah barang mentah yang dibuat oleh penyihir hitam yang rusak, Marco Grid, 
tetapi sekarang ini adalah perangkat iblis yang diproses dengan lebih sempurna, dibuat 
dengan banyak bahan tambahan. Anda dapat menuju ke banyak Dunia Iblis di dunia. 

"...... itu sangat halus." 

Vulcan berkomentar saat dia membaca deskripsi item tersebut. 

Sangat bagus bahwa dia bisa pergi ke semua Dunia Iblis di semua dimensi, dan bukan 
hanya salah satunya. 

Baginya, semakin banyak area yang bisa dia akses, semakin baik. 

Tapi itu menjadi beban besar baginya bahwa dia tidak bisa memilih tempat yang dia tuju 
dengan kemauannya sendiri. 

Tapi kemudian Vulcan berubah pikiran. 

Sangat menghibur untuk berpikir bahwa tidak peduli ke Dunia Iblis mana yang dia datangi, 
itu akan berbahaya. 

'Tapi ...... setidaknya aku harus memeriksa apakah perangkat keamanannya aman sebelum 
aku pergi.' 



Vulcan memanggil salah satu pertapa teratas, menggunakan sihir pemanggilan pertapa. 

Orang yang terikat dalam hubungan naas dengannya sejak lama. 

Itu adalah mantan duke iblis, Belgeram. 

Shooooo. 

-- Ada apa, Vulcan. 

Belgeram tampaknya masih merupakan iblis yang kuat. 

Tapi pakaiannya benar-benar berbeda dibandingkan dulu. 

Dia mengenakan setelan tradisional putih dengan ikat pinggang sutra. 

Bahkan agak lucu melihatnya dengan pakaian itu dan kipas berhias di tangannya, tapi 
Vulcan mengatur ekspresi wajahnya. 

Dia berusaha untuk setidaknya sopan, karena dia pikir dia berhutang sesuatu padanya. 

Vulcan berbicara. 

"Aku akan mengubah diriku menjadi iblis, jadi tolong beri tahu aku jika ada yang 
canggung." 

Vulcan menggunakan skill 'penyamaran' sebelum Belgeram berkata oke, dan mengubah 
penampilannya menjadi iblis dalam beberapa detik. 

Belgeram terkejut melihat bahwa itu seperti melihat dirinya sendiri di cermin, dan dia 
melebarkan matanya saat dia berbicara dengan Vulcan. 

-- Ap, Apa-apaan ...... Apakah kamu benar-benar Vulcan? 

"Bagaimana itu? Sebagai mantan iblis, katakan padaku bagaimana penampilanku. Apakah 
menurutmu iblis lain akan mengenali bahwa aku adalah dewa ketika mereka melihatku? " 

-- ...... Kebetulan, apa kamu berencana pergi ke Dunia Iblis? 

"Yah, tidak, tidak seperti itu ......." 

Vulcan memberikan beberapa alasan yang dia buat sebelumnya, dan meskipun Belgeram 
memiliki sedikit ekspresi curiga di wajahnya, dia tidak menanyakan pertanyaan lebih 
lanjut karena dia pikir tidak mungkin Vulcan akan tahu jalan ke Dunia Iblis. 

Dia membuka mulutnya, masih terheran-heran. 



-- ...... Sejujurnya, aku bahkan tidak bisa membedakannya meskipun aku adalah iblis. Ini 
bukan penyamaran ...... tapi lebih seperti transformasi. 

"Hm, oke ...... Mengerti. Selamat tinggal." 

-- Bajingan hambar itu ....... 

Vulcan mendapatkan informasi yang diinginkannya dari Belgeram. 

Saat dia menyadari bahwa penyamarannya sempurna, dia meniupkan kekuatan sihir ke 
'pintu masuk ke Dunia Iblis yang tidak tenang' dengan sedikit ketegangan dan kegembiraan 
merayap padanya. 

Woooooop. 

Itu adalah portal hitam, hampir terlihat terlalu biasa untuk menjadi portal ke Dunia Iblis. 

Tetapi energi iblis ganas yang bocor darinya dengan jelas mengatakan bahwa itu adalah 
pintu masuk ke Dunia Iblis. 

Vulcan menelan ludah, dan saat dia hendak melemparkan dirinya ke portal, dia 
menghentikan langkahnya sejenak. 

Itu karena dia tiba-tiba teringat peringatan dari dewa-dewa tua seperti Hoculus dan Honus. 

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

Tapi Vulcan menggelengkan kepalanya beberapa kali lalu berjalan menuju portal lagi. 

