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[Pemula Level Maks: Munpia # 133 (Bab 46 (2)) -- Dunia Setan (2)] 

<46. Dunia Iblis (2)> 

Vulcan melatih otaknya sejenak untuk mengingat quest level B seperti apa yang dia miliki 
sebelumnya. 

Untuk mengurus Sarantis adalah level B, yang merupakan misi utama Babak 1. 

Meskipun itu adalah standar Asgard, dan ini adalah standar Dunia Iblis ...... 

'Meski begitu jaraknya terlalu besar!' 

Vulcan melihat level Raja Iblis Valkoroc. 

Jumlahnya selangit, hingga mencapai lebih dari 13000. 

Terlebih lagi, dia tidak dalam kondisi lemah seperti Marahamka. 

Vulcan merasakan keringat mengalir di dahinya saat dia mulai mundur sedikit demi 
sedikit. 

'Aku harus lari .......' 

Memang benar bahwa dia datang ke Dunia Iblis untuk bertarung mendebarkan dengan pria 
kuat, dan untuk mendapatkan poin pengalaman untuk meningkatkan levelnya. 

Namun, dia tidak akan mengabaikan memikirkan tempatnya dan mencoba seseorang yang 
jauh lebih kuat dari dirinya. 

Dia ingin bertarung dengan rekan yang sesuai, bukan bunuh diri. 

Jadi dia semakin menjauh dari Raja Iblis sedikit demi sedikit, ketika suara keras keluar dari 
mulut Raja. 

"Hei kau." 

"....... Maksud Anda, saya, Pak?" 

"Iya. Kamu. Kemari." 

Sungguh menyakitkan harga diri Vulcan untuk dipanggil seperti anjing kecil yang 
berkeliaran di sekitar kota, tetapi dia tidak bisa membalas. 



Dia menyerah mencoba melarikan diri, dan dengan lembut mendekati Raja Iblis. 

Kemudian dia dengan lembut berlutut. 

Meskipun dia menyamar sebagai Ballok, dia menghadapi seseorang dengan status yang 
jauh lebih tinggi daripada iblis tingkat tinggi. 

Bos Dunia Iblis. 

Vulcan memikirkan alasan mengapa Raja Iblis memanggilnya, karena dia merasakan 
keringat menetes di punggungnya. 

Jawabannya keluar dengan cepat. 

"Kamu, aku melihat kamu terus berkeliaran di sekitar kastil, mengapa kamu di sini? 

Cahaya muncul secara beruntun saat dia berbicara. 

Ketika Vulcan menghadapi mata itu, dia diliputi ketegangan yang ekstrim. 

Rasanya seperti dia sedang diawasi dari setiap gerakannya dari sana ke atas. 

Jika Vulcan bukan dewa tetapi memiliki kekuatan Ballok normal, dia akan mengatakan 
yang sebenarnya tanpa bisa memikirkan hal lain. 

Tapi Vulcan entah bagaimana berhasil sadar. 

Meskipun dia tidak sekuat Raja Iblis Valkoroc, dia juga merupakan lawan yang tangguh 
yang sulit untuk menemukan seseorang untuk bersaing. 

Vulcan mencoba untuk tenang saat dia meningkatkan kekuatan sihir di dalam dirinya ke 
kekuatan maksimumnya, dan berbicara untuk keluar dari krisis. 

"Aku datang ke sini meskipun kesopananku berada di hadapan Valkoroc Agung!" 

"Hmm ......." 

Raja Iblis menatap Vulcan seolah-olah dia akan melihat menembus wajahnya. 

Rasanya itu adalah langkah untuk mencari tahu apakah dia mengatakan yang sebenarnya 
atau tidak, jadi Vulcan menahan pikirannya dengan kuat untuk terlihat tenang. 

Dia berlutut, dengan ekspresi seperti dia tidak berbohong atau tidak menyembunyikan 
apapun. 

Itu hanya mungkin karena dia tidak menyadari atau memiliki kebanggaan akan fakta 
bahwa dia adalah orang baik, dan untungnya Raja Iblis mempercayainya. 



Dia tidak dapat menemukan sesuatu yang sangat aneh dalam pidato Vulcan. 

Adalah umum bagi iblis tingkat tinggi untuk meminta Raja untuk memberinya komisi. 

Agak aneh dia tidak tahu betul tentang tata krama dan prosedur, tapi itu bisa dimaklumi, 
mengingat dia lahir belum lama ini. 

'Tidak, dia pasti datang karena dia baru lahir. Saya tidak berpikir ada orang tua yang masih 
belum bekerja untuk saya ...... ' 

Raja selesai berpikir dan berkata dengan suara yang bermartabat. 

"Mock, pandu orang ini ke dalam kastil. Aku akan berpatroli dulu. " 

"Ya pak!" 

Ketika Raja Valkoroc selesai berbicara, dia pergi ke suatu tempat bersama dengan para 
pengikutnya, dan hanya Vulcan, yang masih menghadap ke bawah, dan Demon Mock tetap 
berada di tempat itu. 

Vulcan masih berlutut dan tidak bangun untuk beberapa saat. 

Ketika Mock melihatnya, dia mengangguk. 

'Ya .... Aku juga tidak bisa berpikir apa-apa saat pertama kali melihat Raja, karena aku 
takut.' 

Dia juga tahu bahwa ada Dunia Iblis di alam semesta lain, dan bahwa setiap Dunia Iblis 
memiliki Raja Iblis. 

Tetapi karena Mock sangat yakin bahwa Valkoroc, yang dia layani, adalah yang paling 
berkuasa, dia merasa senang melihat Vulcan mengambil sikap paling sopan seperti yang 
dia lakukan sekarang. 

Dia tersenyum sedikit dan mendekati Vulcan, yang masih berlutut. 

Kemudian saat dia mencoba untuk menepuk pundaknya untuk membuatnya berdiri, 
Vulcan tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan tajam. 

Tampilan yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. 

Saat Mock sedikit dikejutkan oleh tatapan seperti ular melihat mangsanya, Kaaddatt 

POW! 

Kuuugh! 



Sebuah meteor yang dikelilingi oleh api super panas jatuh dengan kecepatan tinggi ke 
arahnya. 

Dia langsung tertembak, dan terjatuh sambil berteriak. 

Meskipun setengah dari tubuh bagian atasnya hancur, dia masih hidup, yang berarti 
umurnya cukup menyentuh. 

Dia nyaris tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Vulcan, terengah-engah. 

Dia terlihat agak mendesak, tapi dia tidak terkejut. 

Ketika dia menyadari bahwa Vulcan yang menyerangnya, dia menatapnya seolah dia tidak 
mengerti apa yang sedang terjadi. 

"Ke... Mengapa ......." 

Tidak ada alasan bagi pria itu untuk menyerangnya dengan cara apa pun. 

Dia ada di sini untuk menjatuhkan dirinya di bawah raja. 

Tidak mungkin bagi Vulcan untuk menyerangnya, bawahan langsungnya. 

Bahkan jika dia menahan tekanan Raja Valkoroc dan berbohong, jelas bahwa nyawanya 
juga akan terancam jika dia menyebabkan keributan semacam ini. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Selama kamu tidak keluar dari Dunia Iblis ini ... 
Kamu akan dicabik-cabik oleh Lord Valkoroc ... Apa yang kamu pikirkan!', Pikir Mock. 

Vulcan menyamar sebagai Ballok dengan cepat mengeluarkan perangkat iblis itu untuk 
memasukkan kekuatan sihirnya ke dalamnya. 

Sudah melewati 24 jam menunggu waktu kembali. 

Dia melirik Mock, yang telah kehilangan kemampuan bertarungnya dan menatapnya 
dengan mata penuh kebencian. Kemudian dia membuka portal untuk menuju ke 
dimensinya. 

Woooop 

Berbeda dengan yang hitam yang dibuka di dunia manusia, portal itu bersinar dengan 
cahaya biru jernih. 

Vulcan melemparkan dirinya ke portal itu tanpa ragu sedikitpun, dan setelah itu portal 
tersebut menghilang tanpa residu. 

"Apa ......." 
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Max Level Newbie Bab 142 Moke mencoba berkomunikasi dengan Raja saat dia 
memuntahkan darah. 

Dia menatap ke tempat di mana Vulcan menghilang, lalu pingsan. 

Begitu saja, usaha pertama Vulcan untuk menaklukkan Dunia Iblis berakhir dengan 
kegagalan. 

  * 

Melihat pesan notifikasi kegagalan misi untuk pertama kalinya. 

Tapi Vulcan merasa lebih lega daripada sedih karenanya. 

Dia menghela nafas panjang, karena telah melarikan diri dengan aman dari Dunia Iblis dan 
kembali ke Asgard untuk bersantai. 

Diancam akan nyawanya untuk beberapa saat membuat dia lelah. 

Vulcan bersantai untuk mendapatkan energi, lalu berpikir. 

'Kupikir level B akan menjadi sangat mudah .......' 

Dia sepenuhnya salah. 

Sebenarnya, tidak ada alasan baginya untuk menganggap level B sebagai tugas yang 
mudah. 

Dia tidak tahu banyak tentang 'standar Dunia Iblis', dan sudah mendapat cukup peringatan 
dari dewa lain. 

Namun demikian, itu hanya kesalahannya untuk berpikir dengan mudah tentang Raja Iblis 
dan bertindak ringan. 

'Mungkin itu karena aku tidak memiliki perasaan krisis karena aku telah hidup dalam 
damai untuk waktu yang lama ......' 

Ada juga peluang bagus. 

Vulcan berpikir sampai disini, lalu mencoba merilekskan wajahnya yang kaku dan 
berpikiran positif. 

Dia telah gagal dalam pencarian, dan hampir berakhir dalam bahaya sementara itu, tetapi 
masih berhasil kembali ke Asgard dengan selamat. 



Juga, dia menyadari betapa kuatnya perangkat penyamaran iblis duke, dan harus 
mengetahui bahwa bahkan Raja Iblis tidak akan menyerang iblis seperti Ballok dengan 
mudah. 

Ini saja pencapaian yang layak. 

Lagipula, dia tidak akan pergi ke Dunia Iblis hanya sekali ini, tapi berniat pergi setiap 
minggu setelah setiap masa tenang berakhir. 

'Dan juga... tidak akan ada banyak Dunia Iblis dengan level B atau lebih tinggi... .. " 

Dia berpikir positif untuk mendukungnya. 

Begitu saja, Vulcan menghabiskan sisa waktu dengan berpura-pura menjaga Dunia Bawah. 

Karena dia tahu bahwa dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa di Dunia Iblis, 
mengelola Dunia Bawah jauh lebih membosankan dari sebelumnya. 

Tentu saja, itu tidak membuat banyak perbedaan karena Vulcan juga tidak pandai 
menguasai Dunia Bawah sebelumnya, tapi dia bisa merasakan kepercayaan orang-orang 
menurun sedikit demi sedikit. 

Itu tidak mengherankan, tetapi Vulcan sama sekali tidak peduli. 

Kemudian seminggu telah berlalu dalam waktu singkat, dan pesan sistem muncul di depan 
mata Vulcan, yang baru saja memasuki Dunia Iblis yang baru. 

Melelahkan 

Kalahkan Raja Iblis Goodella, monster bos yang menguasai dimensi Dunia Iblis Boromier, 
dan hancurkan Dunia Iblis secara menyeluruh. 

"......Oh tidak." 

Vulcan menghabiskan waktu 24 jam itu dengan diam, lalu kembali ke dunia manusia. 

  * 

"...... Bukan kali ini." 

Vulcan terdengar seperti dia penuh dengan kekhawatiran dan ketidakpuasan. 

Matanya diwarnai dengan kebingungan saat dia menatap portal yang dibuat oleh "pintu 
masuk ke Dunia Iblis yang tidak tenang". 

Dia harus. 

Sejauh ini, Vulcan telah menggunakan peralatan untuk pergi ke Dunia Iblis sebanyak 6 kali. 



Di antara 6 percobaan itu, 5 di antaranya memiliki Dunia Iblis level B atau lebih tinggi. 

Ketika Vulcan marah pada kenyataan itu, ada suatu saat ketika dia meneror kota-kota 
terdekat daripada pergi ke kastil Raja Iblis. 

Tetapi setelah melihat Raja mendekat ke arahnya dengan kecepatan yang menakutkan 
kemudian melarikan diri dengan jantung di mulutnya, dia telah belajar bahwa itu akan 
menjadi yang terbaik untuk menghindari melakukannya. 

'Yah, di antara 6 dari mereka, aku pernah masuk sekali di Dunia Iblis level-C ......' 

Vulcan telah menuju ke kastil Raja Iblis saat dia berpikir bahwa dia bisa menang melawan 
raja dengan level C. 

Tetapi ketika Raja itu juga memiliki level lebih tinggi dari 1200, dia harus bertindak seperti 
salah satu pengikutnya untuk mengulur waktu sehingga dia bisa kembali ke dunia manusia 
dengan mengambil kesempatan. 

Vulcan bukanlah seseorang yang akan benar-benar dikalahkan oleh seorang Raja dengan 
sekitar 1200 level. 

Tapi musuhnya bukan hanya Raja Iblis, tapi semua iblis di Dunia Iblis. 

Karena dia tidak mampu mengurus bahkan semua pengikut di samping Raja level C 
sekaligus, akan bijaksana untuk tidak memulai pertarungan, jika memungkinkan. 

Akhirnya, lebih dari sebulan berlalu tetapi Vulcan tidak memiliki kesempatan untuk 
meregangkan tubuhnya sekali pun. . 

Vulcan mengingat kehidupan di Dunia Iblis, di mana dia tidak mendapatkan apa-apa. 

Dia dengan lembut menutup matanya dan bergumam pelan. 

"Tolong ...... ..Tuhan Agung ...... tolong berikan aku level F ...... ..atau level D kali ini...." 

Vulcan bahkan menyebut Dewa Agung yang belum dia lihat, atau dengar. 

Dia menyelesaikan doanya untuk yang terakhir kalinya dan dengan cepat melemparkan 
dirinya ke portal hitam. 

Woooop 

Vulcan mengalami vertigo khas yang bisa dirasakan saat mudik dimensinya, dengan 
getaran ringan. 

Begitu dia memeriksa bahwa lanskap telah berubah, dia menunggu pesan sistem muncul. 

Akhirnya, Vulcan mendengar suara peringatan dan melihat pesan itu. 



Melelahkan. 

Kalahkan Raja Iblis Myuro, monster bos yang menguasai Dunia Iblis dimensi Muriel, dan 
hancurkan Dunia Iblis secara menyeluruh. 

Pesan yang diinginkan Vulcan sedemikian rupa. 

Wajah Vulcan bersinar saat dia melihat huruf 'Level D' untuk pertama kalinya. 

Dia tersenyum dari satu telinga ke telinga lainnya. 

Kedua matanya melengkung seperti bulan setengah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk 
tidak tertawa terbahak-bahak. 

Vulcan mulai tertawa terbahak-bahak, dengan tubuh Ballok raksasa. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Hahahahaha!" 

Senyuman dari hati ke hati yang membuat semua orang yang mendengarnya merasa 
nyaman. 

Dia tertawa begitu lama, dan kemudian dia melihat beberapa setan yang gemetar di 
dekatnya. 

"...... Hic!" 

Kami sangat menyesal, Tuan! 

Meskipun Vulcan tidak mengatakan apa-apa, iblis kecil itu langsung bersujud di 
hadapannya. 

Kemudian Vulcan memasang senyum menawan di wajahnya, dan mengajukan pertanyaan 
kepada mereka. 

"Teman-teman, ke mana aku harus pergi untuk sampai ke tempat Raja Iblis berada?" 
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balrog!' 

Ini adalah sesuatu yang tidak pernah bisa dia bayangkan terjadi, kecuali dia baru saja lahir 
sekarang. 

Dia berteriak dengan rasa malu dan mengeluarkan semua sihir gelap ini dari dirinya. 

Kekuatan gelap dan jahat yang bisa menghancurkan dunia ada di sekeliling tubuhnya 
seperti nyala api. 

Sepertinya api hitam ada di sekujur tubuhnya. 

Dia sepertinya meneriakkan 'Aku adalah Raja Iblis dari dimensi Muriel' dengan setiap inci 
tubuhnya. 

Dia berteriak dengan suara mematikan. 

Sekarang, Mati! 

Aura coklat keluar seperti kabut dari tangan kanannya. 

Aura mematikan yang membunuh segalanya hanya dengan sedikit sentuhan menyebar 
seperti kabut asap. 

Tapi balrog belaka ini, Vulcan, sepertinya tidak sedikit pun takut. 

Sebaliknya dia tampak begitu bahagia sehingga dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan 
selanjutnya. 

Dia mengeluarkan nyala api dan membakar semua energi gelap. 

Dan kemudian dengan pencahayaan dia mendarat tepat di depan Raja Iblis dalam sekejap. 

"Ugh!" 

Vulcan berlari ke arahnya. 

Raja Iblis terkejut dan mencoba untuk berteleportasi lagi, tetapi pedang Vulcan merobek 
dadanya terlebih dahulu. 

Memotong. 

Luka panjang dibuat. 



Tapi darah tidak keluar saat petir membakarnya. 

Kekuatan penyembuhan Raja Iblis memang menyembuhkan lukanya tapi itu langkah yang 
menakutkan. 

Jika gerakan Vulcan datang lebih dalam, dia mungkin kalah hanya dengan satu gerakan itu. 

Muyuro memandang Vulcan seolah-olah dia tidak bisa memahami situasi ini. 

'Bagaimana ...... bisa begini!' 

Ini tidak mungkin. 

Kekuatan balrog paling banyak setingkat duke yang lemah. 

Kadang-kadang mutasi bisa keluar tapi tetap saja mereka jauh lebih lemah darinya. 

Tapi yang satu ini dengan energi emasnya berbeda. 

Dia mengendalikan api, penerangan dan juga memiliki ilmu pedang yang sangat baik. 

Semuanya melebihi Raja Iblis. 

Raja Iblis berteriak dengan amarah. 

"Kamu ...... Kamu! Apakah kamu! Aku tidak pernah mendengar balrog sepertimu seumur 
hidupku! " 

"......." 

Tapi Vulcan tidak menjawab pertanyaannya. 

Itu karena dia tidak perlu menjawabnya tetapi juga karena Vulcan memiliki hal-hal lain 
yang sedang terjadi di pikirannya. 

'Tidak bisa menggunakan kekuatan dewa memang membuat perbedaan besar .......' 

Tepat ketika agak kaku, Vulcan membahas apa yang baru saja terjadi dan menunjukkan 
masalahnya. 

Masalah terbesar yang terjadi karena dia tidak bisa menggunakan kekuatan dewa adalah 
efek menakjubkan dari sihir pencahayaan menurun drastis. 

Jika dia bisa menggunakan kekuatan dewa di Dunia Iblis, dia bisa menangkap Raja Iblis 
dengan sihir listrik dan api pertama. 

Juga ada lebih banyak masalah. 



Karena warp naga biru berasal dari makhluk yang saleh, Anda hanya dapat 
menggunakannya dengan kekuatan Dewa (Setengah Dewa). 

Vulcan frustrasi karena dia tidak bisa melakukan warp karena memiliki efek sinergi yang 
bagus untuk serangan dan pertahanan. Sebagai gantinya dia mencoba menggunakan 
kekuatan pencahayaan untuk menutupinya tetapi itu tidak sebanyak yang dia inginkan. 

Meskipun dia tidak merasa buruk. 

Skill warp itu sendiri seperti kunci cheat di tempat pertama. 

Akan bagus untuk memiliki keterampilan semacam itu, tetapi dia masih bisa menang 
tanpanya. 

