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[Pemula Level Maks: Munpia # 143 (Bab 48-4) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga (4)> 

Vulcan tampak terkejut, dan memandang Powell. 

Sejauh yang dia tahu, hanya Percus yang bisa memperkuat item tersebut sejauh ini. 

Tetapi bahkan dia, dengan kepribadiannya yang malas, tidak akan rela memperkuat armor 
penuh energi iblis dari sumber yang tidak diketahui. 

'Kebetulan, apakah Powell sebagus pandai besi seperti Percus?' 

Jika bukan itu, apakah dia meningkatkan set melalui cara magis? 

Vulcan memeriksa opsi set Raja Iblis, yang telah menjadi jauh lebih baik, dan bertanya 
kepada Powell. 

"Ini ....... masih penuh dengan energi iblis, bagaimana kamu bisa mendapatkan bantuan dari 
Percus? Kebetulan, apakah Anda membentengi mereka sendiri? " 

"Tidak. Saya bukan pandai besi, mengapa saya harus? " 

Powell menjawab, yang mengupil setelah berubah menjadi peri dengan topi runcing, dan 
Vulcan bertanya lagi. 

"Lalu bagaimana mereka dibentengi ......." 

"Aku meminta Percus untuk menyelesaikannya, tentu saja." 

"Apa? Tepatnya seperti ini? Apa yang akan kamu lakukan jika kamu tertangkap? " 

"Aku sudah ditangkap oleh Percus. Sekitar 200 tahun yang lalu. " 

"......." 

"Jadi tidak apa-apa. Dia pikir aku mendapatkannya dari Dunia Iblis, jadi sepertinya dia 
tidak tahu tentangmu. " 

Vulcan mengira itu omong kosong belaka, dan bertanya kepada Powell lagi. 



"Maksudku... apakah ada dewa lain selain aku, siapa yang tahu bahwa kamu telah 
menginvasi Dunia Iblis? Meskipun Percus tidak sensitif tentang hal itu, dia tidak akan 
membiarkannya begitu saja tanpa mengatakan apapun, jadi bagaimana... " 

"Yah, jika dia mengungkapkan masalah ini ... Aku tidak tahu tapi sesuatu yang buruk akan 
terjadi, kurasa." 

Seorang bidadari kecil tersenyum penuh arti di wajahnya, seolah-olah ada hal lain yang 
disembunyikan. 

Vulcan melihat itu, dan berpikir sendiri sambil gemetar. 

'... ..Aku harus mencoba yang terbaik untuk tidak menunjukkan kelemahanku padanya.' 

Bagaimanapun, Vulcan berhasil membuat item diperkuat dengan aman, jadi dia memberi 
Powell beberapa item bahan yang dia kumpulkan dari Dunia Iblis dan telah disimpan di 
inventaris. 

Karena mereka berharga dan sulit didapat hanya dari satu dimensi Dunia Iblis, Powell 
memasang senyum lebar di wajahnya saat dia mengumpulkannya. 

Meskipun sepertinya dia tanpa berpikir berkelahi dengan orang lain, dia juga seorang naga 
yang mengabdikan dirinya untuk semua jenis penelitian sihir. 

Tidak, dia sekarang adalah sosok yang lebih maju; seekor naga. 

Baginya, bahan-bahan langka ini jauh lebih berharga daripada emas dan perhiasan. 

Nimfa kecil, Powell berbicara dengan Vulcan, dengan bungkusan besar di punggungnya dan 
senyum lebar di wajahnya. 

"Hehehe, aku sangat menyukainya. Saya akan memulai pelatihan Anda mulai minggu 
depan. " 

"Tentu." 

"Haruskah kita melakukannya di sini, di mana kita sekarang? Kita juga bisa menghindari 
pengawasan oleh orang-orang tua itu. " 

"Apa? Perangkat iblis saya membawa saya ke tempat-tempat acak, bukan Dunia Iblis yang 
ingin saya kunjungi, jadi ....... " 

"Kamu orang bodoh! Kamu bisa datang ke duniaku, dan sampai ke sini melalui portal yang 
telah kubuka! " 

Oh, benar. 



Betapa bodohnya. 

Vulcan menggaruk kepalanya saat dia dikutuk tanpa alasan, dan kembali ke dunianya, 
menggunakan perangkat iblis. 

Kemudian setelah itu, Powell mulai mengajarinya sihir. 

  * 

Pendidikan Powell seketat pemikiran Vulcan. 

Dia mengajar dengan cara yang lebih nyaman bagi gurunya, daripada merawat pelajarnya. 

Dan sebagian besar pengajaran dimulai dengan sparing dan diakhiri dengan sparing. 

Vulcan menolak gaya mengajar kekerasan Powell, tetapi tidak pernah berhasil. 

Wajar jika seseorang tidak dapat menggunakan kekuatan fisiknya sebanyak saingannya di 
Dunia Iblis. 

Serangan sihir Powell, yang mencapai tingkat fisik 1400, memaksa Vulcan menjadi 
setengah mati, dan pendidikan teoretis hanya akan dimulai setelah dia kelelahan sampai 
pada titik di mana dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun. 

"Anda tahu, keterampilan dasar Anda tidak buruk. Saya tidak tahu dari siapa Anda 
mempelajarinya, tetapi ini cukup terorganisir. Tidak buruk bagi seseorang yang tumbuh 
sendirian setelah itu. Pasti mudah untuk mendapatkan kebiasaan yang salah atau yang 
tidak efisien, tapi sungguh menakjubkan bagaimana Anda hanya berjalan di jalan yang 
benar sejauh ini. " 

Sambil berbaring, Vulcan mendengarkan Powell, berlumuran keringat dan debu. 

Dia sedikit tersenyum ketika dia mendapat pujian, meskipun dia terengah-engah. 

Namun, dia tidak punya pilihan selain meringis mendengar teguran keras berikutnya. 

"Tapi cara berperang benar-benar sampah. Hitung, ukur, sisakan waktu luang Anda, dan 
hanya peduli dengan efektivitas biaya... .. Ini bukan pertarungan, tapi lebih seperti 
permainan catur untuk Anda. Katakan padaku yang sebenarnya. Anda tidak pernah benar-
benar melawan pria yang lebih kuat dari Anda, kan? " 

"Aku ha ......." 

"Benar sekali. Tapi itu seaman sekarang, atau terjadi sekali. Terlebih lagi, itu mungkin 
bukan dengan keahlian Anda sendiri, tetapi dengan bantuan orang lain. Apakah aku salah?" 

Powell, menatapnya dengan murid yang tidak tergoyahkan. 



Rambut merahnya membumbung tinggi ke langit, berkat kekuatan kuat yang keluar dari 
tubuhnya. 

Ketika dia melihat Powell, yang telah menjadi seperti penyihir api, dia tidak dapat mulai 
membuka mulutnya. 

Kata-kata Powell berlanjut. 

"Yah, menurut saya semua pemain seperti itu. Anda tidak pernah mengambil risiko 
melawan seseorang yang lebih kuat dari diri Anda sendiri. Kemungkinan Anda memilih 
orang yang dapat Anda lawan, karena dengan melakukan itu, Anda dapat dengan mudah 
mendapatkan poin pengalaman yang lebih tinggi. Hm ...... Sangat mudah jika kamu 
memikirkannya. Vulcan kami, selama ini kau menghisap madu, bukan? " 

"Aku tidak menjalani hidup yang semudah itu ......." 

"Diam. Katakan saja ya. " 

"......." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Powell mengikuti langkahnya sendiri, lebih dari 
Werner dan Dokgohu. 

Vulcan berhenti berbicara kembali padanya, dan mendengarkan kata-katanya saat dia 
berpura-pura menjadi anak domba yang patuh. 

"Ngomong-ngomong...... karena kamu telah menghitung dan cerdik, setiap sihir yang kamu 
gunakan memiliki terlalu banyak pemikiran. Hm ...... Ekspresinya sedikit aneh, tapi apa 
yang harus kukatakan? ...Iya. Ada pria kecil di kepalamu yang mengelola sihir, dan rasanya 
seperti kau sedang tawar-menawar dengannya saat menggunakan sihir? " 

"Itu bahkan lebih sulit untuk dipahami." 

"Sudah mengerti. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? " 

"Umm ...... Kurasa begitu." 

Dia mungkin menunjuk pada gaya bertarung Vulcan, yang dia hitung kekuatan sihir yang 
diperlukan tergantung pada keadaan, dan hanya mengekstraknya. 

Tapi Vulcan mengira tak terelakkan baginya untuk memiliki gaya ini. 



Chapter 162 
Max Level Newbie Bab 162 Bagi orang kuat lainnya, mungkin penting untuk memiliki apa 
yang menurut Powell harus dia miliki, yang mengacu pada semangat sembrono sampai 
pada titik perjuangan, dan kesadaran yang datang dari situasi hidup dan mati. 

Tapi dia adalah 'pemain' seperti yang dikatakan Powell, dan peningkatan level serta 
koordinasi batin melalui dia pasti akan menjadi kekuatan pendorong utama untuk 
meningkatkan taruhan. 

Dan untuk naik level itu, yang paling dibutuhkan adalah 'mengutip' dan 'menghitung' 
monster seefisien mungkin. 

'Tentu saja, kesadaran sesekali memberiku kekuatan lebih dari level, tapi ...... dan sekarang 
aku telah dinaikkan ke level ini, aku bahkan tidak bisa memastikan kapan kesadaran itu 
akan datang, atau selamanya. " 

Kesimpulannya, Vulcan tidak pernah mengira gaya bertarungnya saat ini adalah 
kelemahannya. 

Namun, Powell, yang mendengar pikiran Vulcan, menggelengkan kepalanya dan 
membantah ucapannya. 

"Kamu adalah orang yang berurusan dengan petir dan api, yang merupakan puncak dari 
kekerasan, dan kamu mengatakan itu... .kamu bahkan bukan seorang laki-laki. Singkirkan 
kaki ketiga Anda. " 

"...... Bukankah itu pelecehan seksual?" 

"Hmm, apa karena penampilanku sekarang? Lalu haruskah saya mengatakannya dalam 
formulir ini? Jika kamu akan bertarung seperti itu, singkirkan kaki ketigamu, idiot! " 

Powell, yang langsung berubah menjadi kurcaci berotot dan berjanggut, terus menggoda 
Vulcan. 

Vulcan, dengan ekspresi bingung, berharap tindakan anehnya itu akan berakhir, tetapi 
Powell tidak berhenti. 

Saat si Vulcan hendak marah-marah pada adegan di mana ia bahkan menciptakan lagu 
dengan nada, Powell kembali menjadi sosok perempuan. 

Kemudian dia menatap Vulcan dengan tatapan serius. 

"Apa menurutmu aku bercanda?" 

"......." 



Vulcan kehilangan kata-katanya saat nada suara Powell tiba-tiba berubah. 

Terhadapnya, Powell terus menuangkan kata-katanya. 

"Tentu saja saya tahu pemain adalah makhluk yang sangat berbeda dari ras lain. Tetapi jika 
Anda melihatnya dalam bingkai besar, Anda juga seorang pesulap. Antara lain, Anda adalah 
seorang pesulap yang berurusan dengan petir dan api. Dua dari sifat yang paling 
memanjakan diri, kejam, kasar dan pemarah dari semua sifat. Tetapi jika Anda tetap 
berpegang pada gaya bertarung saat ini, hanya didorong oleh perhitungan yang dingin, 
dapatkah Anda mengharapkan lebih dari status peningkatan level? Bukankah keterampilan 
sama pentingnya dengan level bagi pemain? " 

Powell langsung ke pokok permasalahan. 

Ketika Vulcan mendengarnya, dia tidak punya pilihan selain menatapnya tanpa kata-kata. 

Faktanya, dia pernah mendengar hal serupa sebelumnya. 

Setelah diajar oleh Werner di Belong City, dia mampu menyelesaikan Babak 1 dengan 
pencerahan yang luar biasa. 

Namun, setelah memasuki Babak 2 dengan beban yang meningkat di pundaknya, Vulcan 
tidak punya pilihan selain kembali ke gaya pasokan dan permintaan poin pengalaman yang 
stabil untuk menyelamatkan dunia, dan gaya tersebut menjadi mengakar untuk 
membentuk metode pertempuran yang menghargai efisiensi. dan perkiraan seperti yang 
dia gunakan saat ini. 

'Di satu sisi, sungguh mengejutkan bahwa saya bisa meningkatkan keterampilan petir dan 
api dengan pola pikir ini... ..' 

Mungkin pada saat pencerahan, dia tidak mengukur apa-apa, dan dengan naluri 
meledakkan kekerasan batinnya sepenuhnya. 

Berpikir sejauh ini, Vulcan berjuang untuk bangkit, dan menundukkan kepala ke arah 
Powell. 

Itu adalah semacam ungkapan terima kasih karena telah mengingatkannya. 

Powell melihatnya dengan mata terbuka lebar, tertawa dengan suara bernada tinggi dan 
berkata, 

"Kamu memang lucu ......." 

Powell tampak seperti tentara wanita yang memandangi murid mudanya. 

Dia mengiris udara, mengeluarkan ramuan khusus dalam botol kaca dan melemparkannya 
ke Vulcan. 



Kemudian dia menambahkan kata-katanya, melihat ke arah Vulcan yang sedang 
menelannya dan memulihkannya dengan itu. 

"Tentu saja, Anda tahu bahwa mendengarkan tidak langsung mengubah gaya Anda, bukan? 
Mulai sekarang, aku akan mengajarimu setiap metode yang aku tahu, dari bagaimana 
memberi tulang dan mendapatkan daging, bagaimana berjuang untuk hidup, bagaimana 
bertarung dengan sembrono, bagaimana bertarung seperti orang gila ...... semuanya. Sudah 
lama sekali saya tidak menemukan seseorang yang saya suka. Ini juga bagus bahwa Anda 
menangani percikan api dengan baik. " 

"Kedengarannya seperti kata yang sulit ...... bagaimana kamu akan mengajar?" 

Agak bersemangat, Vulcan tampak cemas dan bertanya balik kepada Powell. 

Terhadapnya, Powell menjawab dengan senyum cerah. 

"Jika aku mendorongmu sampai batas kematian, kamu bisa mempelajari apa yang aku 
katakan di atas sekaligus!" 

  * 

Ancaman hidup dengan kedok perdebatan dengan Powell bekerja cukup baik. 

Sejak awal, Vulcan adalah tipe orang yang menjadi lebih kuat dengan pengalaman daripada 
teori. 

Baginya, bagaimanapun, pertempuran dengan Powell, yang membuatnya melewati batas 
hidup dan mati setiap saat, menjadi katalis yang cukup baik, dan Vulcan secara bertahap 
menjadi mahir dalam menangani api dan kilat. 

Tepatnya, dia menjadi terbiasa untuk meledak dan mencurahkan semua yang dia miliki 
pada saat tertentu. 

FFFIIIIRREE. 

PTTTSSSSZZZ. 

Kekuatan magis Vulcan dikumpulkan sepenuhnya, tanpa peduli tentang apa yang akan 
terjadi selanjutnya. 

Di sana, kekuatan api dan kilat yang sangat besar mengelilingi pedang Vulcan. 

Alih-alih kekuatan dewa yang tidak bisa digunakan di Dunia Iblis, dia telah menyuntikkan 
dua atribut roh ke dalam pedang. 

Tentu saja, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan api atas nama kekuatan dewa. 



Tidak seperti sifat harmonis dari kekuatan saleh yang cocok dengan energi apa pun, api 
dan kilat adalah hal yang memanjakan diri sendiri yang tidak akan pernah menghasilkan. 

'Tapi ...... sebenarnya tidak ada alasan kenapa aku harus menekan hewan liar ini!' 

Vulcan meninggalkan ide untuk membuat bentuk pedang yang rapi dengan dua energi yang 
ditekan. 

Energi api dan petir secara sewenang-wenang membentang ke segala arah, meski nyaris 
tidak tergulung oleh pedang petir dari petir. 

Itu adalah situasi yang tidak stabil yang tampaknya memudar bahkan setelah waktu yang 
singkat, tetapi Vulcan sama sekali tidak keberatan. 

Jika dia tidak bisa menyimpannya untuk waktu yang lama, maka dia harus menuangkannya 
ke musuh sebelum dia pergi! 

Vulcan menggunakan teknik barunya, Pedang Api-Petir, untuk Powell, yang tampak santai 
di kejauhan. 

PPPPOOOOWWW 

Pedang Api-Petir yang kuat ditembakkan ke depan, seperti nafas naga. 

Melihat itu, Powell membuka mulutnya lebar-lebar dan menuangkan spesialisasinya, Fire 
Breath. 

Nafas yang keluar dari naga asli, dan Pedang Petir Api Vulcan sama kuatnya dengan itu! 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Keduanya bentrok dan menghancurkan lanskap 
sekitarnya. 

Po-po-po-POW! 

Sebuah dampak yang luar biasa melanda Dunia Iblis, yang setidaknya akan menghancurkan 
sebuah benua jika berada di Dunia Bawah. 

Dengan sedikit dibesar-besarkan, kerusakan yang begitu kuat yang cukup untuk 
menghancurkan planet dengan ganas menggores daratan. 

Setelah jatuhnya keterampilan yang hebat, pikir Powell dengan senyuman di wajahnya, 
saat dia melihat ke arah Vulcan, yang bersandar pada pedangnya dan menggigil. 

'... ..Dia adalah orang yang mengejutkan.' 

Tepat 100 tahun berlalu sejak Powell mulai mengajar sihir ke Vulcan. 



Untuk pertama kalinya, Vulcan berhasil berdiri dengan aman setelah menarik napas 
dengan kekuatan penuh. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 144 (Bab 48-5) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga (5)> 

Tentu saja, dia harus membayar mahal untuk itu. 

Powell masih memiliki kekuatan yang tersisa, tetapi Vulcan hanya berhasil berdiri, dengan 
nafas yang keras. 

Tapi kemudian, mengingat level Vulcan saat ini, sangat mengejutkan bahwa dia bisa 
menghalangi nafas Powell dari depan. 

'Kamu bajingan kecil .......' 

Powell teringat 100 tahun yang dia habiskan untuk mengembangkan dirinya. 

Sebenarnya, Vulcan tidak memiliki banyak pencapaian, cukup untuk mengatakan bahwa 
dia telah merobohkan tembok. 

Itu hanya sedikit perbaikan dalam kebiasaan mencoba melepaskannya, untuk sedikitnya. 

Selain itu, dia mendapat beberapa tips dari Powell. 

'Tapi .... untuk berpikir bahwa semua seniman bela diri dan penyihir mengabdikan seluruh 
hidup mereka untuk mendapatkan pencapaian kecil itu.' 

Dalam hal ini, Vulcan dapat mengatakan bahwa dia memiliki kecepatan perkembangan 
yang mengesankan. 

Itu menjadi lebih mengejutkan, mengingat ke mana dia harus pergi. 

Banyak dewa termasuk Hoculus berpikir bahwa mereka telah mencapai batas aktivitas 
fisik mereka, itulah mengapa mereka berfokus pada peningkatan kekuatan dewa daripada 
keterampilan bertarung mereka. 

Itu adalah peningkatan tingkat tinggi yang membutuhkan lebih dari seribu tahun untuk 
mencapai setengah langkah itu, tapi dia telah melakukannya dalam seratus tahun ....... 

"Dia lebih baik dariku?" 

Powell mengira dia adalah makhluk paling berbakat dari manusia naga, bukan, dari semua 
makhluk termasuk para dewa. 



Sebenarnya, dia sangat melukai harga dirinya sebelum mencapai kesimpulan ini, yang 
membuatnya juga meningkatkan penelitian sihir dan pelatihan pribadinya untuk 
menyangkalnya. 

Dia juga ingin melihat Vulcan, yang tumbuh tanpa berhenti sejenak, dari tempat yang lebih 
tinggi, dengan mengembangkan kemampuannya sendiri. 

Namun, seiring berjalannya waktu, dia tidak bisa lagi menutup mata terhadap kilauan 
bakat Vulcan, semakin dia mengajarinya. 

'Meskipun itu bukan hanya bakat murni, tapi dia tampaknya sangat bergantung pada 
sistem ......' 

Itu adalah kemampuannya sendiri, sampai batas tertentu. 

Powell tersenyum cerah, menunjukkan semua gigi. 

Dia dengan bersih mengakui bahwa tingkat pertumbuhan Vulcan lebih cepat daripada 
miliknya. 

Tapi apakah itu akan membuatnya melampauinya suatu hari nanti? Powell akan 
menggelengkan kepalanya atas pertanyaan seperti itu. 