Jika dia akan mundur dengan peringatan semacam itu, dia tidak akan mengumpulkan 
materi sejak awal. 

Selain itu, dia terutama datang ke Babak 3 untuk kesenangannya sendiri. 

Dia sudah cukup mengabdikan dirinya untuk situasi orang lain, dan melakukan sesuatu 
yang bertentangan dengan keinginannya selama waktunya di Babak 2. 

'Mungkin aku mencoba merasionalisasi diriku sendiri ....... tapi aku harus berhenti berpikir 
sekarang.' 

Vulcan selesai berpikir, dan kali ini dia melompat ke portal tanpa ragu-ragu. 

Dan setelah beberapa saat, pemandangan baru terbentang di depan mata Vulcan. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 132 (Bab 46) -- Dunia Setan] 

<46. Dunia Iblis> 

Hal pertama yang dilihatnya adalah tanah yang seluruhnya berwarna merah, seolah-olah 
ada yang menumpahkan cat. 

Tidak ada satu pohon pun yang terlihat, dan dunia penuh dengan batu dan pasir di 
cakrawala. 

Secara keseluruhan, itu tampak seperti tanah yang tidak subur. 

'Sepertinya aku jatuh di tempat paling terpencil di Dunia Iblis ....' 

Terlepas dari kenyataan bahwa semuanya memiliki rona kemerahan, pemandangannya 
mirip dengan apa yang dia lihat di dunia manusia. 

Namun, Vulcan merasa itu baru dan menyegarkan. 

Meskipun Vulcan belum menghadapi sesuatu yang istimewa di sini, dia bisa menyadari 
bahwa dia berada di suatu tempat yang sama sekali berbeda dari dunia manusia, hanya 
dengan energi iblis gelap dan lembab yang mengelilinginya. 

Kemudian, dia mendengar bel alarm dari sistem. 

Ti-ding. 

Kalahkan Raja Iblis Valkoroc, monster bos yang menguasai dimensi Dunia Iblis Lamia, dan 
hancurkan Dunia Iblis secara menyeluruh. 

Sistem mengeluarkan instruksi yang menakutkan, seolah-olah ada dendam pada iblis. 

Ketika Vulcan melihat itu, dia mengangguk. 

Dia menyadari karakteristik sistem, yang membuat sebuah pencarian setiap kali dia 
mengunjungi tempat yang istimewa, jadi dia mengharapkan sesuatu akan muncul ketika 
dia memasuki Dunia Iblis. 

Tetapi pesan berikut dari sistem sudah cukup membuatnya terkejut. 

"Ugh ...... ini sedikit ......." 

Mungkin karena dia sudah lama mendengar peringatan itu. 



Vulcan sedetik lupa bahwa para dewa diberi hukuman saat mereka tiba di Dunia Iblis. 

Dia dengan cepat memeriksa kondisi fisiknya, dan menyadari bahwa dia tidak dapat 
menggunakan kekuatan dewa seperti yang dikatakan oleh sistem. 

Seolah-olah semua kekuatan dewa di tubuh telah membeku. 

Vulcan menghela napas. 

'Saya kehilangan lebih dari 100 level dalam sekejap mata. Umm... tapi karena aku memiliki 
kekuatan dewa yang lebih rendah dibandingkan dengan dewa lain, bisakah aku 
menganggap bahwa hukumanku lebih sedikit? 

Jika Hoculus datang ke Dunia Iblis, dia akan kehilangan lebih dari 500 level kekuatan dewa. 

Dia merasa baik, karena dia berpikir seperti itu. 

Rasanya seperti memiliki kesenangan karena tidak bisa menaikkan level dewa karena dia 
tidak bisa menguasai Dunia Bawah dengan benar. 

'Benar, lagipula aku tidak membutuhkannya ... Aku seharusnya tidak pusing memikirkan 
mengelola Dunia Bawah mulai sekarang.' 

Vulcan merasa jauh lebih baik. 

Tapi dia agak terganggu oleh fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir pergeseran 
dimensi. 

Dia bisa kembali ke dunia asli dengan perangkat iblis setelah 24 jam, tapi dia berpikir 
untuk kabur dengan sihir pergeseran dimensi jika sesuatu yang buruk terjadi sebelum itu. 

'Untuk saat ini ... sepertinya tidak ada apa-apa, dan tidak akan ada masalah dalam bergerak 
setelah 24 jam, selama itu aku akan tinggal dengan aman di sini.' 