'Level yang itu adalah 1120 ...... Aku bisa menganggapnya sebagai cacat bagi pemula itu.' 

Sulit baginya untuk melakukan gerakan anomali dari biasanya. 

Tapi itu bukan satu-satunya bakat yang dimiliki Vulcan. 

Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pencahayaan dan sihir api daripada 
sebelumnya. 

Dan ada perkembangan dalam sihir lainnya juga. 

Vulcan sedang menunggu sesaat untuk menggunakan semua sihir yang dia pelajari. 

Tapi karena dia adalah dewa yang harus melindungi dunia bawah, tidak ada kesempatan 
untuk melakukan itu. 

Suatu saat ketika dia bertarung dengan Clutous, dia akan memberi kita sebagian dari 
kekuatannya, tapi karena itu bukan tandingan untuk membunuh atau mati, dia harus 
mengendalikan kekuatannya. 

Itu dia. 

Vulcan menekan dirinya sendiri selama berabad-abad. 

Jadi dia pasti akan mengeluarkan yang terbaik setiap kali dia mendapat kesempatan. 

Craaaaack. 

Boooosh. 

Zaaaaap! 

Vulcan menggunakan skill 'Kamuflase' sebelum dia menyadarinya. 



Pencahayaan melukai tubuhnya seperti baju besi. 

Dan sebongkah batu yang terbakar api berada di atas kepala Vulcan. 

"A ...... at, are ...... apakah kamu ......!" 

"Hei, mari kita mulai pestanya ya?" 

"...... Oh sial." 

Dia mengeluarkan tiga pedang mematikan dan pedang petir. 

Vulcan tertawa kegirangan. 

Raja Iblis Muyuro menarik energi gelap yang lebih kuat untuk melawan rasa takut. 

Dia mengeluarkan pedang hitam besarnya dan mengarahkan Vulcan. 

Namun Muyuro tahu bahwa dia... tidak. 

Bahkan seluruh Dunia Iblis ...... tidak akan pernah bisa mengalahkan bajingan seperti dewa 
itu. 

'Sial ...... Aku hanya berpikir untuk menyerang suatu tempat tetapi tidak diserang .......' 

Padahal ini tidak ada artinya sekarang. 

Raja Iblis berteriak dengan keras dan menghantam pedang saat dia berteleportasi. 

Vulcan menggunakan pedang penerangannya dengan wajah bahagia. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tiga pedang itu secara berurutan menusuk Raja 
Iblis dan banyak sihir menancap padanya. 

Dunia Iblis kacau balau dengan pertarungan keduanya. 

Tidak ada satu iblis yang bisa mendekati keduanya. 

Tidak, mereka gemetar ketakutan menunggu pertarungan ini berakhir. 

Setelah satu jam pertarungan ini akhirnya berakhir. 

"...... Ini dia." 

Vulcan menatap langit dengan tampilan puas. 

Semangat keluar dari mulutnya. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 135 (Bab 46-4) -- Dunia Setan] 

<46. The Demon Worlds (4)> 

Inilah yang dia inginkan. 

Kenangan yang sangat lama tentang bertarung dengan monster Asgard, mempertaruhkan 
semua yang dia miliki. 

Vulcan tertawa terbahak-bahak lagi saat dia merasakan sensasi yang sama, 
membangunkan setiap sel di seluruh tubuhnya. 

"Hahahahaha!" 

Itu bukanlah pertempuran yang diinginkan Vulcan. 

Jelas itu bukanlah pertarungan menegangkan yang penuh ketegangan, cukup membuatnya 
menggigil dan menantang dirinya untuk bangkit, meski dengan tubuhnya robek di segala 
tempat. 

Tapi lawan mendekati tingkat kekuatan itu. 

Dia mengalami reaksi ini karena dia menghadapi lawan yang benar-benar bisa menahan 
kekuatannya. 

'Dan jika itu adalah seseorang yang lebih kuat dari orang ini ... aku tidak bisa menjamin 
hidupku.' 

Vulcan tampaknya tidak memiliki banyak penyesalan tentang hidupnya seperti 
sebelumnya. 

Bagaimanapun, dia telah menghabiskan waktu yang sehat dengan keluarga bahagianya, 
sambil menikmati setiap kesenangan dan kemewahan dari Dunia Bawah. 

Tapi memang benar dia tidak bisa mempertaruhkan nyawanya, mengingat empat Dunia 
Bawah yang bergantung padanya. 

Itulah mengapa Vulcan berpikir bahwa dia akan tetap diam di Dunia Iblis dengan level C 
atau lebih tinggi, dan kembali dengan selamat. 

'... Tapi apakah orang-orang di Dunia Bawah benar-benar bergantung padaku? Menilai dari 
level kesucianku, sepertinya tidak begitu.... ' 



Dia berpikir dengan memiringkan kepalanya. 

Lalu ada kerumunan yang perlahan mendekat ke arahnya. 

Mereka adalah iblis yang mengangkat kepala mereka yang terkubur ketika mereka 
mendengar Vulcan tertawa keras sekarang, setelah menyerang raja sampai mati. 

Akan berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh Dunia Iblis berguncang, tapi memang 
benar dia tertawa sangat keras. 

Setidaknya iblis yang berdiam diri di dekat daerah ini dapat mendengarnya dengan jelas. 

Ketika mereka mendengar tawa yang hampir menyegarkan sampai menyenangkan, mereka 
memiliki firasat bahwa Raja Myuro dari dimensi Muriel telah dikalahkan. 

'Aku tidak percaya Raja Myuro dikalahkan....' 

'Siapa yang bisa menang melawan dia?' 

'Kita seharusnya tidak berdiri di sini seperti ini, ayo pergi kepadanya untuk merayakan 
kelahiran Raja Iblis yang baru!' 

'Ya ... Kami tidak tahu masalah seperti apa yang akan kami hadapi dengan tidak melakukan 
apa pun!' 

Mereka tidak tahu kepribadian seperti apa yang dimiliki orang tersebut, yang sekarang 
berada di puncak Dunia Iblis. 

Tetapi mereka berpikir bahwa dia tidak akan membenci diberi selamat menjadi Raja Iblis 
yang baru. 

Ketika mereka mendekati Vulcan dengan senyuman budak di wajah dan kepala mereka 
menghadap ke bawah, mereka menyadari bahwa penampilannya sama sekali berbeda dari 
yang mereka pikirkan, dan tampak agak bingung. 

"Um... apa, saya pikir dia... Sir Ballock." 

"Apakah ada suku seperti itu?" 

"Tidak! Itu manusia! 

Untuk iblis tingkat rendah menengah yang tidak pernah menghadapi dewa, atau dewa 
setengah, mereka hanya bisa melihat Vulcan sebagai manusia. 

Ketika Vulcan mendengar mereka bergumam karena terkejut, dia menoleh untuk melihat 
mereka. 

'... pesan itu belum mengatakan bahwa questnya sudah selesai.' 



Ketika dia memikirkannya, tujuan dari quest tersebut tidak hanya untuk menjatuhkan Raja 
Iblis. 

Yang diinginkan sistem adalah penghancuran total Dunia Iblis, dan kehancurannya. 

Mempertimbangkan bahwa ada angka yang disebut 'Tingkat pencapaian' ketika dia 
kembali hidup-hidup dari Dunia Iblis level-B, tampaknya masuk akal untuk berpikir bahwa 
keberhasilan dan kegagalan bergantung pada sejauh mana dia bermain dengan Dunia Iblis. 

'Atau imbalannya bisa berubah .......' 

Vulcan berpikir dalam-dalam sambil membelai dagunya dengan tangan kirinya. 

Fakta bahwa dia perlu mengalahkan semua orang seperti memperlakukan monster, 
meskipun mereka tidak menyakitinya, sedikit membebani pikirannya. 

Tetapi itu tidak berlangsung lama karena dia ingat bahwa orang yang telah menginvasi 
dunianya, menginjak-injak keluarga dan rumahnya juga iblis. 

'Meskipun mereka hidup sendiri secara normal di dalam Dunia Iblis sekarang ... kamu tidak 
pernah tahu. Mereka mungkin menyerang dunia manusia lain seperti pasukan Marahamka 
setelah menjadi lebih kuat. ' 

Hoculus berkata bahwa iblis memiliki permusuhan terhadap segala sesuatu di Dunia 
Bawah berdasarkan naluri. 

Kemudian dia juga tidak perlu ragu untuk mengeluarkannya sendiri. 

Sudah lama sejak dia menggunakan teknik itu, tapi dia membuka tangan kirinya untuk 
menuangkan 'bola api tak terbatas'. 

Tatatatatatata 

Ada begitu banyak bola api sehingga tampak seperti senapan mesin yang menembakkan 
peluru. 

Bola api yang secara harfiah 'tak terbatas' menerangi langit keabu-abuan Dunia Iblis, dan 
Iblis memandang mereka dengan ekspresi cemas di wajah mereka karena mereka merasa 
tidak aman karena alasan yang tidak diketahui. 

Di antara mereka, orang bodoh dan bodoh berteriak kebahagiaan karena mereka mengira 
itu adalah pertunjukan perayaan kelahiran Raja Iblis baru yang menyambut mereka, tetapi 
tidak lama kemudian itu berubah menjadi jeritan penderitaan terakhir. 

Pew pew 

Ka-boom! 



Bola api tak terbatas dilemparkan dari satu arah ke arah lain, secara konsekuen dan terus 
menerus tanpa ada spasi di antaranya, seperti bom karpet. 

Mereka menghancurkan sejumlah besar iblis yang datang menuju Kastil Iblis. 

Ahhhhgg 

Ugggghh 

Setan-setan itu mati tanpa mengetahui alasannya, kemudian menjadi experience point dan 
melayang di udara. 

Saat Vulcan memandang mereka, dia senang dan merasa stres yang terakumulasi hilang 
dalam sekejap. 

Vulcan selalu berada dalam posisi di mana dia harus melindungi, membela, dan bertindak 
secara pasif. 

Tidak sekali pun dia adalah seorang penyerang tanpa kekhawatiran atau batasan, seperti 
dia sekarang. 

Dia tidak perlu peduli apakah dunia akan hancur, atau harus menyembunyikan dirinya 
sendiri atau kekuatannya. 

Dia tidak berjuang untuk melindungi seseorang. 

Pertarungan itu hanya untuk naluri bertarung yang ada dalam dirinya. Kekerasan dan 
pembunuhan massal! 

Ratusan dan ribuan juta iblis yang dia tidak perlu memiliki hati nurani yang bersalah! 

Vulcan pergi ke Dunia Iblis saat dia mengedipkan banyak mantra sihir dengan senyuman 
jahat seperti iblis di wajahnya. 

"Arggh!" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Seorang dewa telah menyerang kita!" 

"Raja, dimana Raja Iblis?" 

"Raja Iblis, tolong selamatkan kami!" 

Setan-setan itu menangis untuk bos mereka, Raja Iblis Byuro, tapi dia sudah berubah 
menjadi abu. Vulcan terus mengeluarkan sihir api dan sihir petir, maka mereka yang 
melewatinya mati bahkan tanpa mencoba melawannya. 

Tidak sesulit itu menghadapi Raja Iblis Myuro, tapi cukup menyenangkan untuk melakukan 
pembantaian satu arah. 



Jadi Vulcan fokus untuk menghancurkan Dunia Iblis selama 24 jam penuh, dan 
menghentikan pemboman setelah dia menghancurkan sebagian besar tempat yang 
dibangun iblis untuk hidup. 

"Fiuh." 

Vulcan menghela nafas panjang dan memasang senyum cerah. 
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portal kembali ke dunia manusia. 

Sepertinya dia sedang santai, seperti seseorang yang merokok setelah menyelesaikan tugas 
yang berat, tetapi tidak ada yang menghentikannya. 

Hampir tidak ada iblis hidup yang tersisa, dan meskipun ada, semua orang tetap diam saat 
mereka menunggu Vulcan untuk meninggalkan dunia itu. 

Vulcan melihat sekeliling dimensi Muriel dari Dunia Iblis untuk terakhir kalinya dan 
menuju ke dimensi Helkium. 

Kemudian sebuah pesan muncul dari sistem. 

Ti-ding 

"......Ini adalah." 

Vulcan membuka jendela sistem untuk memeriksa peningkatan poin pengalaman dengan 
pencarian ini, lalu sangat terkejut. 

Levelnya tidak dinaikkan karena dia naik level tepat setelah dia merawat Raja Iblis, tetapi 
meski begitu, poin pengalaman yang meningkat secara signifikan sudah cukup untuk 
membuatnya merasa lebih bersemangat. 

Sebenarnya, dibandingkan dengan tempat berburu Asgard, dia memang berpikir bahwa 
dasar Dunia Iblis tidak mencukupi dalam hal poin pengalaman. 

Tampaknya tidak adil untuk membandingkan tempat berburu di Babak 2, di mana ada 
pasokan monster terus menerus yang mirip dengan levelnya, dengan Dunia Iblis, di mana 
hanya ada Raja Iblis yang cukup untuk menghadapinya. 

Tetapi jika poin pengalaman yang diberikan sebagai hadiah menjadi sebesar ini setiap kali 
dia menyelesaikan sebuah misi, sepertinya dia tidak perlu khawatir lagi untuk naik level. 

Vulcan dengan erat mencengkeram tinjunya dan berpikir sendiri. 

Mulai sekarang, dia akan mengerahkan semua usahanya untuk meningkatkan level fisik, 
dan bukan level dewa. 

Selama ada keterampilan penyamaran untuk menyembunyikan identitas dan sistemnya 
untuk mengetahui seluruh kekuatan Dunia Iblis, tidak akan ada hal buruk yang terjadi. 



Dia melihat barangnya, 'pintu masuk ke dunia Iblis yang tidak tenang' seperti dia sedang 
melihat kekasihnya. 

Itu adalah sesuatu yang menghidupkan hidupnya yang membosankan. 

Dia melihat benda itu dengan penuh kasih, ketika bel alarm tiba-tiba berbunyi. 

Bip Bip. 

Bip Bip. 

"......Ya Tuhan" 

Alarm berdering sangat keras, dan sepertinya ada masalah saat dia pergi. 

Ketika Vulcan mendengarnya, wajahnya berkerut seperti bola kertas yang keriput. 

  * 

Vulcan akhirnya berhasil mengurus barang-barang di Dunia Bawah. 

Setelah itu, dia bolak-balik ke Dunia Iblis secara teratur, seminggu sekali. 

Tentu saja, seperti sebelumnya, dia tidak bisa mendapatkan Dunia Iblis dengan level B. 

Kebanyakan dari mereka adalah level-B, lalu C dan A. 

Ada suatu kali dia penasaran untuk mengetahui bahwa dia akan naik ke level F, tetapi dia 
ingat kecewa karena belum ada Raja Iblis yang tepat. 

Tapi dia tidak bisa berjalan melewati Dunia Iblis, meskipun itu jauh di bawah standarnya. 

Setiap kali dia berada di Dunia Iblis level D dan F, dia menghancurkan dunia dengan 
perbedaan kekuatan yang luar biasa, dan iblis-iblis itu jatuh melalui api bahkan tanpa 
mengetahui alasannya. 

Vulcan kemudian khawatir bahwa dia menjadi lebih jahat, karena ada pepatah mengatakan 
bahwa mereka yang mengejar iblis juga menjadi iblis. 

Namun, Vulcan segera menepis pemikiran itu dan berkonsentrasi untuk menyerang Dunia 
Iblis, saat dia menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan dalam berburu monster di Asgard 
atau memusnahkan iblis di lapangan. 

Tentu saja, tidak seperti dulu, dia sekarang berburu untuk kesenangannya sendiri, dan ada 
perbedaan yang jelas antara iblis dan monster, tetapi dia memutuskan bahwa dia tidak 
akan terlalu peduli. 

"Jika saya ingin menjadi filosofis itu, saya akan melakukannya sejak lama." 



Ada garis minimum yang dia siapkan. 

Dia tidak akan melukai siapapun kecuali monster, yang membahayakan makhluk 
intelektual Dunia Bawah termasuk manusia, dan iblis. 

Vulcan memutuskan bahwa dia akan melakukan apa pun yang dia inginkan dalam garis ini. 

Saat Vulcan membuang satu kekhawatiran kecil yang menahannya, dia berkeliling Dunia 
Iblis seperti anak anjing yang tidak terikat. 

Selama setahun, jadi selama lebih dari 50 kali, dia bolak-balik ke Dunia Iblis, di antaranya 6 
di antaranya benar-benar dihancurkan olehnya. 

Levelnya meningkat dua selama waktu itu. 

Mempertimbangkan bahwa dia bahkan tidak bisa meningkatkan 100 level selama 100 
tahun sebelumnya, itu meningkat dengan sangat cepat. 

Oleh karena itu, Vulcan hanya memperhatikan Dunia Iblis, sedangkan Dunia Bawah yang 
dia pimpin kehilangan kepercayaan dan pemujaan terhadap Vulcan, sedikit demi sedikit. 

Meskipun, Vulcan tidak melakukan apa-apa, tapi melakukan setidaknya tugas minimum 
sebagai dewa.... ' 

"...... itu menurun lagi." 

Dengan cara itu, terlalu banyak untuk mempertahankan, apalagi meningkatkan, tingkat 
kekuatan yang saleh. 

Tapi Vulcan tidak bisa dianggap enteng. 

Dia berpikir bahwa itu adalah kekuatan yang tidak bisa digunakan di Dunia Iblis. 

Dia kembali melihat perangkat iblis kesayangannya dengan mata penuh kasih, lalu 
membuka portal ke Dunia Iblis. 

Whooop 

Seperti biasa, portal ke Dunia Iblis bergemuruh hitam. 

Vulcan terlihat agak menyesal dan sedikit menjilat bibirnya. 

Tentu saja, ini tentu hal yang luar biasa baginya yang memungkinkannya melepaskan diri 
dari rutinitasnya yang membosankan. 

Mungkin jika bukan karena ini, dia masih dalam keadaan depresi, bertindak seperti dewa 
yang tidak dia inginkan setiap hari. 



Tapi fakta bahwa dia tidak bisa memilih Dunia Iblis dari level yang diinginkannya sedikit 
membuat frustrasi. 

'Untuk membuat itu mungkin, aku harus memperbaiki perangkat iblis ini secara ekstensif ... 
tapi bukannya aku memiliki pengetahuan semacam itu,' 

Tapi dia juga tidak bisa menunjukkannya kepada dewa lain. 

Vulcan menghela nafas lalu mengingat saat-saat ketika dia berlatih keras dan berburu 
berulang kali di Babak 1 dan Babak 2. 

Dia tidak tahu saat itu, betapa hebat dan nyamannya untuk dapat memilih tempat berburu 
dengan level yang sesuai. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dengan ekspresi menyedihkan di wajahnya, dia 
menggelengkan kepalanya beberapa kali sebelum mengalihkan pikirannya. 

'Ini pasti bagaimana rasanya mengarang ingatan .......' 

Mereka mengatakan bahwa Anda hanya dapat mengingat hal-hal baik di masa lalu, dan 
Vulcan juga hampir tidak dapat mengingat hal buruk yang terjadi saat itu. 

Vulcan tertawa kecil dan melemparkan dirinya ke portal hitam. 

Sekarang perasaan akrab menyapu seluruh tubuh, dan sekali lagi pemandangan yang sama 
sekali berbeda muncul di mata Vulcan. 

Namun kali ini, sesuatu terjadi yang bahkan tidak disangka Vulcan sama sekali. 

"Umm, apakah kamu iblis yang baru lahir?" 