Ini karena Vulcan belum menyempurnakan kebiasaan lamanya. 

Powell berdebat dengan Vulcan beberapa kali lagi, membawanya mendekati kematiannya, 
lalu memberinya ramuan khusus yang dibuatnya, setelah itu dia kembali ke penampilan 
seorang wanita. 

Seperti itulah penampilannya sebelumnya ketika dia adalah manusia naga, sebelum dia 
menjadi makhluk aseksual. 

"Kamu benar-benar telah mengembangkan keterampilanmu untuk meledakkan semuanya 
sekaligus." 

"Whoo... hoo... apakah itu, sebuah, pujian?" 

"Tentu, itu. Saya adalah tipe orang yang memberi pujian tentang sesuatu yang dilakukan 
dengan benar. " 

"Saya dipuji untuk pertama kalinya dalam 100 tahun." 

"Hmm, seharusnya kamu melakukan pekerjaan yang lebih baik sebelumnya." 

Setelah tur singkat ke lanskap sekitarnya yang rusak, Powell memilih batu yang tepat dan 
duduk. 



Saat dia berbaring dan menggelengkan kepalanya, Vulcan menunggu sejenak sampai energi 
ramuan itu menghidupkan kembali tubuhnya. 

Dan ketika dia pulih, dia mengangkat bagian atas tubuhnya dan menghadap Powell lurus. 

"Fiuh, bagaimanapun, ada baiknya mendapat pujian. Serangan yang aku gunakan kali ini 
cukup efektif, kan? " 

"Iya. Bukan masalah besar menggunakan dua jenis sekaligus, tapi ....... kamu berhasil 
mengekstrak kekuatan api dan petir secara maksimal, meski itu sulit untuk ditangani. Saya 
kira Anda sekarang mampu mengeluarkan energi batin Anda tanpa memikirkan apa yang 
akan terjadi selanjutnya. " 

"Ha, saya kadang-kadang mendengar bahwa saya sangat berbakat di Babak 1 dan Babak 2. 
Butuh waktu yang sangat lama untuk mendapatkan pujian seperti ini." 

"Tapi." 

Ketika Powell menunjukkan tanda-tanda membuat pernyataan negatif, Vulcan 
mengerutkan kening. 

Itu karena dia pikir akan ada kata lain yang selalu dia ucapkan. 

Vulcan tidak ingin diganggu, jadi dia pergi ke depan dan membuka mulutnya. 

"Aku harus mencurahkan semua energiku dalam satu tembakan seolah-olah aku akan mati 
...... itu tidak semudah kelihatannya." 

"Tapi kamu harus. Jika Anda ingin melihat sekilas sedikit kesempatan, Anda harus 
mencurahkan semuanya sekaligus, tanpa menyisakan energi cadangan. Fakta bahwa kamu 
telah menahan dua atau tiga seranganku lagi, meskipun kamu telah menggunakan 
kekuatan spesialmu, berarti kamu ragu-ragu. " 

"Yah ...... itu benar sampai batas tertentu ......." 

Vulcan mengangguk. 

Karena dia juga tahu bahwa ada sedikit keraguan dan kekhawatiran dalam benaknya, 
meskipun dia bereaksi secara refleks terhadap kata-kata Powell. 

'Bagaimana jika saya mencurahkan semua energi saya sekaligus dalam satu tembakan ini 
dan gagal, apa yang akan terjadi selanjutnya? Bukankah seharusnya ada semacam asuransi, 
untuk berjaga-jaga? Seandainya Powell langsung berlari ke arahku, aku harus meletakkan 
bom api di bawah permukaan, dan kemudian ...... .. ' 

Inilah yang oleh para ahli normal disebut pertempuran gerakan. 



Powell mendefinisikannya sebagai sesuatu yang kotor. 

Dia memberi tahu Vulcan bahwa membuang-buang energi dengan pikiran-pikiran ini akan 
memperlambatnya, bahwa dia tidak dapat mengerahkan semua energinya ke setiap 
gerakan tanpa menyadarinya. 

Pada awalnya, dia membantah saat dia berpendapat bahwa itu konyol untuk 
membantahnya. 

Namun, semakin dia melawan Powell, semakin dia menangani api dan kilat dalam keadaan 
hidup atau mati yang putus asa, semakin dia bisa memahami apa yang dikatakannya. 

Pertempuran gerakan, perhitungan, estimasi, dan permainan otak. 

Dia menyadari bahwa semua ini tidak cocok untuk mengatasi petir dan api. 

'Bunuh saja, sobek, dan bunuh semua musuh yang terlihat! Apakah Anda perlu memiliki 
pemikiran dalam proses itu? Tidak! Jadilah liar, dan jangan menahan diri! ' 

Ajaran Powell yang berlangsung selama 100 tahun terakhir. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Meskipun Vulcan muak dengan kata-katanya, 
dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki kebiasaannya dan mengingatnya. 

Namun, selama dia berada di dunia ketidaksadaran seperti saat dia mencapai pencerahan 
sebelumnya, tidak mungkin baginya untuk bergerak dalam status yang sempurna itu. 

Dia mendesah. 

Itu membuat dia frustrasi, karena dia tidak bisa bergerak seperti yang dia inginkan di 
kepalanya. 

Tentu saja, dia mendapat banyak. 

Beberapa teknik ampuh termasuk Fire-Thunder Sword yang dia dapatkan selama proses 
pelatihan. 

Tingkat kekuatan magis yang bisa dia gunakan sekaligus, yang telah berkembang dengan 
mengikuti gaya bertarung Powell, yang tidak pernah peduli tentang alokasi kekuatan 
dengan cara apa pun. 

Selain itu, gerakannya lebih praktis dan lancar. 
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tetapi dia cukup berhasil untuk mengatakan bahwa kekuatannya jauh lebih tinggi dari itu. 

Tapi Vulcan tidak bisa puas dengan itu. 

Tidak, dia tidak ingin puas. 

'Jika saya akan berhenti di sini, saya tidak akan datang ke Babak 3.' 

Vulcan menutup pikirannya. 

Dia merasa bahwa dia sekitar 80% pulih, dan akan menyerang Powell lagi. 

Tapi Powell mengulurkan telapak tangan putihnya dan menghentikan Vulcan. 

Dia berbicara. 

"Sekian untuk hari ini. Tidak, kami akan berhenti berdebat untuk sementara waktu. " 

"... ..Mengapa, tiba-tiba? Kamu menikmati perdebatan denganku lebih dari diriku sendiri. " 

Seperti yang dikatakan Vulcan, Powell sedang asyik berdebat dengannya. 

Tidak hanya ada beberapa dewa yang menikmati perjuangan seperti itu tanpa kekuatan 
dewa seperti yang mereka lakukan sekarang, tapi juga menyenangkan melihat Vulcan 
berkembang terus menerus. 

Powell, yang tidak berniat menyembunyikannya, mengangguk. 

"Iya. Tapi saya punya sesuatu yang lebih penting dari itu. " 

"Sesuatu yang penting? Oh, apakah itu ....... " 

"Iya. Saya hampir di akhir penelitian saya. Aku seharusnya bisa menyelesaikannya ...... 
segera, pintu masuk ke Dunia Iblis. " 

Powell tampak senang saat mengucapkan kata-kata itu. 

Dia terlihat bersemangat seperti seorang gadis pada malam perjalanannya ke luar negeri. 

Powell biasanya tidak akan menyembunyikan perasaannya, jadi dia sering melihat adegan 
serupa, tetapi hari ini dia tampak sangat bahagia. 

Dia berbicara. 



"Kamu benar-benar menikmati mengalahkan Raja Iblis lainnya, bukan?" 

"Tentu saja! Haha, saya sangat senang bahwa saya merasa seperti akan terbang ke langit! " 

Powell benar-benar merentangkan lengannya, berputar-putar dan perlahan melayang ke 
langit. 

Vulcan tersenyum kecil, melihat sikapnya yang hidup. 

Itu karena dia mengingatkannya pada adik perempuannya beberapa waktu lalu. 

Vulcan telah menyaksikan Powell berputar untuk sementara waktu, lalu diam-diam keluar 
dari Dunia Iblis dari dimensi Agameth yang telah menjadi tempat persembunyian Powell. 

Dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan kembali Powell, begitu dia jatuh ke 
dunianya sendiri seperti itu. 

Jadi Vulcan sedang istirahat setelah dia keluar tanpa sepengetahuan Powell, lalu 
mengambil Pintu Masuk ke Dunia Iblis yang Belum Diselesaikan dan membuka portal. 

Kemudian dia melompat masuk, menunggu pesan sistem muncul saat dia menyaksikan 
pemandangan yang akrab dengan warna merah. 

Ding. 

* Kalahkan Raja Iblis Maramgang, monster bos yang menguasai dimensi Dunia Iblis 
Morukoru, dan sapu bersih Dunia Iblis secara menyeluruh. 

"...... Level C +." 

Vulcan bergumam, menyamar sebagai Barlock. 

Karena itu adalah C + dalam standar Dunia Iblis, itu berarti level Raja Iblis sekitar 1200. 

Vulcan di masa lalu akan menghindari perjuangan seperti itu, dan akan pergi mencari 
Dunia Iblis lainnya dengan ketidaknyamanan. 

Namun, sekarang dia bersemangat karena baru saja menyelesaikan sparring dengan 
Powell. 

Juga, dia memikirkan lebih dalam tentang 'keraguan' yang selalu menjadi masalahnya. 

Apa karena itu? 

Vulcan membuat penilaian yang sangat tidak biasa dan melepaskan skill 'penyamaran' dari 
Demon Duke Set. 

SHHOOK 



Seketika, Vulcan kembali ke wujud manusia normal, dari Barlock liar dan besar. 

Tapi penampilannya hanya akan terlihat normal di Dunia Manusia. 

Dia akan menjadi makhluk paling aneh di seluruh Dunia Iblis. 

Juga, keberadaan dewa yang tidak bisa disembunyikan tersebar di seluruh Dunia Iblis. 

Benar saja, Vulcan melihat di radarnya, iblis di sekitar bergerak dengan cara yang kacau. 

"Kali ini agak dekat. Baik." 

Vulcan bergumam pada dirinya sendiri, dengan cepat keluar dari tempatnya dan menuju ke 
sana. 

Vulcan berlari kencang seolah-olah dia adalah sambaran petir. 

Melihat penampilannya yang tidak biasa, iblis-iblis itu berlari liar, menampilkan campuran 
ketakutan, kedengkian, dan haus darah. 

"Quuaack! Bunuh dia!" 

Musuh kita! 

"Berani-beraninya dia menaruh kaki kotornya di sini!" 

Setan mendekat tanpa mempedulikan kehidupan mereka, seolah-olah mereka telah dicuci 
otak. 

Vulcan memindai mereka tanpa emosi yang terlihat di wajahnya, dan mengulurkan kedua 
lengannya. 

Pzzzzz! 

Bidang petir menyebar dalam lingkaran, dengan mereka di tengah. 

Setan dibakar menjadi hitam, dan memudar saat mereka memuntahkan banyak item. 

Seperti itu, Vulcan telah menghancurkan satu kota dalam sekejap. 

Kemudian saya pindah lagi untuk membantai iblis lain, dan satu jam waktu telah berlalu. 

Akhirnya, suara yang dalam terdengar. 

Vulcan memberikan sedikit senyuman di wajah tanpa emosi, dan menoleh. 

Setan Besar dengan tujuh tanduk di kepalanya, yang tampak marah dan terpelintir 
kesakitan. 



* Raja Iblis dari dimensi Morukoru 

* Dia marah padamu. 

* Penuh haus darah. 

Levelnya lebih tinggi dari Vulcan sebesar 85. 

Setelah mengamati kemampuannya untuk berada di puncak kelas C +, Vulcan melihat ke 
mana dia berdiri. 

Tapi sebenarnya bukan Raja Iblis Maramgang yang dia lihat. 

Benda di mana matanya yang tanpa tujuan ada. 

Itu adalah Powell, naga kuat yang tetap menjadi tembok besar baginya selama 100 tahun. 

'Bunuh saja, sobek, dan bunuh semua musuh yang terlihat tanpa ragu-ragu, kan?' 

Saat dia mengingat kembali ajaran Powell, dia tersenyum kecil. 

Itu adalah pelajaran yang konyol, tapi sebenarnya cocok untuknya. 

Juga, itulah yang dia butuhkan. 

Di satu sisi, ide saat ini adalah ide konyol, dan gaya yang dianutnya di masa lalu mungkin 
merupakan ide yang bijaksana. 

Selangkah demi selangkah, selangkah demi selangkah, naiki tangga dengan aman dan Anda 
akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari orang lain. 

Suatu hari Powell akan melihat ke bawah pada level 1.450. 

Tapi Vulcan merasakannya secara naluriah. 

Kehadiran yang lebih besar dari itu 

Dia pikir sudah waktunya untuk keluar dari jalan yang sudah usang dan berjalan di jalan 
yang berduri untuk menjadi lebih kuat dari itu. 

'Hanya dengan mengandalkan sistem ...... aku hanya akan menjadi sedikit lebih kuat!' 

Kemudian sebuah pikiran terlintas di kepala Vulcan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu adalah masa depan yang tidak pernah dia 
inginkan, dan bahkan tidak ingin dia pikirkan. 



Dia terus berpikir bolak-balik tentang pelajaran Powell dan apa yang ada dalam pikirannya, 
dan mengeluarkan Pedang Api-Gunturnya. 

Kemudian dia mengarahkan pedang ke Raja Iblis Maramgang yang mengerikan dan 
terpelintir. 

'Untuk menjadi lebih maju dari Powell dengan cepat, dan untuk kesenangan saya ...... ini 
akan menjadi pilihan yang tepat.' 

Situasi saat ini di mana tingkat setengah menang tidak dijamin, tidak seperti sebelumnya 
ketika dia dengan percaya diri berjuang 99 persen kepastian menang. 

Ketegangan yang luar biasa benar-benar membuat Vulcan tersenyum, karena dia sudah 
lama tidak merasakannya. 

Dia berbicara dengan lembut. 

"Datanglah padaku." 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 145 (Bab 48-5) -- Pertemuan Tak Terduga] 

<48. Pertemuan Tak Terduga (6)> 

Raja Iblis Maramgang sangat marah mendengar kata-kata arogan Vulcan, dan berteriak. 

Vulcan merasa kedinginan dan menjadi bersemangat pada saat bersamaan. 

Seolah-olah mereka telah membuat janji, mereka melompat ke arah satu sama lain. 

Dengan pedang petir sepanjang 20 meter, Vulcan mengiris secara diagonal, seolah-olah dia 
sedang memukul leher seorang prajurit di medan perang. 

Untuk menyerang secara langsung, Maramgang mengumpulkan kekuatan iblis sebanyak 
yang dia bisa di tangan kanannya. 

Dan seperti beruang menangkap salmon, dia mengayunkan lengannya ke arah pedang 
Vulcan. 

BOOOOM! 

RETAK! 

Bentrokan dua kekuatan besar! 

Ada gelombang kejut yang luar biasa dengan dentuman keras di gendang telinga. 

Bumi terbelah seperti ada gempa bumi dan berubah menjadi jelek, dan beberapa bukit 
yang menjulang di sekitarnya pecah berkeping-keping dan berhamburan ke udara. 

Prajurit iblis lain yang berbaris bersama raja menjadi ketakutan dan mundur, karena 
mereka melihat pemandangan luar biasa yang tampak seperti terang dan gelap telah 
bentrok dari kejauhan. 

Namun demikian, beberapa tentara yang lamban tersapu oleh gelombang energi dari 
keduanya dan meninggal, dan mereka yang menonton menelan ludah. 

Bagaimana bisa ada pertarungan seperti itu? 

Untuk pertama kalinya, mereka dikejutkan oleh serangan sepenuh hati raja, sementara juga 
heran pada lawan mereka, yang bahkan tidak melangkah mundur melawannya. 

Tapi masih terlalu dini bagi mereka untuk terkejut. 



Bagaimanapun, itu baru permulaan. 

Vulcan dan Maramgang mengguncang langit dan bumi saat mereka saling melancarkan 
serangan. 

LEDAKAN! BAM! LEDAKAN! 

PPSSSTTT. 

CRRUUUMM. 

Campuran gelombang kejut, percikan api, dan energi iblis tebal yang mengalir keluar setiap 
kali mereka bentrok meledak dan menciptakan kekacauan. 

Dalam waktu kurang dari 10 detik, tanah di sekitarnya rusak tak terduga dalam bentuk 
awalnya, dan keduanya berbagi perkelahian yang tak terhitung jumlahnya, mengagumi 
kekuatan satu sama lain. 

Sebenarnya, Raja Iblis Maramgang sangat terkejut. 

Kekuatan petir bocah kecil itu jauh di atas harapannya. 

'Kupikir dia akan cukup kuat begitu aku melihatnya, tapi tidak pernah sampai sejauh ini!' 

Kebanggaan Maramgang mulai runtuh ketika seseorang yang dianggap di bawahnya tidak 
menunjukkan tanda-tanda mundur melawan serangannya. 

Dengan cara bertarung yang dia warisi dari pendahulunya, dia mengusir Vulcan lebih 
keras, dan mencoba yang terbaik untuk membahayakan lawannya. 

Jurus dan strategi Maramgang menjadi lebih tepat. 

Teknik Maramgang yang agak aneh mengingatkannya pada pertarungan dengan Cheonma 
Gangsi di Babak 2, dan Vulcan bisa saja terkejut, tetapi Vulcan tidak berkedip sekali dan 
terus-menerus berdiri dalam mode serangan. 

Tinju Raja Iblis menyapu seperti bola meriam, dan kaki Raja Iblis, lebih keras dari pada 
dinosaurus, melewati tepat di depan matanya, tapi Vulcan tidak takut olehnya, melainkan 
menempatkan kekuatannya ke dalam pedang petir. 

Bergerak, tinju dan kekuatan Ifrit mengalir keluar dari langit, yang mengganggu serangan 
Maramgang. 

Tentu saja, jika dia mengambil resiko, dia bisa menyebabkan kerusakan pada Vulcan. 

Tetapi ketika dia menghitung risiko dan keuntungannya, dia tidak merasa ingin 
melakukannya. 



Strategi semacam itu hanya akan berguna jika ada lebih banyak yang bisa didapat daripada 
kehilangan darinya. 

Jika seperti sekarang, bertukar mata dengan mata, itu hanya akan menjadi permainan zero-
sum. 

'Akan ada waktu yang lebih baik... .ketika saat itu tiba, aku akan membuka kepalamu dan 
meminumnya! 

Tapi kesempatan seperti itu tidak datang secepat itu. 

Faktanya, sedikit demi sedikit, Raja Iblis Maramgang kalah, dan Vulcan memimpin 
pertarungan. 

Seolah-olah tidak ada hari esok untuk Vulcan, dia mencurahkan sihirnya dan menggunakan 
pedangnya pada Raja Iblis, yang membuat Raja terkejut. 

Itu tidak bisa dihindari. 

Kapan pun mereka menghadapi situasi di mana mereka bisa menyakiti orang lain, reaksi 
mereka berbeda. 

Bagi Raja Iblis yang mengira dia lebih baik dari lawan, dia enggan mengakui bahwa mereka 
bisa saling menyakiti dengan sangat buruk. 

Jadi kapanpun situasi seperti itu terjadi, dia mencoba untuk melewatinya dengan posisi 
bertahan. 

Tapi perilaku Vulcan sangat berbeda dari itu. 

Untuk mengambil apa yang benar-benar penting? 

Dia tidak bisa berpikir seperti itu, berdiri di depan seseorang yang lebih kuat darinya. 

Faktanya, dia pikir dia akan mengambil risiko apa yang benar-benar penting baginya, jika 
itu berarti dia bisa mengambil sesuatu dari lawan. Hanya ada satu cara untuk dilihat, hanya 
jika dia melanjutkan sekuat yang dia bisa, itu akan membuat lawan takut. 

Dengan pelatihan jangka panjang dengan Powell, Vulcan hampir dicuci otaknya dengan 
pola pikir seperti ini, dan meskipun dia tidak sepenuhnya memahami teorinya, banyak 
bagian yang diperbaiki. 

'Meskipun perjalananku masih panjang .......' 

Namun, Vulcan mengira dia jauh lebih bertekad daripada Raja Iblis yang absurd ini yang 
hanya penuh percaya diri. 



Dia mencabut pedangnya lagi dalam kecepatan kilat. 

Ka-pow! 