Juga, selama skill 'penyamaran'nya tidak rusak dengan paksa, tidak akan ada masalah 
besar. 

Artinya, meskipun dua hukuman itu membuat dia gugup, itu tidak akan menjadi rintangan 
besar saat dia berkeliling Dunia Iblis. 

'Aku pasti punya lebih banyak kekhawatiran kecil ini karena aku berada di medan musuh 
sendirian.' 

Vulcan meregangkan tubuh dengan gerakan besar untuk meredakan ketegangan di 
tubuhnya. 



Kemudian dia menemukan batu berukuran tepat untuk diletakkan di bawah keteduhan, 
dan mulai membayangkan pelatihan. 

Selama 200 tahun terakhir, atau lebih jika waktu di Bumi akan dimasukkan, dia tidak 
berada dalam pertempuran yang sebenarnya. 

Bahkan jika level fisiknya mendekati level yang agak tinggi yaitu 1.200, raja Dunia Iblis 
harus memiliki kekuatan lebih dari 1.000 level. 

Dia seharusnya tidak ceroboh. 

Vulcan telah mengasah mentalitasnya selama sehari, lalu bangun dengan mata yang lebih 
cerah dan bersinar. 

Dia melihat sekeliling, tetapi tidak ada satu pun semut yang ditemukan. 

Karena Vulcan tidak tahu apa-apa, dia menuju ke segala arah. 

Ta-dat. 

Vulcan melesat dalam kecepatan tinggi, dengan bantuan kilat. 

Kemudian dia dengan gelisah melihat sekeliling. 

Akhirnya, dia bisa melihat sesuatu seperti kota, dan ketika dia mendekat, Vulcan perlahan 
mengurangi kecepatannya. 

Pagar yang terbuat dari bahan yang tidak diketahui. 

Saat Vulcan menyaksikan sejumlah setan masuk dan keluar darinya, dia bergumam sedikit. 

"Haruskah aku pergi." 

  * 

Vulcan tidak punya banyak waktu. 

Tidak apa-apa selama 2 ~ 3 hari, tetapi para dewa tua dengan tegas mengatakan 
kepadanya bahwa tidak akan aneh jika dewa yang bertanggung jawab atas Dunia Bawah 
membiarkannya sekitar seminggu untuk tinggal di dimensi lain, dan pasukan iblis 
melakukannya. tidak menginvasi dunia saat ini juga. 

Ini mungkin agak dibesar-besarkan, tapi jelas bahwa dia tidak boleh mengabaikannya. 

Itu sebabnya Vulcan mencoba mengambil tindakan cepat, seolah-olah seorang pengintai 
sedang memata-matai kemah musuh, alih-alih melihat sekeliling pemandangan Dunia Iblis 
seolah-olah sedang bepergian. 



Tapi dia tidak bisa. 

Dia menyamar sebagai Ballok, terkenal di Dunia Iblis karena kuat dan ganas. 

Ketika kebanyakan setan menghadapinya, mereka bersumpah, menggigil ketakutan, dan 
bahkan ada beberapa yang lemah yang pingsan dengan buih di mulut. 

Tampaknya bukan hal yang aneh bagi iblis tingkat tinggi seperti Ballok untuk berjalan, 
berkeliaran sendirian. 

Karena dia memiliki fisik yang besar, dia tidak bisa menyembunyikan identitasnya bahkan 
jika dia mencoba menutupi dirinya dengan sesuatu. 

Siluet sayap dan tanduk sudah cukup untuk menebak identitasnya. 

'Ah, akan lebih baik jika ada sesuatu seperti perangkat setan kecil, dan bukan perangkat 
adipati ....' 

Itu adalah kekhawatiran yang jelas. 

Vulcan menjadi khawatir. 

Dia hanya ingin mengetahui realitas Dunia Iblis saat berkeliling kota seperti iblis biasa, tapi 
dia telah menyebabkan keributan besar. 

Dia berpikir sejenak dan pergi ke luar kota, menangkap beberapa setan kecil di sekitarnya 
yang sedang berlutut. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia berpikir bahwa akan lebih baik untuk 
mendapatkan beberapa iblis untuk menjawab keingintahuannya, daripada melihat 
berbagai hal di sana dengan semua perhatian tertuju padanya. 

Untungnya, iblis di sekitarnya tidak menolak bahkan setelah melihat apa yang dilakukan 
Vulcan. 

Sebenarnya, Vulcan sudah mengira ini akan terjadi. 

Iblis mengikuti prinsip zona pria kuat jauh lebih baik daripada prajurit. 