Setan berdiri tepat di depan mata Vulcan. Ketika Vulcan secara naluriah memeriksa 
levelnya, dia menelan ludah. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 136 (Bab 47) -- Penyergapan Raja Iblis] 

<47. Penyergapan Raja Iblis> 

* Raja Iblis dari Dimensi Helkium 

* Dia menyapa Anda 

'......Oh tidak!' 

Level yang tidak bisa dia tangani. 

Segera setelah Vulcan melihatnya, matanya bergetar seolah-olah sedang terjadi gempa 
bumi. 

Dia lebih terkejut daripada saat dia memasuki Dunia Iblis untuk pertama kalinya, dan 
ketika dia mendorong Kastil Iblis tanpa berpikir. 

Pada saat itu, dia telah mencapai batasan 24 jam untuk waktu kembali, dan telah 
mempersiapkan pikirannya sampai batas tertentu.... 

Saat ini, dia berada dalam situasi di mana dia menghadapi bencana tanpa persiapan apa 
pun. 

Vulcan mengutuk situasi saat ini, di mana dia dihadapkan dengan Raja Iblis yang kuat yang 
tidak bisa dia tangani, segera setelah dia memasuki Dunia Iblis. 

Tapi kekacauannya tidak berlangsung lama. 

Meskipun dia tidak hidup selama dewa-dewa lainnya, Vulcan juga pernah ke neraka dan 
kembali untuk naik ke posisi ini. 

Dia tidak kekurangan kemampuan untuk bereaksi terhadap krisis bahwa dia akan berdiri 
dan tidak melakukan apa pun atas situasi yang tidak dia duga. 

Mula-mula dia mengecek apakah skill kamuflase miliknya masih dipertahankan, kemudian 
setelah dia membaca informasi tentang Haimuro, dia menyadari bahwa dia tertarik 
padanya. 

'Itu agak melegakan. Jika begitu....' 

Itu berarti tidak apa-apa selama dia tidak membuat kesalahan untuk mengubah minat itu 
menjadi cemberut. 



Vulcan berlutut tepat di tempat dan berkata: 

"Raja Iblis Hebat! Pelayan setia Anda Beljeruv ada di sini sebelum Anda untuk pertama 
kalinya! " 

"... Hmm, bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah Raja Iblis?" 

'Sistem, idiot!' 

Meskipun Vulcan berpikir dalam keadaan campur aduk, dia tidak bisa mengatakannya 
dengan lugas. 

Dia menutupi kata-katanya untuk Raja Iblis Haimuro, yang sepertinya dalam suasana hati 
yang sedikit lebih baik. 

"Meskipun kemampuan kerendahan hati saya tidak dapat dipastikan, tetapi saya hampir 
tidak berhasil menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan besar yang bahkan tidak dapat 
saya tangani! Meskipun kamu jauh di luar jangkauanku, aku juga salah satu suku iblis kelas 
tinggi di Dunia Iblis. Kupikir hanya Raja Iblis yang akan begitu kuat untuk mengalahkan 
orang sepertiku! " 

"Anda membaca situasinya dengan cukup cepat. Kekuatan yang bisa aku rasakan darimu... 
itu sangat kuat untuk seseorang yang baru lahir. Anda adalah salah satu kelas di antara 
Balloks... Saya suka itu.... " 

"Sungguh sial untuk menemukan kekuatan sebesar itu ketika Anda akan mencapai sesuatu 
yang hebat, Yang Mulia." 

Satu iblis tiba-tiba ikut campur di tengah percakapan mereka. 

Dia adalah seorang iblis tua, yang tampaknya menjadi pembantu dekat raja, yang pasti 
telah hidup cukup lama sejak dia memiliki kumis putih yang mencapai pinggangnya. 
Namun dia memiliki kekuatan yang besar dan kuat, cukup untuk membuat isi perut yang 
melihatnya berubah menjadi air. 

Juga levelnya, melebihi ekspektasi Vulcan. 

* Hamba terkuat yang melayani Haimuro, Raja Iblis Dimensi Helkium. 

* Dia menyapa Anda. 

'Seseorang yang bahkan bukan Raja melebihi level 1.000 ... tempat apa ini ....' 

Vulcan berusaha sangat keras untuk menenangkan dirinya, dan membuka jendela sistem 
untuk memeriksa pesan yang hampir dia abaikan. 

Untungnya, sepertinya tidak ada yang mengira dia melakukan sesuatu yang aneh. 



Itu tidak seperti dia perlu bicara, tapi dia hanya harus memeriksa sistem saat masih 
berlutut. 

Dan dia menemukan bahwa level Dunia Iblis ini adalah B +. 

Itu bukan Dunia Iblis terkuat yang pernah dia kunjungi, tapi Dimensi Helkium ini sama 
kuatnya. 

'Sekarang aku melihatnya ... Dunia Iblis dari Dimensi Helkium adalah salah satu dunia yang 
aku pimpin ... Aku tidak percaya aku berbagi dimensi yang sama dengan makhluk 
mengerikan ini ...' 

Fakta yang baru ditemukan. 

Tapi bukan berarti dia terlalu terkejut. 

Dia sudah tahu bahwa dimensi tempat para dewa ditugaskan adalah yang cukup berbahaya 
untuk diserbu Raja Iblis dalam waktu dekat. 

Juga, meskipun mereka sangat kuat, mereka bukanlah sesuatu yang perlu ditakuti, karena 
level mereka akan dibatasi sekitar 1000 setelah mereka mencapai dunia yang dia pimpin. 

'Dan bahkan jika tidak ada batasan ...... aku akan memenuhi standar Raja Iblis dengan 
kekuatan dewiku.' 

Tentu saja, jika itu terjadi, akan ada malapetaka dengan separuh dunia hancur. 

Vulcan berpikir, lalu sedikit melihat ke atas untuk melihat dua orang di depannya. 

Mereka memandang rendah dia, dan sepertinya mereka telah menyelesaikan percakapan 
mereka. 

Vulcan dengan cepat menunduk lagi untuk menunggu mereka mengambil tindakan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Jika mereka memiliki perasaan bermusuhan 
tentang dia, dia akan melarikan diri dari tempat ini dengan cara apapun, untuk bertahan 
selama 24 jam terus menerus.... 

Tapi sepertinya tidak perlu. 

Seperti yang diharapkan, semuanya berjalan seperti yang dia pikirkan. 

Haimuro, Raja Iblis dengan satu tanduk raksasa di dahinya, berbicara kepada Harang 
dengan suara yang bermartabat. 



"Anda harus memberinya tempat tinggal, dan menjelaskan sedikit tentang proyek besar 
yang akan datang. Saya telah mengambil waktu saya untuk istirahat, jadi saya harus segera 
menyelesaikan apa yang saya kerjakan. " 

"Saya harap Anda tidak melelahkan diri sendiri... dalam situasi ini, sepertinya pria itu akan 
secara konsisten keluar dari dunianya..." 

Pelayan setia Harang berkata kepada Raja dengan nada khawatir, tapi Haimuro menepis 
perkataannya dengan menggelengkan kepalanya. 

"Tidak, aku tahu lebih baik tentang bagaimana para dewa mengubah pikiran mereka 
dengan begitu mudah. Meskipun dia mungkin berkeliling dimensi yang berbeda sepanjang 
waktu sekarang, ada cukup kesempatan bahwa dia akan tetap kembali ke dunianya sendiri 
segera setelah dia bosan dengannya. Sebelum itu terjadi... Saya akan membuka pintu dan 
memulai proyek besar saya. " 
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"Jika saya melakukannya dengan cukup cepat... pintu akan terbuka dalam waktu sekitar 
seminggu, jadi Anda harus memperhatikan untuk mengelola kelas bawah, dan bukan saya, 
agar semuanya siap sepenuhnya. 

"Saya akan mengingatnya, Yang Mulia." 

Ini adalah akhir dari percakapan mereka. 

Raja Iblis menghilang dalam asap hitam, dan hanya kaki tangannya Harang yang tersisa 
saat dia menatap ke arah Vulcan. 

"Bangun." 

Harang menyuruh Vulcan bangkit, yang berada dalam posisi canggung dan tidak tahu harus 
berbuat apa. 

Dia memandang Vulcan dengan ekspresi dingin, namun sedikit ramah, lalu berbicara. 

"Kamu pasti baik-baik saja. Sudah lama sejak seseorang dari suku iblis peringkat tinggi 
lahir, tetapi Anda adalah salah satu yang terbaik di antara mereka. Sepertinya kamu juga 
cukup pintar ...... hmm. " 

"Terima kasih." 

Vulcan tidak menyukai kenyataan bahwa Harang mengevaluasinya ketika dia lebih lemah, 
tetapi 24 jam itu belum berlalu. 

Ada juga kemungkinan bahwa Raja Iblis melihatnya dari tempat lain, jadi Vulcan mencoba 
yang terbaik untuk menjaga percakapan tetap berjalan. 

Harang mengangguk saat dia melihat sekeliling Vulcan seolah-olah dia semacam produk. 

Dia bertepuk tangan sekali dan meraih Vulcan, karena dia akhirnya selesai mencari tahu. 

"Selamat datang di pasukan Haimuro. Saya akan memandu Anda ke tempat Anda akan 
tinggal, lalu kita akan melanjutkan percakapan kita. " 

"Ya, Pak, terima kasih!" 

Vulcan menjawab seperti dia adalah seorang letnan di depan seorang jenderal. 

  * 



Ada sesuatu yang membuat Vulcan penasaran saat dia mendengar percakapan antara Raja 
Iblis Haimuro dan antek Harang. 

Apa 'proyek besar' yang terus mereka sebutkan? 

Vulcan ingin bertanya tentang itu, karena dia merasa Raja Iblis mengungkapkan perasaan 
senangnya setiap kali topik itu muncul. 

Namun, Vulcan ragu-ragu untuk membicarakannya, ketika dia melihat wajah tegas Harang 
yang bertekad untuk tidak berbicara sebelum mereka mencapai tempat Vulcan untuk 
tinggal. 

Tapi kemudian, bahkan untuk Vulcan, sulit untuk menutup diri setelah melihat 
pemandangan baru. 

Ada banyak sekali tenda militer. 

Kemudian Vulcan menghadapi pasukan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang sibuk 
bolak-balik tenda, mempersiapkan makanan mereka. 

Kata-kata keheranan keluar dari mulutnya. 

"Bagaimana... ada begitu banyak tentara iblis...." 

"Apakah kamu terkesan? Anda harus." 

Harang mengira Vulcan terkesan, padahal sebenarnya dia kaget. 

Dia melanjutkan sambil dengan bangga melihat pasukan tentara iblis, seolah-olah mereka 
adalah miliknya. 

Kami telah mengumpulkan semua iblis terbaik dari Dunia Iblis, dan melatih mereka secara 
strategis ... Saya dapat mengatakan bahwa itu adalah pencapaian terbesar Raja yang 
bahkan pendahulunya tidak dapat capai. Kekuatannya lebih besar dari sebelumnya juga... 
dengan segala cara, Haimuro memang Raja Iblis yang hebat. " 

Vulcan merasa muak dengan raut wajah Harang saat dia mengidolakan Raja, tapi dia 
menyembunyikan perasaannya. 

Dia memfokuskan visinya untuk melihat semua aspek dari tentara iblis. 

Ada banyak iblis tingkat tinggi dengan level lebih dari 500, dan yang tampaknya bawahan 
mereka juga memiliki level yang cukup tinggi. 

Mereka pasti berbeda dari yang dia hadapi ketika dia pertama kali tiba di Bumi, setelah dia 
menyelesaikan Babak 1. 



'Pastinya ... mereka level tinggi. Tapi kenapa dia mengumpulkan begitu banyak pria... 
secara kebetulan? 

Vulcan berhenti berjalan saat sesuatu yang tidak menyenangkan tiba-tiba muncul di 
kepalanya. 

Kemudian dia berbicara kepada Harang dengan suara gembira, seolah-olah dia tidak bisa 
mengatasi kekacauan di hatinya. 

"Itu pasti... kekuatan yang sangat besar. Aku tidak tahu apa-apa, tapi bahkan di mataku 
kelihatannya luar biasa... Ngomong-ngomong, apakah ada alasan bagi Raja Haimuro yang 
agung untuk memanggil pasukan seperti itu? Kupikir tidak akan ada makhluk seperti itu, 
cukup bodoh untuk melawannya.... " 

Vulcan merendahkan dirinya saat dia mengangkat status Haimuro, orang yang dilayani 
Harang, untuk mengarahkan pembicaraan ke arah yang dia inginkan. 

Harang senang mendengar kata-kata seperti itu. 

Dia tersenyum dengan suara rendah, dan berbicara. 

"Sepertinya aku harus memberimu penjelasan di sini." 

"Saya pasti akan berkonsentrasi." 

"Sebenarnya, Raja Haimuro mencoba menyerang Dunia Manusia 200 tahun yang lalu." 

"......." 

Dia terkejut mendengar apa yang terjadi di masa lalu, yang tidak akan pernah dia 
bayangkan. 

Sekitar 200 tahun yang lalu dia menjadi dewa yang bertanggung jawab atas dimensi 
Helkium. 

Dia tidak bisa tetap tenang, karena dia mengira bahwa keempat Dunia Bawahnya akan 
berubah menjadi neraka jika dia terlambat beberapa tahun. 

Tapi hanya pikiran terdalamnya yang berfluktuasi, dan di permukaan dia masih tetap 
tenang. 

Dia mampu menyembunyikan perasaan batinnya, saat dia bolak-balik Dunia Iblis. 

Dia mendengarkan Harang dengan wajah iblis yang tidak bersalah mendengarkan cerita 
menarik. 



"Raja Haimuro memperoleh kekuatan besar di tangannya, setelah dia memusnahkan 
mantan Raja Iblis DeCella dan menyerap kekuatan iblisnya... cukup kuat untuk membuka 
portal ke Dunia Manusia yang bahkan tidak dapat dicoba oleh Raja Iblis lainnya. Tentu saja, 
dia mengerahkan semua usahanya untuk membuat portal dengan tujuan menyatukan 
keempat Dunia Manusia Helkium. " 

"Apakah begitu. Tapi kenapa......." 

"Waktu yang tidak tepat. Sayangnya, dewa baru ditugaskan ke Dimensi Helkium ketika 
portal setengah jalan. Saya yakin namanya... Polkan? " 

'Itu Vulcan!' 

Vulcan tidak senang dengan fakta bahwa Harang bahkan tidak mengetahui namanya 
dengan benar, tetapi dia tidak dapat membantah dalam situasi ini. 

Dia terus mendengarkan Harang dengan tenang. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Kamu mungkin tidak terlalu tahu, tapi bahkan 
untuk Haimuro yang Mahakuasa... kekuatannya sangat terbatas saat kita memasuki Dunia 
Manusia. Akan terlalu berlebihan untuk berurusan dengan dewa itu dalam posisi itu... jadi 
Haimuro tidak bisa menahan diri selain menyerahkan keinginannya, dan puas menjadi Raja 
Dunia Iblis. " 

Harang berhenti sejenak untuk mengatur napas. 

Kemudian dia melanjutkan dengan senyum licik di wajahnya. 

"Nah, sampai sekarang." 

"Itu berarti......." 

"Iya." 

Harang, yang telah membalikkan situasi, berbicara dengan nada tegas saat dia menatap 
langsung ke wajah Vulcan. 

"Segera... ..kita akan menyerbu Dunia Manusia." 



Chapter 149 
Max Level Newbie Bab 149 

[Pemula Level Maks: Munpia # 137 (Bab 47-2) -- Penyergapan Raja Iblis] 

<47. Penyergapan Raja Iblis (2)> 

"......!" 

Vulcan tidak bisa tutup mulut setelah mendengar apa yang dikatakan Harang. 

Meskipun dia menyamar sebagai Barlock, dia sebenarnya adalah dewa yang mengawasi 
Dimensi Helkium. 

Sangat sulit baginya untuk tetap tenang setelah mendengar tentang rencana Dunia Iblis 
untuk menyerang. 

Tetapi Harang tidak berpikir bahwa Vulcan membuat wajah aneh, karena dia mengira itu 
adalah berita yang semua orang akan terkejut mendengarnya. 

Lalu dia berbicara lagi. 

"Haha, kamu sepertinya sangat terkejut." 

"... ..Jujur saja, saya." 

Vulcan menemukan dirinya sendiri, menenangkan dengan napas dalam-dalam, dan 
mengajukan pertanyaan kepada Harang. 

"Aku hanya tahu sedikit... tapi menurut apa yang kamu katakan, bukankah akan sangat 
berbahaya untuk menyerang Dunia Manusia...?" 

"Iya. Seperti yang kubilang, segera setelah kita memasuki Dunia Manusia, mereka yang 
memiliki kekuatan besar dibatasi kekuatannya; termasuk Raja Iblis Haimuro... dan 
mungkin diriku sendiri. Kami hanya bisa pergi ke Dunia Manusia dengan banyak 
pengorbanan. " 

"Tapi bagaimana... apakah ada rencana yang telah terbentuk sebelumnya?" 

Dia sangat penasaran sehingga dia hampir terlihat putus asa. 

Bagi Vulcan, satu kata dari Harang dianggap penting. 

Dia bertindak sebagai mata-mata yang secara tidak sengaja mendekati jantung musuh dan 
mencuri informasi. Lalu dia menatap wajah Harang dengan tatapan membara. 



Dan ketika Harang melihat matanya, Harang berseru dan memuji Vulcan. 

"Woah... .wajah itu, kamu penuh gairah. Anda memiliki tampilan murni di wajah Anda, tidak 
seperti bajingan yang hanya antusias mengisi perut mereka! Haha, sepertinya kita memiliki 
seseorang yang spesial sebelum proyek besar kita! " 

'Berhentilah mengoceh dan beri aku informasi!' 

"Terima kasih, tapi tidak, diriku yang rendah hati tidak bisa dibandingkan dengan iblis 
besar lainnya ......." 

"Tidak, hanya ada sedikit iblis sepertimu akhir-akhir ini, yang ingin berkelahi. Sayang 
sekali, sungguh... Ah, kita ada dimana? " 

"Aku bertanya apakah ada rencana sebelumnya tentang menyerang Dunia Manusia... .." 

"Ah iya. Sebenarnya, tidak banyak rencana untuk itu. Tapi kami yakin ini akan berhasil, 
karena... " 

Vulcan menatap Harang saat dia meluangkan waktu untuk menyelesaikan kalimatnya. 

Harang tersenyum saat menikmati perhatiannya, lalu berbicara, hanya agar Vulcan 
mengetahui mengapa mereka begitu yakin akan kesuksesan mereka. 

"Dewa sering keluar dari posisinya." 

  * 

"Aku tidak pernah mengira itu akan menjadi alasan ......." 

Vulcan sendirian di tempat penampungan tempat dia ditugaskan. 

Itu adalah tenda sementara, dan bukan bangunan besar dan mewah yang dia harapkan, tapi 
dia tidak terlalu kecewa. 

Itu tidak seperti dia menginginkan iblis, yang pada dasarnya adalah musuhnya, untuk 
melayaninya dengan benar, dan tidak perlu menginginkan semua itu karena dia tidak akan 
berada di sekitar untuk waktu yang lama. 

'Yah, kondisinya lebih baik daripada prajurit iblis lainnya ....... tunggu, tidak, aku seharusnya 
tidak memikirkan hal ini.' 

Vulcan menggelengkan kepalanya untuk tidak memikirkan hal-hal lain, dan memikirkan 
lagi tentang apa yang baru saja dikatakan Harang kepadanya sebelumnya. 