Raja Iblis Maramgang dengan cepat menghentikannya dengan kukunya. 

Tanpa waktu untuk mengambil nafas, dia menendang untuk menjauh dari Vulcan. 

Dia sepertinya berpikir bahwa itu tidak bisa dipercaya. 

Vulcan menyukai ekspresi yang ditunjukkan di wajah Raja Iblis, yang dia balas 
menyeringai, dan Maramgang menghentakkan kakinya keras-keras karena marah. 

'Kenapa kenapa?!' 

Dia tidak bisa benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi sekarang. 

Nah, di atas pemahaman, harga dirinya tidak bisa menerimanya. 

Nanti, jika dia telah menyelesaikan pertempuran dan kembali ke tempatnya dan 
merenungkannya, dia akan menyadari kesalahannya, tetapi sekarang pertempuran itu 
berjalan lancar. 

Dia tidak diberi kelonggaran untuk bermain game dengan nyaman. 

Maramgang dengan mata merah meledak menjadi raungan kegilaan. 

"Arrrggghh! Saya akan membunuhmu!" 

Tapi raungannya sama sekali tidak berguna untuk pertarungan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Sebaliknya, Vulcan secara naluriah melihat 
celah yang ditangkap, dan dengan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, dia 
memegang pedangnya secara horizontal. 

Tidak seperti di masa lalu, bahkan ada percikan kecil di antara petir. 

Itu adalah contoh masuknya ke tahap awal pedang api-guntur. 

Ada energi api yang belum terangkat karena pertukaran serangan yang cepat. 

Saat itu mengayunkan pedang petir di tengahnya, perasaan tertekan yang mengerikan 
muncul dari pedang. 

Dia tidak dapat membuka kekuatan pedang dengan baik karena kurangnya waktu 
persiapan, karena pedang itu masih belum matang, tetapi dia dapat menemukan waktu 
untuk menggunakannya dengan kekuatan penuh berkat Maramgang yang kehilangan 
kesabarannya. 



RRIIIPP! 

BURNNN 
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yang jatuh dari langit! 

Maramgang merasa hidupnya terancam untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai 
ketika dia melihat Vulcan datang bersamanya dengan energi yang mengerikan. 

Sampai sekarang, dia tidak pernah berpikir dia akan kalah, bahkan jika dia agak 
ketinggalan. 

Namun, saat teknik terbaik Vulcan mengungkapkan bentuknya, alarm berbunyi di kepala 
Maramgang, dan dia tahu itu tidak bisa dilakukan seperti ini. 

Dia harus melakukan sesuatu! 

Untuk sesaat, Maramgang tampak sedih. 

Metode yang dia pikirkan adalah teknik menghukum yang akan membebani tubuhnya. 

Tentu saja, jika dia menggunakannya, dia bisa memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk 
menjamin kemenangan dengan peluang lebih dari 90 persen, tapi ....... 

'Mempertimbangkan bahwa mereka akan memperkuat kekuatan mereka setelah 
pertempuran, ketika aku lemah ....' 

Mempertimbangkan efek samping dari teknik ini berlangsung lebih dari 100 tahun, dia 
hanya ingin menghindari penggunaannya sebanyak mungkin. 

Tapi tidak ada cara lain. 

Jika dia terkena pedang berkekuatan besar yang mengincarnya sekarang, dia pasti akan 
kehilangan kesempatan untuk merenungkan masa depan seperti ini. 

Dia akhirnya memutuskan semua rantai keraguan dan mencoba menggunakan teknik 
terbaiknya, "Mashingangrim (Teknik mengalahkan iblis)" 

Tapi... 

Dalam momen singkat itu. 

Ada sedikit celah yang diciptakan oleh keraguan saat itu. 

Vulcan, yang menangkapnya dengan naluri binatang itu, menghasilkan tindakan ekstra 
untuk menghentikan segala sesuatunya berjalan seperti yang diinginkan Maramgang. 

'Gehenna' 



Gehenna adalah skill api level mitos yang dia peroleh sejak lama, ketika dia masih bocah di 
level 99. 

Itu adalah sihir dengan batasan level rendah, tapi Gehenna-nya, yang tumbuh bersama 
Vulcan, telah menjadi sihir dengan kekuatan yang sangat berbeda dari waktu itu. 

Api yang tumbuh lebih kuat oleh buff skill api dari Gehenna mengelilingi pedang petir-petir 
dengan kasar. 

Tapi itu hanya sesaat, dan nyala api serta energi guntur menyebar ke semua tempat, yang 
membuat Vulcan mengerutkan kening. 

Tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa mengikat dua kekuatan sampai dia 
mencapai Maramgang. 

Namun, jika kekuatan itu dicurahkan dari kejauhan, itu akan jauh lebih kuat daripada 
menusuknya dengan pedang. 

Dalam situasi yang canggung, Vulcan tersenyum tipis dan menggunakan Roh Api. 

BURRRNN 

Vulcan menanggalkan sosok tubuh, dan berubah menjadi nyala api. 

Dia bahkan lebih tersenyum setelah memastikan kobaran api Gehenna telah mencapai kaki 
Maramgang. 

Shook 

Seolah-olah dia telah menggunakan metode Visi Naga Biru, Vulcan tiba di depan Raja Iblis 
dalam sekejap. 

Ekspresi Maramgang yang kebingungan muncul di matanya. 

Ada bau energi iblis yang menyeramkan di tubuhnya yang secara bertahap membengkak, 
seolah-olah dia mencoba melakukan sesuatu. 

Itu pasti teknik yang berjalan melalui absurditas yang ekstrim, yang sepertinya meminjam 
banyak energi dari suatu tempat. 

Tapi sudah terlambat untuk itu terjadi. 

Tanpa ragu-ragu, Vulcan menusukkan pedang api-guntur ke dalam peti Maramgang, dan 
bisa mendengarnya mengerang pelan. 

"......!" 



Dengan tatapan sia-sia di matanya, Vulcan menatap ke bawah pada pedang yang 
menembusnya. 

Matanya yang bergetar berhasil menoleh ke arah Vulcan, dan mulutnya sedikit terbuka. 

Dia akan mengatakan sesuatu. 

Tapi dia meninggal tanpa mengatakan apa yang akan dia katakan. 

LEDAKAN! 

Maramgang meledak ke segala arah, seperti sebuah balon yang telah sangat mengembang 
ditembus. 

Anggota tubuhnya berkibar dan menampar wajah Vulcan, dan energi iblis yang menjijikkan 
naik. 

Vulcan yang telah menggunakan kekuatannya secara berlebihan dan dengan cepat 
meningkatkan kekuatannya, terpengaruh olehnya. 

Dia merasa pusing, dan badannya terasa berat seolah-olah dia ditarik ke dalam rawa. 

Dia hampir tidak berhasil untuk tidak muntah, yang terasa seperti mendidih dalam darah, 
dan dengan cepat mengambil ramuan yang dibuat Powell untuknya, lalu meletakkan 
pedang petir itu ke tanah. 

Kemudian dia meletakkan tangannya di atasnya dan mengangkat dagunya dengan ekspresi 
arogan. 

Ini seperti pertunjukan untuk memberi tahu publik siapa pemenangnya, dan siapa yang 
kalah. 

Faktanya, dia hanya menggertak untuk menyembunyikan kondisinya yang buruk, tetapi 
tidak ada iblis yang mengawasinya dari jauh yang dapat memahami kondisi tubuhnya. 

Mereka bahkan tidak bisa tutup mulut, dan mereka hanya menatap kosong pada Vulcan, 
yang berdiri tegak. 

Tak lama setelah seorang prajurit iblis melarikan diri sambil berteriak, mereka sadar. 

"... I, Raja Iblis telah kalah! Aaarrrgh! " 

Setan kecil tenggelam dalam ketakutan dan lari dari Vulcan. 

Biasanya, dia akan menggunakan pedang besar untuk memotong lehernya, tapi sekarang 
dia tidak bisa. 

Mereka juga kewalahan oleh citra mitos Vulcan. 



Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai melarikan diri dari Vulcan, seperti yang 
dilakukan satu iblis kecil. 

Setelah beberapa saat, tidak ada makhluk hidup yang tersisa di tanah tempat Vulcan 
berdiri. 

"......." 

Akhirnya, Vulcan memulihkan 90% kondisinya. 

Perlahan dia menggerakkan tangan dan kakinya, melihat sekeliling pedang, dan mengingat 
pertarungan yang baru saja dia lawan. 

Dia mengalami banyak momen berbahaya, dan dia cukup beruntung, tapi.... 

Bagaimanapun, itu adalah hasil terbaik dari tindakan impulsif yang bahkan dia 
mempertaruhkan nyawanya sendiri. 

Selain itu, dia menyukai cara pertarungannya. 

Dia mengikuti instingnya, seperti yang dia inginkan. 

Dia sangat memojokkan Maramgang sesuai dengan kecenderungan guntur dan api, tanpa 
mempertimbangkan keselamatannya sendiri, yang memungkinkannya untuk menang. 

'Masalahnya adalah... Kurasa aku tidak bisa melakukan ini lagi .......' 

Apa yang baru saja terjadi cukup tidak disengaja, yang terjadi dalam keadaan kegembiraan 
yang terus-menerus setelah berdebat dengan Powell. 

Itu adalah momen di mana dia telah memberikan 120 persen kekuatannya. 

Jalannya masih panjang, dibandingkan dengan Powell yang percaya diri di jalannya dan 
menunjukkan kekerasan terbesar setiap saat. 

'...... Ini benar-benar tidak mudah. Untuk tidak ragu-ragu. ' 

Meski mendapat hasil bagus, Vulcan masih belum puas. 

Saat dia menutup matanya sejenak, dia menjernihkan pikirannya dan kemudian perlahan-
lahan naik ke udara dengan sihir terbangnya. 

Dia tidak pernah berpikir itu akan mudah. 

100 tahun, 200 tahun, atau bahkan lebih. 

Mungkin tidak mungkin untuk meningkatkan kemahiran menangani guntur dan api, 
bahkan jika dia menggabungkan semua tahun yang dia jalani. 



Tapi tidak apa-apa. Vulcan mengira itu akan baik-baik saja. 

Tidak seperti di masa lalu, dia tidak memiliki beban di pundaknya, dan menjalani hidupnya 
hanya untuk dirinya sendiri. 

Andai saja dia bisa menggunakan seluruh waktu, bakat, dan konsentrasinya untuk 
bertarung sendirian, dan tidak untuk hal lain ...... 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Akhirnya, saya akan bisa sampai ke tempat 
yang saya inginkan." 

Tentu saja, dia belum bisa menemukan di mana tempat itu. 

Untuk saat ini, dia hanya akan maju. 

Vulcan tertawa kecil ketika memikirkan Powell, yang berlari jauh di depannya. 

"Sekarang setelah saya memiliki tujuan pertama saya, saya harus mencapainya." 

POW! 

Vulcan mengoyak atmosfer dan terbang di udara dengan kecepatan tinggi. 

Petir yang menutupi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya di langit Dunia Iblis, dan iblis 
dari dimensi Moruko harus menderita hari itu. 
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[Pemula Level Maks: Munpia # 146 (Bab 49) -- Pertemuan Tak Terduga 2] 

<49. Pertemuan Tak Terduga 2> 

"Oh, kamu di sini sekarang? Selamat!" 

"Haha, sudah lama tidak bertemu!" 

Tulkas tersenyum lebar, saat dia disambut oleh Klutus yang dia kenal. 

Sudah lama sekali. 

Untuk menghormati ayahnya yang hebat, Mumnus, untuk membuktikan nilainya, dan 
terakhir, untuk melindungi sebanyak mungkin orang di Dunia Bawah, Tulka menanggung 
penderitaan dan pelatihan berulang kali. 

Itu tidak mudah, bahkan untuk seseorang yang selalu bersikap positif dan santai. 

Terutama saat Terang di antara Kegelapan adalah yang paling mengerikan. 

'Sejumlah setengah dewa senior tidak bisa menerimanya, dan mereka akan menyerah saat 
mereka kecewa ......' 

Tidak ada lagi yang perlu dijelaskan, karena bahkan Tulka yang berpikiran kuat pun 
terpengaruh oleh keputusasaan mereka, dengan ekspresi kekecewaan dan kehilangan 
mereka. 

Tapi dia akhirnya berhasil. 

Dari semua penderitaan itu, setelah menyelesaikan ujian yang sangat sulit dari Hoculus, 
dewa air, dia berdiri di posisi ini sekarang setelah dia dinominasikan sebagai dewa dengan 
perayaan dari semua penduduk Babak 2. 

Dia mengamati pemandangan Babak 3 yang indah dan damai yang hanya dia dengar dari 
ayahnya. 

Klutus tersenyum sedikit, saat dia melihat Tulka yang merentangkan tangannya untuk 
merasakan angin sejuk. 

Dia sendiri telah menjadi dewa setelah melalui banyak tahapan yang sulit. 

Dia bisa menebak bagaimana perasaan Tulka saat ini. 



Untuk sesaat, Klutus berdiri diam, memberinya waktu. Beberapa saat kemudian, Tulkas 
menoleh ke Klutus untuk berbicara dengannya. 

Tapi percakapan mereka disela oleh tamu tak terduga. 

Honus berjalan ke arah mereka, membelai janggut panjangnya dengan batuk kering. 

Klutus melihatnya dan berbicara dengan cepat. 

"Ah, Honus. Selamat datang. Ada yang harus kulakukan di Dunia Bawah, jadi ....... " 

SSSHHOOO. 

Klutus pergi ke Dunia Bawah seolah-olah dia sangat sibuk. 

Honus menatapnya dengan heran, lalu menatap ke ruang dimana Klutus telah menghilang, 
dan akhirnya menoleh untuk melihat Tulka. 

Dia berbicara dengan nada serius. 

"Selamat karena telah menjadi Dewa meskipun kamu memiliki batas terlahir sebagai 
setengah dewa. Tetapi masih ada hal-hal yang dibutuhkan untuk menjadi dewa yang tepat. 
Beberapa hal yang tidak Anda ketahui. Saya mungkin berbicara sebentar, tetapi semuanya 
penting, jadi dengarkan baik-baik. " 

'......Oh tidak!' 

Tulkas merasa seperti dia dikutuk ketika dia mengingat reputasi Honus, yang dikenal 
karena pembicaraannya yang membosankan bahkan di Babak 2. 

Tapi dia adalah makhluk agung yang telah melayani sebagai dewa lebih lama dari ayahnya, 
Mumnus. 

Tidak mungkin Tulka bisa menolak instruksinya. 

Pada akhirnya, dia harus pergi ke suatu tempat dengan Honus dengan enggan, seperti sapi 
yang diseret ke rumah jagal. 

Tulkas menghela nafas pelan saat melihat Honus mengelus jenggot di depannya. 

'Whoa, berapa lama waktu yang dibutuhkan kali ini? ...... Ini tidak akan pernah berakhir 
dalam satu atau dua jam, bukan? Oh, aku akan mendapat masalah jika aku tertidur saat dia 
berbicara... .oh? ' 

Oh? 

Tulkas sedang berjalan dengan ekspresi pasrah di wajahnya. 



Kemudian dia melihat seseorang yang akrab. 

Seseorang yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup di kejauhan. 

Dia jauh di bawahnya ketika mereka pertama kali bertemu, tetapi sekarang dia telah 
menjadi pria hebat yang melampaui dirinya dan menantang keinginannya untuk menang. 

Tulka dengan enggan menyebut namanya dengan keras. 

"Vulcan ......." 

Mungkin Honus telah mendengar kata-katanya dipenuhi dengan sedikit kecemburuan dan 
rasa hormat. 

Seperti Tulka, dia berhenti berjalan untuk menoleh dan melihat di mana Vulcan berada. 

Tapi segera dia sedikit mengernyit dan menoleh. 

Tulkas tampak bingung melihatnya seperti itu. 

Dia tidak bisa mengerti mengapa Honus bereaksi seperti itu, karena dia memiliki sikap 
menghadapi seseorang yang tidak cocok dengannya. 

'Apa itu? Apakah terjadi sesuatu di antara keduanya? ' 

Tulka menjadi sangat penasaran dan terus melirik Honus. 

Seolah-olah dia menyadari keingintahuannya, Honus berbicara. 

"Jangan pernah menjadi dewa seperti Vulcan." 

"Iya? Apa... .Apakah Vulcan melakukan sesuatu yang salah, dan menyebabkan kekacauan? " 

"Bukan kekacauan. Lagipula, siapa pun yang cukup gila untuk menghancurkan Dunia 
Bawah atau melakukan hal-hal semacam itu tidak akan dinominasikan sebagai dewa. 
Tapi......" 

Honus berhenti sebentar. 

Kemudian dengan ekspresi tidak setuju di wajahnya, dia menggelengkan kepalanya. 

"Mengabaikan manusia di dunianya sendiri bukanlah hal yang baik untuk dilihat. Anda 
harus mencoba untuk tidak menjadi dewa seperti Vulcan.... Dan Powell! Baru-baru ini, di 
antara para dewa... ya, Chungpoong! Anda harus mencoba menjadi dewa seperti 
Chungpoong! Anda harus melihat bagaimana dia bekerja keras untuk orang-orang di Dunia 
Bawah. Oh, tapi itu tidak seperti sesuatu yang bisa kamu pelajari dengan mengamati sekali 
atau dua kali, haha. Saya harus menjelaskan secara singkat. Sepertinya banyak yang harus 
kita bicarakan, jadi ayo pergi. " 



"......Ya pak." 

Tulkas mengikuti Honus, dengan ekspresi sedih di wajahnya. 

Dia berbalik sekali lagi dan menangkap pemandangan Vulcan, yang masih bermeditasi. 

Meskipun Honus berbicara buruk tentang dia, kepada Tulka, di dalam hatinya, Vulcan 
masih merupakan sosok legendaris yang ingin dia pelajari. 

'Sangat penting untuk menguasai Dunia Bawah ....... tapi untuk bertarung melawan Raja 
Iblis, penting juga untuk memperkuat kekuatanku.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tulkas bertekad untuk berkonsentrasi pada 
latihannya mulai sekarang, berbalik dan meringis. 

Saat ini, dia harus menahan ucapan Honus. 

  * 

30 tahun telah berlalu sejak Powell menolak untuk berdebat. 

Dia akan berbicara tentang penelitiannya seolah-olah akan berakhir dalam satu atau dua 
tahun, tetapi dia menolak untuk keluar dari lab yang dia buat di Dunia Iblis, seolah-olah ada 
sesuatu yang macet. Secara alami, Vulcan melanjutkan pelatihannya sendiri. 

Tentu saja, sementara itu, dia tidak mengabaikan mengalahkan Raja Iblis. 

Sebenarnya dia lebih antusias untuk memburu mereka dari sebelumnya. 

Di masa lalu, dia akan ragu-ragu meskipun kemungkinan terjadi kesalahan hanya 10-20%, 
dan menunggu dengan tenang selama 24 jam. 



Chapter 168 
Max Level Newbie Bab 168 Tetapi situasinya telah berubah setelah dia selesai berdebat 
dengan Powell 30 tahun lalu. 

Dia pasti akan pergi ke Dunia Iblis mana pun dengan level C. 

Juga, dia mengubah aturannya sendiri untuk menantang dirinya sendiri di Dunia Iblis 
dengan level C +, yang memiliki level 30-50% lebih tinggi dari dirinya. 

Tentu saja, Vulcan tidak selalu mendapatkan kemenangan dalam pertarungan itu, 
terkadang dia harus melakukan "penarikan strategis". 

Kadang-kadang, dia terluka begitu parah sehingga hidupnya dipertaruhkan, atau kadang-
kadang dia nyaris tidak bisa melarikan diri ke Dunia Bawah. 

Ketika itu terjadi, Vulcan menghela nafas lega, dan dia bersyukur dia bisa melewati krisis, 
tapi dia juga marah karena dia takut, ketakutan ini tidak bisa dia hilangkan. 

Dia terus memikirkan makhluk agung itu. 

'Powell menolak untuk mundur bahkan pada saat-saat itu dan terus menyerang? .......' 

Dia pasti punya. 

Tentunya, dia bukan idiot yang menantang musuh yang dengannya dia memiliki 0% 
peluang untuk menang. 

Tapi setidaknya, Vulcan mengira dia akan berdiri kuat entah bagaimana menemukan 
kesempatan untuk membalikkan keadaan, bahkan di saat-saat paling gelap dan paling 
putus asa. 

Jelas ada banyak perbedaan antara mentalitas keduanya, dalam hal bagaimana mereka 
bertempur. 