Ballok setidaknya seorang marquis, atau paling banyak hitungan. 

Tidak ada iblis besar di kota kecil ini yang cukup berani untuk menghadapi sosok yang kuat 
itu. 

Vulcan berjalan dengan percaya diri, dan iblis yang berjalan ke arahnya dengan cepat 
menyingkir untuk membuat jalannya. 

AnVulcan memandang mereka dengan kepuasan. 



Chapter 140 
Max Level Newbie Bab 140 Di luar, dia tampak dingin dan kejam seperti yang dia bisa, 
seolah-olah dia akan membuka tengkorak, tetapi dia merasa berbeda di dalam. 

Itu seperti dia menjadi raja, atau, dewa. 

Vulcan berpikir sampai sini, lalu membuat wajah sedih saat dia menyadari bahwa dia 
sebenarnya, secara resmi ditunjuk untuk posisi dewa sekarang. 

'Ah, saya bahkan tidak menyadari bahwa saya adalah dewa yang sebenarnya di dunia 
manusia, saya tidak pernah menyangka memiliki sensasi ini di sini!' 

Dia merasa sangat kasihan pada dirinya sendiri. 

Bagaimanapun, Vulcan terus berjalan dengan malas saat menuju ke bagian luar kota, 
dengan kepercayaan yang sama padanya seperti sebelumnya. 

Tapi sebelum dia bisa keluar sepenuhnya, ada seseorang yang menghalangi jalannya. 

Seseorang yang bahkan lebih besar dari Vulcan, menyamar sebagai Ballok. 

Kulitnya yang pecah-pecah seperti jiwa yang ditinggalkan dan lahar yang mengalir melalui 
kulit memancarkan kekuatan besar. 

Tapi Vulcan tampak tidak terkejut sedikit pun. 

Dia lebih kuat dari orang lain yang pernah dilewati Vulcan sebelumnya, tetapi jauh lebih 
rendah daripada Vulcan sendiri. 

Dia menggunakan fungsi pemindaian. 

. 

* Hanya satu Hitungan umum di Dunia Iblis. 

* Dia ingin mengenal Anda. 

* Dia takut padamu 

"Salam, saya Count Burem, yang bertanggung jawab atas kota ini. Mengapa kamu tidak 
datang ke rumahku untuk makan daripada membuang-buang nafsu makan untuk hal-hal 
kecil itu? " 

Vulcan melihat setan kecil yang tergantung di tangannya. 

Dia pasti berpikir bahwa dia membawanya ke sana sebagai makanan ringan. 



'Makanan di atas meja tidak boleh dimakan ......' 

Sangat jelas bahwa segala macam hal yang menghebohkan akan ada di piring. 

Tapi Vulcan tidak menolak tawaran Burem. 

Dia berpikir bahwa orang yang memiliki posisi di Dunia Iblis akan mengetahui lebih 
banyak hal daripada iblis kecil ini. 

'Aku harus memikirkan semua yang aku butuhkan, lalu pergi setelah bertanya tentang 
lokasi raja.' 

Vulcan mengangguk dengan senyum di wajahnya. 

Tentu saja, wajahnya seperti Ballok yang kasar. 

  * 

Dia mendapat informasi dari Count jauh lebih mudah dari yang dia harapkan. 

Rupanya semua iblis tidak diciptakan dengan tindakan reproduksi, tetapi secara alami lahir 
dari energi iblis Dunia Iblis yang berkumpul bersama. 

Dengan alasan itu, Vulcan memperkenalkan dirinya sebagai makhluk yang lahir kurang 
dari sehari yang lalu, dan ketika Count Burem mendengar tentang situasinya, dia mencoba 
menjawab pertanyaan Vulcan setulus yang dia bisa. 

Ballok, yang memiliki kekuatan yang kuat, terikat untuk mencapai salah satu posisi tinggi 
di pasukan Raja Iblis. 

Oleh karena itu, Vulcan berpikir bahwa jika dia memiliki beberapa koneksi pribadi untuk 
memulai, dia mungkin memiliki beberapa keuntungan suatu hari nanti. 

Tentu saja, Vulcan adalah dewa dan bukan iblis, tetapi tidak mungkin dia bisa 
mengetahuinya. 

Jadi keduanya mengobrol cukup lama, dan Vulcan bisa mengetahui Dunia Iblis sampai 
batas tertentu. 

Jika Bumi ingin dijadikan standar, itu setara dengan tingkat peradaban di zaman kuno atau 
abad pertengahan. 