'Dari sekitar setahun yang lalu ... kami memperhatikan bahwa dewa Dimensi Helkium 
meninggalkan dimensinya secara teratur untuk pergi ke dunia lain. Dia biasanya pergi 



selama satu atau dua hari, tetapi ada kalanya dia pergi selama lebih dari 10 hari. Biasanya 
para dewa menjaga dunia mereka dengan baik dan tidak pernah keluar selama lebih dari 
satu sore.... Tetapi lelaki Polkan ini tampaknya tidak peduli, karena dia bolak-balik ke 
dimensi yang berbeda. ' 

'Itu berarti.......' 

'Iya. Saat Haimuro mengetahuinya, dia segera memulai proyek untuk membuat portal ke 
Dunia Manusia ....... dan itu akan segera selesai. Jika kita semua, termasuk Raja, menginvasi 
Dunia Manusia pada saat yang sama, itu mungkin untuk mengubahnya menjadi Dunia Iblis 
dalam satu atau dua hari ... ' 

'Saya mengerti. Lalu kapan kita akan menyerang Dunia Manusia .......? ' 

'Setelah portal selesai, segera setelah dewa pergi, setelah mampir ke Dunia Manusia. Kami 
menemukan bahwa dia tidak akan kembali setidaknya selama 24 jam setelah dia 
meninggalkan tempat ...... haha, ketika dia kembali, dia akan mengamati dengan matanya 
sendiri bahwa Dunia Manusia telah berubah menjadi Dunia Iblis. Hahahaha!' 

"Oh tidak ...... aku melakukan sesuatu yang sangat berbahaya ......." 

Vulcan menghela nafas dan mengucapkan kata-kata penyesalan dengan lantang. 

Sampai sekarang, dia hampir mengabaikan kata-kata dewa tua. 

Setiap kali mereka berkata 'jangan tinggalkan Dunia Bawah dalam segala keadaan, dan 
hati-hati terhadap iblis!', Dia menjawab 'tentu, saya akan' dan berpura-pura 
mendengarkan. Tapi sebenarnya dia telah menghabiskan satu tahun terakhir untuk 
menyerang Dunia Iblis lainnya, bukannya menjaga Dunia Bawah. 

Akibatnya, iblis dari Dimensi Helkium akan mencoba untuk menguasai Dunia Manusia, jadi 
dia terlalu malu untuk mengatakan apapun. 

'Dunia Manusia mana yang akan mereka masuki dari ....... benua Hopoi yang paling kacau? 
Atau Romerum? Yah itu tidak terlalu penting... .. ' 

Tetapi penghiburan dalam situasi yang mengerikan ini adalah dia dapat mengetahui 
rencana invasi sebelumnya. 

Dengan kurang dari 15 hari tersisa sampai invasi, jatuh dalam Dimensi Helkium secara 
kebetulan yang ajaib adalah keberuntungan terbaik yang bisa dia miliki, cukup beruntung 
untuk berpikir bahwa dewa tertinggi sedang menjaganya. 

'Dan jika Raja Iblis tidak muncul di depan mataku pada saat itu ....... aku akan melarikan diri 
untuk melihat level B + bahkan tanpa berpikir untuk pergi menemui Raja Iblis, dan aku 
akan pergi ke Dunia Iblis lain. ... Dan sementara itu Dunia Manusia mungkin sedang dalam 
kekacauan ...... ' 



Itu adalah situasi yang membuat stres hanya dengan memikirkannya. 

Apalagi, ada sesuatu yang tidak dia pertimbangkan. 

Dia telah melupakan fakta bahwa waktu berjalan dengan kecepatan yang berbeda di setiap 
dimensi. 

Vulcan bertanya-tanya mengapa mereka mengira dia keluar selama lebih dari 10 hari, 
padahal dia tidak menghabiskan lebih dari 48 jam di Dunia Iblis. 

Setelah berpikir singkat, dia berhasil mengetahui rasio waktu setiap dimensi, dan 
menyadari bahwa apa yang dia pikir 48 jam bisa jadi sepuluh kali lipatnya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Dimensi yang aku pimpin, memiliki rasio 
waktu yang sama dengan Asgard... tapi memang benar bahwa ada tempat-tempat di mana 
waktu berjalan jauh lebih cepat. Fiuh, jika aku berada di salah satu tempat itu ketika 
pasukan iblis menyerbu, mereka mungkin mengambil bukan hanya satu, tapi beberapa 
Dunia Manusia. ' 

Vulcan gemetar di tubuh Barlock yang besar dan berotot dan menggelengkan kepalanya. 

Itu karena wajahnya secara otomatis mengerutkan kening memikirkan situasi yang 
mengerikan, dan dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. 

Tapi ketika dia memikirkannya, dia menyeringai lebar-lebar dan tersenyum lebar. 

Sekarang dia tahu semua ini, dia bisa mencegah hal terburuk yang dia pikirkan. 

Semua situasi mengerikan itu hanyalah asumsi. 

Sekarang Vulcan tahu tentang rencana mereka untuk menyerang, dia tidak perlu terlalu 
khawatir. 

Lagipula, alasan mengapa mereka begitu percaya diri untuk melakukan invasi semacam itu 
adalah karena dia jarang ada. 
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tinggal dan berusaha lebih keras untuk menjaga Dunia Bawah. 

Dia tidak terlalu senang dengan kenyataan bahwa dia tidak akan bisa pergi ke Dunia Iblis 
dari dimensi lain mulai sekarang, tapi dia tidak bisa mengabaikan ratusan juta orang di 
Dunia Bawah. 

Vulcan berpikir sejauh ini, dan memeriksa berapa jam yang tersisa sampai dia bisa kembali 
ke Dunia Bawah. 

'Empat jam ...... Fiuh. Begitu aku kembali, aku akan terjebak di Asgard, menjaga Dunia 
Bawah ....... ' 

Vulcan sangat ingin kembali ke dunianya sendiri empat jam kemudian sekaligus, dan 
dengan setia memenuhi tugasnya. 

Tapi itu hanya berlangsung sesaat. 

Vulcan merasa tertekan dan memperhatikan penurunan energinya, memikirkan bahwa 
hari-hari menyenangkannya akan segera berakhir. 

Dia tidak bisa menahan diri tetapi merasa tidak enak badan, karena dia berpikir bahwa dia 
tidak akan lagi dapat menghancurkan dunia tanpa ragu-ragu, menang melawan Raja Iblis 
standarnya, dan naik ke tingkat yang lebih tinggi dengan poin pengalaman yang dia bisa 
dapatkan dari memenuhi pencarian di sistem. 

Saat ia asyik dengan pikiran negatif tersebut sambil berbaring, Vulcan akhirnya mulai 
mencurahkan perasaan tidak puasnya kepada Haimuro, Raja Dimensi Helkium. 

'Aww, semua ini karena bajingan itu ...... jika dia berada di level D, tidak, bahkan di level C, 
aku akan mencobanya ...... untuk seseorang yang bisa aku kalahkan dalam satu pukulan di 
Dunia Manusia... .. ' 

"......." 

Vulcan terus mengutuk Haimuro untuk sementara waktu. 

Kemudian dia tiba-tiba berdiri, dengan pikiran yang tiba-tiba muncul di kepalanya, untuk 
membuat pernyataan seru dengan keras. 

"Ah! Dunia Manusia! " 

"Apa itu?" 



"Oh, tidak apa-apa." 

Vulcan mengirim kembali salah satu tentara iblis yang datang berlari karena terkejut oleh 
suara keras itu. 

Untuk menenangkan hatinya yang bersemangat, dia mulai perlahan menarik dan 
menghembuskan napas selama satu menit. 

Vulcan lebih tenang dari sebelumnya, dan dengan ekspresi serius di wajahnya, dia 
mengingat pikiran yang baru saja terjadi di kepalanya. 

'Jika aku pergi ke Dunia Manusia dengan pasukan iblis, melalui portal yang dibuat oleh Raja 
Iblis ....... dan jika aku harus melawan Raja Iblis dan Duke saat mereka berada di Dunia 
Manusia .......' 

Dalam hal ini, mereka akan dilemahkan oleh hukuman, dan dia bisa menggunakan 
kekuatan dewa. 

Vulcan berpikir sejauh ini, menepuk tangannya, dan berubah pikiran tentang meninggalkan 
Dunia Iblis setelah periode 24 jam. 

Vulcan duduk di kursi raksasa yang disiapkan untuknya, saat dia mencoba berpikir dengan 
ekspresi serius di wajahnya. 

'Mereka mengatakan bahwa mereka akan mengamati apa yang aku lakukan setelah portal 
selesai ... bahwa mereka akan menargetkan waktu ketika aku mampir ke Dunia Manusia 
dan pergi. Tapi bagaimana jika aku tidak mampir ke Dunia Manusia tapi menghabiskan 
waktuku di sini... bisakah mereka menunggu? ' 

Tidak ada cara baginya untuk mengetahui seberapa sabar Haimuro. 

Tapi satu hal yang pasti. 

Selama Haimuro, Raja Iblis dari Dimensi Helkium, tidak menyerang Dunia Manusia, tak 
peduli berapa lama Vulcan sendiri berada di luar posisinya. 

Akhirnya, yang harus dilakukan Vulcan hanyalah menunggu berapa lama di tempat ini 
sampai Haimuro menyerang Dunia Manusia. 

Dan menunggu adalah salah satu hal yang membuat Vulcan yakin. 

'Tentu saja, aku tidak bisa dibandingkan dengan dewa tua yang telah mengawasi Dunia 
Bawah selama lebih dari 10.000 tahun ...... tapi aku akan lebih baik dalam menunggu 
daripada Haimuro, karena dia terlalu bersemangat untuk menyerang Dunia Manusia. 
ketika saya memiliki informasi. ' 



Vulcan tampak santai saat dia berbaring di tempat dengan dua tangan di bawah untuk 
menopang kepalanya. 

Dia memiliki sedikit senyum di wajahnya. 

Seperti itulah, Vulcan menghabiskan sekitar seminggu dengan tenang di Dunia Iblis, dan 
dia mendengar berita bahwa portal ke Dunia Manusia akhirnya selesai. 

Semua iblis tampak bersemangat, seolah-olah mereka akan segera menyerang Dunia 
Manusia, dan mereka menunggu dewa Dimensi Helkium mampir ke Dunia Manusia dan 
pergi secepat mungkin. 

Lalu, sehari, dua hari, seminggu ....... akhirnya, sebulan telah berlalu. 

Meskipun beberapa waktu telah berlalu, tidak ada tanda dewa yang terlihat. 

  * 

BAAM 

"Atas nama apa! Mengatakan dia adalah dewa! " 

BAAM 

"Dia seharusnya bertanggung jawab atas dimensi!" 

BAAM 

"Tapi dia tidak melakukan apa-apa! Bahkan Raja dari kerajaan yang jatuh akan lebih baik 
dalam pekerjaannya! " 

Haimuro menghancurkan perabotan di sekelilingnya. 

Harang, pelayannya yang setia, tidak bisa berkata apa-apa saat melihat wajah bengkok Raja 
dalam kemarahan. 

Dia adalah orang yang bersikeras mereka menyerang Dunia Manusia tepat setelah dewa 
mampir dan pergi, karena itulah pola yang dewa tunjukkan sampai sekarang. 

Tetapi pernyataannya dibayangi oleh fakta bahwa dewa ini tidak pernah mengunjungi 
Dunia Bawah yang dia pimpin. Ini telah membuat pasukan Raja Iblis Dimensi Helkium 
membuang waktu mereka yang berharga selama sebulan. 

'Sepertinya aku seharusnya tidak menahannya ketika dia akan menyerang seminggu yang 
lalu .......' 



Harang bersikeras bahwa mereka menunggu sedikit lebih lama untuk menghindari 
kemungkinan menghadapi dewa dengan waktu yang buruk, tetapi seperti yang bisa dilihat, 
itu gagal. 

Bahkan sebagai iblis, dia sangat sakit dan lelah karena dewa tidak muncul, seolah-olah dia 
telah menyerahkan dunia tempat dia ditugaskan. 

'Maksudku, orang akan lebih peduli dengan anjing yang berperilaku buruk. Mengapa dia 
tidak mampir, ketika ada segala macam insiden yang terjadi di Dunia Bawah? ' 

Harang tidak pernah membayangkan bahwa dewa yang tidak bertanggung jawab adalah 
salah satu yang paling dekat darinya. 

Raja Iblis, Haimuro, memfokuskan perhatiannya padanya. 

'Eek.' 

Jika seseorang bisa terbunuh dengan ditatap, dia akan terkoyak menjadi ratusan dan 
ribuan keping sekarang, karena Raja memiliki pandangan yang sangat tajam. 

Harang tidak berani melakukan kontak mata, tetapi menundukkan kepalanya. 

Haimuro menatap Harang dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, lalu menghela napas 
dalam-dalam. 

Tentu saja, dia tahu itu bukan salah Harang. 

Dia juga tahu bahwa dia sebenarnya harus bersikap lunak kepadanya tentang kesalahan 
ini, karena dia adalah orang yang dipercaya yang membantu pria pemarah itu, untuk 
melakukan segala macam hal dengan sukses. 

Tapi.... 

Tapi dia tidak bisa menahan diri tetapi menjadi sangat marah pada fakta bahwa waktu 
untuk menghancurkan satu, atau bahkan dua Dunia Manusia dan mengisinya dengan 
kekuatan iblis sudah habis. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Tidak ...... Tidak mungkin! Saya tidak bisa 
menunggu lebih lama lagi! Saya sudah mencapai batas saya! Saya telah menunggu lebih 
dari 200 tahun! Saya tidak sabar lagi! ' 

Haimuro membuat keputusan tegas dalam pikirannya. 

Meskipun itu adalah keputusan yang didasarkan pada emosi, tapi itu tidak sepenuhnya 
tidak masuk akal. 



Dewa tersebut telah kehilangan kontak dengan Dunia Bawah selama hampir 40 hari 
sekarang. 

Raja Iblis dan seluruh Dunia Iblis berpikir bahwa kecil kemungkinan dewa itu kembali, 
tepat pada waktunya untuk invasi mereka. 

Bahkan Harang yang berhati-hati secara bertahap condong ke arah rencana tersebut, jadi 
sudah pasti terlalu berlebihan untuk menunda invasi lagi. 

Raja Iblis Haimuro membuat pernyataan. 

Dalam dua jam, kita akan menyerang Dunia Manusia. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 138 (Bab 47-3) -- Penyergapan Raja Iblis] 

<47. Penyergapan Raja Iblis (3)> 

Ada barisan pasukan iblis yang tak ada habisnya. 

Nafas kegembiraan mereka, dan energi tajam dari persenjataan yang mereka pegang 
hampir membuat atmosfer di sekitarnya membeku. 

Dan seorang pria dengan jumlah gabungan semuanya, Raja Haimuro. 

Semua iblis berteriak dengan liar pada penampilannya saat dia dianggap sebagai Raja Iblis 
Dimensi Helkium terkuat sepanjang masa. 

Woooaaahhh! 

Haimuro Yang Mahakuasa! 

"Haimuro! Haimuro! " 

Ketika suara antusias mereka melonjak, bawahan Harang bisa sedikit meredakan wajahnya 
yang kaku. 

Dia terus merasa tidak nyaman tentang dewa Dimensi Helkium, yang melakukan segala 
sesuatu secara tidak terduga, tetapi sebagian dari perasaan tidak nyaman itu hilang dengan 
melihat pasukan yang bermartabat tepat di depan matanya. 

Dengan sengaja, Harang membiarkan mereka diam sebentar, meski dia bisa saja 
menghentikan teriakan itu. 

Ketika dia mendapatkan sorakan yang adil dari tentara iblis, dia benar-benar 
membungkam kerumunan dengan mengangkat tangannya dan memulai pidatonya. 

Dia berbicara dengan percaya diri, sedemikian rupa sehingga semua rasa tidak aman 
mereka akan hilang. 

Saat dia mendengarkan aliran lancar dari pidato dengan panjang sedang, yang tidak terlalu 
panjang atau terlalu pendek, Vulcan membuka mulutnya karena terkejut. 

Dia ingat Honus, yang berada di mimbar setiap kali dia memiliki sesuatu untuk dikatakan 
kepada setiap dewa pada suatu waktu. 



Pidato Harang begitu rapi dan memiliki tujuan sehingga tidak bisa dibandingkan dengan 
pidatonya yang tampaknya tak berujung, jarak jauh seperti maraton, sehingga menarik 
kekaguman Vulcan. 

'Ya ... seperti itulah seharusnya pidato.' 

Vulcan sepertinya sangat tersentuh olehnya, dan mengangguk seolah-olah dia benar-benar 
salah satu pasukan iblis. 

Setan tingkat tinggi yang menatapnya disiagakan. 

"Kudengar dia baru lahir sebulan yang lalu, tapi dia sangat setia." 

'Yah, aku tidak bisa diam saja. Saya akan menjadi orang yang memiliki pencapaian terbesar 
di Dunia Manusia. ' 

Tentu saja, Vulcan bahkan tidak peduli pada mereka. 

Dia hanya terganggu karena dia terpesona oleh pidato berkualitas tinggi Harang, tapi 
sebenarnya dia hanya memikirkan satu hal sejak pasukan iblis dipanggil: memusnahkan 
pasukan Raja Iblis sampai mati! 

Lebih spesifiknya, menjatuhkan Raja Iblis Haimuro dan Duke Harang sampai mati! 

Karena kepalanya dipenuhi dengan pemikiran itu, Vulcan tidak memiliki kemewahan untuk 
memperhatikan iblis lain yang bukan Harang dan Haimuro. 

Setelah dia menanggapi pidato tersebut dengan tepuk tangan meriah, Vulcan berpikir di 
dalam kepalanya. 

'Sungguh melegakan, mereka memulai serangan lebih cepat dari yang aku kira .......' 

Untuk rencana ini, Vulcan bisa saja menunggu satu tahun, atau bahkan sepuluh tahun, tapi 
dia pasti merasa tidak enak untuk tinggal di Dunia Bawah selama itu. 

Selama waktu itu, manusia mungkin terlibat dalam beberapa kecelakaan, dan dia bisa 
dimarahi habis-habisan jika dewa lain memergokinya karena tidak menjaga Dunia Bawah 
untuk waktu yang lama. 

Tentu saja, di satu sisi, telah pergi dari Dunia Manusia selama sebulan akan dianggap cukup 
lama, tapi dia memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang. 

Di kepalanya, dia membayangkan bagaimana dia akan dengan sempurna, dan dengan 
sempurna menyelesaikan pembantaian yang akan datang. 

'Pasti lebih baik bagiku untuk masuk dari garis depan ......' 



Jika dia masuk nanti, dia tidak akan bisa mengetahui seberapa besar kerusakan yang akan 
ditimbulkan oleh pasukan iblis untuk sementara, jadi Vulcan berpikir untuk masuk ke 
Dunia Manusia dengan kelompok tentara pertama, jika memungkinkan. 

Tapi meski begitu, ada beberapa masalah. 

Dia bertanya-tanya apakah pengaruhnya terhadap tuhan akan tersebar luas di Dunia 
Manusia segera setelah dia memasukinya. 

Dia tidak tahu dengan cara apa mereka mengetahui apakah dewa itu ada di Dunia Manusia 
atau tidak, tapi jika mereka menghentikan invasi begitu dia masuk... .. 

'Itu tidak mungkin terjadi. Tentu saja, saya akan berpikir bahwa mereka tidak akan 
menyadarinya jika saya menggunakan keterampilan kamuflase saya ....... ' 

Tapi itu belum pasti. 

Akhirnya, strategi terbaik adalah membuat Haimuro, Harang, dan dirinya sendiri masuk ke 
Dunia Manusia pada saat bersamaan. 

Tentu saja, itu tidak seperti pemula yang tidak bersuara dapat mengontrol urutan seperti 
yang dia inginkan, tetapi tidak perlu melakukannya. 