'Whoa, ini benar-benar tidak mudah. Aku harus maju! ' 

Sejumlah besar energi pertarungan, yang tidak bisa dirasakan di Vulcan di benua Rubell 
dan Babak 1, mengalir keluar dari tubuhnya. 

Itu sangat kuat sehingga dewa lain yang sedang beristirahat di sekitarnya terkejut. 

Mereka menjadi tegang dengan energi ganas yang keluar dari Vulcan yang sepertinya ingin 
menghapus semuanya saat dia meninggalkan situs. 



Pengatur waktu cooldown dari Pintu Masuk ke Dunia Iblis yang Belum Diselesaikan sudah 
penuh. 

Dia membuka portal di tempat yang agak aman, sekali lagi berdiri di Dunia Iblis, dan 
menggelengkan kepalanya saat dia membaca pesan pencarian bahwa itu adalah level D +. 

Dia tidak puas. 

Dia bergumam pelan. 

"Sekarang D + tidak akan cukup ......." 

Level mereka paling banyak sekitar 1.100. 

Dia lebih suka berdebat dengan Powell, yang dengannya dia harus mempertaruhkan 
nyawanya, daripada bertarung dengan gerombolan itu. 

Itu tidak mengherankan, karena Vulcan memiliki level 1.243 sekarang. 

Apalagi, dengan pelatihan berkelanjutan, keterampilannya jauh di atas levelnya. 

Dia bisa memanggil hingga 5 api neraka, meskipun dia hampir tidak berhasil memiliki 3 api 
di masa lalu, dan lebih mudah baginya untuk melepaskan energi dari pedang Petir-Petir. 

Dia bahkan bisa menggunakan cambuk Barlock lebih efisien, tidak seperti di masa lalu. 

Dia masih belum berbakat dalam menggunakannya, tetapi pada dasarnya cambuk Barlock 
termasuk dalam keterampilan apinya. 

"Seharusnya aku memperlakukannya seperti api, bukan cambuk." 

Vulcan mengubah cara berpikirnya, memberikan lebih banyak kekuatan pada cambuk 
Barlock untuk membuatnya kaku, dan mulai menggunakannya seperti tombak. 

Neraka yang keluar ketika dia memasukkan kekuatan magis yang luar biasa, dan kekuatan 
fisik cambuk itu sendiri sesuai dengan keinginannya. 

Sebuah gaya rotasi yang kuat ditambahkan padanya, dan cambuk Barlock yang berputar 
keluar sudah cukup untuk menjadi salah satu gerakan khas Vulcan, dan kali ini 
menunjukkan kekuatannya lagi. 

MENJERIT 

BAAAMM! 

BBUURRRNN 

Itu secepat yang ditusuk oleh Klutus, yang ahli dengan tombak. 



Cambuk Barlock terbang seperti itu melompati ruang, dan menembus Raja Iblis, dan 
tubuhnya yang terbungkus cambuk dikonsumsi oleh api tanpa jejak. 

Selain itu, ia menempatkan api raksasa di area sekitarnya, yang membuat Vulcan puas. 

'Bukankah lebih baik mengganti api dari pedang petir-petir... dengan cambuk Barlock? Saya 
kira itu bisa menyebabkan kerusakan lebih lanjut. ' 

Karena Vulcan telah memakai set Demon Duke untuk waktu yang lama, dia dapat 
memanggil cambuk Barlock dengan bebas tanpa bantuan efek dari set tersebut. 

Sejak Vulcan kembali ke Dunia Iblis, dia benar-benar menghancurkan Dunia Iblis, berpikir 
bahwa dia harus mengujinya, dan naik level dengan tujuan menyelesaikan pencarian 
sebelum dia kembali ke Dunia Bawah. 

Levelnya sekarang 1.244. 

Dia telah menjadi salah satu dewa paling kuat, dengan tingkat fisik yang kuat. 

Tentu saja, Vulcan tidak puas karena tujuannya adalah menjadi seperti Powell. 

Setelah menangani kecelakaan dan insiden paling penting, dia meninggalkan Dunia Bawah 
untuk fokus pada pelatihannya ketika penghitung waktu cooldown sudah penuh, dan sudah 
saatnya dia kembali ke Dunia Iblis lagi. 

Tanpa ragu, Vulcan melompat ke portal. 

Pemandangan di depan matanya berubah total, dan setelah beberapa saat, pesan pencarian 
muncul. 

Ti-ding 

* Kalahkan Raja Iblis Muduella, monster bos yang menguasai Dunia Iblis Dimensi Galako, 
dan bakar Dunia Iblis ke tanah. 

"Umm ...... level C tidaklah buruk, tapi aku menginginkan setidaknya C + jika aku bisa 
memilih." 

Tidak seperti 30 tahun yang lalu, untuk Vulcan yang telah meningkatkan levelnya cukup 
banyak, dia tidak akan berani mengambil risiko level C. 

Dia akan merasakan ketegangan jika itu setidaknya C +. 

Tapi kemudian dia merilekskan wajahnya yang kecewa. 

Ada banyak Dunia Iblis dengan level D atau F, jadi level C cukup oke. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan bersiul saat dia menutup pesan 
pencarian, dan pindah untuk mencari Raja Iblis. 

Tetapi dia harus berhenti berjalan karena pesan pencarian lain muncul secara berurutan di 
depan matanya. 

Ti-ding 

* Menyelamatkan para pejuang perlawanan yang berjuang untuk merebut kembali Dunia 
Iblis dimensi Galako, dan umat manusia dan manusia yang menderita perbudakan di 
bawah Iblis. 

* Temukan salah satu terkutuk dari dimensi Galako, seseorang yang dirusak oleh energi 
iblis tetapi bukan Raja Iblis, dan hancurkan dia sepenuhnya. 

'... ..Ada tiga quest?' 

Mata Vulcan bergetar karena situasi tak terduga yang belum pernah terjadi dalam 230 
tahun terakhir. 

Proofreader: Userunfriendly 
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Ch. 147 

Powell telah memutuskan semua mantra komunikasi. 

Vulcan segera pergi untuk menemukannya, bergumam pelan. 

Dia tahu apa yang berhasil dilakukan Powell. 

'Sepertinya dia telah berhasil menemukan portal ke Dunia Iblis yang tidak stabil. Luar 
biasa. ' 

Dia tidak bisa mengerti bagaimana menggunakan benda aneh itu. 

Vulcan tidak percaya Powell bahkan berhasil menemukan bahan untuk memperbaikinya. 

Tentunya, Powell memiliki tingkat pengetahuan sihir yang sama sekali berbeda. 

Juga, menilai dari apa yang telah dikatakan Powell dengan penuh semangat sebelumnya, 
tampaknya dia tidak berakhir hanya dengan memperbaiki objek ini. 

Vulcan menyingkirkan pikiran-pikiran yang selama ini mengganggunya dan memutuskan 
untuk fokus pada apa yang telah dipulihkan Powell. 

"Wow..." seru Vulcan. 

"Bagaimana menurut anda? Luar biasa, bukan? " 

Powell bertanya, hidungnya terangkat. 

Dalam keadaan normal, Vulcan tidak akan menunjukkan reaksi yang tepat, tapi dia tidak 
bisa menahannya kali ini. 

Apa yang dibuat Powell sangat mengagumkan. 

Dan itu tidak hanya menakjubkan. 

Itu adalah objek yang sepertinya bisa menyelesaikan semua masalah yang dia alami sampai 
sekarang. Pengaturan opsi objek muncul. 

+ Ini adalah objek iblis yang dibuat oleh Dark Mage Marco Grid yang korup, tetapi 
disempurnakan dengan penggunaan bahan tambahan. Itu telah ditingkatkan oleh Mage 
Powell, yang berada di level tertinggi dan berpengetahuan luas dalam sihir. 



'Baik. Sekarang aku bisa bersatu kembali dengan Rock Cigar kapan pun aku mau! ' 

Vulcan menoleh ke Powell. 

"Luar biasa. Aku tidak percaya kamu bisa memilih dunia iblis mana yang akan dikunjungi... 
"kata Vulcan. 

"Seperti yang aku harapkan. Menjadi pemain cukup nyaman. Saya juga dapat 
mengidentifikasi objek magis segera setelah saya melihat mereka. Hehehehe. " Powell 
tertawa histeris saat melihat Imph, yang telah menyusut untuk mengerjakan bagian yang 
rumit. Sepertinya dia membutuhkan seseorang yang akan menanganinya dengan hati-hati. 

Dengan bersemangat, Powell melanjutkan untuk menjelaskan tentang dasar-dasar benda 
magis. 

"Saya masih tidak percaya saya membuat ini. Objek ini mampu berbagi jumlah energi 
terkecil dengan dimensi lain daripada yang ada sendiri dan memiliki jumlah penyihir 
terkecil di dalamnya. Jika Anda mempelajarinya dengan cermat, Anda akan melihat bahwa 
semuanya berbeda satu sama lain. Tapi tentu saja, itu berkat iblis dari dimensi berbeda 
yang kau bawa untukku! Itu membantu saya untuk membedakan mereka semua, jadi saya 
menghargai itu! Bagaimanapun, saya mencoba untuk mencari tahu bagaimana mereka 
masing-masing dapat dikembalikan ke dimensinya sendiri setelah koneksi selesai.... " 

Vulcan dengan tenang mendengarkan ketika Powell terus mengoceh. Dia harus mengakui -- 
penjelasan Powell cukup menarik. Vulcan juga tahu dari pengalaman dia hanya akan 
menerima pukulan dalam hidupnya jika dia menyela Powell di tengah 'pembicaraan' nya. 
Vulcan akhirnya mencapai titik di mana dia tidak mengerti satu kata pun yang diucapkan 
Powell, tetapi dia terus menganggukkan kepalanya dan bereaksi terhadap kata-kata Powell 
sepanjang sisa pidatonya. 

Ketika Powell selesai, Vulcan angkat bicara, lega dia sudah selesai. 

"Tapi... kenapa kamu membuat begitu banyak ini?" Vulcan bertanya sambil menatap benda-
benda yang berguling-guling di sekitar kaki mereka di lantai. Vulcan menghitung 
setidaknya sepuluh. Powell mengikuti pandangannya dan melambaikan tangannya dengan 
acuh. 

"Oh, ini? Ini hanya untuk dibagikan kepada dewa lain sebagai hadiah-. " 

"Apakah kamu sudah gila?" 

"Permisi? Apakah itu nada yang Anda gunakan dengan seseorang yang merupakan guru 
Anda? " Bentak Powell, cemberut. Dia segera berubah menjadi wujud aslinya sebagai 
raksasa. 

"Kamu bahkan tidak masuk akal, dan kamu tahu itu." Vulcan membalas, masih terlihat 
tercengang. 



Powell menggelengkan kepalanya. 

"Apa yang tidak kamu dapatkan? Siapa kamu, Klutus? Dan siapa nama anak yang menjadi 
dewa baru-baru ini? Anak-anak sekarang... "gerutu Powell. "Anda semua hanya gatal untuk 
gaya hidup Babak 3. Jika saya mengirim ini tanpa mengetahuinya, saya yakin mereka 
sangat senang. Dan bukankah akan lebih menyenangkan jika kita semua menyerang dunia 
iblis daripada hanya mempertahankan dunia kita? " 

Vulcan menghela napas. 

"Para dewa secara fisik tidak sekuat kita, Powell. Memasuki dunia iblis di mana mereka 
bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan sihir berarti kematian instan. " 

"Tapi Anda punya banyak itu -- apa itu -- set kerajinan ajaib! Bukankah itu menawarkan 
perlindungan? " 

Vulcan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Naga ini benar-benar tunduk pada 
keinginan dan minatnya, sambil tidak mempertimbangkan bahaya yang akan 
mengikutinya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Juga, bukankah menurutmu memiliki 
kemampuan untuk membuka portal ke dimensi pilihan seseorang berarti mereka dapat 
memilih level dunia iblis untuk bertarung. Kita mampu melakukan itu -- kita tahu level 
penyihir dari dunia iblis hanya dengan merasakan energi dari portal jadi jika kita 
mengajari para dewa muda bagaimana melakukan hal yang sama, mereka dapat memilih 
dunia iblis yang dapat mereka tangani dan kita semua dapat bersenang-senang. " 

"Jadi sementara kita berada di dunia iblis, meninggalkan dunia kita tanpa pertahanan, 
apakah menurutmu iblis hanya akan duduk dan membiarkan kita mengambil alih? Jika 
mereka mengambil kesempatan itu untuk menyerang kita... " 

"Kalau begitu aku akan menyingkirkan raja iblis itu sendiri dan membiarkan yang lain 
mengambil alih dunia iblis!" 

"..." 

'Dia benar dalam hal ini ... sepertinya dia membenci bagaimana Babak 3 saat ini dikelola.' 

Vulcan juga merasa frustrasi dengan dewa-dewa tua yang bertanggung jawab atas Babak 3. 

Tidak hanya para dewa yang selalu memiliki daftar hal yang boleh dan tidak boleh dia ikuti, 
para dewa juga selalu meminta mereka untuk mengawasi manusia. 

Namun, Vulcan tidak sanggup menghadapi masalah tidak peduli seberapa besar dia ingin 
perubahan terjadi di Babak 3. Jika sesuatu terjadi setelah para dewa mengambil alih dunia 
iblis di antara mereka sendiri, dia dan Powell harus bertanggung jawab . 



Chapter 170 
Max Level Newbie Bab 170 Itu juga bukan karena menguntungkan Vulcan. Tidak mungkin 
dia akan menyetujui rencana yang berbahaya dan sekejam ini. 

"Bagaimanapun, aku harus menggagalkan rencananya." 

Vulcan berpikir keras, bertanya-tanya apakah mungkin ada cara baginya untuk mengubah 
arah rencana Powell. 

Cara yang memungkinkannya untuk melakukan perjalanan dari satu dunia iblis ke dunia 
lain seperti yang selalu dia lakukan. Dia berpikir keras, mengerutkan dahinya. Kemudian, 
dia tersadar. Dia mengeluarkan sesuatu dari inventaris, tampak seolah-olah dia menyadari 
sesuatu. 

Itu adalah benda yang sepertinya memiliki semua keinginan dunia, kompak dan disimpan 
dalam bentuknya. Itu adalah bentuk tangan Rock Cigar, sebuah benda yang menimbulkan 
rasa takut. 

Ekspresi Powell perlahan berubah saat dia melihat benda itu, merasakan getaran magis 
yang sama sekali berbeda dari tubuh iblis. 

Psssshhhh. 

Pada saat itu, Powell berubah menjadi wujud gadis yang paling akrab dengannya selama 
hari-harinya sebagai naga. 

Dia memandangi tangan Rock Cigar seperti seorang wanita yang melihat permata yang 
diukir indah. Kemudian, dia berbalik untuk menghadapi Vulcan. 

"Dari mana kamu mendapatkan benda ini?" dia meminta. 

"Aku masuk ke dunia iblis, tentu saja." Vulcan menjawab, "tapi ini bukanlah sesuatu yang 
bisa kamu temukan dengan mudah bahkan di sana. Ini sangat berharga. " 

'Aku sebenarnya tidak yakin apakah benda itu berharga karena objek seperti Rock Cigar 
tidak umum untuk dilihat ...' Vulcan berpikir dalam hati dan mulai bernegosiasi untuk Rock 
Cigar. Sebagai imbalan dari Rock Cigar yang tidak memiliki nilai bagi dirinya sendiri tetapi 
menyediakan sumber informasional, dia meminta agar Powell menyerah pada rencananya 
saat ini. 

Tentu saja, Powell tidak berniat menyetujui permintaan Vulcan. 

Sepertinya dia telah memainkan bagaimana dia akan mengambil alih dunia iblis dengan 
dewa lain beberapa kali di kepalanya saat dia menempa senjata magis. 



Akhirnya, Powell tidak punya pilihan selain menerima negasi. Melihat tangan yang dibuat 
dengan penyihir aneh, dia bisa merasakan nalurinya sebagai sarjana penyihir menggeliat 
dengan rasa ingin tahu. 

Powell tidak tahan untuk tidak menyeringai begitu tangan itu berada di tangannya dan 
segera bersiap untuk mencium pipi Vulcan. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" Vulcan mendesis. 

"Hanya sebagai bentuk penghargaan kepada murid saya." Powell menjawab dengan 
cekikikan. Pipinya agak merah, Vulcan menatap Powell, yang perawakannya lumayan lebih 
besar dari rata-rata wanita tapi tetap cantik secara sosok. 

'Oh benar. Ada alasan lain mengapa saya datang ke sini. ' Vulcan sadar, kembali ke dunia 
nyata. 

Dia mengeluarkan objek lain dari inventaris. Itu adalah helm dengan tujuh tanduk yang 
terlihat mampu menyerap cahaya. 

Itu adalah Helm Raja Iblis yang dia raih sebagai penghargaan. 

Aku ingin tahu apakah kamu bisa meminta Pucus untuk membuatnya lebih kuat sebagai 
ungkapan terima kasihmu. 

"Sangat baik. Karena suasana hati saya sedang bagus, saya akan memastikan itu selesai 
dengan cepat. " 

Dan malam itu, Pucus, yang telah tidur siang karena pemalsuan Babak 2 tidak punya 
pilihan selain meningkatkan helm yang mendidih dengan penyihir iblis berkat ancaman 
Powell. 

  * 

Vulcan akhirnya mendapatkan helm, item penyihir yang dua kali lebih kuat dari set alat 
iblis dan dia tidak bisa menahan perasaan sombong. Ketidakpuasan satu-satunya adalah 
pada keterampilan baru yang dia capai. 

'Aku berharap bisa menyamarkan diriku seperti iblis ... tapi untuk Pedang Hitam Kegelapan 
... sepertinya senjata yang ampuh tapi menghalangi penggunaan kekuatanku sebagai dewa.' 
Pikiran Vulcan. 

Itu berguna hanya ketika Vulcan memiliki cukup penyihir di tubuhnya, dan itu tidak 
sehebat Pedang Petir, jadi itu adalah keterampilan yang tidak berguna bagi Vulcan. 

Terlepas dari kekurangannya, itu adalah item yang menarik dan Vulcan tampak puas saat 
dia mengikat senjatanya. 



Untuk hari-hari berikutnya, itu adalah serangkaian pencarian konstan ke dunia iblis dan 
Vulcan terus meningkatkan levelnya membuat kekuatannya lebih efisien. 

Vulcan dapat memilih dunia iblis mana yang akan dikunjungi, berkat alat iblis yang 
ditingkatkan. Selain itu, dia bisa merasakan apa yang sedang terjadi di dunia iblis berkat 
kekuatannya yang ditambahkan ke objek magis yang dia gunakan. 

No. 33819 -- Dimensi Garion (Level A +) No. 33820 -- Dimensi Horung (Level C)... 

Objek iblis berubah No. 91175 -- Dimensi Karakuma (Level B +) berubah seperti 
pengaturan video game, memungkinkannya untuk memilih ruangan mana yang akan 
dipilih. 

Bagi Vulcan, ini adalah kabar baik, jadi itu tidak terlalu mengganggunya. 

Dan dia melanjutkan pelatihannya. 

Pada keadaan ketakutannya saat ini untuk Rock Cigar, sebuah objek yang penuh dengan 
penyihir iblis, dia tahu dia tidak akan bisa bertarung habis-habisan dengan guntur dan api. 
Oleh karena itu, dia saat ini tidak dapat menyadari bahwa membuka matanya, daripada 
hanya meningkatkan levelnya akan membantunya untuk meningkatkan panggungnya. 

'Saya akan fokus pada tugas yang bisa saya fokuskan sampai saya mengatasi level iblis. 
Hanya itu yang akan saya fokuskan saat saya mengatasi level saya saat ini. ' Pikiran Vulcan. 

Dia telah mendorong dirinya sendiri seperti orang gila. 

Setelah kembali dari dunia iblis, dia terus berlatih dan bermeditasi untuk mengatasi rasa 
takut di dalam, bahkan saat dia sedang istirahat selama seminggu. Dia terus melawan 
dirinya sendiri, dan bahkan saat dia membuat proses yang lambat, dia mengalahkan semua 
monster di Babak 2, mendominasi seluruh medan perang. 

Dia pikir mengambil tingkat pengalaman monster akan membantu dengan cara apa pun, 
bahkan jika itu tidak banyak. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Di akhir pelatihan hardcore, Vulcan bisa 
mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. 

Dia akhirnya bisa mengakui kekuatannya, yang telah dibayangi oleh Powell dan Rock Cigar. 