Itu adalah dunia di mana terdapat berbagai jenis iblis yang cukup brutal sehingga ribuan 
iblis peringkat rendah, yang tidak diberi gelar, mati setiap hari. 

Dan semuanya beredar di sekitar Raja Iblis. 



Sekarang setelah dia mengatakannya, dia mulai berpikir bahwa itu tidak terlalu berbeda 
dari dunia manusia, tetapi orang-orang ini sangat kejam. 

'Setidaknya manusia ... mereka tidak membunuh siapa pun di jalan hanya untuk bersenang-
senang.' 

Vulcan dengan kasar mengatur informasi Dunia Iblis di kepalanya. 

Saat dia telah memahami Dunia Iblis yang tidak dikenal, dia bertanya kepada Count Burem 
di mana Raja Iblis berada. Kemudian dia meninggalkan rumah begitu dia mendapat respon 
untuk berlari menuju kastil Raja Iblis. 

Burem mengamuk saat dia melihat Vulcan pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal 
padanya dengan benar, tapi di kepala Vulcan, A sudah diturunkan menjadi seseorang yang 
namanya tidak bisa diingat. 

Vulcan bergerak cepat, saat dia memasang senyuman di wajahnya. 

'Sejujurnya ... ini adalah kekecewaan besar dari yang saya kira.' 

Menurut informasinya, kekuatan bertarung Dunia Iblis tampak lebih lemah daripada 
medan berburu tingkat tinggi di Babak 2. 

Bagaimanapun, Count hanya mampu menangani Babak 1, dan ketika dia mendengar 
tentang marquise dan adipati, mereka tampaknya paling banyak berada di bawah 
Belgeram. 

Akhirnya, disimpulkan bahwa tidak ada tandingannya kecuali Raja Iblis. 

Rasanya seperti dia menyia-nyiakan waktu yang dihabiskan dengan percakapan tentang 
Dunia Iblis untuk mengenal tempat itu lebih baik. 

'Yah .... Kurasa Raja Iblis mungkin lebih kuat ......' 

Tetapi sekarang, dia bahkan skeptis tentang itu. 

Tingkat kesulitan dari quest yang muncul saat dia memasuki Dunia Iblis untuk pertama 
kalinya. 

Mempertimbangkan sosok 'level B' yang relatif rendah, dia dengan jujur berpikir bahwa 
Raja Iblis juga akan jauh lebih lemah dari yang dia pikirkan. 

'Tentu saja, ini belum berakhir sampai semuanya berakhir, ...... itu dia.' 

Vulcan telah tiba di kastil Raja Iblis, tempat Raja Iblis seharusnya tinggal. 



Saat dia melihat ke kastil runcing setinggi menara, dia mulai berpikir dengan tangan 
disilangkan. 

Dia tanpa berpikir datang ke tempat Raja Iblis berada, tapi dia tidak bisa benar-benar 
memikirkan bagaimana dia akan masuk. 

"Aku ingin tahu apakah mereka akan mengizinkanku masuk jika aku memberi tahu mereka 
bahwa aku di sini untuk diterima oleh Raja Iblis ... ' 

Tentu saja, dia tidak mengenal Raja Iblis, juga tidak memiliki gelar bangsawan yang cukup 
tinggi untuk secara tiba-tiba meminta untuk diterima olehnya. 

Namun, mengingat hal terpenting di Dunia Iblis adalah kekuatan, terpikir olehnya bahwa 
dengan penampilannya seperti iblis Ballok peringkat tinggi, akan mungkin baginya untuk 
menghadapi Raja Iblis. 

'Atau haruskah aku merobohkan tembok dari depan?' 

Karena jelas bahwa tinju mereka akan saling berhadapan terlebih dahulu, dan bukan 
percakapan yang biasa, dia pikir tidak akan terlalu penting jika dia melakukannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tapi dia tidak perlu terlalu khawatir tentang 
itu. 

Raja Iblis yang sangat ingin ditemui Vulcan. 

Raja kebetulan keluar dari kastil saat dia memimpin pasukannya sendiri. 

Gallop berpacu 

Pintu kastil yang sangat besar terbuka, dan ada Valkoroc, dimensi Raja Iblis Lamia di paling 
depan, di atas kuda perang hantu yang besar. Vulcan memindai kemampuannya dan 
menelan ludah. 

* Dimensi Raja Iblis Lamia. 

* Dia pikir kamu agak aneh. 

'...... Apa... ini yang seharusnya menjadi level B?' 
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