'Aku akan melompat bersama Raja Iblis saat dia memasuki portal. Dia kelihatannya tidak 
sabar, jadi dia harus masuk dari barisan depan! ' 

Vulcan menatap punggung Raja Iblis dengan mata berkaca-kaca. 

Haimuro menyuntikkan kekuatan iblis di portal menuju Dunia Manusia, ke dalam 
armornya tanpa sesuatu yang mewah. 

Arus hitam yang berputar dengan cepat melonjak tinggi di langit, menempel di sekitar 
tubuhnya, menciptakan awan gelap di sekelilingnya. 

Kemudian guntur dan kilat yang besar dan kuat meledak. 

Itu menghantam area terdekat dimana Raja Iblis dan portal itu berada. 

Gedebuk! Retak! 

Itu sangat luar biasa, karena bahkan Vulcan, yang memenuhi syarat sebagai dewa, 
merasakan hawa dingin di punggungnya. 

Dia berkeringat di punggungnya, tetapi segera dia berhasil mengatasi ketegangan yang 
meningkat. 

Bagaimanapun, kekuatan dan posisi akan dibalik saat mereka berada di Dunia Manusia. 



Hanya ada satu masalah penting dalam situasi ini; apakah Raja Iblis akan berdiri di depan, 
atau mengambil waktu untuk masuk nanti, setelah dia mengirim pasukan terlebih dahulu. 
Itulah pertanyaannya. 

Tetapi masalah itu diselesaikan dengan cukup mudah. 

Sebelum dia menjadi dewa, Vulcan sangat tidak beruntung. 

Namun, seolah-olah dia diberi kompensasi dari semua nasib buruk sampai saat itu, Vulcan 
sebagai dewa adalah sosok yang cukup beruntung. 

Haimuro, yang telah menyelesaikan portal menuju Dunia Manusia, berbicara kepada 
pasukan iblis dengan nada menggeram. 

Kata-kata itulah yang ditunggu-tunggu oleh Vulcan. 

"Untuk misi ini, waktu adalah kuncinya! Saya akan berdiri di garis depan! Kalian semua, 
setelah kalian memasuki Dunia Manusia, hancurkan segalanya sesuai rencana, dan penuhi 
dunia dengan kekuatan iblis! Sebelum dewa datang! 

"Ya pak!" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Raja Iblis mengangguk pada respon resonan 
dari para prajurit, lalu memandang Harang untuk berbicara dengannya. 

"Harang, mulai saat ini, aku menempatkanmu sebagai komando!" 

"Iya!" 

Raja Iblis menuju portal, meninggalkan kata-kata setia Harang. 

Portal itu bergetar sejenak dengan kehadirannya yang luar biasa, tetapi portal itu menahan 
pintu masuknya, membuktikan upaya yang dilakukan untuk itu. 

Harang senang melihatnya, kemudian mencoba untuk mulai mengambil alih komando saat 
dia berbalik menghadap pasukan. 

Tapi ada seseorang yang membuatnya terkejut. 

Satu Barlock, menuju portal dengan kecepatan cahaya, mengabaikan perintahnya. 



Chapter 152 
Max Level Newbie Bab 152 Itu adalah salah satu yang menjadi perhatian Harang, karena 
dia penuh gairah untuk bertarung, tidak seperti iblis hari ini. 

Harang mengira bahkan ada potensi baginya untuk menjadi salah satu pilar utama pasukan 
iblis. 

"Kurasa dia tidak bisa menahan kegembiraannya yang mengamuk." 

Mungkin itu karena dia memiliki citra yang bagus untuk memulai. 

Harang memahami segalanya sampai batas tertentu, bahkan termasuk tidak menerima 
perintah, tetapi dia tidak bisa membiarkannya begitu saja tanpa menuduhnya melakukan 
kejahatan. 

Dia mulai mengambil alih komando pasukan iblis, berpikir bahwa dia akan berurusan 
dengan hadiah dan hukuman nanti ketika invasi selesai dengan sukses dengan sempurna. 

Korps pertama, maju ke depan! 

"Ya pak! Korps pertama, maju terus! " 

Setan bergerak cepat sesuai dengan perintah Duke Humka, yang merupakan kepala korps 
pertama. 

Harang mengamati situasinya dan tersenyum lebar. 

'Akhirnya... ..kita bisa mendapatkan prestasi besar yang selalu kita tunggu-tunggu! Kita 
akan melihat Raja Haimuro dalam posisi Raja Agung, karena kita akan menyatukan bukan 
hanya satu Dunia Manusia, tetapi setiap dunia dalam Dimensi Helkium! ' 

Harang menggigil seolah dia sendiri telah menjadi Raja Agung. 

Itu karena dia sangat tersentuh sehingga dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. 

Tapi di benua Hopoi, Dunia Manusia yang jauh dari Dunia Iblis, sesuatu sedang terjadi, yang 
sangat berbeda dari apa yang dibayangkan Harang. 

  * 

"Hati-hati. Aku bisa merasakan banyak energi iblis mendekati kita ....... " 

"......." 

Paus dari agama lama Vulkanisme di benua Hopoi bergumam dengan nada sedih. 



Tapi tidak ada yang menjawabnya; termasuk uskup agung, mereka yang dipuji sebagai 
kesatria suci pertama dari Kerajaan Suci, dan bahkan Sutkina yang Kedua yang merupakan 
Paus dari agama sekolah baru. 

Semua orang berdiri dengan kulit gelap saat mulut mereka tertutup rapat. 

Mereka bukan satu-satunya. 

20.000 tentara elit dari sekolah baru dan sekolah lama dikirim dengan tergesa-gesa, karena 
mereka merasakan kejahatan besar dan roh jahat di luar kemampuan mereka mendekat. 

Biasanya, mereka terlatih dalam keimanan bahwa mereka tidak akan takut mati syahid, 
tetapi sekarang pikiran mereka tidak bisa lurus. 

Mereka memegang gada dan perisai di tangan mereka sekencang mungkin, seolah-olah itu 
adalah sarana keselamatan. 

Mereka lebih terlihat seperti anak domba kecil yang mengharapkan penebusan, daripada 
seorang tentara. 

Tapi itu tidak bisa dihindari. 

Kekuatan iblis terlalu besar sehingga mereka bahkan tidak bisa memperkirakannya dengan 
wawasan singkat mereka. 

Mereka yang akan menghadapi kekuatan seperti itu hanyalah beberapa puluh ribu manusia 
di Dunia Bawah. 

Tidak ada seorang pun yang bisa tetap tenang dalam situasi yang sangat tanpa harapan ini, 
di mana bahkan ada perbedaan dalam ukuran mereka. 

Bahkan Paus jaman dulu, Yekarina von Paul III yang langsung mengeluarkan teguran harus 
berusaha menenangkan dadanya yang gelisah..... 

Dia terus membuat tanda salib, karena dia berulang kali menyebut nama Vulcan, dewa 
yang seharusnya menjaga mereka. 

Dia adalah dewa tak berperasaan yang tidak menanggapi panggilan mereka dari beberapa 
waktu lalu, tetapi Paus masih percaya padanya. 

Yah, dia harus melakukannya. 

Akan terjadi malapetaka yang tidak dapat dihentikan dengan kekuatannya, dan kekuatan 
para prajurit, karena mereka hanyalah manusia biasa. 

Hanya dewa yang mampu melawannya. 



Tapi sepertinya tangisan putus asa itu diabaikan. 

Langit menjadi hitam, meski masih siang hari. 

Sejumlah besar awan gelap berkumpul dengan tidak menyenangkan. 

Kekuatan petir yang jatuh dari sana menghantam keras lingkungan tempat mereka 
berkumpul, dan menciptakan jelaga besar. 

THHHHUUD! 

"Ah." 

"Oof, Vulcan yang perkasa! Tolong selamatkan kami! " 

Mereka meneriakkan nama dewa dari semua tempat. 

Tapi orang yang menjawabnya bukanlah dewa mereka, tapi Raja Iblis dari Dunia Iblis. 

Asap hitam muncul dari tanah yang dibakar menjadi arang, dan sebuah portal besar 
muncul dari gugusannya. 

Satu iblis muncul dari sana, yang mengeluarkan tekanan besar. 

Itu adalah Raja Iblis bertanduk satu, Haimuro, yang memiliki kekuatan iblis hitam yang 
meringkuk di atasnya seperti jubah, dan melihat orang-orang di Dunia Bawah dengan 
ekspresi jijik. 

Dia menoleh untuk melihat seorang pria dengan energi paling tidak menyenangkan di 
tempat. 

Itu adalah Paus Yekarina von Paul III dari agama sekolah lama, yang tidak berani 
melakukan kontak mata dengan Raja Iblis, karena dia berlutut, terus-menerus 
meneriakkan nama Vulcan. 

Haimuro menatap pria itu dengan sedih. 

Dia membuka mulutnya. 

"Aku tidak percaya aku membiarkan para idiot ini selama 200 tahun ...... ketika aku 
memiliki kekuatan." 

Meski tampak sedingin es di luar, Haimuro menahan amarahnya di dalam, meski mendidih 
seperti lahar. 

Dia mengangkat tangannya dikelilingi oleh kekuatan gelap untuk membidik para prajurit 
suci, seolah-olah dia tidak lagi tertarik pada mereka. 



Dalam energi iblis yang berputar-putar yang terus membesar, kebanyakan orang berada di 
ambang kehilangan akal saat mereka menggoyangkan tangan, muntah, dan menumpahkan 
darah. 

Kemudian, iblis lain muncul dari portal hitam. 

Paus dari agama lama, yang berharap akan ada seseorang yang bisa membantu mereka, 
menutup matanya. 

Dia telah mendengar sesuatu dari nabi sejak lama. 

Sepasang sayap raksasa dan dua tanduk, dengan batang tubuh tertutup massa otot yang 
besar. 

Itu adalah Barlock, iblis dengan kekuatan mengerikan yang tidak akan pernah bisa 
dikalahkan dengan kekuatan manusia. 

Diketahui bahwa hanya Vulcan yang mampu menjatuhkannya, dan menghancurkannya! 

Karena sosok yang begitu kuat telah bergabung dengan kekuatan iblis bertanduk satu, 
tidak ada lagi harapan. 

Dia menyerahkan segalanya, saat dia menjatuhkan benda suci dari tangannya, yang 
melambangkan martabat Paus. 

'Pada akhirnya .... apakah dewa itu meninggalkan kita seperti ini ...... akankah dunia ini 
runtuh seperti ini?' 

Paus, yang telah menghabiskan semua kekuatannya, tiba-tiba menua seperti pasien intensif 
yang telah membakar api terakhirnya sepenuhnya. 

Kemudian, di kepalanya, aliran suara terdengar. 

-- Kamu tidak cukup percaya padaku! 

Itu adalah suara yang jelas yang membuat pikirannya berkedip seolah-olah bel keras 
berdering. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Paus membuka matanya saat mendengar suara 
itu, lalu tanpa sadar menoleh ke iblis bertanduk satu yang sedang membubarkan energi 
iblis yang mengerikan itu. 

Kemudian, dia menyaksikan. 

Ada pedang suci yang ditarik dari tangan Barlock, yang merupakan petinggi yang sangat 
dia takuti. 



Dan energi emas berkilau mengelilingi pedang. 

Pedang itu jatuh ke atas Haimuro Iblis Hebat, yang sepertinya seluruh dunia dipenuhi 
dengan kekuatan iblis. 

Dengan ekspresi terkejut di wajahnya, wajah Haimuro telah dipotong membentuk garis 
diagonal, merayap rapi seperti patung es. 

Dengan sepasang matanya yang sudah tua, dia dengan jelas menyaksikan pemandangan 
itu. 

"Yang Mahakuasa ...... Vulcan yang Mahakuasa!" 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 139 (Bab 47-4) -- Penyergapan Raja Iblis] 

<47. Penyergapan Raja Iblis (4)> 

Dia tanpa sadar mengucapkan nama Vulcan. 

Kemudian dia mengatupkan kedua tangannya yang kosong, karena dia telah menjatuhkan 
benda kudus itu, kemudian mulai berdoa dalam pertobatan. 

Suara putus asa Paus dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi juga tampak seolah-olah dia 
sedang menangis. 

Tubuh Raja Iblis Himuro menjadi sedingin es, dengan sejumlah besar darah mengalir 
keluar darinya. 

Akhirnya, Vulcan muncul di depan orang-orang beriman saat dia mengeluarkan energi suci 
dari seluruh tubuhnya. 

Setiap orang yang berkumpul berlutut saat melihat sesuatu yang bisa dilihat di halaman 
Alkitab. 

Kemudian mereka mulai berdoa bersama Paus. 

Tidak masalah bahwa Vulcan muncul di hadapan mereka dengan penampilan iblis. 

Dia adalah Raja mereka, dan dia telah muncul untuk melawan musuh raksasa yang tidak 
bisa mereka tangani. 

Itulah yang penting, dan masalah lainnya adalah yang kedua. 

Vulcan Yang Mahakuasa ....... 

"Tolong ampuni dosa-dosaku ......." 

"Pimpin makhluk rendah hati ini ke jalan yang benar ......." 

'Umm ...... agak sulit untuk ditangani.' 

Vulcan tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk melihat sekitar dua puluh ribu orang 
percaya berdoa kepadanya dalam paduan suara. 

Itu karena kekaguman tanpa syarat mereka memberatkan. 



Tentu saja, dia telah memiliki peran sebagai nabi selama 200 tahun terakhir, dan sebelum 
itu, dia telah mengalaminya sebagai pahlawan di Bumi, tapi ...... 

"Aku tahu aku tidak akan terbiasa dengan ini." 

Cara mereka menatap, wajah, dan harapan mereka. 

Pasti ada tipe dewa yang mengambil ini sebagai kesenangan dan mendapatkan energi 
darinya, tapi Vulcan bukanlah salah satunya. 

Tidak, Vulcan di Babak 2 mungkin memiliki beberapa kecenderungan itu. 

Tapi saat ini, dia tidak lebih dari seorang maniak pertarungan yang menikmati pergi ke 
Dunia Iblis seminggu sekali, untuk memulai pertempuran hanya untuk hiburannya sendiri. 

Woooaahh! 

"Bunuh semua manusia yang lemah!" 

Untuk Raja Iblis Haimuro Yang Mahakuasa! 

Untuk Haimuro Yang Mahakuasa! 

Mungkin mereka telah menyadari apa yang dipikirkan Vulcan. 

Vulcan membuat wajah tidak nyaman saat dia dipuji, lalu dari punggungnya, sejumlah 
pasukan keluar. 

Masing-masing dari mereka cukup kuat untuk menghancurkan beberapa tentara yang 
terlatih dengan baik, dan panglima tertinggi mampu dengan mudah berurusan bahkan 
dengan perwira berpangkat tertinggi di Dunia Bawah. 

Orang-orang di Dunia Bawah menegang wajah mereka sekali lagi, karena mereka 
merasakan energi iblis memancar keluar dari diri mereka. 

Namun sebaliknya, Vulcan tersenyum. 

Dia tersenyum karena dia yakin bahwa iblis lain belum tahu apa yang dia kembalikan. 

Iblis-iblis itu memasuki Dunia Manusia sambil berteriak, lalu menatap bingung pada 
Vulcan, yang mengulurkan tangan kirinya ke arah mereka. 

Dia kemudian berkata dengan suara yang paling hormat. 

Pergi! 

Hisss 



Jatuh! 

Blap! 

Dalam sekejap, area di sekitar portal Dunia Iblis tempat para iblis berkumpul berubah 
menjadi tempat api. 

Nyala api menjulang tinggi ke langit! 

Panasnya begitu kuat sehingga orang-orang di Dunia Bawah harus mundur. 

Kemudian mereka meneriakkan doa mereka, saat mereka menyaksikan hukuman yang 
diberikan oleh Vulcan, dan api pemurnian. 

Mereka mulai menyembah Vulcan dengan tekad seumur hidup, seolah-olah doa mereka 
adalah kayu bakar untuk menjaga nyala api. 

Tentu saja, doa mereka tidak terlalu signifikan untuk meningkatkan level ketuhanannya, 
mengingat level Vulcan secara keseluruhan. 

Namun, karena Vulcan ingin membuat pemandangan yang lebih mengesankan untuk 
mereka, dia memasukkan lebih banyak kekuatan dewa ke dalam api untuk membuatnya 
lebih besar. 

Pekik 

Uuuuggghhh! 

Setan berubah menjadi abu dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. 

Mereka terus keluar dari portal dan menyerahkan hidup mereka, seperti lalat kecil yang 
terus melemparkan diri ke dalam api unggun, dan orang-orang yang melihat mereka 
berdoa lebih keras lagi. 

Beberapa iblis terkuat berlari menembus api untuk menyerang pengkhianat Vulcan, tapi 
itu tidak ada gunanya. 

Tinju Ifrit, dan tembakan terkuat. 

Vulcan mengendalikan mereka sesensitif mungkin, dan dia mampu mengalahkan iblis 
tingkat tinggi tanpa melakukan terlalu banyak kerusakan pada Dunia Bawah. 

Mereka mati karena mereka mengutuk keras Vulcan, tapi dia sudah terbiasa dengan itu. 

Dia membiarkan kata-kata kutukan berlalu, saat dia berusaha menggunakan sihir. 

Oleh karena itu, akhirnya, sebagian besar iblis terbunuh, dan hanya Harang yang tersisa di 
depan Vulcan, yang datang dari bagian paling belakang pasukan iblis. 



Dia menyadari bahwa invasi telah gagal begitu dia memasuki Dunia Manusia melalui 
portal, lalu menggigit bibirnya hingga hampir berdarah dan menutup matanya. 

"......." 

Prajurit hebat dari Raja Iblis telah menghilang tanpa meninggalkan jejak. 

Dan kehadiran tuannya, Haimuro, tidak terlihat. 

Dia akan menjadi bodoh jika dia tidak bisa memahami situasinya dengan melihat Barlock 
yang dikelilingi oleh atmosfer suci keemasan, menunjukkan rasa tekanan yang jauh lebih 
besar dari sebelumnya. 

Harang mengernyitkan mulut seolah hendak mengatakan sesuatu. 

Tapi pada akhirnya, dia tidak bisa berkata apa-apa. 

Dia bingung dan marah. 

Emosi kompleks yang tak terlukiskan mempersulit pikirannya. 

Akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Harang mengeluarkan kekuatan 
maksimum yang dia bisa di Dunia Bawah, menyebabkan ledakan. 

Kemudian dia dengan cepat berlari menuju Vulcan. 

Ka-Pow! 

Kecepatannya sangat cepat bahkan tidak bisa dikenali oleh mata manusia. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tanah yang berfungsi sebagai batu loncatan 
dengan kecepatan seperti itu pecah dengan suara gemuruh. 

Retakan itu sangat besar, seolah-olah baru saja terjadi gempa bumi, dan bahkan mencapai 
para prajurit suci yang lebih jauh. 

Vulcan menegang wajahnya saat dia melihat ke arah Harang, datang ke arahnya dengan 
kecepatan yang lebih cepat daripada retakan yang mencapai yang lain. 

Sepanjang pengalamannya di beberapa Dunia Iblis, dia telah memindai berbagai jenis iblis. 

Ratusan dan ribuan iblis yang saleh, kejam, dan licik. 

Di antara yang mengerikan, Harang tampil sebagai iblis yang layak untuk dikenali. 

Dia mencabut senjatanya, pedang petir. 

Pedangnya diperkuat hingga batas maksimum, yang membuat iri dewa-dewa lain. 



Chapter 154 
Max Level Newbie Bab 154 Kekuatan dan kekuatan ketuhanannya melonjak, dan dia 
dipenuhi dengan energi besar yang akan menghancurkan segalanya. 