Dibandingkan dengan skill lamanya ketika dia pertama kali memasuki Babak 3, 
kekuatannya sekarang hampir sama dengan dewa. 

'Jauh lebih mudah mengendalikan kekuatanku. Selain itu, saya akhirnya bisa menggunakan 
Fire Thundering Sword, teknik yang mengontrol petir dan api secara bersamaan. Saya 
benar-benar lebih kuat! ' Pikiran Vulcan. 



Semua meditasi ini tidak cukup untuk sepenuhnya menghilangkan rasa takut di dalam 
dirinya, tetapi segalanya telah membaik baginya. 

Namun, ada satu orang yang menghalangi pelatihannya. 

"Apa yang kamu pikirkan, mengacaukan Babak 2? Apakah kamu sudah gila? " Hoculus, 
dewa air dan master Babak 2 bertanya. Dia memakai jubah panjang. 

Meski suaranya mengancam, ekspresinya tenang. 



Chapter 171 
Bab 171 Kwaang. 

Kaaakkkk! 

Vulcan dengan mudah melenyapkan monster yang menyerangnya, tidak tahu siapa dia. 

Dia menoleh ke Hoculus, dan dengan hormat membungkuk padanya. 

Meskipun dia dan Hoculus tidak akur akhir-akhir ini karena perbedaan mereka, Hoculus 
adalah dewa yang pantas dihormati sepenuhnya. 

Bahkan Vulcan, yang sepenuhnya tenggelam dalam pelatihannya sendiri, tidak bisa 
mengabaikannya. 

"Hm-hm." 

Hoculus tampaknya telah melembutkan sikapnya, tetapi dia dengan sengaja memasang 
ekspresi yang lebih serius di wajahnya. 

Itu karena tindakan yang baru saja dilakukan Vulcan sangat bertentangan dengan tujuan 
keberadaan Asgard. 

Itu adalah pekerjaan para manajer Asgard, bersama dengan semua dewa, untuk 
menyediakan lingkungan yang optimal sehingga semakin banyak individu dapat naik ke 
posisi dewa. 

Meskipun demikian, adalah tabu untuk menghalangi tindakan tuan dalam menghancurkan 
tempat perburuan tertinggi dalam upaya mereka untuk naik ke jajaran dewa. 

'Meskipun ada beberapa kejadian yang mirip dengan situasi ini, atas nama melepaskan 
stres oleh dewa muda lainnya... ..' 

Namun, tidak pernah ada dewa lain seperti Vulcan yang, untuk jangka panjang, secara 
konsisten memonopoli perburuan di Babak 2. 

Dengan cara lain, itu adalah hal yang jelas. 

Itu karena Vulcan adalah satu-satunya dewa yang bisa mendapatkan sesuatu dengan 
menghancurkan monster, karena dia adalah seorang pemain. 

Hoculus telah membuat asumsi itu sampai tingkat tertentu. 

Dia tidak memiliki bakat yang sebanding dalam menguasai dunia seperti dewa lainnya, 
namun dia ingin menjadi lebih kuat. 



Juga, dorongan asli di balik memasuki Babak 3 adalah untuk naik ke puncak sihir yang 
ekstrim, jadi Hoculus, dengan cara tertentu, bisa memahami ketidaksabaran Vulcan. 

'Namun, seberapa besar tingkat pengalaman yang bisa dia peroleh di tempat ini setelah 
menjadi dewa!' 

Meskipun dia tidak tahu persis karena dia bukan seorang pemain, bukankah itu seperti 
menuangkan seember air ke laut? 

Setelah menyimpulkan pikirannya, Hoculus menatap mata Vulcan untuk menegurnya. 

Dan untuk memberikan tekanan yang lebih besar, dia bahkan telah menaikkan 
kekuatannya ke level lain. 

Namun, begitu matanya bertemu dengan mata Vulcan, dia tidak bisa membantu, tetapi 
sangat terkejut. 

'... ..Um!' 

Kekuatan yang telah melonjak di luar perkiraannya. 

Dia mengira fisiknya sendiri telah dikondisikan hingga batasnya, tetapi di mata Vulcan 
yang dalam, dia merasakan kekuatan murni Vulcan yang luar biasa lebih kuat dari 
miliknya. 

Seolah-olah batasnya tidak bisa diukur, seperti dasar lautan yang tidak bisa dilihat. 

Dan potensinya. 

Pada saat mengenali energi besar yang telah dicapai hanya melalui pengkondisian dan 
pelatihan, daripada kekuatan yang dipinjam dari manusia di dunia yang lebih rendah itu, 
Hoculus kehilangan kata-kata untuk diucapkan. 

'... ..Hanya baru beberapa ratus tahun.' 

Kecepatan kemajuan yang luar biasa. 

Dan potensinya yang tidak terbatas, yang sepertinya tidak terbatas, bahkan lebih 
mengagumkan. 

Menyadari hal ini sekaligus, Hoculus memasang ekspresi yang jauh lebih serius di 
wajahnya. 

"Apa kau tidak ingin mengatakan sesuatu?" 

"Ah iya." 



Hoculus tiba-tiba tersadar ketika dia mendengar Vulcan, dan dia menjawab dengan 
bingung. 

Namun, dia mampu mengelola emosinya, dan setelah mengingat apa yang ingin dia 
katakan, dia memasang wajah tegas dan mulai menegur Vulcan. 

Untungnya, hukumannya tidak lama dan membosankan, tidak seperti adik laki-lakinya, 
Honus. 

"Saya berasumsi bahwa Anda tahu aspek apa yang akan saya tunjukkan dengan datang ke 
sini." 

".....Iya." 

"Asgard adalah ruang yang diciptakan untuk semua bentuk kehidupan dimensi, kecuali 
iblis. Untuk alasan melindungi dunia kita, dan untuk memuaskan keinginan setiap individu 
untuk menjadi kuat, apa yang Anda lakukan sekarang tidaklah benar. " 

"Saya menyesal." 

"Karena Anda telah memperoleh banyak hal melalui Asgard, mereka yang ada di sini akan 
mendapatkan lebih banyak. Saya tahu hati Anda ingin menjadi kuat, tapi saya harap Anda 
tidak mengambil kesempatan yang sama dari mereka yang hidup di Babak 2. " 

"... ..Aku akan mengingatnya." 

Hanya setelah mendengar jawaban Vulcan, Hoculus menjadi sangat tenang dan bisa 
memakai fasadnya yang biasa. 

Tetap saja, itu adalah penampilan tanpa ekspresi, tapi itu adalah tampilan yang jauh lebih 
baik daripada tampilan beku yang dia lakukan sebelumnya. 

Dia berbicara lagi. 

"Saya tidak yakin mengapa Anda begitu cemas. Anda cukup kuat. Lebih kuat dari siapapun 
ketika membandingkan fisik, bahkan dengan para dewa di Babak 3 .... Ya, kamu lengkap 
bahkan sampai aku tidak bisa menjamin kalau aku akan menang. Aku tidak yakin apakah 
kamu khawatir tentang tidak memiliki kekuatan dewa yang cukup ...... Namun, seiring 
waktu dan setelah terbiasa dengan peran dewa, kamu akan merasa jauh lebih baik. " 

"... .." 

"Kamu sudah cukup menjadi lebih kuat dan cepat. Anda tentu tidak perlu cemas sama 
sekali. Humhum, saya pikir saya mungkin telah berbicara terlalu banyak. Aku akan pergi 
sekarang. " 



Setelah perpisahan dari Vulcan, Hoculus menghilang melalui portal yang terhubung ke 
pelipisnya. 

Vulcan terus mencari ke arah menghilangnya Vulcan. 

Dia tidak selalu mengamati apa pun dengan cermat. 

Dia hanya berdiri di sana dalam pikirannya sendiri tanpa pandangan yang terfokus. 

Dia berdiri di sana sebentar seperti itu, dan menggelengkan kepalanya, dia pergi. 

'Tidak perlu cemas?' 

Vulcan mengingat kata-kata Hoculus. 

Dia jelas tidak setuju dengan Hoculus. 

Dia setuju dengan pengamatan Hoculus bahwa dia berkembang kuat, dengan cepat. 

Namun, dia tidak bisa setuju dengan pernyataan bahwa dia lengkap sejauh menyangkut 
fisik. 

Raja iblis yang tak terhitung jumlahnya, yang berada di atas level A, ada di dunia iblis. 

Penguasa perang Powell menghancurkan keterbatasannya sendiri, bahkan dalam 
ketiadaan sistem level-up, melalui studi sihir dan naluri pertempuran yang menakutkan. 

Terakhir, Rock Seager yang terlahir kembali sebagai teroris yang tidak normal dengan 
memperlakukan bahkan iblis yang mengerikan dari dunia iblis. 

Berpikir tentang mereka, dia merasa bahwa keberadaannya hanyalah salah satu dari 
bajingan itu. 

'Saya mungkin telah melepaskan pakaian seorang pemula .... tapi, saya masih anak-anak. 
Saya tidak punya niat untuk menghabiskan waktu setiap hari! ' 

Dengan melewati level 1300, 1400, 1500 dan melompat melampaui tuannya Powell, dan 
sampai dia menjadi entitas tertinggi. 

Vulcan tidak berniat berhenti sampai saat itu dia akan diakui dan disebut dewa tertinggi. 

'Baik. Karena tingkat pengalaman yang dikontribusikan kepada saya oleh monster Babak 2 
dapat diabaikan, saya tidak boleh melewatkan mereka. Aku harus kembali dan berlatih 
lebih banyak dalam pedang-guntur-api. ' 

Vulcan langsung menghilang ke Babak 3. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dan di bidang di mana dua dewa besar yang 
mengesankan kini telah menghilang, beberapa dewa lain menghela nafas lega. 

"Fiuhwww." 

"Ha, kupikir aku akan mati lemas." 

"Huh... ..Tak pernah terbayang kalau dewa itu sebanyak itu. Yang disebut Dewa Vulcan .... 
Bagaimana dia bisa sekuat itu, karena sepertinya dia bahkan tidak menggunakan dan 
kekuatan dewa saat dia melawan monster? " 

"Aku tahu. Aku, juga, berpikir bahwa jika aku bisa menghancurkan satu dinding saja, aku 
akan mencapai level dewa... .. " 

Mereka, yang disebut master tertinggi di Babak 2, tersenyum pahit saat mereka membuat 
pernyataan mencela diri sendiri. 

Tanpa disengaja, Vulcan telah menghancurkan kepercayaan dari beberapa dewa ini. 

Terlepas dari itu, Vulcan tanpa ampun mendorong dirinya sendiri ke batas seperti master, 
dalam pelatihan, yang menghadap ke dinding, dan perlahan menaikkan levelnya lebih 
tinggi. 



Chapter 172 
Bab 172 Kira-kira 20 tahun telah berlalu. 

Level berada di 1271. 

Terlepas dari kenyataan bahwa level pengalaman yang dibutuhkan telah ditingkatkan, 
Vulcan menunjukkan kecepatan yang lebih cepat dalam naik level, sebagian besar karena 
instrumen iblis yang ditingkatkan. 

Tidak seperti di masa lalu ketika dia akan jatuh ke dunia iblis level sangat tinggi atau level 
sangat rendah, itu sangat membantunya untuk dapat mencari dan memasuki dunia iblis 
yang sesuai yang tepat untuknya. 

'Meskipun Powell tampaknya menikmati berada di tempat yang lebih tidak stabil... ..' 

Vulcan telah melewati 'pintu masuk ke dunia iblis yang tidak stabil' yang tidak lagi berguna 
baginya, tetapi tampaknya dia menikmati menggunakan itu lebih dari instrumen iblis yang 
ditingkatkan. 

Dia sepertinya sangat menyukai kejutan itu. 

"Yah, itu tidak ada hubungannya denganku." 

Ada satu alasan lagi di balik bagaimana Vulcan bisa naik level begitu cepat. 

Itu adalah mantan anggota perlawanan yang dia selamatkan dari Dimensi Galacco. 

Itu karena mereka telah berkontribusi besar untuk menstabilkan dunia bawah yang dia 
pimpin. 

Setelah menjadi pengikut Vulcan yang antusias yang telah menyelamatkan mereka, mereka 
secara sukarela menangani insiden di dunia bawah, dan pada penutupan setiap insiden, 
mereka memberikan semua pujian kepada 'Dewa Vulcan'. 

Saat kelas berat yang terampil, yang mampu menyeberang ke Asgard setiap saat, 
menstabilkan dunia yang lebih rendah, bahkan beban kerja minimum yang dibutuhkan 
Vulcan pada akhirnya telah berkurang. Namun, anehnya, terjadi fenomena dimana dia 
mengamati tingkat keilahiannya naik lebih tinggi. 

Tentu saja, beberapa anggota perlawanan pergi ke Babak 1 dengan tekad ingin menjadi 
lebih kuat, tetapi lebih dari yang tersisa, menghabiskan setiap hari puas dengan menjalani 
kehidupan yang damai, dan mereka menjadi pengikut sejati dari Sekte Vulcan. 

"Selalu ada batasan untuk meminta bantuan dari saudara Dokgohu, sungguh melegakan 
bahwa Hamilton ada di sini." 



Setelah menyimpulkan pikirannya, Vulcan memindai daftar inventaris melalui instrumen 
iblis yang ditingkatkan. 

Lebih dari 100.000 dimensi, yang jauh lebih dari yang diketahui olehnya, masuk dalam 
pandangannya. 

Meskipun dia sempat bingung untuk melihat apakah itu karena jumlah dimensi telah 
bertambah atau tidak diketahui olehnya, sampai sekarang, itu tidak terlalu penting. 

Ada hal lain yang jauh lebih penting baginya. 

Di sana terdaftar inventaris dunia iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan salah satunya. 

Vulcan memasang ekspresi serius di wajahnya saat dia menatap satu dimensi yang 
memancarkan keberadaannya dalam cahaya biru yang intens. 

'Dunia iblis yang datar .... mengapa cahaya memancar dari tempat ini.' 

Ini bukan pertama kalinya fenomena seperti itu. 

Seolah-olah seorang peramal yang mampu memperkirakan apa yang akan muncul di masa 
depan, sistem Vulcan telah membawa beberapa dunia iblis yang diselimuti oleh cahaya biru 
sejak instrumen iblis tersebut ditingkatkan. 

Seolah-olah ia ingin Vulcan pergi ke sana. 

Awalnya, Vulcan dengan ragu mengklik item yang menyala dan memasuki dunia iblis saat 
sistem mengarahkannya ke. 

Dan setelah mendapatkan pencapaian yang jauh lebih baik dibandingkan dengan waktu 
biasa, setiap kali dia berencana memasuki dunia iblis, dia pertama-tama akan memindai 
daftar, mencari daftar yang menyala ketika dia membuka jendela sistem. 

'Namun ...... mengingat situasiku saat ini, akan sangat sulit untuk dapat membersihkan 
dunia iblis tingkat A ......' 

Vulcan berpikir dan berpikir berulang kali. 

Namun, dia berpikir bahwa karena cahayanya memancar dua kali lebih terang dari 
sebelumnya, akan sangat bermanfaat untuk berkunjung. 

'Sesuatu tampaknya.... Untuk mengendalikannya sesuka hati, aku merasa... ..' 

Vulcan meringis karena merasa tidak menyenangkan. 

Namun, dia menjernihkan pikirannya. 

Sistem ini, tidak pernah sekalipun, mengecewakannya lebih dari 20 kali hingga sekarang. 



Prosesnya sulit, tetapi hadiahnya pasti luar biasa. 

Selain itu, tidak ada satu kasus pun yang tingkat kesulitannya sedemikian rupa sehingga 
mengancam nyawanya. 

Menutup pikirannya dan menggigit bibirnya dengan erat, Vulcan dipindahkan ke dunia 
iblis tingkat A Dimensi Nurhark. 

Cincin. 

[Misi dibuat!] 

[Pencarian umum -- Hancurkan dunia iblis dengan melenyapkan Athilhu, raja dimensi 
Nurhark.] 

[Kesulitan -- Tingkat A (standar dunia iblis)] 

[Hadiah -- Tingkat pengalaman massal] 

* Benar-benar melenyapkan dunia iblis setelah melenyapkan raja Athilhu, monster bos, 
yang mengatur dimensi Nurhark. 

[Misi dibuat!] 

[Pencarian tersembunyi -- Dunia iblis dari dunia iblis. Temukan pintu masuk sebenarnya 
ke neraka.] 

[Kesulitan -- Tingkat A (standar dunia iblis)] 

[Imbalan -- Platform untuk pertumbuhan] 

* Selidiki dimensi iblis Nurhark dengan saksama, dan temukan apa yang bisa disebut dunia 
iblis dari dunia iblis. 

Vulcan menganggukkan kepalanya. 

Saat dia berpikir, dunia iblis ini bukanlah dunia iblis biasa. 

Seperti dunia iblis yang memancarkan cahaya biru sebelumnya, tempat itu memiliki misi 
tambahan. 

Dia berpikir saat dia menutup matanya sambil membelai dagunya dengan tangan kirinya. 

'... ..Meskipun aku berharap untuk melihat lebih dari dua quest, aku tidak mengantisipasi 
melihat quest tersembunyi.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu adalah pertemuan pertama dari misi 
tersembunyi sejak memasuki Babak 3. 



Selain itu, itu adalah pencarian level A pertama yang dia belum berhasil. 

Wajar untuk khawatir. 

Namun, isinya adalah yang lebih merangsang Vulcan. 

Dunia iblis dari dunia iblis. 

Neraka yang sebenarnya. 

Apa arti yang tersirat dari ini. 

Vulcan tetap di tempat itu untuk waktu yang lama dengan mata tertutup seolah-olah dia 
telah diintai di tanah. 



Chapter 173 
Bab 173 

Setelah merenung selama sekitar sepuluh menit, Vulcan perlahan membuka matanya. 

Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kata 'neraka sejati' telah menyebabkan 
jantungnya berdebar-debar. 

Meskipun kegembiraan dari itu tidak sepenuhnya hilang, dia tidak bisa tanpa henti tetap di 
sana tanpa melakukan apa-apa. 

Lintasan pencarian ini benar-benar berbeda dari pencarian sebelumnya di mana dia hanya 
akan memukul raja iblis. 

Berdasarkan karakteristik dari quest tersembunyi, kemungkinan besar 'pintu masuk ke 
neraka' akan disembunyikan, dan selain itu, tidak diketahui kondisi apa yang harus 
dipenuhi untuk memasukinya. 

Selain itu, tidak mungkin untuk secara membabi buta memulai pencarian umum 
'penaklukan dunia iblis'. 

Berdasarkan kekuatan pertarungannya, level yang sesuai untuknya lebih dari level B. 

Namun, tingkat kesulitan dari quest yang diberikan kepadanya tidak lain adalah level A. 

Sangat jelas bahwa dia akan kehilangan nyawanya, atau menderita luka kritis dari raja iblis, 
jika dia mengambil tindakan secara membabi buta. 

'Pertama, saya butuh intel!' 

Dia membutuhkan kecerdasan tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh tingkat kelas atas 
dari dunia iblis, daripada hanya kecerdasan biasa. 

Jelas baginya bahwa orang-orang biasa yang rendahan tidak akan tahu tempat itu, 
dinamakan demikian, 'neraka sejati'. 

'Dan... ..sistem tidak akan membawaku ke quest A level tanpa kemungkinan apapun.' 

Mungkin saja daripada mengadopsi taktik kekuatan standar, ada cara lain untuk 
menaklukkan quest. 

Oleh karena itu, diperlukan seorang intel yang berkualitas tinggi untuk sekedar 
mempelajari metode tersebut. 



Saat tenggelam dalam pikiran seperti itu, dia merasakan energi iblis yang sangat kuat dari 
jauh. 

Entitas tersebut dapat dengan mudah diklasifikasikan sebagai raja iblis di dunia iblis 
tingkat D. 

Namun, itu akan jauh dari menjadi raja iblis di dunia iblis tingkat A. 

'Pahlawan hebat Dimensi Helkium.... Mungkin, mirip dengan posisi Harang. ' 

Pastinya, itu adalah Vulcan yang level A. 

Karena dia berpikir bahwa pencarian ini tidak akan mudah, dia mengenakan set iblis 
junior, alih-alih perangkat duke iblis yang dia kenakan. 

Wooowoooong. 

Seketika, Vulcan berubah menjadi iblis kecil dengan ekor berbentuk anak panah. 