Pada saat ini, Vulcan telah meningkatkan kekuatan terbaik yang dia bisa, dan dengan mata 
keemasan, bersinar, dia mengejar sosok baru Harang. 

Kemudian dia mencabut pedangnya dengan kecepatan cahaya. 

Ka-ching 

Tubuhnya masih berlari ke depan, seolah belum menyadari apa yang telah terjadi. 

Dan terlepas dari itu, wajah yang terdistorsi naik tinggi ke langit. 

Pada saat benda itu menghilang oleh sistem, dan hanya item yang tersisa di tanah, Vulcan 
mendengar suara tanpa emosi. 

Ting-ding 

Klik. 

Vulcan mengembalikan pedang guntur ke dalam kotaknya, yang tidak memiliki darah di 
atasnya, berkat guntur dan kilat. 

Dia tampak agak getir. 

Dan Paus dan penganut Vulkanisme lainnya, yang menyaksikan semuanya dari belakang, 
meneriakkan Vulcan dengan teriakan yang menggelegar, dan cerita tentang apa yang telah 
terjadi menyebar ke seluruh penjuru Benua Hopoi, dan membuat halaman sejarah. 

  * 

Kisah Vulcan yang berhasil memblokir serangan dari Dunia Iblis, atau invasi Raja Iblis, 
memiliki dampak yang lebih besar dari yang diharapkan. 

Pertama-tama, status Vulcan di benua Hopoi, yang merupakan yang paling bermasalah, 
telah meningkat pesat. 

Dia tidak pernah dilihat sebagai sosok yang dapat dipercaya, karena dia hanya berdiri 
ketika Vulkanisme membelah beberapa cabang. 

Kemudian, tersebar ke seluruh dunia bahwa dirinya telah muncul untuk menghadapi invasi 
Raja Iblis yang mengerikan, dan telah memimpin dalam mengalahkannya. 

Ada saksi yang pasti. 



Bagaimanapun, dua Paus dan 20.000 prajurit suci dari kedua sisi Vulkanisme baru dan 
lama, yang dianggap memiliki legitimasi terbesar berkumpul untuk memuji Vulcan. 

Akhirnya, setelah kejadian itu, banyak orang di benua Hopoi mulai memiliki kepercayaan 
yang dalam pada Vulcan lagi, dan kecelakaan yang telah terjadi di banyak tempat juga 
sepertinya berkurang untuk sementara. 

Oleh karena itu, wajar jika level dewa Vulcan meningkat sesuai. 

Level ketuhanannya, yang hanya 138, melonjak menjadi 168 dalam sekejap, yang membuat 
iri banyak dewa di Asgard. 

"Selamat, Vulcan. Saya mendengar bahwa Anda mengalahkan iblis di dimensi Anda? " 

"Aku tidak tahu bagaimana kamu berhasil membawa Raja Iblis ke Dunia Manusia, tapi 
kamu benar-benar melakukan pekerjaan yang hebat." 

"Hmm, aku akan mengatakan sesuatu karena kamu pergi begitu lama ...... tapi kurasa kamu 
punya alasan, bagus." 

Vulcan tertegun pada apa yang dikatakan Honus pada akhirnya, tetapi pada akhirnya, itu 
adalah hal yang baik bahwa dia tidak perlu mendengarkan pidato panjangnya. 

Dan semua ini lebih berarti daripada meningkatkan level ketuhanannya, dan diakui dari 
dewa lain. 

Fakta bahwa 'Raja Iblis dari Dimensi Helkium', yang dia pimpin, telah mati. 

Ini saja sangat berharga. 

"Fakta bahwa Raja Iblis yang seharusnya aku jaga telah hilang... .berarti tidak akan ada 
salahnya jika aku pergi ke Dunia Iblis lain di masa depan!" 

Tentu saja, hanya karena dia pernah membunuh Raja Iblis, bukan berarti Dunia Manusia 
bebas dari serangan Dunia Iblis. 

Semua iblis di dunia secara alami terbentuk dalam kelompok energi iblis. 

Raja Iblis, juga, akan bangkit kembali di masa depan, dan seiring waktu, suatu hari dia 
mungkin akan mencari Dunia Manusia lain untuk dikuasai. 

Tapi itu akan memakan waktu lebih dari seribu tahun bagi Raja Iblis untuk menjadi sosok 
yang begitu kuat, di mana Vulcan mampu mampir ke Dunia Iblis dari dimensi lain tanpa 
rasa khawatir. 

'Yah... .Aku punya banyak hal yang harus dilakukan sebagai Dewa, selain menyerang Dunia 
Iblis, tapi ......' 



Masalah itu tidak terlalu penting. 

Hal-hal sepele itu bisa diurus satu per satu, menunggu selama waktu dingin perangkat iblis. 

Tentu saja, mungkin ada penurunan mendadak pada level dewa yang dengan cepat 
meningkat, tapi saat ini, Vulcan tidak terlalu menekankan pada level ketuhanannya. 

Dia tidak bisa menggunakannya sepenuhnya di Dunia Iblis. 

Sebaliknya, dia lebih terbiasa bertarung dengan hanya menggunakan kekuatan sihir dan 
keterampilan pedang, tanpa kekuatan dewa. 

Akhirnya Vulcan mulai menggunakan 'Pintu Masuk ke Dunia Iblis yang tidak stabil' dengan 
pikiran yang lebih ringan dari sebelumnya, dan level dewa yang telah meningkat hingga 
mencapai sekitar 200 mulai menggambar kurva ke bawah yang lembut lagi. 

"Hmm. Kamu, bukankah kamu sedikit terlalu lalai dari Dunia Bawah, hanya karena Raja 
Iblis sudah mati? " 

"Hump, kamu berubah menjadi seseorang seperti Farwell ......" 

Beberapa dewa tua kadang-kadang mengomel pada Vulcan, karena mereka melihat bahwa 
dia tidak memerintah Dunia Bawah dengan baik, tetapi Vulcan tidak peduli. 

Ini karena level tubuhnya naik pada kecepatan yang lebih cepat dari kecepatan level 
dewasanya jatuh. 

Dalam 100 tahun, dia mampu mencapai level tinggi 1100. 

Ini bahkan pada kecepatan yang lebih cepat daripada saat dia naik level di 'Sumber 
Kejahatan' di Babak 2. 

Bisa dikatakan bahwa itu semua karena sejumlah besar poin pengalaman yang 
dikompensasikan dari semua pencarian. 

Tentu saja, skill aslinya sekitar 1.200, jadi tidak banyak perubahan dalam kekuatannya, tapi 
Vulcan cukup puas karena dia mampu mengoperasikan kekuatan dewa sebanyak 
peningkatan statistik. 

'Dan ...... Jika aku terus menaikkan levelku seperti ini, suatu hari akan menjadi lebih dari 
1.200... 1.300 ...... bahkan mampu mencapai 1.400. Itu cukup bagiku untuk menghadapi Raja 
Iblis level-A! ' 

Vulcan mendongak ke langit biru Asgard, merasa bangga. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Masih ada waktu lama untuk sampai pada 
intinya, tetapi kemungkinan besar tidak akan ada batu sandungan dalam prosesnya. 



Vulcan membayangkan dirinya telah menaklukkan Dunia Iblis level-A, dan telah mencapai 
lebih dari 1.500 level. 

Dia tersenyum, berpikir itu tidak lama sebelum dia menyelesaikan Babak 3 juga, dengan 
pengakuan dari Dewa Agung. 

Namun, Vulcan masih memiliki sesuatu yang perlu dikhawatirkan. 

"......." 

Vulcan bangkit dari rumput tempat dia berbaring, melihat sekeliling, dan menyelinap ke 
dalam ruangan kosong. 

Dia membuka inventaris untuk mengeluarkan beberapa item. 

Kemudian dia mengambil satu, dan perlahan membaca penjelasan dari item yang muncul 
di depan matanya. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 140 (Bab 48-1) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga> 

Kekuatan pertahanan +1359 

Ketahanan kualitas api + 10% 

Kekuatan serangan skill terkait api + 5% 

Semua statistik +50 

* Armor yang disukai Raja Iblis. Armor pertahanan yang kuat dengan manfaat yang 
berhubungan dengan api. Sementara equipment tunggal berperforma buruk dibandingkan 
dengan pertahanan mistis dari kelas yang sama, efeknya sangat bagus ketika kelima item 
yang ditetapkan dikumpulkan. 

"Hmm ......." 

Pilihan yang cukup luar biasa. 

Sebagai item mitos yang dapat digunakan oleh seseorang di atas level 1.000, ia memiliki 
kekuatan pertahanan yang luar biasa. 

Juga, nama itu sendiri adalah 'Demon King Set' yang merupakan versi atas dari 'Demon 
Duke Set', jelas bahwa Vulcan akan tertarik padanya. 

'Yah ...... masih ada satu bagian yang hilang, tapi aku pasti akan mengambilnya suatu hari 
nanti saat mengalahkan Raja Iblis.' 

Bagaimanapun, masalahnya bukanlah tentang mengumpulkan semua set. 

Ada masalah lain yang lebih besar. 

Meskipun dia telah mengumpulkan seluruh 'Perangkat Raja Iblis', tidak ada cara baginya 
untuk meningkatkannya. 

Apa yang dimiliki Vulcan saat ini, 'Demon Duke Set', ditingkatkan sekali oleh Percus, dan itu 
memiliki kinerja yang lebih baik daripada item dari seri Raja Iblis, yang merupakan versi 
atas. 



Akhirnya, dia harus meminta Percus untuk memperkuatnya agar dapat menggunakan 
Perangkat Raja Iblis dengan benar, tetapi kekhawatiran yang dia miliki adalah bahwa dia 
tidak dapat mengungkapkan sumber item tersebut. 

'Demon Duke Set baik-baik saja, karena siapa pun bisa dengan mudah mendapatkannya di 
Babak 2 .... tapi jika aku tiba-tiba muncul dengan item yang berisi energi iblis dari Raja Iblis 
......' 

Siapapun pasti akan bertanya dari mana dia mendapatkan barang itu. 

Vulcan tidak pernah bisa memikirkan jawaban yang tepat untuk itu. 

Benar-benar alasan yang payah untuk mengatakan bahwa dia baru sekarang membawa apa 
yang dia peroleh 100 tahun yang lalu ketika Haimuro masuk, dan sepertinya para dewa, 
yang sekarang tahu sedikit tentang pemain itu, akan mempercayainya. 

'Mereka akan berpikir kalau aku menjatuhkan setidaknya 5 Raja Iblis ....... kemudian fakta 
kalau aku bolak-balik Dunia Iblis lainnya akan terungkap.' 

Dia meringis sedikit. 

Akan lebih baik jika dia tidak tahu bahwa barang seperti itu ada. 

Vulcan menatap bagian atas armor Raja Iblis untuk beberapa saat, lalu melemparkan item 
tersebut ke dalam inventaris. 

Karena dia tidak bisa mendapatkan jawaban dengan susah payah, dia memutuskan untuk 
berpikir lagi setelah mengumpulkan semua set. 

'Dan item saya sekarang ... tidak buruk dibandingkan dengan peralatan dewa lainnya.' 

Khususnya untuk pedang, itu sangat berharga sehingga dewa lain dengan kekuatan petir 
dan petir, dan keahlian dalam ilmu pedang menginginkannya. Jadi tidak perlu cemberut 
tentang tidak mendapatkan peralatan yang lebih baik. 

Dia meninggalkan Asgard untuk pindah ke salah satu Dunia Bawah yang dia pimpin. 

Sudah waktunya untuk pergi ke Dunia Iblis, karena waktu dingin perangkat iblis telah 
berakhir. 

Bukannya dia bisa membuka portal ke Dunia Iblis di Asgard, di mana ada sejumlah dewa. 

Dia pergi jauh ke dalam gua, di mana dia sering pergi ke Dunia Iblis, lalu memanggil 
pertapa. 

SHOOOO. 



Sekarang seorang pertapa tingkat tinggi, Dokgohu dipanggil dengan ekspresi muram di 
wajahnya. 

Dia berbicara. 

-- Apa kau mencoba membuatku melihat Dunia Bawah untukmu, lagi? 

Dokgohu langsung menangkap niat Vulcan. 

Vulcan mencoba membujuknya, yang tampaknya tidak terlalu senang karena itu bukan hal 
yang hanya sekali. 

"Tolong bantu saya. Dunia Bawah lainnya baik-baik saja, tapi benua Hopoi sedang ramai 
lagi saat ini.... " 

-- Mengatakan bahwa beban ini adalah pendeta saya... .dan seorang dewa .......... 

Dokgohu menggelengkan kepalanya. 

Dengan senyum canggung di wajahnya, Vulcan berterima kasih padanya. 

"Jadi, tolong bantu aku selama 2 ~ 3 hari. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, tapi urus 
saja saat akan ada pertumpahan darah besar. " 

-- Anda bajingan, baiklah. 

Tanggapan yang tidak mungkin datang dari Dokgohu yang biasa. 

Namun baru-baru ini, dia menerima bantuan Vulcan sampai batas tertentu, karena dia 
telah menjadi pertapa tingkat tinggi beberapa tahun yang lalu ketika dia tercerahkan saat 
berdebat dengan Vulcan. 

Vulcan dengan ringan membungkuk ke Dokgohu, lalu menggunakan perangkat iblis. 

WOOOOOOP. 

Sebuah portal hitam muncul di udara dengan sedikit getaran. 

Saat melihatnya, Vulcan meringis sedikit. 

Meskipun dia tidak tahu sebelumnya, sekarang Vulcan secara kasar dapat mengukur 
tingkat Dunia Iblis dengan energi iblis yang keluar dari portal. 

Berdasarkan penilaiannya, jumlah energi iblis yang keluar dari portal ini sangat sedikit. 

'Sepertinya ...... Dunia Iblis ini adalah tingkat-F .......' 



Sangat mungkin bahwa dimensi tersebut tidak akan memiliki Raja Iblis sama sekali, atau 
akan bersama Raja Iblis pemula yang baru saja mencapai lebih dari 1.000 level. 

Vulcan menghela napas. 

Tetapi kemudian, dia menegakkan wajahnya dan mencoba untuk berpikir positif. 

Lebih baik memasuki Dunia Iblis level-F, di mana dia setidaknya bisa membantai orang-
orang normal, daripada tidak bisa melakukan apapun di Dunia Iblis level-B, di mana tidak 
ada yang bisa diurus dengan kemampuannya. . 

'Aku akan mendapatkan hadiah poin pengalaman pencarian.... Dan terkadang 
menyenangkan untuk menyapu semuanya.' 

-- Apa yang kamu lakukan, hanya berdiri di sana? 

"Aku akan masuk sekarang." 

Setelah beberapa saat berpikir, Vulcan bergerak secara refleks menuju portal setelah 
mendengar pernyataan singkat dari Dokgohu. 

Seperti biasa, Vulcan menggigil di bawah perasaan aneh berpindah antar dimensi. 

Dia menunggu quest tersebut muncul, melihat pemandangan suram, sedikit kemerahan 
yang khas dari Dunia Iblis. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Melelahkan. 

* Benar-benar menghancurkan Dunia Iblis dari Dimensi Agameth. 

"......Seperti yang diharapkan." 

Bahkan sebelum masuk, tempat ini sepertinya memiliki kekuatan untuk dianggap sebagai 
yang terlemah dari semua Dunia Iblis. 

Fakta bahwa nama Raja Iblis tidak muncul, yang selalu disebutkan setiap kali dia memasuki 
Dunia Iblis, mengecewakan Vulcan. 

Standar Raja Iblis yang hakim sistem adalah 1.000 level. 

Setan mana pun dengan level di atasnya yang diberi gelar Raja Iblis tanpa gagal, kecuali ada 
iblis yang lebih kuat. 

Namun demikian, fakta bahwa tidak ada pencarian seperti 'menghancurkan Raja Iblis', 
berarti tidak ada iblis tingkat tinggi di atas level 1.000 di Dunia Iblis ini. 



Chapter 156 
Max Level Newbie Bab 156 Akhirnya, dia menyimpulkan bahwa itu lebih buruk daripada 
tempat berburu di Babak 2, selain dari hadiah pencarian. 

Vulcan menghela nafas lagi. 

"Mendesah." 

Dia menatap kosong ke langit Dunia Iblis, karena dia telah kehilangan semua antusiasme. 

Tapi dia tidak bisa tetap seperti itu selamanya. 

Dia melompat dari kursi dan menggunakan kekuatan dewa petir secara maksimal. 

Kemudian dia lari ke segala arah, berlarian untuk menemukan kota Dunia Iblis. 

Dia akan menyebabkan keributan sekeras yang dia bisa dan membawa lebih banyak iblis 
untuk dijatuhkan. 

Tetapi bahkan setelah 30 menit, satu jam, dan dua jam berlarian seperti orang gila, dia 
tidak dapat menemukan kota besar. 

"......Apa." 

Tidak ada tempat untuk menyebut desa, apalagi kota. 

Vulcan berhenti karena terasa sangat tidak bisa dimengerti. 

Kemudian dia melakukan sihir terbangnya di tengah hutan belantara yang kosong, dimana 
tidak ada apapun. 

Idenya adalah untuk memperluas cakrawala untuk melihat apa yang ada di sekitar. 

Tapi situasinya tidak berjalan sesuai keinginannya. 

"...... Sebenarnya tidak ada apa-apa." 

Tidak ada setan yang terlihat. 

Meskipun dia telah memusatkan pandangannya pada ketinggian yang cukup tinggi, tidak 
ada satupun iblis yang terlihat. Realitas ini membuat Vulcan menderita seolah-olah dia 
telah menerima teka-teki yang tak terpecahkan. 

Sekitar 100 tahun telah berlalu sejak dia mulai bolak-balik Dunia Iblis. 

Dia telah mengunjungi ribuan Dunia Iblis. 



Namun, ini adalah pertama kalinya baginya menemukan Dunia Iblis yang tenang di mana 
bahkan tidak ada semut. 

'Yah, ada satu, ketika aku mengunjungi kembali Dunia Iblis yang telah aku hancurkan .......' 

Itu mirip dengan ketika dia menemukan dua kunjungan ke Dunia Iblis yang sama, yang 
telah dia hancurkan pada kunjungan pertamanya. 

Tapi dia ada di sini, Dimensi Agameth, pasti untuk pertama kalinya. 

Kasusnya benar-benar berbeda dari sebelumnya. 

Untungnya, kekhawatiran Vulcan tidak berlangsung lama. 

Seolah-olah seseorang menguping pikiran terdalamnya dan memberinya uluran tangan, 
iblis muncul di hadapannya. 

Setan kecil berlari keluar gua, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, saat dia melihat 
sekeliling untuk melihat apakah ada orang di luar sana. 

Setelah melihatnya, Vulcan mengucapkan teriakan kegembiraan dan mendekat ke arahnya 
dengan kecepatan cahaya. 

SHHOO 

Setan kecil dengan hanya level 15 tampak terkejut, saat Barlock yang kuat muncul di 
depannya. 

Tapi kemudian, dia mulai meneteskan air mata dari matanya, dan berlutut saat dia 
memohon kepada Vulcan. 

"Aaah! Kelahiran iblis tingkat tinggi ...... itu pasti berkat dari Dewa Iblis! Barlock, tolong 
selamatkan Dunia Iblis dengan putus asa! " 

'...... Apa yang dia bicarakan.' 

Vulcan, yang akan menyiksa iblis untuk mencari tahu di mana iblis tingkat tinggi berada, 
sangat terkejut. 

Tetapi tanpa menunjukkannya, dengan wajah datar, dia menunggu iblis kecil itu berbicara. 
Sesaat kemudian, iblis kecil itu cukup tenang untuk menjelaskan situasinya. 