Dia sudah menekan energinya, dan sekarang dia telah mengubah instrumennya menjadi 
set iblis junior, dia merasa seolah-olah dia telah benar-benar kehilangan keberadaannya. 

Puas dengan penampilannya, Vulcan tersenyum, menghirup udara rendah, dan diam-diam 
mendekati bajingan itu. 

Dan saat dia semakin dekat ke titik di mana target terlihat, dia melatih kemampuan 
pemindaiannya untuk menyelidiki informasi bajingan itu. 

[Lengan kanan sang adipati agung Al Farum] 

[1186Lv] 

[Karakteristik: Jahat, Loyalitas yang kuat] 

[Potensi: Ultimate] 

* Penjaga tubuh dan bawahan pahlawan besar Lassium, 2 nd jawab dimensi Nurhark. 

* Saat ini bergerak sesuai dengan perintah pahlawan besar. 

* Dalam kondisi sangat tegang. 

'Gila, level 1186, dan bahkan bukan raja iblis atau adipati agung, tapi hanya bawahan dari 
adipati agung?' 

Vulcan tercengang. 



Untuk menangis dengan suara keras, seberapa tinggi adalah tingkat setan dunia, sehingga 
bahkan bawahan dari 2 nd yang bertanggung jawab memiliki seperti tingkat tinggi. 

Untuk Vulcan, yang berada dalam posisi untuk menaklukkan dunia iblis, pasti berada 
dalam situasi yang akan menyebabkan sakit kepala yang hebat. 

Namun, dia segera menenangkan dirinya dengan memulai rangkaian pikiran positif. 

'Baik.... Bisa jadi mereka level A karena level rata-rata iblis juga tinggi, daripada karena satu 
raja iblis memiliki kekuatan bertarung yang sangat tinggi. Kalau begitu, saya akan 
mendapat keuntungan. Yang dibutuhkan hanyalah memecah belah dan menaklukkan. ' 

Vulcan memutuskan untuk berpikir seperti itu untuk sekadar bersantai, bukan karena 
orang lain telah menegaskannya. 

Dan dia bertekad untuk melenyapkan bajingan itu di sini setelah menangkapnya dan 
mengekstraksi kecerdasan tingkat tinggi. 

Menangkap bajingan itu adalah kebutuhan untuk mengurangi kekuatan bertarung musuh, 
dan untuk melanjutkan pencariannya sendiri dengan lancar. 

Ada banyak iblis di sekitar, tampaknya adalah bawahan bajingan itu, tapi Vulcan tidak 
memperhatikan. 

Mereka semua berada di bawah level 1.000, paling banter. 

Setelah mengambil keputusan, Vulcan segera memasang set raja iblis. 

Whirrl. 

Kekuatan pertarungan meningkat secara instan. 

Seolah-olah dia merasa terpesona seolah-olah dia sedang mabuk, Vulcan berlari menuju Al 
Farum dengan kecepatan luar biasa. 

Tidak ada yang menanggapi gerakan Vulcan sampai dia mendekati target! 

Karena Al Farum, tangan kanan dari pahlawan besar, baru menyadari kehadiran Vulcan 
ketika Vulcan datang tepat di belakangnya, tidak diragukan lagi bahwa bawahannya tidak 
merasakan apapun. 

Vulcan melemparkan tangan kirinya dengan sekuat tenaga ke arah bajingan itu, yang 
dengan cepat berbalik, meningkatkan energi iblis, ketika dia merasakan dingin di 
punggungnya. 

Pukulan kuat, disertai dengan panas api maksimum meledak di perut bajingan itu, dan 
dengan hantaman itu, sihir tambahan diterapkan. 



Kwaaaang. 

Ledakan! 

Dengan demonstrasi sihir luar biasa yang tumbuh dalam kekuatan saat api yang kuat terus 
menyambung, Al Farum terlempar jauh ke belakang sambil merasakan seluruh perutnya 
terkoyak. 

"Kk... ..!" 

Bahkan tanpa bisa mengeluarkan teriakan yang jelas, Al Farum terlempar jauh seolah-olah 
dia akan menjadi bintang yang jauh. 

Setelah memanfaatkan serangan mendadak dengan baik, Vulcan tersenyum kecil saat 
situasinya berjalan baik, dan melompat ke depan dengan memutar kakinya. 

Sekali lagi, mendekat dengan kecepatan luar biasa, Vulcan menghunus pedang Dewa 
Guntur, dan dengan penggunaan cepat dari pedang Dewa Guntur, Vulcan melumpuhkan Al 
Farum dari pertempuran, dan menghilang ke suatu tempat dengan menarik ke kerah 
bajingan itu. 

"Apa apaan.....!" 

"Apakah ini pekerjaan raja iblis?" 

Bahkan tidak dapat memproses dengan tepat apa yang terjadi, bawahan yang langsung 
kehilangan pemimpin mereka tidak punya pilihan selain menatap ke arah mana Al Farum 
dan Vulcan menghilang. 

***** 

Setelah memasuki gua yang terbentuk secara alami, Vulcan menutup rapat pintu masuk, 
dan memulai pekerjaan penggalian informasi. 

Dia tidak berpikir itu akan mudah. 

Itu karena dia menemukan karakter 'kesetiaan yang kuat' ketika dia memindai daftar 
bajingan itu. 

'Mungkin, satu atau dua jam interogasi tidak akan menghasilkan apa-apa... ..' 

Jika ini adalah dunia manusia, dia akan menyuntikkan kekuatan dewa ke tubuhnya untuk 
menimbulkan rasa sakit yang hebat, tapi sayangnya, ini adalah dunia iblis. 

Akhirnya, Vulcan menggambar metode interogasi, yang dia pelajari dari Lee Jung Yup, 
untuk pertama kalinya setelah sekian lama. 



Krrrraaak! 

Memutar anggota tubuhnya, Al Farum merasakan sakit yang luar biasa. 

Vulcan tersenyum puas melihat seberapa baik metode interogasi yang dia pelajari dari Lee 
Jung Yup bekerja pada iblis tingkat tinggi juga. 

Kekuatan sihir Vulcan, yang menembus mahkota kepala bajingan itu, secara kasar 
mengganggu bagian dalam bajingan itu, dan dia menjerit keras dengan suara jeritan seolah-
olah dia sakit bahkan untuk bernapas. 

Itu akan cukup untuk menghentikan interogasi dan cocok untuk mengekstrak informasi, 
tetapi kekuatan sihir Vulcan terus mengalir dan menyiksa Al Farum. 

Dia ingin dengan jelas membangun keunggulan sejak awal. 

Dia tidak berniat menghentikan penyiksaan, kecuali dia mendengar kata-kata tolong jangan 
bunuh saya, atau bunuh saya, sekarang. 

Namun, tiga jam, dan kemudian lima jam telah berlalu. 

Akhirnya, karena bajingan itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan menyerah bahkan 
setelah 24 jam disiksa terus menerus, Vulcan benar-benar kelelahan. 

'Kekuatan mental macam apa ini... ..' 

Vulcan mengenang masa lalu ketika dia pertama kali tiba di Bumi setelah memecahkan 
Babak 1. 

Seorang bajingan pada saat itu akan kehilangan kesadaran setelah beberapa detik 
penyiksaan, dan akan memberikan banyak informasi segera setelah dia bangun. 

Namun, entah bagaimana, bajingan ini tidak menyelipkan informasi apapun bahkan selama 
organ internalnya benar-benar dimusnahkan. 

Selain itu, beberapa kata yang tidak bisa dimengerti yang dia keluarkan sesekali. 

"Kamu! Masih ada informan raja iblis! " 

"Kamu membuang-buang waktu! Aku tidak akan pernah melakukan hal yang kamu 
inginkan! " 

Saat dia mendengar tanggapan dengan tegas, seperti para pejuang perlawanan yang 
menantang interogasi polisi selama pemerintahan Jepang, Vulcan merasa bahwa dia telah 
melakukan sesuatu yang sangat salah. 

"......" 



Al Farum kehilangan nyawanya setelah 48 jam maraton seperti disiksa. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan tetap berada di dalam gua sendirian saat 
bajingan itu, dengan mata terbuka lebar, menemui bangsawannya dengan kematian yang 
serius, diikuti dengan tubuhnya yang terbakar untuk sebuah poin pengalaman. 

"Apa apaan?" 

Vulcan bingung. 

Dia diam-diam tetap di gua untuk waktu yang lama kemudian mengenakan set iblis tingkat 
yang sesuai, dia keluar. 

Untuk beberapa alasan, dia merasa ada sesuatu yang sedang terjadi di dunia iblis. 

'Akan bergabung dengan militer dan mencari informasi dari bawah dengan berpura-pura 
menjadi iblis yang baru lahir.' 

Vulcan memutuskan arah baru. 

Seolah tidak ada waktu yang terbuang, Vulcan dengan cepat bergerak dari tempatnya. 



Chapter 174 
Bab 174 Untungnya, upaya kali ini cukup menguntungkan. 

Itu tidak mungkin untuk mendapatkan informasi tentang pintu masuk neraka yang 
sebenarnya, tetapi itu memberi gambaran yang bagus tentang seperti apa dunia iblis saat 
ini. 

"Phewww." 

Namun, Vulcan menghela nafas. 

Seolah-olah dia adalah seorang investor yang telah kehilangan banyak uang pada akhir hari 
yang buruk di pasar saham, Vulcan mulai menegur dirinya sendiri dengan menjambak 
rambutnya. 

Tentu, hanya itu yang bisa dia lakukan. 

Itu adalah tangan kanan dari pahlawan besar Al Farum yang telah dia bunuh. 

Dia adalah anggota kunci dari 'aliansi setengah raja iblis', dibentuk di bawah 
kepemimpinan pahlawan besar Lassium, yang telah berperang melawan raja iblis Dimensi 
Nurhark, Athilhu. 

'Itulah alasannya ...... Karena itu adalah saat kebingungan ketika semua orang berjuang 
melawan satu sama lain sehingga kemungkinan sukses terlihat, bahkan jika itu adalah 
dunia iblis di mana ada iblis yang tidak dapat saya taklukkan dengan kekuatan saya . Sistem 
tidak membawa saya ke sini dengan sia-sia! ' 

Menyadari fakta ini, Vulcan berlari ke seluruh dunia iblis, dan meluangkan waktu untuk 
menganalisis militer raja iblis dan kekuatan aliansi setengah raja iblis secara rinci. 

Hanya dengan mempelajari informasi tentang jenis kekuatan yang masing-masing dari 
mereka miliki, dia dapat memutuskan arah yang akan dia ambil untuk maju. 

Dan setelah dia mulai menyelidiki informasi yang relevan, Vulcan mulai merasa menyesal. 

Berdasarkan kecerdasan yang dikumpulkan, tampaknya sulit untuk mengalahkan raja iblis 
bahkan jika aliansi setengah raja iblis harus dibagi. 

Sejauh jumlahnya, aliansi setengah raja iblis lebih unggul. 

Itu karena iblis bergabung dengan pahlawan besar setelah mengamati tirani raja iblis 
tentang betapa lebih kerasnya dia memperlakukan petani daripada iblis biasa. 



Pada akhirnya, dapat dikatakan bahwa selain korps langsung raja iblis, tidak ada kekuatan 
lain bersamanya. 

'Namun ...... Apa gunanya angka di dunia iblis ......' 

Jika ini adalah perang di antara negara-negara di dunia manusia di mana tidak ada orang 
yang mampu, jumlah pasukan akan memainkan faktor utama. 

Akan sulit bahkan bagi seorang jenderal untuk membunuh 1.000 tentara, apapun yang 
terjadi. 

Namun, ini adalah tempat di mana satu yang kuat dengan kekuatan setingkat raja iblis pasti 
bisa mengatasi puluhan juta iblis kecil. 

Pada akhirnya, ada kemungkinan besar bahwa perang akan diputuskan oleh pertempuran 
antara raja iblis melawan yang kuat di antara aliansi setengah raja iblis. 

'Semuanya ada tujuh.... Termasuk pahlawan hebat dengan level 1.300, tiga adipati di paruh 
bawah level 1.200, tiga pelayan setia di paruh bawah level 1.110. Meskipun belum melihat 
sisi raja iblis.... Dia akan dengan mudah berada di atas 1.400 level karena dia adalah level A. 
Itu seharusnya menjadi pertarungan antara 1 melawan 7, tapi karena aku secara tidak 
sengaja membunuh salah satu dari mereka... .. ' 

Vulcan menundukkan kepalanya, dan menghela nafas lagi. 

Pertarungan 1 lawan 6. 

Tidak, itu akan menjadi 1 vs 7 karena dia akan bergabung dengan sisi aliansi setengah raja 
iblis untuk menjaga keseimbangan. 

Namun, meskipun begitu, Vulcan merasa bahwa keuntungannya akan menguntungkan raja 
iblis, bukan pada kekuatan aliansi setengah raja iblis. 

Tapi seperti keberuntungan, bahkan jika level raja iblis tepat 1.400, peluang menang oleh 
aliansi setengah raja iblis akan kurang dari setengah, bahkan dengan dia bergabung. 

'Aaa... Tidak. Aku bisa membayangkan membagi dan menaklukkan jika aliansi setengah raja 
iblis akan menang, tapi jika raja iblis menang... .. Pencarian ini, juga, akan kalah.' 

Dan berdasarkan estimasi Vulcan, ada kemungkinan besar gagal dalam quest tersembunyi, 
jika dia tidak berhasil dalam quest level A. 

Berpikir sejauh itu, Vulcan berpikir bahwa dia harus membuat aliansi setengah raja iblis 
menjadi kuat, dengan cara apapun. 



'Pencarian dimensi Nurhark yang secara khusus ditekankan oleh sistem.... Selain itu, 
hadiahnya adalah 'platform untuk kemajuan'. Ini sangat abstrak, tapi pada dasarnya itulah 
yang saya butuhkan... .. saya tidak ingin kehilangannya, apapun yang terjadi! ' 

Dia hanya punya waktu satu bulan tersisa. 

Aliansi telah dibentuk selama waktu singkat raja Athilhu mengosongkan posisinya, jadi ada 
kemungkinan besar pertempuran dimulai dalam satu bulan ketika dia diharapkan untuk 
kembali. 

Dia membutuhkan cara untuk memperkuat kekuatan aliansi dalam waktu itu. 

Vulcan berjuang berulang kali, dan mengambil otaknya untuk menemukan cara untuk 
mewujudkannya. 

"... .." 

Shoook. 

Akhirnya setelah memutuskan, Vulcan pertama kali keluar dari dunia iblis dengan 
menggunakan instrumen iblis. 

Dan dengan cepat, dia memanggil Powell, menggunakan sihir komunikasi. 

-Apa itu? Saya sibuk dan di tengah studi saya, jadi jika tidak mendesak, hubungi saya nanti? 

-Ah, untungnya, kamu ada di sana. Aku khawatir kamu mungkin telah pergi ke dunia iblis 
...... 

-Hm, ini pasti masalah yang mendesak. Apa yang kamu butuhkan? 

-- Aku akan ke sana dulu. 

Secepat dia akan kehabisan napas, Vulcan berteleportasi ke tempat Powell berada. 

Sebelum Powell yang menatapnya dengan setengah tertarik, dan setengah terganggu, 
Vulcan membuka inventaris. 

Kemudian dia menuangkan barang-barang itu dalam jumlah besar. 

Vulcan berbicara. 

"Bisakah kamu membawa barang-barang ini ke Percus untuk diperkuat?" 

"Ini.... Perangkat iblis duke? Kupikir aku sudah memberitahumu bahwa aku tidak 
membutuhkannya ....... Kebetulan, apa kamu berniat menarik instrumen iblis ke dewa lain? 
Nah, keputusan yang bagus! Anda punya enam set? Kapan Anda mengumpulkan 
semuanya? " 



Powell mendekat untuk menemui Vulcan, dan dengan bercanda meraih tangan Vulcan. 

Vulcan menggelengkan kepalanya, melihat Powell. 

"Maaf, tapi ini bukan untuk dewa muda. Itu karena saya perlu menggunakannya untuk hal 
lain. " 

"Sial, aku kecewa. Baiklah. Karena saya masih memiliki tangan ajaib yang Anda berikan 
kepada saya sebelumnya, saya akan mengurus ini segera untuk Anda. " 

Powell menerima semua pujian itu, meskipun pekerjaan sebenarnya akan dilakukan oleh 
Percus. 

Vulcan tersenyum dan membungkuk sebagai penghargaan kepada Powell, dan Powell 
mengambil 6 item yang diletakkan di depan matanya kepada Percus, dan kembali. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia kemudian bertanya pada Vulcan. 

"Anda bahkan tidak memberikannya kepada orang lain, jadi mengapa Anda 
memperkuatnya? Nah, pemain jarang bertindak dengan cara yang bisa dipahami, tapi saya 
benar-benar tidak bisa memahaminya, kali ini? " 

Memang benar, itu untuk orang lain. 

"Yah? Apakah Anda menemukan seseorang, di Babak 2, yang layak untuk dijadikan murid 
Anda? " 

"Yah... .. Sesuatu seperti itu." 

Tidak nyaman dengan memberikan penjelasan yang masuk akal, Vulcan secara samar-
samar mengubur jawabannya dalam kata-kata Vulcan. 

Lalu dia berpikir. 

'Jika keterampilan kurang maka setidaknya kamu harus memiliki senjata .... Aku akan 
menjadi Sinterklasmu.' 



Chapter 175 
Bab 175 Bab 175. Sinterklas (2) 

Dia tidak tahu peralatan berkualitas seperti apa yang dimiliki duke besar dan iblis tingkat 
duke lainnya. 

Mungkin, sesuai dengan standar raja dimensi lain, mereka mungkin dilengkapi dengan 
roda gigi pelindung yang sangat bagus yang mungkin bisa menyaingi milik raja iblis. 

Namun, Vulcan mengira kemampuan equipment mereka akan tertinggal dari equipment 
yang telah diperkuat oleh tangan Percus. 

'Yah ...... Berapa banyak celah yang disebabkan oleh perbedaan level skill bisa dipersempit 
hanya dengan item ...' 

Namun, akan jauh lebih baik daripada bertarung dengan equipment yang ceroboh. 

Itu juga berlaku untuk dirinya sendiri. 

Kekuatan pertarungan antara tidak memakai apa-apa dan memakai equipment yang telah 
diperkuat oleh Percus bagaikan surga dan bumi. 

Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Vulcan menerima 6 set duke iblis dari Powell. 

Dia hanya berharap aliansi setengah raja iblis akan menjadi lebih kuat setelah menerima 
hadiahnya. 

Vulcan sangat berharap bahwa mereka akan menyebabkan kerusakan besar pada raja iblis, 
daripada dihajar secara sepihak. 

Dia berbicara. 

"Pasti butuh waktu lama untuk memperkuat mereka." 

"Tentu saja. Ada total 30 item, bukan hanya satu atau dua. Selain itu, mereka juga bukan 
peralatan yang ceroboh. Setiap dari mereka sangat berguna, jadi diharapkan akan 
memakan waktu. Dia mengerjakannya tanpa istirahat, jadi saya merasa sedikit buruk 
tentang itu. " 

"Astaga, aku mulai merasa bersalah atas masalah Percus... .." 

"Heung, kamu paling banyak bekerja di Percus, tapi kamu berbicara sangat banyak." 

"Apa? Apa maksudmu?" 



Mengangkat salah satu ujung bibirnya, Powell berkata kepada Vulcan yang tampak polos 
dan berpura-pura tidak tahu apa yang dikatakan Powell kepadanya. 

"Kamu tidak tahu? Percus itu, dia sangat malas sehingga dia jarang membantu memperkuat 
proyek bahkan jika dewa memintanya. Menurutku, permintaanmu adalah satu-satunya 
permintaan yang wajib dia lakukan selama seratus tahun terakhir ini? Mungkin.... Dua atau 
tiga orang? " 

"Hm.... Ha ha." 

Vulcan tersenyum tidak nyaman sambil melihat Powell. 

Powell juga memberikan senyuman kering, dan karena Vulcan tidak ingin bicara lagi, dia 
menggaruk kepalanya dan mengucapkan selamat tinggal. 

Dia sudah selesai dengan apa yang ingin dia lakukan. 

Tidak ada lagi alasan untuk tetap di sana lebih lama. 

"Kalau begitu, karena ada yang harus aku urus, aku ingin mengucapkan selamat tinggal, 
sekarang. Saya minta maaf karena mengganggu studi Anda! " 

Vulcan dengan cepat menghilang begitu dia selesai mengatakan itu. 

Powell memperhatikan saat dia tersenyum. 

Kemudian dia diam-diam bergumam ketika dia memikirkan tentang percakapan yang dia 
lakukan dengan Vulcan sebelumnya. 

"Hmm.... Anak itu, sepertinya dia akan kembali ke trik lamanya, aku takut... .." 

Dia telah memberi tahu Vulcan untuk mengatasi masalah apa pun yang akan dia hadapi 
dengan kekuatan tanpa hambatan dengan percaya pada kekuatan guntur dan api yang dia 
miliki. 

Powell kecewa melihat Vulcan tidak mengikuti instruksi sepenuh hati yang telah dia 
berikan. 

'Dia mengikuti nasihat itu dengan cukup baik untuk sementara waktu, apakah sesuatu 
telah terjadi.... Aku benar-benar bisa mendengar kepalanya berputar mencari ide. Saya 
percaya bahwa saya telah memberitahunya dalam banyak kesempatan bahwa masalah 
langsung dapat ditangani dengan cara seperti itu, tetapi itu tidak akan memberikan 
dukungan apa pun dalam hal pertumbuhan jangka panjang... .. ' 

Segera ekspresi Powell menegang. 



Dia tidak pernah magang dengannya, tetapi untuk beberapa waktu sekarang hubungan 
antara Vulcan dan dia telah berkembang sebagai salah satu siswa dan guru. 

Vulcan dianggap sebagai satu-satunya hubungan untuk Powell karena dia, dengan penuh 
kesombongan dan kepercayaan diri, membajak maju sebagai satu-satunya anggota timnya 
sendiri, jadi sudah sepantasnya dia merasa sangat pahit tentang Vulcan yang mengambil 
jalan yang salah. 

Dia memikirkan Vulcan dengan cara itu untuk beberapa saat dan kemudian dia bergumam 
sekali lagi. 

"BAIK. Dia mungkin akan bangun sedikit jika saya meluangkan waktu dan memberinya 
pukulan yang bagus di sparring lain kali. Baik!" 

Powell percaya pada pepatah lama yang mengatakan bahwa memukul adalah obat yang 
baik. 

Sambil tersenyum kecil, dia memfokuskan kembali perhatiannya pada apa yang dia 
pelajari. 

Tidak menyadari apa yang dipikirkan Powell, Vulcan sibuk menulis sesuatu ke dalam 
sebuah buklet, dan memasuki dunia iblis dimensi Nurhark, sekali lagi. 

******* 

Lassium, adipati agung iblis dan pemimpin aliansi setengah raja iblis. 

Dia adalah 2 nd sejalan untuk helm dan telah hidup sebagai target penghormatan setan 
lain, namun ia telah merencanakan kudeta untuk mengambil posisi teratas dari dunia iblis 
sedangkan raja iblis itu dalam ketiadaan. 

Setan yang tak terhitung jumlahnya berpikir bahwa satu-satunya alasan baginya untuk 
merencanakan acara sebesar itu adalah karena dia memiliki ambisi yang tidak terkendali. 

Kekuatannya cukup kuat sehingga dia dengan mudah akan dinobatkan sebagai raja iblis di 
dunia iblis lain! 

Dengan kekuatan luar biasa seperti itu, yang tersisa sebagai 2 nd di garis kekuasaan dan 
tetap puas dengan itu adalah sesuatu yang tidak bisa terjadi sejauh karakteristik dunia iblis 
yang bersangkutan. 

Namun, alasan dibalik pembentukan aliansi setengah raja iblis oleh Lassium bukanlah 
untuk tujuan menggulingkan raja iblis. 

Sejauh alasan memulai perang adalah untuk membebaskan iblis dari penderitaan dan rasa 
sakit yang ditimbulkan oleh Raja Athilhu, dan bukan untuk tujuan kemajuan diri atau 
memuaskan keserakahannya akan kekuasaan. 



Dia tidak lagi bisa menutup mata mereka yang diperlakukan lebih rendah dari sekedar 
serangga oleh raja iblis. 

Dalam arti tertentu, Lassium tidak sesuai dengan karakteristik iblis biasa, namun secara 
paradoks, itulah alasan utama untuk memungkinkan pembentukan kekuatan anti-aliansi 
yang kuat saat ini. 

'Dunia iblis yang diperintah oleh Lassium, adipati agung, akan seperti... ..' 

'Jika itu dunianya, dunia saat ini akan menjadi tempat yang jauh lebih baik untuk 
ditinggali!' 

Setiap iblis, terlepas dari apakah seseorang berada di kelas iblis tinggi atau di kelas iblis 
rendah, berpikir sama, dan jumlah mereka yang berada di bawah pengaruhnya bahkan 
tidak dapat dihitung. 

Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa lebih dari 95 persen dunia iblis akan 
mendukungnya. 

Namun, untuk seorang pemimpin yang memimpin militer sebesar itu, dia memasang 
ekspresi tidak menyenangkan di wajahnya. 

Garis-garis dalam di dahinya, dan desahan yang konstan. 

Karena tidak dapat tetap stabil, dia berpindah-pindah di kamarnya, tanpa henti. 

Siapapun bisa melihat kondisi psikologisnya, diliputi kekhawatiran, kecemasan, dan 
kegelisahan. 

"Fiuh." 

Sambil menghela nafas lagi, dia dengan marah menggaruk lehernya dan duduk di kursinya. 

Dan dia terus mengungkap kekhawatiran yang tidak ada solusinya. 

'Apa yang harus saya lakukan.....' 

Lassium sangat mengetahui kekuatan raja iblis. 

Oleh karena itu, dia tahu bahwa keuntungan saat ini yang dia nikmati bukanlah seperti 
yang terlihat. 

Mayoritas dari pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya tidak berguna. 

Hanya ada 6 dari mereka, termasuk dirinya, yang bisa dianggap memiliki kekuatan 
bertarung yang sebenarnya. 

'Dan kemungkinan mengalahkan raja iblis dengan enam.... Bahkan tidak akan menjadi 2%. ' 



Kalau ada Al Farum, tangan kanannya, kemungkinannya naik 3 sampai 4 persen. 

Namun, dia hilang dalam aksi setelah dia ditangkap oleh penyusup misterius. 

Mengharapkan dia untuk hidup kurang realistis daripada mengharapkan kematian instan 
pada raja iblis. 

'Di atas itu .... Pikir itu hanya raja iblis, tetapi tidak menyadari bahwa dia memiliki bawahan 
yang cukup kuat untuk mengalahkan Al Farum, seorang diri .... Menambahkan itu ke 
kalkulus, peluang untuk menang jauh lebih rendah. Fiuh, apa aku tidak punya pilihan, 
selain menggunakan iblis kelas rendah sebagai barang buangan.... ' 

Garis yang lebih dalam terbentuk di dahinya. 

Perang yang dia mulai menciptakan dunia untuk kemajuan lebih banyak setan. 

Namun, ironisnya, untuk menang, dia harus menggunakannya sebagai barang yang bisa 
dibuang untuk mengambil kekuatan dari raja iblis. 

Tentu saja, bahkan itu tidak akan mengubah arah angin, tetapi karena situasinya terlihat 
begitu putus asa, dia tidak melihat adanya harapan untuk melakukan hal lain. 

Lassium menutup matanya rapat-rapat. 

'Seandainya kekuatanku dan kekuatan orang-orang yang menjagaku sedikit lebih kuat ....... 
maka akan mungkin untuk menjatuhkan Raja Athilhu dengan sedikit pengorbanan .......' 

Memiliki pemikiran seperti itu, Lassium dengan sedih tertawa. 

Meskipun itu adalah pikirannya, itu hanyalah harapan yang konyol. 

Hanya tersisa sekitar 3 minggu sebelum raja iblis kembali ke dunia iblis. 

Dengan sedikit keberuntungan, mungkin saja kepulangannya akan sedikit tertunda. 

Namun, bahkan jika itu masalahnya, sama sekali tidak ada kemungkinan bahwa anggota 
intinya, termasuk dirinya sendiri, akan mengembangkan peningkatan yang berarti. 

'Ha, saya pasti didorong secara mental. Bahkan memikirkan tentang pikiran yang sia-sia.... 
Hm? ' 

Dia tiba-tiba bangkit dari kursinya. 

Kemudian seolah-olah ada musuh yang mengganggu, dia memasang ekspresi serius dan 
dengan cepat pindah ke suatu tempat. 

Itu karena dia merasakan energi yang tidak dikenalnya. 



Energi yang terasa seperti keberadaan yang sederhana, mirip dengan energi iblis junior. 

Namun, dia menyadari bahwa itu bukanlah penyusup biasa karena bajingan itu telah 
mendekati jauh ke dalam kediamannya, dengan cara yang sangat berbeda, dan bahkan 
tanpa pengawalnya sendiri yang merasakannya. 

'Mungkin menyaingi aku... .. Inikah bajingan yang melancarkan serangan mendadak pada Al 
Farum!' 

Memiliki banyak pemikiran di kepalanya, Lassium berlari ke satu tempat di mana dia 
mengharapkan bajingan itu berada. 

Namun, penyusup itu langsung memperbesar kehadirannya, dan dengan kecepatan yang 
luar biasa, dia menjauhkan diri dan menyembunyikan kehadirannya lagi. 

Itu adalah trik yang luar biasa untuk membuat orang percaya bahwa dia telah terhapus 
dari dunia. 

Lassium menggertakkan giginya karena merasa marah dan malu karena dipermainkan. 

Namun, penyusup misterius itu sudah pergi, dan tidak ada lagi yang bisa dilakukan 
Lassium untuk saat ini. 

Lassium menempelkan ibu jarinya ke kepalanya untuk meredakan sakit kepala yang 
berdenyut-denyut, dan hendak kembali ke kediamannya. 

Namun, dia tidak punya pilihan lain, selain berhenti. 

"....!" 

Di sana, dia melihat roda gigi pelindung yang sangat bagus, tampak lebih unggul daripada 
yang dibuat oleh upaya gabungan dari pandai besi tertinggi dan penguasa iblis dari dunia 
iblis. 

Dan sebuah buku tak dikenal yang diletakkan dengan lembut di atasnya. 

Lassium dengan cepat menghampiri dan memeriksa barang-barangnya satu per satu, dan 
akhirnya dia membuka bukunya untuk melihat isinya. 

Dan dia terpesona, sekali lagi. 

"Uhm...." 

Dia sangat terkejut hingga dia bahkan mengeluarkan erangan yang bahkan tidak dia 
keluarkan selama dia memikirkan tentang pertempuran dengan raja iblis. 



Dia berdiri di sana untuk waktu yang lama seolah-olah dia telah diintai di tempat itu 
sebelum sadar, dan dengan cepat mengumpulkan item. 

Kemudian dia segera memanggil 5 anggota intinya. 

******* 

"Aku ... aku tidak percaya ini." 

"Siapa yang membawa ini... .." 

"Maksudku, bahkan ukurannya otomatis menyesuaikan dengan orang yang akan 
memakainya. Akan sangat sulit untuk mendapatkan harta karun seperti itu, kecuali makam 
raja iblis tua digerebek... .. " 

Mereka, kekuatan dunia iblis, bahkan tidak akan tersentak di situs sejumlah besar emas 
dan harta karun. 

Namun, bahkan bagi mereka, mereka tidak bisa berpura-pura tetap tenang saat melihat 
roda gigi pelindung yang terbuka di depan mereka. 

Mereka jauh lebih unggul dari, peralatan lain yang mereka miliki saat ini. 

Bagaimana mungkin mereka tidak kagum saat melihat bukan hanya satu, tapi enam 
peralatan yang menyaingi yang digunakan raja iblis Athilhu. 

Setelah melihat 5 iblis bereaksi dengan sangat bersemangat untuk beberapa saat, Lassium, 
adipati iblis besar berbicara. 

"Ada satu item lagi. Ini." 

Lassium menunjukkan buku itu kepada mereka, mengeluarkannya dari dadanya. 

Kemudian dia memberikan penjelasan tambahan kepada semua orang yang ingin tahu 
tentang mereka. 

"Ini adalah buku yang berisi esensi bagaimana memahami dan mengoperasikan sihir api. 
Aku tidak bisa mengatakan bahwa level yang dikandungnya lebih tinggi dari yang aku 
tahu.... Tapi aku juga tidak bisa mengatakan bahwa itu di bawahku. Menarik sekali karena 
jalur pembahasannya sama sekali berbeda dengan cara saya. Jika Anda mempelajarinya 
lebih dalam, itu pasti akan sangat membantu... Tentu saja itu tidak perlu dikatakan untuk 
Anda, semua. " 

"... ..!" 

Tidak ada yang bisa menutup mulutnya. 



Siapa Lassium. 

Bukankah dia iblis dengan kekuatan sekuat raja iblis manapun dalam sejarah. Hanya saja 
kecemerlangannya hanya diarsir oleh Raja Athilhu yang memiliki kekuatan yang belum 
pernah terjadi sebelumnya di sepanjang sejarah. 

Dari iblis seperti itu muncullah kata-kata itu. 

Itu adalah pernyataan pujian yang ekstrim, dan bahkan ekspresi itu tidak akan 
memberikan keadilan. 

Namun, itu bukanlah akhirnya. 

Komentar yang lebih mengejutkan terus berlanjut. 

"Saya tidak tahu siapa yang memberikannya kepada saya. Pasti salah satu dari Anda, di sini. 
Hanya kamu yang bisa mengelabui indraku, betapapun singkatnya, meski jaraknya cukup 
jauh.... Saya hanya tidak tahu mengapa orang yang bertanggung jawab menyembunyikan 
identitasnya. Jika masalah ini tidak mendesak, saya ingin mengetahuinya dengan berbicara 
kepada Anda masing-masing, secara mandiri. Juga penasaran di mana Anda 
mendapatkannya. Tapi bukan itu yang penting sekarang. " 

"... .." 

"Saya menunjukkan penghargaan saya kepada salah satu dari Anda yang berpura-pura 
tidak mengetahuinya. Bahkan saya, yang telah mengatakan bahwa saya bahkan akan 
memberikan hidup saya untuk mengubah dunia iblis saat ini, dan itu untuk iblis, tidak 
dapat membagikan semua yang saya miliki, tetapi ini telah membangunkan saya dari 
kebodohan saya. Fiuh. Saya benar-benar malu. Ini sangat memalukan. " 

Menyelipkan. 

Dari dadanya, buku lain dikeluarkan segera setelah dia selesai berbicara. 

Lassium berbicara lagi. 

"Ini adalah buku yang berisi sihir ledakan raja Yan milikku." 

".....Apa!" 

Artinya, itu artinya! 

"Mulai sekarang sampai raja iblis kembali, aku akan berbagi semua milikku denganmu. 
Tanyakan apakah Anda ingin belajar. Saya akan menjelaskan apa pun yang saya bisa. Juga, 
saya akan membagikan buku yang tidak dapat diidentifikasi dan perlengkapan pelindung 
ini. " 



"Adipati Agung, Lassium... ..!" 

Setiap iblis yang ada di sana berseru. 

Dan mereka lebih tergerak oleh itu. 

Keserakahan iblis berlipat ganda dalam puluhan, ratusan sehubungan dengan manusia 
biasa di dunia bawah. 

Oleh karena itu, sangat jarang, mungkin, satu dari seratus setiap saat ketika satu iblis akan 
mengajarkan keterampilannya sendiri kepada orang lain, dan sama baiknya untuk 
mengatakan bahwa tidak akan pernah ada kasus di mana seseorang akan mengajarkan 
segala sesuatu tentangnya kepada orang lain. . 

Namun, apa yang dikatakan Lassium adalah bahwa dia bersedia untuk mengajarkan 
keterampilan utamanya, bukan kepada murid-muridnya, tetapi kepada bawahannya tanpa 
imbalan apa pun. 

Mereka bisa merasakan kemurahan hati dan ketulusan Lassium, sang Adipati Agung, dan 
kebenciannya yang mendalam terhadap raja iblis, sekaligus. 

Dan tidak bisa menahan perasaan mereka, masing-masing berbicara satu demi satu. 

"Saya tidak cukup, tapi saya akan membagikan semuanya juga!" 

"Aku juga akan melakukan hal yang sama! Aku akan membagikan empat keterampilan sihir 
tabu saya... .. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Saya juga....." 

Enam iblis telah bersatu bahkan menghancurkan penghalang sifat egois dan keserakahan 
yang ekstrim sebagai iblis. 

Begitulah cara mereka dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dalam waktu singkat karena 
faktor sinergi yang bahkan tidak dapat diantisipasi oleh Vulcan. 

Untungnya juga, kembalinya raja iblis ditunda dari jadwal semula, jadi itu situasi yang lebih 
menguntungkan bagi mereka. 

Namun, raja iblis tidak akan selamanya meninggalkan wilayahnya sendiri. 

"Hmm, aku kembali. Duniaku yang indah. " 

Sudah tepat 50 hari sejak Vulcan memberikan hadiah. 

Raja iblis Athilhu telah kembali ke dunia iblis. 



Chapter 176 
Bab 176 Bab 52. Bukti Neraka 

Raja iblis Athildhu menghirup udara dari dunia iblis yang dia pimpin. 

Setelah keluar dari tempat rahasia yang hanya dia ketahui, dia meringis ketika dia hendak 
memanggil bawahannya. 

Itu karena dia tidak bisa merasakan satu energi iblis. 

Mereka tidak berguna sebagai serangga karena mereka bahkan tidak bisa menahan mereka 
sendiri, tetapi dia membiarkan mereka tetap hidup, berpikir bahwa lebih baik memiliki 
mereka di sekitar daripada tidak. Namun, tidak satupun dari mereka terlihat seolah-olah 
mereka sudah gila, mungkin, seolah-olah mereka tidak tahu lagi tempat mereka. 

Athildhu sudah frustasi karena tidak menyadari pencapaian magis yang diinginkannya. 

Bahkan di saat normal, dia dikenal karena keburukannya yang kejam dan tidak 
berperasaan, dan ini menyebabkan dia segera menggerutu dengan nada tajam. 

"Di mana para idiot ini, apa yang sebenarnya terjadi... .Hm?" 

Raja Athildhu sedang memikirkan tentang bagaimana cara menghukum orang-orang yang 
meninggalkan tempat mereka. 

Penghargaan atas kemampuan indranya, dia mampu merasakan kumpulan 6 energi yang 
kuat. 

Mereka dianggap sebagai iblis terkuat di dunia di sampingnya, dan mereka biasanya akan 
berpatroli di area yang mereka pimpin. 

Raja Athildhu merasa menarik bahwa mereka menunggunya di sana, di depan kastil raja 
iblis. 

Selain itu, bukan hanya mereka yang ada di sana. 

Itu agak jauh. 

Sejumlah iblis yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya dalam lingkaran besar, 
menempatkan di mana dia berdiri sebagai pusatnya. 

Raja Athildhu membuat suara tawa kering saat dia merasakan kehadiran iblis yang tak 
terhitung jumlahnya, seolah-olah semua iblis dari dunia iblis telah diseret ke sana. 

"Kkkkkk, mereka tidak akan...." 



Seperti lich iblis terkutuk, mata Raja Athildhu kosong dan hampa. 

Dan di mata itu, bola mata biru tua menyala seperti bola api. 

Setelah mengatupkan rahangnya, dia membuka kantong spasial dan mengeluarkan tongkat 
panjang dengan bola hitam di atasnya. 

Kemudian dia dengan cepat pindah ke tempat enam iblis berkumpul. 

Anda telah datang. 

"Ha, hahahah! Kamu, kamu pasti gila. Harus! Anda benar-benar sudah gila! Krrrrrahh! " 

Raja Athildhu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar adipati agung Lassium, yang 
biasanya menyapanya dengan sangat hormat, berbicara kepadanya. 

Dia juga tahu betul bahwa mereka, yang berada di depannya dilengkapi dengan roh 
pejuang pembunuh, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya yang dipersiapkan dari 
kejauhan juga tidak ada di sisinya. 

Itu adalah situasi yang sangat berbahaya karena tampaknya mereka bisa mengarahkan 
pedang, tombak, dan sihir mereka ke arahnya, sekaligus. 

Namun, Raja Athildhu acuh tak acuh seolah-olah semuanya adalah permainan anak-anak. 

Faktanya, itu adalah sisi dari aliansi setengah raja iblis yang sangat gugup dari senyum 
pembunuh rahasia yang Raja Athildhu kenakan, dan itu jelas merupakan bukti betapa 
terkenalnya kejahatannya di zaman biasa. 

Tiba-tiba tawanya yang panjang dan gila berhenti. 