  * 

'...... Jadi naga iblis muncul untuk membantai iblis, dan mengambil mereka?' 

Setan kecil yang tidak stabil secara emosional tidak dapat menjelaskan dengan benar. 



Tapi saat Vulcan mengatur banyak hal di kepalanya, sepertinya makhluk tak dikenal, 'naga 
iblis' telah membunuh semua iblis tingkat tinggi, termasuk Raja Iblis. 

Ini adalah acara biasa. 

Di Dunia Iblis, itu normal bagi iblis yang lebih kuat untuk membunuh Raja Iblis untuk 
menjadi Raja baru. 

Tetapi untuk naga iblis ini, alih-alih menjadi pemimpin iblis seperti yang lain, dia 
membantai semua orang, termasuk Raja Iblis. 

Iblis yang berkumpul untuk merayakan kelahiran Raja baru, ingin mendapatkan 
keuntungan, ketakutan sampai mati saat mereka melarikan diri... .. 

'Makhluk mengerikan ini ... ..menggali seluruh Dunia Iblis, membunuh kami dan terkadang 
membawa kami pergi. Sudah hampir sepuluh tahun ... sekarang hampir tidak ada iblis di 
Dunia Iblis ini, kecuali beberapa bayi yang baru lahir. ' 

Setan kecil itu menceritakan kisah sedih ini, dan memintanya untuk pergi ke tempat 
teman-temannya ditahan dan menyelamatkan mereka. 

Untuk Vulcan yang mencari lebih banyak iblis untuk menyelesaikan pencarian, dia 
menyambut baik kesempatan itu. 

Jadi mereka berdua bergerak cepat ke tempat iblis dikurung. 

Tentu saja, Vulcan sama sekali tidak berniat menyelamatkan mereka. 

Dari apa yang dia dengar, hampir tidak ada iblis yang tersisa di Dunia Iblis ini, kecuali yang 
dikurung. 

Ini berarti dia mungkin bisa menyelesaikan misi hanya dengan menjatuhkan mereka. 

Juga, akan lebih baik jika naga iblis ini muncul di tempat kejadian. 

Karena makhluk itu tampaknya adalah bos dari Dunia Iblis, Vulcan menyimpulkan bahwa 
dia akan dapat menyelesaikan misi dengan sempurna jika dia menanganinya sejauh itu. 

Vulcan terus berpikir di kepalanya, lalu mempercepat saat melihat sebuah bangunan besar 
di hadapannya. 

Secara harfiah dalam sekejap mata, Vulcan tiba di depan pintu masuk sebuah bangunan 
persegi panjang yang tampak jelek. 

Dia memiringkan kepalanya saat dia melihat golem yang sepertinya adalah penjaga 
gerbang. 



'... ..Apakah iblis membuat hal-hal ini juga?' 

Tentu saja, itu tidak terlalu penting. 

Level mereka tidak terlalu berbahaya, karena mereka sekitar 600 ~ 700. 

Dia menggunakan kekuatan magisnya untuk menembakkan 3 tembakan Tinju Ifrit dengan 
ringan untuk menangani para golem. Dia kemudian juga menggunakan sihir di sekitar 
pintu masuk. 

Ka-pow! 

Pintu yang tampak kokoh hancur seperti camilan, dan bagian dalamnya terungkap. 

Ada ruangan yang berbaris di kedua sisi dengan koridor panjang di tengahnya 

Setan, yang memiliki pandangan putus asa di antara jeruji yang terbuat dari bahan yang 
tidak diketahui, melihat ke pintu masuk dengan takjub pada keributan yang tiba-tiba. 

Apa, apa? 

"Tidak mungkin! Ini Barlock! " 

"Mungkinkah, untuk menyelamatkan kita ......." 

"Kami aman! Kita akan keluar hidup-hidup dari makhluk mengerikan itu! " 

"Yah, maaf." 

Tentu saja, Vulcan tidak berniat memenuhi harapan mereka. 

Vulcan menciptakan empat reruntuhan di udara. 

Dia tampak sedikit menyesal dan menembak mereka sampai ke penjara. 

Po-po-pow! 

Arrggh. 

Eeekk. 

Setan yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan dengan bangunan itu, bahkan tanpa bisa 
melawan dengan benar. 

Melihat apa yang telah dilakukan Vulcan, iblis kecil itu menatap Vulcan dengan tidak 
percaya. 

Tapi Vulcan kejam. 



Dia menghempaskan leher iblis kecil itu tanpa memberinya kesempatan untuk berbicara. 
Kemudian dia mencoba untuk duduk kembali, tetapi segera menyebabkan adegan yang 
lebih besar saat dia menuangkan lebih banyak sihir. 

Dia ingin bertemu naga iblis ini secepat yang dia bisa. 

Po-po-pow 

Ka-boom! Ledakan! 

Gedebuk! 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Di antara sihir yang telah dipelajari Vulcan, 
yang paling keras terungkap pada saat yang bersamaan. 

Raungan memekakkan telinga mengguncang seluruh Dunia Iblis. 

Bangunan itu telah lama hancur tanpa jejak tersisa, dan bahkan medan di sekitarnya telah 
hancur tak bisa dikenali. 

Vulcan, dengan penampilan Barlock, telah menghancurkan segalanya. 

Dia tersenyum sambil menghancurkan dunia seperti mainan, yang terlihat sangat 
mengerikan sehingga siapa pun dapat menunjukkan bahwa dia adalah iblis. 

Usahanya pasti terbayar. 

Vulcan merasakan kehadiran yang luar biasa datang dari jauh dan berhenti menembakkan 
sihir. 

Kemudian, dengan mata telanjang, dia melihat makhluk yang mendekat ke arahnya, dan 
kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri dengan tatapan tercengang. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 141 (Bab 48-2) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga (2)> 

"...... Powell?" 

Vulcan menutup matanya sekuat tenaga, dan melihat ke langit lagi. 

Ini karena seseorang muncul di hadapannya, seseorang yang menurutnya tidak akan 
pernah terlihat di sini di tanah. 

Namun, terlepas dari usahanya, situasinya tidak berubah. 

Powell masih terbang cepat ke arahnya, dengan sayap besar terbentang. 

Alih-alih hanya merujuk pada 'manusia naga' yang mewarisi darah naga, dia muncul 
sebagai naga sungguhan, dan tampak sangat agung, hampir menjadi agresif. 

Ketika dia bertemu dengannya di Asgard, dia hanya melihatnya dalam penampilan serius 
tanpa ekspresi wajah, tetapi ketika dia memutar wajahnya seperti itu, dia sangat energik 
sehingga tidak ada raja lain yang bisa membandingkan. 

Jadi Vulcan menatap kosong ke arah Powell sejenak. 

Tapi dia hanya bisa diam sebentar. 

Ketika dia merasakan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, bukan kekuatan 
iblis atau kekuatan ilahi, yang keluar dari mulut Powell, dia sangat heran dan memanggil 
nama Powell. 

Powell Yang Mahakuasa! Tunggu, ini Vulcan! " 

Powell mengalami sedikit perubahan dalam ekspresinya, seolah-olah dia mendengar 
Vulcan. 

Namun demikian, dia tidak peduli dan mencurahkan kekuatan yang dia kumpulkan di 
mulutnya. 

POWWWW 

Nafas naga, yang lebih panas dari panas neraka, mengalir ke Vulcan dengan kecepatan yang 
mengerikan. 



Vulcan meringis keras. 

Dia tidak tahu apa niat Powell untuk menyerangnya, karena dia telah mengatakan bahwa 
dia adalah Vulcan, salah satu dewa. 

Tapi kemudian misteri itu segera terpecahkan. 

Saat dia mengangkat pedang untuk memblokir napas, dia menyadari bahwa tangannya 
tampak seperti tangan Barlock. 

'Ya ampun ...... betapa bodohnya .......' 

Vulcan berpikir bahwa dia seharusnya melepas penyamarannya terlebih dahulu, tetapi itu 
sudah terlambat. 

Vulcan berusaha sekuat tenaga untuk memblokir nafas Powell dengan pedangnya, yang 
berada sangat dekat dengannya. 

POWWW 

Kekuatan nafas sangat luar biasa. 

Mungkin jika dia adalah Raja Iblis di bawah level D, dia akan terkena pukulan keras dengan 
satu gerakan ini. 

Tapi untungnya, Vulcan memiliki level yang lebih tinggi, dan Powell tidak menghembuskan 
napas sekeras yang dia bisa. 

Sebenarnya, dia berpikir terlalu berlebihan menggunakan teknik seperti itu pada iblis 
seperti Barlock. 

Namun, ketika dia melihat Barlock aneh, yang memanggil nama 'Vulcan', mencabut pedang 
dan bukan cambuk, dan mengiris nafasnya menjadi dua, pikiran itu benar-benar lenyap. 

Sudah lama sekali sejak dia bertemu dengan iblis yang begitu kuat! 

Mulut besarnya membuat senyum lebar. 

Sebenarnya, Powell sangat marah ketika dia mengetahui bahwa Barlock-lah yang telah 
menghancurkan bahan penelitiannya. 

Meskipun dia adalah iblis tingkat tinggi, dia tidak tertarik padanya lagi, karena dia telah 
cukup menelitinya. 

Dia muak dengan kenyataan bahwa iblis yang tidak berguna berani menghancurkan dan 
menghancurkan propertinya. 



Jadi dia mencoba untuk membakarnya ke tanah tanpa jejak, dengan menggunakan teknik 
yang lebih kuat dari yang dibutuhkan ... 

Melihat bahwa dia telah memblokir teknik seperti itu dengan begitu mudah, Powell 
menjadi bersemangat, lebih dari sekadar tertarik. 

Juga, dia adalah iblis langka yang menggunakan pedang, dan bukan cambuk! 

Baginya yang belum pernah mendengar Barlock menggunakan pedang, dia tidak bisa 
berhenti tertawa memikirkan mempelajari sampel berharga itu. 

"Mwahahaha!" 

Tanah di sekitarnya sedikit bergetar, bereaksi terhadap energi luar biasa yang keluar dari 
tubuhnya. 

Sepertinya ada gempa kecil. 

Itu membuktikan betapa kuatnya Powell, dan betapa bersemangatnya dia sekarang. 

Partikel biru energi iblis berkumpul di kedua tangannya, dan menjadi lebih panjang. 

Sebanyak 8 bilah energi iblis besar tumbuh seperti kuku penyihir. 

Menyaksikan taktik Powell, yang tampaknya jauh lebih kuat daripada kekuatan tekan 
prajurit dengan kerja keras, Barlock buru-buru berbicara dengannya. 

"Tunggu! Tahan!" 

Tetapi bagi Powell yang sudah berada di dunianya sendiri, kata-kata Vulcan tidak dapat 
didengar. Jadi dia dengan paksa bergegas menuju Vulcan dan mencoba memegang tangan 
kanannya. 

Dia tidak bisa menahan diri tetapi terpana melihat iblis mengubah penampilannya menjadi 
manusia, atau lebih khusus lagi, menjadi salah satu dewa yang dia kenal. 

Creeaassh! 

Vulcan dengan mudah memblokir serangan dari Powell, yang telah kehilangan sebagian 
besar kekuatannya. 

Dia memberi hormat kepada Powell, dengan tampilan yang halus, campuran perasaan yang 
menyenangkan dan ingin tahu. 

Halo, Powell. 

"......Oh ya. Senang bertemu anda." 



"Bagaimana kamu bisa sampai di sini?" 

"......." 

Powell tidak banyak bicara. 

Meskipun dia adalah salah satu yang terkuat di antara para dewa, dia tidak diizinkan untuk 
bolak-balik Dunia Iblis seperti yang dia inginkan. 

Tapi itu sama untuk Vulcan. 

Powell juga menanyakan pertanyaan yang sama kepada Vulcan. 

"Bagaimana denganmu, kenapa kamu di sini?" 

"......." 

Vulcan juga tetap diam, jadi mereka berdua berdiri sebentar, saling memandang. 

  * 

"Hmmm... Aku tidak tahu akan ada satu lagi pekerja keras sepertiku ........." 

"Apa maksudmu, pekerjaan aneh ......" 

"Jadi menurutmu itu normal pergi ke tempat-tempat yang menurut orang tua berbahaya, 
dan kita tidak boleh pergi ke sana?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Tapi itu sama bagimu... ..oh, itu sebabnya dia 
mengatakan seseorang sepertiku.' 

Vulcan hendak membalas, tapi kemudian tertawa kecil. 

Dia memandang Dewa Perang, Powell, yang ada di depannya. 

Rambut merah menyala dan mata merah. 

Dia memiliki tubuh yang kuat, tetapi dia juga memiliki garis melengkung dan payudara 
besar. 

Jika bukan karena kulit putih porselen, akan masuk akal untuk memanggilnya seorang 
pejuang wanita. 

Tetapi bagi Vulcan, yang tahu dia adalah naga besar dengan panjang lebih dari 30 meter, 
dia tidak benar-benar merasa dia perempuan. 



'Mereka mengatakan bahwa naga sebenarnya aseksual ... dan kupikir dia mengatakan 
bahwa dia berevolusi menjadi naga dari manusia naga di Babak 2 dengan membuat 
permintaan.' 
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setelah menyelesaikan Babak 2, itu mungkin benar. 

Penampilannya tidak masalah. 

Naga, terutama Powell, adalah makhluk aneh yang mengubah penampilan dan cara 
berbicara mereka sesuai keinginan mereka. 

Yang paling penting adalah kemampuannya. 

* Dimensi Dewa Agameth: Memiliki tingkat fisik tertinggi di antara para dewa. Tahu banyak 
tentang api. Suka berkelahi dan yang mengejutkan, penelitian. 

'Tingkat fisik di luar dunia ini.' 

Levelnya mencengangkan. 

Itu adalah kemampuan yang luar biasa, cukup untuk menghadapi Raja Iblis level A, bahkan 
di Dunia Iblis di mana kekuatan dewa terbatas. 

Mempertimbangkan bahwa kebanyakan dewa memiliki tingkat fisik antara 1.000 dan 
1.200, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Powell berdiri jauh di depan mereka. 

'Meskipun sebagai perbandingan, tingkat kesalehan sangat rendah.' 

Dia selalu bertanya-tanya mengapa dewa dengan lebih banyak pengalaman daripada dia 
memiliki kekuatan dewa yang begitu rendah, tetapi tampaknya itu karena alasan yang 
sama seperti dirinya. 

Dia berbicara dengan Powell, yang sedang duduk di atas batu besar dengan kaki terentang 
seperti laki-laki. 

"Kapan kamu mulai datang ke Dunia Iblis?" 

"Dari sekitar 500 tahun lalu. Dan kau?" 

".... Dari sekitar 100 tahun yang lalu?" 

"Hmm, begitu? Kapan Haimuro menyerbu dimensi Anda? Jadi kurasa kau jadi percaya diri 
saat itu, dan mulai bolak-balik Dunia Iblis? " 

"Baiklah..." 

Sebenarnya, ini dimulai jauh sebelum itu, tapi Vulcan tidak mengatakan yang sebenarnya. 



Powell mengangguk. 

Dia bisa mengerti mengapa Vulcan bergerak seperti itu. 

Karena dia tidak memiliki Raja Iblis di Dunia Iblis dimensinya, dan memiliki keterampilan 
penyamaran yang menarik. 

Karena segala sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sudah diketahui, tidak heran 
mengapa dia begitu percaya diri untuk maju mundur Dunia Iblis dan Dunia Manusia. 

'Meskipun aku berhasil lolos tanpa semua itu ...... ..' 

Dia ingat saat dia pergi ke Dunia Iblis di dimensinya, yaitu 500 tahun yang lalu. 

Karena dia telah kehilangan semua minat pada Dunia Manusia, dia sangat bersemangat 
saat mengunjungi Dunia Iblis, menghindari tertangkap oleh dewa tua. 

Setan yang nyata, dan bukan jenis yang dibuat secara artifisial seperti yang dapat dilihat di 
Babak 2. 

Kegembiraan diserang oleh ribuan iblis yang jauh lebih kuat, dan lebih liar! 

Selain itu, dia hampir merasakan darahnya mendidih ketika dia berhadapan dengan salah 
satu yang terkuat dari semuanya, Raja Iblis. 

Tapi itu hanya berlangsung sesaat. 

Setelah menjatuhkan mereka semua, kehidupan sehari-hari akan berulang terus menerus. 

Tentu saja, dia tidak langsung kehilangan minat. 

Dia adalah manusia naga, dianggap sebagai ahli sihir bawaan. 

Selain itu, dia telah menjadi sosok yang lebih kuat, seekor naga, dengan membuat 
keinginannya. 

Karena itu, karena dia ahli dalam sihir, dia bisa menghabiskan waktu yang menyenangkan 
dengan melakukan beberapa eksperimen dan penelitian dengan iblis tingkat tinggi yang 
baru dia temui. 

'Tapi itu tidak berlangsung lama .......' 

Seratus tahun telah berlalu, dan saat itu hampir menjadi 200 tahun. 

Powell mulai kehilangan minat pada Dunia Iblis, ketika dia tidak lagi memiliki hal-hal 
untuk diteliti, dan iblis untuk dilawan. 

Itu telah menjadi tempat yang membosankan, seperti Dunia Bawah dan Asgard yang lelah. 



Setelah itu, Powell mengabdikan dirinya untuk menciptakan keajaiban baru. 

Artinya, dia mencoba menemukan cara untuk menuju ke Dunia Iblis lain; salah satu yang 
tidak terkait dengan dimensinya sendiri. 

Saat itu, kegembiraan menyendiri di dunia yang penuh musuh dan tidak ada sekutu! 

Dan kenikmatan berdiri di tanah, merobek mereka semua! 

Rasa kebebasan di saat dia bebas dari semua tugas dan tanggung jawab yang harus dia 
lakukan sebagai dewa! 

Dia hampir berpikir bahwa tidak perlu kehidupan kekal sebagai dewa, kalau saja dia bisa 
merasakannya lagi. 

Namun, tidak mudah untuk mempelajari bagaimana menuju ke Dunia Iblis dengan dimensi 
yang berbeda. 

Pertama-tama, dia bisa datang ke tahap saat ini dengan paksa hanya untuk memperlebar 
celah antara celah-celah kecil di rezimnya dan yang telah terhubung dengannya. 

Tentu saja, Powell memiliki kekuatan magis yang kuat, cukup untuk mengatakan bahwa dia 
jauh lebih baik daripada dewa lain, tetapi masih sulit baginya untuk menemukan cara ke 
Dunia Iblis dari dimensi yang berbeda. 

Tapi... 

'Vulcan melakukannya.' 

Dia berpikir bahwa mungkin dia telah datang ke Dunia Bawah yang dia pimpin, lalu 
menemukan portal tersembunyi ke Dunia Iblis untuk datang ke sini. 

Tetapi itu bahkan lebih tidak realistis, jadi Powell menekan Vulcan untuk mengatakan yang 
sebenarnya. 

Powell bertanya bagaimana dia bisa datang ke Dunia Iblis dari dimensi lain yang jauh. 

Vulcan tidak banyak bicara. 

Dia sebenarnya masih sedikit tercengang. 

Siapa yang membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan dewa yang bukan Raja Iblis, 
dan bahkan Powell, ketika dia memasuki Dunia Iblis yang terbuka secara acak? 

Jadi Vulcan tidak bisa membiarkan interogasi Powell lolos dengan mulus, menciptakan 
ruang baginya untuk terus menggali. 



Powell menekan lebih keras, mengancamnya bahwa dia akan memberi tahu dewa-dewa 
lain bagaimana dia bolak-balik Dunia Iblis, jika dia tidak mengatakan yang sebenarnya. 

Vulcan menganggapnya konyol, dan berbicara dengannya. 

"Yah, aku tidak sendirian di sini, kan? Powell, Anda adalah rekan saya dalam kejahatan; 
tidak, kamu mulai datang ke dunia ini jauh sebelum aku! " 

"Tidak masalah bagiku. Mereka sudah menganggap saya sebagai sakit punggung. Dewa-
dewa lain sudah menyerah padaku. Tapi saya berasumsi reputasi Anda berbeda? " 

"Tetapi tetap saja......." 

"Dan saya ingat Anda menghancurkan materi eksperimen saya sesuka Anda, tahu?" 

"Ah ...... baiklah. Baik. Ini tidak seperti mereka binasa. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Powell menyebutkan insiden penghancuran 
penjara, berpikir bahwa itu dilakukan oleh Raja Iblis baru. 

Vulcan berharap itu tidak akan muncul, tetapi karena itu diangkat, dia tidak punya pilihan. 

Dengan ekspresi canggung di wajahnya, Vulcan mengeluarkan barangnya yang paling 
berharga, 'pintu masuk ke Dunia Iblis yang tidak tenang'. 

Powell sangat terkejut melihatnya, dan berlari menuju Vulcan. 

Powell dengan hati-hati menerima barang iblis dari Vulcan, seolah-olah dia sedang 
memegang benda kaca yang rapuh. 

Dia menggerutu, melihat barang iblis itu sebentar, lalu memalingkan wajahnya. 

Dengan ekspresi seperti kucing ganas, dia menatap Vulcan dan berbicara dengannya. 

"Kamu, apakah kamu mendapatkan ini dari Dewa Agung?" 



Chapter 159 
Max Level Newbie Bab 159 

[Level Maks Newbie: Munpia # 142 (Bab 48-3) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga (3)> 

"Apa maksudmu?" 

Vulcan bertanya balik. 

Dengan wajah kaku yang sama, Powell berbicara dengannya. 

Aku berkata, apakah ini dari Dewa Agung? 

Vulcan tidak tahu mengapa Powell tampak begitu kesal. 

Powell menjadi frustrasi, dengan lembut meletakkan perangkat iblis itu dan terus 
berbicara sambil menunjuk Vulcan dengan jarinya. 

"Oww! Apakah kamu membuat ini? Atau tidak?" 

"Baiklah." 

Tepatnya, dia telah meningkatkan apa yang dibuat orang lain, dengan bantuan sistem. Tapi 
Vulcan mengira tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia berhasil, karena itu juga 
dilakukan dengan kemampuannya. 

Selain itu, Vulcan tidak berusaha keras untuk menjawab pertanyaan itu karena nada bicara 
Powell membuatnya gelisah. 

Tapi Powell tidak membiarkannya berlalu begitu saja. 

Dengan ekspresi wajah yang tegas dan tegas, dia menatap Vulcan dan berbicara. 

"Kamu? Anda tidak mungkin berhasil melakukannya. " 

Seolah-olah dia meremehkan Vulcan. 

Vulcan menjadi kesal karenanya, dan akan rewel tentang itu, tetapi menutup mulutnya 
ketika dia melihat bahwa dia serius. 

Sepertinya dia tidak meminta itu untuk memulai pertengkaran dengannya. 

Karena sepertinya dia menanyakan keingintahuan akademis murni, Vulcan berbicara 
dengan lembut. 



"Apakah ada alasan mengapa Anda berpikir saya tidak bisa membuat ini?" 

"Alasan? Tentu. Menurutmu siapa yang terbaik dalam sihir, di antara semua makhluk 
Asgard, termasuk para dewa sepertimu? " 

".... Mungkinkah, apakah itu kamu, Powell?" 

"Ya, ini aku. Apa maksudmu dengan 'kebetulan'? Kamu ingin mati, bukan? " 

"Yah, tapi kita berdua adalah dewa, mohon hormati...." 

Sejak dia menjadi dewa, Vulcan belum pernah mendengar sesuatu yang agresif dari yang 
lain. 

Semua orang berbicara dengan cara semi formal, termasuk Hoculus, yang jauh lebih tua 
darinya, serta dewa-dewa lainnya. 

Vulcan tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa bingung, karena dia belum pernah 
bertemu orang yang memperlakukannya seperti ini dalam waktu yang lama sampai 
sekarang. 

'Dia wanita cantik di luar, tapi dia bertingkah seperti Bernerna Dokgohu....' 

Vulcan membandingkan kepribadian mereka yang agak sombong dan cepat marah dengan 
kepribadian Powell, lalu berfokus pada apa yang terus dia katakan. 

"Hmm, bagaimanapun juga. Saat ini, ketika kekuatan sihir murni dihitung, kecuali kekuatan 
dan hal-hal yang saleh, tidak ada dewa yang memiliki keterampilan lebih baik daripada 
aku. Ini tidak hanya terbatas pada sihir menyerang. Artinya tidak ada orang yang dapat 
membuat dan menganalisis perangkat iblis yang baik lebih baik dari saya. Tapi...." 

Powell berhenti sejenak. 

Dia membelai perangkat iblis Vulcan sekali, dengan tangan putih dan halusnya, dan terus 
berbicara saat dia mengernyitkan wajahnya dalam kebingungan. 

"Untuk memiliki perangkat iblis yang begitu kompleks bahkan aku tidak tahu... ..bagaimana 
itu mungkin?" 

"......." 

"Saya mengakui bahwa Anda unggul dalam banyak hal. Aku menyukaimu jauh lebih baik 
daripada orang tua yang hanya berusaha meningkatkan kekuatan dewa mereka, menjadi 
badut bagi manusia idiot dari Dunia Bawah .... Tapi, itu tidak berarti bahwa aku percaya 
kamu benar-benar mampu melakukan ini jenis perangkat iblis tingkat tinggi. Hanya ada 
satu makhluk yang dapat membuat perangkat seperti ini... " 



"Apakah itu ......." 

Ya, Dewa Agung. 

Powell berbicara tanpa ragu-ragu. 

Sikap bertekadnya seolah-olah dia mengatakan kebenaran yang jelas membuat Vulcan 
terlihat agak malu. 

Tentu saja, memang benar perangkat iblisnya memiliki kinerja yang luar biasa. 

Itu pasti harta karun yang luar biasa, karena membiarkan dia pergi ke dan dari Dunia Iblis 
dari dimensi lain, meskipun itu memiliki cacat dalam mengirimnya ke yang acak, dan 
bukan yang dia inginkan. 

Tapi itu tidak sepenuhnya dibuat sendiri, dan hanya diselesaikan dengan bantuan sistem. 

Tetapi karena Powell tidak begitu menyadari hal ini, dia cukup menyesatkan, dan untuk 
menghilangkan kesalahpahaman, Vulcan mencoba menjelaskan lebih jauh tentang fungsi 
sistem, yang merupakan bagian dari kemampuan para pemain. 

Namun, keraguan tentang sistem yang tiba-tiba muncul membuatnya menutup mulut dan 
berpikir dalam-dalam. 

Bantuan sistem yang telah diterima begitu saja. 

Dia hanya tidak bisa menjelaskannya dengan akal sehat, begitu banyak pemain selain 
dirinya menerimanya tanpa keraguan, dan sekarang sudah begitu familiar sehingga dia 
tidak bisa memikirkannya. 

Dia melewatkan pikiran ini dengan sembarangan, dan ini bukan hanya masalah yang harus 
disampaikan dengan mudah, ketika dia mendengar apa yang dikatakan Powell. 

'Bagaimana para pemain ...... sistemnya, apa sumber kemampuannya?' 

Ini membantu pemain untuk mencapai tahap tinggi dengan mudah, di mana orang lain 
harus berjuang dengan upaya dan bakat untuk meraih beberapa peluang langka untuk 
mencapainya. Juga, ini membantu mereka mempelajari sihir, seni bela diri, dan 
keterampilan lainnya dengan mudah. 

Bahkan memungkinkan mereka untuk menghancurkan kerangka manusia dan berubah 
menjadi manusia super, keberadaan setengah dewa, dan membantu mereka mempelajari 
visi Naga Biru yang sangat kompleks, atau seni rahasia reformasi dengan mudah seolah-
olah itu bukan apa-apa, yang biasanya membutuhkan proses yang sulit untuk dipelajari. 

'Juga ... sekarang kemampuannya telah berkembang cukup untuk menyiapkan item yang 
belum selesai secara keseluruhan jika memiliki bahan ...' 



Dan hasilnya adalah sesuatu yang luar biasa sehingga Powell, dengan pengetahuan magis 
terbaik di semua tingkatan, tidak dapat dengan mudah memahami prinsip-prinsipnya. 

Itu tidak sesederhana sesuatu yang bisa diwariskan, setelah mengatakan 'Wow, kekuatan 
saya sangat hebat'. 

Vulcan merasakan getaran sekilas di tulang punggungnya. 

'... ..A, makhluk macam apa aku ini dilindungi?' 

Suara sistem yang selalu berbisik di telinganya sendiri dengan suara yang tidak emosional. 

Dia tidak bisa membantu tetapi merasa cemas ketika dia memikirkan kembali suara lama 
itu. 

Tentu saja tidak bisa disimpulkan bahwa "sistem" di tubuhnya salah. 

Mungkin Tuhan Yang Agung adalah berkat bagi dirinya sendiri. 

Tapi... 

'Untuk berpikir bahwa kekuatan yang tidak diketahui yang tidak saya sadari sedang 
menguasai saya .......' 

Sulit untuk mengendalikan pikirannya. 

Vulcan tidak bisa mengerti mengapa dia baru saja sampai pada pemikiran yang serius ini. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia yakin dia bisa meragukannya jika dia mau. 

Mungkin itu karena dia menggali begitu dalam ke dalam hidupnya sehingga dia tidak dapat 
mengambilnya darinya, dan karena hidupnya terlalu intens untuk hidup memikirkannya. 

Apakah itu alasannya? 

Vulcan tidak bisa mengetahuinya, karena dia sudah mendalami manfaat sistem. 

Ada makhluk yang memisahkannya dari pikirannya yang seperti itu. 

"Hei! Apa yang kamu pikirkan, berdiri di depanku? " 

"Oh maaf. Sesuatu yang penting terlintas di benakku sejenak... .. " 

"Nah, jika itu tidak ada hubungannya denganku, pikirkan nanti. Bersihkan. Tuhan Yang 
Agung memberikan ini padamu, bukan? Jangan main-main dengan saya, mengatakan 
bahwa Anda membuatnya sendiri. " 



Chapter 160 
Max Level Newbie Bab 160 Powell berdiri, menyilangkan lengannya karena tidak nyaman. 

Itu bukan karena dia tidak menyukai Vulcan, tetapi sepertinya dia ingin mengetahui 
rahasia tentang perangkat iblis itu secepat mungkin. 

Setelah berpikir sejenak, Vulcan menjelaskan proses pembuatan perangkat iblis, dan 
'sistem', yaitu kemampuan pemain. 

Ini karena dia tidak berpikir alasan lain akan berhasil, dan dia tidak berpikir itu perlu 
untuk menyembunyikan kemampuan pemain dari seseorang yang bahkan berbagi fakta 
bahwa mereka bepergian bolak-balik Dunia Iblis. 

"Lagipula, kebanyakan orang tahu tentang kemampuan para pemain." 

Tetapi setelah dia mendengarkan penjelasan Vulcan, Powell menggelengkan kepalanya 
seolah itu tidak masuk akal. 

Tidak mungkin dia tidak tahu apa-apa tentang pemain itu, karena dia menganggap dirinya 
sebagai ahli sihir terbaik. 

"Tidak. 'Sistem' Anda ... pasti lebih kuat dari pemain lain. Apakah Anda pikir saya telah 
membiarkan orang aneh seperti "pemain" duduk diam? Tapi saya belum pernah melihat 
orang yang mampu melakukan hal yang sama seperti yang Anda katakan..... " 

"Apakah begitu......." 

"Iya. Tepatnya... bahkan tidak masuk akal bahwa sistem menyelesaikan sihir rahasia 
perubahan fisik hanya dengan bahan-bahannya. Yah, juga tidak masuk akal kalau kamu 
bisa langsung menggunakan kemampuannya, hanya dengan satu buku visi Naga Biru... tapi 
itu sama untuk pemain lain. Hmm... bagaimanapun juga, para pemain pasti orang aneh. " 

"Hmm ......." 

"Di antara mereka, kamu lebih aneh. Jika Anda bukan dewa, saya akan diam-diam 
menangkap Anda dan melakukan semacam otopsi..... " 

Vulcan mundur dengan cela pada ekspresi serius Powell. 

Namun, ketika dia melepaskan wajahnya dan tersenyum lembut, dia balas tersenyum dan 
menggaruk kepalanya. 

"Haha, kamu jelas bercanda." 



"Tentu saja itu lelucon. Anda tidak seperti dewa lainnya, dan saya cukup menyukaimu. 
Dalam hal mengeksplorasi kekuatanmu sendiri dan tidak hanya fokus pada kekuatan dewa 
pribadimu ...... kamu mendapatkan nilai kelulusan dari fakta bahwa kamu melompat ke 
Dunia Iblis mengabaikan semua kata-kata orang tua. " 

"Haha terima kasih. Kalau begitu aku harus pergi ....... " 

Vulcan kewalahan oleh Powell, jadi dia secara alami mengulurkan lengannya untuk 
mendapatkan Pintu Masuk ke Dunia Iblis yang Belum Diselesaikan. 

Tapi kemudian, dia memaksakan senyum ketika dia melihat Powell meraih perangkat iblis 
itu terlebih dahulu. 

"...... Powell?" 

"Kamu tahu, aku harus melakukan apa yang ingin aku lakukan, kan?" 

"......Begitu?" 

"Perangkat iblis ini, aku perlu meminjam ......." 

"Kamu tidak bisa." 

"......." 

Powell tidak berpikir dia akan memotongnya, yang dikenal paling kejam bahkan di antara 
para dewa, jadi dia menatap Vulcan sejenak dengan pandangan yang sedikit linglung. 

Kemudian setelah waktu yang singkat, dia mengeluarkan amukan vulkanik, dan tubuhnya 
mulai terfragmentasi seolah-olah dia tidak dapat menahan momentum. 

Kemudian Powell kembali ke wujud naga merah raksasa dengan cahaya cemerlang. 

Dia berkata kepada Vulcan dengan suara gemuruh. 

"Berani-beraninya kamu menyela ketika aku berbicara? Dan untuk menolak bantuan saya? 
" 

"Apakah Anda meminta bantuan? Dan Anda bilang Anda tidak bisa mengetahuinya bahkan 
jika Anda mengamatinya, bukan? Jadi apa gunanya mengambilnya? " 

"Itu sebelum aku mendengar tentang ramuannya darimu! Sekarang berbeda. Saya pikir 
saya bisa menemukan cara untuk mengeluarkan pengetahuan magis saya, jika saya 
melakukan penelitian sampai batas tertentu! " 

"Kalau begitu, bukankah seharusnya kamu mencoba membuat kesepakatan, dan tidak 
mengambilnya dengan paksa?" 



"Hahaha, kamu adalah orang yang kuat ...... tapi bisakah kamu tetap berbicara seperti itu 
setelah kamu dipukuli?" 

Vulcan tampak tercengang sejenak, setelah mendengar kata-kata Powell yang absurd. 

Kemudian, dia berhasil sadar dan dengan cepat memasukkan perangkat itu ke dalam 
inventaris, dengan kekuatan sistem. 

"Tidak, bagaimana caranya? Aku menahannya dengan sihir! " 

"Ini juga merupakan kemampuan pemain. Dan saya orang yang sabar, jadi tidak peduli 
seberapa menakutkan Anda, Anda tidak akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. " 

"......Apa yang kamu inginkan?" 

Ssst 

Sekali lagi, Powell, yang telah kembali menjadi wanita yang kuat namun cantik, duduk 
bersila dan bertanya. 

Menjadi lebih mudah untuk berkomunikasi satu sama lain. 

Sambil menghela nafas lega, Vulcan menelan ludah dan mengatakan apa yang 
diinginkannya. 

"...... Apakah itu mungkin?" 

"Hmm ......." 

Kesepakatan yang ingin dibuat Vulcan sederhana saja. 

Setelah dia menggunakan perangkat iblis, sambil menunggu waktu sejuk, dia 
memberikannya kepada Powell untuk waktunya menyelidiki. 

Sebaliknya, seminggu sekali, Powell memberikan sihir naga itu kepada Vulcan, yang sangat 
dia banggakan. 

Bagi Powell yang tidak memiliki banyak pekerjaan, dia sebenarnya tidak memiliki masalah 
dengan kondisi tersebut. 

Tentu saja, dia tidak menyukai kenyataan bahwa dia tidak bisa memiliki perangkat iblis itu 
sepanjang hari, tapi itu bisa dimengerti karena itu bukan miliknya. 

Powell mengangguk, dan berbicara. 

"Baik. Tapi bisakah saya menambahkan satu syarat? " 

Aku akan melihat. 



"Dasar brengsek ...... Itu tidak besar, tapi tidakkah kamu akan memberiku beberapa hal 
yang tidak perlu yang telah kamu kumpulkan di Dunia Iblis lain? Itu... sistem milikmu, 
kekuatan magisnya dapat membuat produk lengkap dengan bahan-bahan yang diperlukan, 
tapi bagi saya, saya harus mengalami beberapa kegagalan, dengan banyak bahan. Saya 
tidak akan mengatakan bahwa itu untuk membalas budi, tetapi saya akan melakukan satu 
hal lagi jika Anda memiliki permintaan sederhana lainnya juga. " 

"Lalu... apakah kamu kebetulan tahu bagaimana saya bisa menghilangkan energi iblis dari 
item saya, atau bahkan menyembunyikannya?" 

"Hmm ...... Apa sih yang kamu bicarakan?" 

Powell menjawab dengan cara yang kuat, namun feminin. 

Namun, dia sudah mengerti bahwa cara bicaranya berubah sesuai dengan penampilannya. 

Tanpa peduli, dia mengeluarkan empat bagian dari koleksi "The Set of the Demon King" 
dan berbicara dengan Powell. 

"Seperti yang kau lihat... Aku mendapatkan ini sebagai rampasan dari Dunia Iblis, tapi aku 
tidak bisa membawa ini ke Percus dalam keadaan ini. Jadi saya bertanya-tanya apakah saya 
bisa menyembunyikan energi iblis, untuk mengelabui indranya... .. " 

"Kamu ayam ...... Kamu takut dia menangkapmu bolak-balik, bukan?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Ya, saya seekor ayam. Jadi, mungkinkah atau 
tidak? Saya kira bahkan Anda tidak bisa menekan energi iblis dari Raja Iblis, kan? " 

"Anda harus menggunakan strategi orang gila Anda dengan bijaksana. Nah, suasana hati 
saya sedang baik hari ini, jadi saya tidak akan mengatasinya. Dan... maksudmu, pada 
akhirnya yang kamu butuhkan adalah memperkuat baju besi itu, kan? " 

"Yah begitulah." 

"Tentu. Sepakat." 

Powell melambaikan tangannya dengan cepat, setelah mengumpulkan set Raja Iblis. 

Dia berkata bahwa dia akan melihatnya nanti, dan pindah ke Dunia Bawah saat Vulcan 
memandangnya dengan curiga. 

Tapi keesokan harinya, Vulcan terkejut melihat Powell membawa kembali empat set Raja 
Iblis yang dibentengi dengan sempurna. 

Keempat item dibiarkan apa adanya, dengan energi iblis yang mengerikan masih keluar 
dari mereka. 
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