Wah! Saat Raja Athildhu menghembuskan lapisan es seperti energi, dia berbicara dengan 
gaya biasa. 

"Yah... .Aku juga tidak tertarik untuk mengetahui mengapa kamu memberontak. Lagipula, 
semua bajingan iblis adalah satu. " 

"Jangan salah. Aliansi setengah raja iblis dibentuk bukan oleh keputusanku. Itu terjadi 
karena setiap iblis telah meninggalkanmu... .. " 

"Ah, cukup. Alasan bisa dibuat dengan mudah. Jadi, tidak tertarik bagaimanapun Anda ingin 
mengatakannya... Baiklah. Apakah kamu pikir kamu punya kesempatan? " 

"......" 

Tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengepalkan tinjunya, Duke Lassium yang 
hebat mengeluarkan sihir ledakannya dari raja Yan. 



Raja Athildhu tertawa terbahak-bahak ketika anggota kunci dari aliansi setengah raja iblis 
melakukan yang terbaik untuk menarik sihir terkuat yang bisa mereka kumpulkan, 
mengikuti Lassium. 

"Haha, yah... aku pasti terlihat sangat lemah. Juga, di mana Al Farum, saya tidak melihatnya 
di mana pun... Dan apakah mereka, tembok setan itu, mengawasi dari luar sana? " 

"Mereka di sini hanya untuk menyaksikan sejarah. Cukup hanya kami untuk 
menyingkirkanmu. Sebenarnya, saya sangat penasaran. Apa yang sedang dilakukan 
bawahan Anda, yang telah menyerang Al Farum, dan di mana dia? " 

"Apa yang kau bicarakan....." 

"Tidak, tidak perlu. Lagipula kau tidak punya niat untuk mengatakannya. " 

"Bajingan! Beraninya kau memotong aku! " 

"Tunggu saja. Aku akan memotong hidupmu juga. " 

"Ha, kamu akan apa, beraninya kamu...." 

Bahkan sebelum Raja Athildhu selesai berbicara, Lassium melesat seperti bola meriam. 

Dan Raja Athildhu mengangkat stafnya untuk memblokir kesibukannya. 

Dibawa oleh tongkat, energi iblis dalam jumlah yang luar biasa membentuk tembok besar, 
di antara mereka. 

Itu adalah dinding es yang tampaknya lebih kuat dari elemen logam mana pun di dunia. 

Namun, tanpa mengurangi kecepatannya, Lassium bergegas menuju Raja Athildhu untuk 
mendekat. 

Pada tubuhnya yang berubah menjadi merah api seolah-olah logam cair panas mendidih 
telah dituangkan ke seluruh tubuhnya, lima anggota yang tersisa menempatkan buff api 
padanya. 

Seperti komet yang akan meledak saat memasuki atmosfer. 

Saat dia menabrak dinding es Raja Athildhu, seluruh dunia iblis terguncang dengan ledakan 
yang sangat keras. 

Kwaaang! 

****** 

'Luar biasa......' 



Mengenakan pakaian putih, Vulcan berada di tengah-tengah pasukan aliansi setengah raja 
iblis saat dia menyaksikan. 

Meskipun mereka sangat jauh sehingga apa yang bisa dilihat oleh iblis biasa hanyalah 
kehancuran, Vulcan yang memiliki tubuh dewa mampu melihat detail yang tepat dari 
gerakan mereka. 

Itulah mengapa dia semakin terpesona. 

Bentrokan 7 yang sangat kuat dengan minimal 1.200, dan lebih dari 1.400 untuk yang 
terkuat! 

Adegan dari kekuatan pamungkas yang bertarung dengan hidup mereka adalah kejadian 
yang sangat langka bahkan di Babak 3, tanah para dewa sejati. 

Selain itu, melihat anggota kunci dari aliansi setengah raja iblis melakukannya dengan baik 
membuatnya berseru dengan lebih banyak penghargaan .. 

'Tentu saja, peralatan yang kuberikan pada mereka pasti lebih baik daripada milik mereka. 
Setiap orang memakai apa yang saya berikan kepada mereka. Dan... .. Aku tidak bisa 
berharap semuanya akan mencapai level yang lebih tinggi dalam periode 50 hari. Saya 
tidak bisa membayangkan hasil seperti itu.... ' 

Vulcan memasang wajah untuk mengatakan bahwa itu terlalu luar biasa karena dia 
menyaksikan anggota kunci dari aliansi setengah raja iblis yang telah menaikkan level 
mereka sebanyak 10 dan bahkan 20, pada titik tertinggi. 

Sejak dia bertemu Belzeram di Babak 2, dia merasa bahwa sebagian besar iblis 
mengkhususkan diri dalam teknik yang berhubungan dengan api, dan mereka memiliki 
potensi besar di bidang itu. 

Oleh karena itu, dia memberikan buku apinya sendiri kepada Lassium, berpikir bahwa itu 
mungkin akan sedikit membantu mereka, jika mereka menjadi tercerahkan di atas api. 
Namun, dia tidak mengharapkan peningkatan sebanyak ini. 

'Benar-benar luar biasa. Astaga, jika aku tidak melenyapkan Al Farum, sisi aliansi setengah 
raja iblis bisa menjadi lebih menguntungkan.... ' 

Faktanya, kemajuan akut dari Duke Agung Lassium berada pada rencana yang berbeda 
yang bahkan mereka tidak dapat mempercayainya. 

Setiap orang memiliki kemampuan luar biasa yang cukup untuk menyatakan diri mereka 
sebagai raja dunia iblis, dan mereka semua terspesialisasi dalam api. 

Mereka mampu tumbuh dengan cepat dari sinergi yang terbentuk saat mereka berdiskusi 
dan berbagi semua pemahaman masing-masing untuk pertama kalinya dalam proses 
pelatihan di dunia iblis. 



Setelah memanfaatkan sepenuhnya waktu terburu-buru yang mereka miliki, mereka 
mampu mengatasi tembok yang telah menjadi penghalang bagi perkembangan mereka 
melalui pelatihan berulang, dan akhirnya memasuki zona secara keseluruhan. 

Meski belum berhasil mengatasi tembok secara total, itu bisa dibilang prestasi yang ajaib 
karena masa pelatihannya baru 50 hari. 

Selain itu, mereka sekarang dilengkapi dengan peralatan yang belum pernah mereka miliki 
sebelumnya, memungkinkan mereka untuk memiliki kepercayaan diri yang baru, dan 
seolah-olah mereka adalah iblis yang sama sekali berbeda dari 50 hari yang lalu, mereka 
bertarung melawan raja Athildhu dengan sikap baru. 

Chuuunnng! 

Whirrrrl. 

Kwaaaang! 

Raja Athildhu mengeksekusi sihir Neraka Pembeku yang terus menerus memuntahkan 
udara beku dan melumpuhkan mobilitas musuh. 

Namun, tiga adipati iblis bekerja sama dengan menggunakan api neraka ke tanah yang luas 
dan menetralkannya. 

Kemudian raja iblis memanggil golem es, setinggi 100 meter dan dilengkapi dengan pedang 
dan perisai, untuk menyerang para bangsawan iblis. 

Namun, ia dikalahkan oleh naga api dan burung api yang dipanggil oleh dua bawahan 
utama Lassium. 

Memanfaatkan momen di mana sihir kuat raja Athildhu dinetralkan, Lassium, sang adipati 
agung, melesat dalam kecepatan yang luar biasa. 

Melihat dia terlempar saat dia membawa buff api lima iblis di punggungnya, raja Athildhu, 
mengertakkan gigi, dengan cepat mengulurkan lengan kirinya dan menunjuk ke Lassium. 

Pudeuk Kwaddddeuk. 

Bunga kematian, terbentuk di ruang hampa udara dingin. 

Pedal tajam mereka ditembakkan untuk menekan pendekatan Duke Agung Lassium, tetapi 
mereka semua dihancurkan oleh tinju, lengan, dan sikunya yang terayun dengan keras. 

Seperti bison pemarah yang marah, dia bergegas menuju raja iblis. 

Satu per satu, setiap iblis tingkat tinggi dari aliansi setengah raja iblis berseru, dan bahkan 
iblis junior yang tidak tahu apa-apa juga bersorak pada saat itu. 



Namun, itu tidak berarti bahwa raja iblis berada dalam situasi yang sangat tidak 
menguntungkan. 

Dia sudah berhasil menjauhkan diri sementara adipati agung Lassium mendorong bunga 
kematian, dan situasinya juga telah kembali ke keadaan semula. 

Namun, raja Athildhu yang baru saja menghindari situasi bencana tidak merasa lebih baik. 

Faktanya, dia akan mengamuk karena dia tidak bisa menenangkan dirinya dari frustrasi 
yang semakin meningkat. 

'Bagaimana! Bagaimana kecoak itu bisa bertahan melawan sihirku! ' 

Dia tidak bisa memahaminya. 

Sebaliknya, dia tidak bisa menerimanya. 

Dia mengira mereka hanya sedikit di atas iblis tingkat kecoa. 

Tentu saja, dia mengenali keahlian adipati agung Lassium, namun dengan itu, dia tidak 
dapat membayangkan dirinya hanya setara dengan enam gabungan itu. 

Ini jelas bukan masalahnya. 

Mereka tidak pernah memiliki kemampuan, atau keterampilan yang dibutuhkan untuk 
menahan sihirnya. 

Bahkan 1 tahun yang lalu, kekuatan gabungan dari tiga adipati iblis tidak dapat 
menetralkan sihir neraka yang membekukannya. 

Kedua pelayan dekat Lassium, juga, jauh lebih lemah dari golem es yang dia panggil. 

Namun, jangan sekarang. 

Seolah-olah mereka benar-benar berbeda dari sebelumnya, kelima iblis itu menetralkan 
serangannya dengan semangat juang yang tak pernah mati. 

Dan tanpa memberinya waktu untuk pulih, Adipati Agung Lassium terus mendekatinya 
dengan arogansi. 

Kekuatan mereka begitu kuat sehingga bahkan raja iblis, yang terkuat di dimensi Nurhark, 
merasa terancam, dirinya sendiri. 

Dia merasa seolah-olah dia salah dan bertarung melawan enam raja iblis api yang datang 
untuk menyerangnya dari dimensi iblis lain. 

Dan itu bukanlah akhirnya. 



Satu entitas lain yang menolak untuk menunjukkan dirinya sejak awal. 

Al Farum, tangan kanan Adipati Agung Lassium. 

Selama dia memperhatikan Al Farum, raja iblis selalu harus mengangkat antenanya dan 
bersiap untuk serangan mendadak. 

'Tidak tahu kapan bajingan itu akan muncul dan menyerang, dengan cara mana ... Tidak 
bisa menurunkan penjagaanku bahkan di tengah pertarungan!' 

Tentu saja, raja Athildhu tidak perlu memiliki kekhawatiran seperti itu. 

Bagaimana mungkin Al Farum yang telah terbunuh di tangan Vulcan muncul dan 
melancarkan serangan. 

Namun, tanpa mengetahuinya, dia terus berasumsi bahwa Al Farum akan muncul dan 
menyerang, sementara itu dia terlibat dalam pertarungan melawan enam iblis besar. 
Akibatnya, dan bagaimanapun sedikit, pertarungan itu bergerak untuk mendukung pihak 
aliansi setengah raja iblis. 

Kapasitas mental dan indera Raja Athildhu sedang disebarkan ke arah lawan yang tidak 
ada. 

Tidak dapat fokus karena itu, dia didorong dan kehilangan posisinya. 

Tentu saja, anggota utama dari aliansi setengah raja juga prihatin dengan bawahan raja 
iblis yang seharusnya melancarkan serangan mendadak ke Al Farum. 

Namun, tidak seperti raja iblis yang menghapusnya, mereka tidak terlalu fokus terhadap 
raja iblis, sementara tidak membiarkan penjaga mereka turun sama sekali. 

Itu karena mereka tidak cukup kuat untuk merasa nyaman memikirkan musuh yang tak 
terlihat saat bertarung melawan raja iblis Athildhu. 

"Oh, oh, pihak Duke Agung Lassium menang!" 

"Wow! Apakah era baru akan segera dimulai! " 

"Yah, tidak bisa memastikan, jadi yang terbaik adalah terus menonton untuk saat ini ...." 

Saat pertarungan berlangsung dengan baik, iblis menjadi sangat bersemangat seolah-olah 
mereka sedang menunggu perayaan. 

Vulcan, yang diam-diam menonton pertarungan di tengah-tengah mereka, juga berpikiran 
sama. 



Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, raja iblis Athildhu, yang berada di level 
1.407, tidak tampil sebaik yang diperkirakan Vulcan, sementara aliansi setengah raja 
tampil dalam kolaborasi mereka. 

Mereka menunjukkan kerja tim yang tidak bisa terjadi kecuali mereka pada akhirnya saling 
percaya. 

Karena Vulcan tidak mengharapkan penampilan seperti itu dari enam iblis yang sangat 
bangga, dia kagum dengan apa yang dia saksikan. 

'Apakah Lassium seorang pemimpin yang hebat sehingga dia menyatukan semua orang ... 
Bahkan ketika dia dipindai, itu mengembalikan banyak karakteristik seperti memiliki 
karisma, cerdas, baik hati yang tidak selaras dengan menjadi iblis.... Dia benar-benar hebat. 
' 

Vulcan tersenyum saat dia menyelesaikan pikirannya. 

Melihat raja iblis kalah membawa kegembiraan baginya. 

Itu adalah situasi yang jauh lebih baik sehubungan dengan menyelesaikan misi karena dia 
mungkin tidak harus terlibat langsung dalam pertempuran satu lawan satu dengan raja 
iblis, jadi dia bahkan ingin mendukung Lassium. 

'Lassium yang lebih kuat juga menjadi beban.... Akan sangat bagus jika raja iblis mau 
bekerja lebih keras dan membawa Lassium bersamanya. Melihat dia menggertakkan 
giginya, dia mungkin tidak akan pergi sendiri dan membawa dua atau tiga orang 
bersamanya.... Biar aku lihat bagaimana hasilnya. ' 

Vulcan dengan tenang menyaksikan raja iblis kalah dari kejauhan. 

Namun, kata-kata yang akan mengguncang ketenangannya keluar dari mulut raja Athildhu. 

"Krraaahk! Kamu bajingan kecil! Kamu berani melawan aku, kamu yang bahkan belum 
pernah melihat neraka! " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu adalah teriakan gemuruh yang menggema 
bahkan di tempat Vulcan berada. 

Karena itu cukup keras untuk beberapa iblis junior yang lemah kehilangan akal sehat 
mereka, setiap iblis memasang ekspresi prihatin. 

Mereka merasa bahwa raja iblis masih memiliki kekuatan cadangan yang cukup untuk 
bertarung. 

Vulcan, yang berada di tengah-tengah mereka, juga terlihat khawatir. 

Namun, alasan dia membuat ekspresi seperti itu berbeda dari iblis lainnya. 



Neraka yang sebenarnya. 

Sebuah pencarian tersembunyi yang dilemparkan padanya tanpa petunjuk apapun. 

Dia akhirnya menemukan petunjuk tentang apa itu. 



Chapter 177 
Bab 177. Bukti Neraka (2) 

'Pasti.... Itu adalah pendekatan yang tepat untuk berpikir bahwa buktinya ada di antara iblis 
tingkat tinggi! ' 

Meski butuh upaya ekstra merepotkan dengan melancarkan serangan mendadak ke Al 
Farum, pendekatan itu tidak buruk karena membuahkan hasil yang bagus. 

Vulcan membuat tinju erat saat dia mengangguk. 

Sekarang bukti dari neraka yang sebenarnya, dunia iblis dari dunia iblis, ditemukan, yang 
dibutuhkan hanyalah menyelesaikannya dengan pemikiran itu. 

"......." 

Namun, saat dia berpikir dengan hati-hati, Vulcan menyadari bahwa masalahnya tidak 
semudah yang dia pikirkan. 

Pertama, dengan memecahkan kode apa yang raja iblis katakan, jelas bahwa iblis lain tidak 
tahu tentang 'neraka yang sebenarnya'. 

Dia mengatakan bahwa mereka tidak mengalami neraka yang sebenarnya yang 
menyiratkan bahwa Athildhu adalah satu-satunya yang pergi ke sana dan kembali. 

Kemudian setelah mencegah raja iblis kehilangan, informasi itu harus dikeluarkan darinya. 

Tapi apakah itu mungkin? 

Menjadi level 1.407, Raja Athildhu lebih kuat dari Rock Seager yang telah mendorongnya 
ke jurang keputusasaan. 

Kemungkinan mengekstraksi informasi dengan menjaga bajingan tersebut tetap hidup.... 

'Apakah ada kemungkinan seperti itu?' 

Dia sangat pesimis. 

Pada saat yang sama, dia tidak bisa hanya duduk dan melihat raja iblis dihancurkan. 

Sebuah quest level A adalah quest biasa yang mudah yang dapat diselesaikan suatu hari 
nanti, bahkan jika itu tidak diselesaikan saat ini. 

Namun, pencarian tersembunyinya berbeda. 



Itu adalah kesempatan berharga langka yang diberikan kepadanya untuk pertama kalinya 
dalam beberapa ratus tahun. 

"Ah, aku jadi gila, sialan." 

Akhirnya, Vulcan meremas kepalanya karena frustrasi, tidak dapat melakukan apapun. 

Kwakwakwwwang! 

Shoook. 

Aaaaaahk. 

Sementara itu, pertempuran berlanjut dengan sengit. 

Ketika Raja Athildhu menjerit keras, tampaknya pertempuran itu menguntungkan dia, 
tetapi dengan kepemimpinan metodis Lassium, para anggota kunci mengatur ulang, dan 
sekali lagi mereka mulai memberikan tekanan. 

Akibatnya, kredit untuk aliansi setengah raja iblis melihat gigi seperti kerja tim, dan 
memberikan perlindungan satu sama lain, raja iblis menjadi lebih lemah dan bahkan tidak 
dapat mengambil nyawa siapa pun. 

Multitasking yang luar biasa dan sihir terkontrol yang disetel dengan baik yang dia 
gunakan untuk membingungkan anggota kunci lawan telah kehilangan kemahirannya, dan 
kekuatannya juga telah berkurang. 

Itu adalah bukti bahwa energi iblis yang tampaknya tidak memiliki batas semakin habis. 

Tentu saja, para anggota kunci, lawan yang melawannya, juga lelah, tapi kondisi mereka 
lebih baik, betapapun kecilnya itu. 

Dan celah yang sangat kecil yang diciptakan oleh perbedaan itu. 

Mengambil keuntungan dari pembukaan itu, salah satu serangan halus duke demon telah 
berhasil. 

Kwaaang! 

Krrruggh! 

Sementara semua adipati disibukkan dengan bertahan melawan serangan neraka Ahildhu, 
salah satu adipati mengambil risiko ekstra dan mengeksekusi sihir tipe api. 

Meskipun tidak dapat menyebabkan kerusakan besar, itu menyebabkan dia kehilangan 
keseimbangan untuk sementara, tapi itu sudah cukup. 



Tak melewatkan kesempatan itu, Lassium dengan mata hawkish menerobos ke arah 
Athildhu dalam waktu yang singkat itu. 

Dan keduanya, yang sedang menonton, memikirkan hal yang persis sama pada saat 
bersamaan. 

'Tidak!' 

'Tidak!' 

Itu adalah momen pertama di mana Vulcan dan Raja Athildhu berbagi pemikiran yang 
sama, dan itu juga pertama kalinya Vulcan terlibat di medan pertempuran. 

Pazzzzz! 

"Krrr... Apa ini!" 

Satu sambaran petir yang jatuh ke arahnya. 

Lassium sempat terkejut karena ia mendapat serangan yang sama sekali berbeda dari yang 
ia antisipasi. 

Dan itu bukanlah akhirnya. 

Pazzzz! 

Kooong! 

Pazzzzzzz! 

Lassium, yang mendekati raja iblis, dengan marah mundur karena penangkal petir yang 
jatuh karena tampaknya tepat ditujukan padanya, dan setelah berkumpul kembali, Raja 
Athildhu segera mengayunkan tongkatnya dan membuat zona beku di sekitar Lassium. 

Dia tidak tahu milik siapa petir pendukung itu berasal, tetapi dia berpikir bahwa dia ingin 
bekerja dengannya, terlebih dahulu. 

Responsnya cukup gesit dan akurat sehingga Lassium tidak punya pilihan selain mundur, 
menerima serangan. 

Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, dia memuntahkan kata-kata vulgar, 
tidak mampu mempertahankan ketenangannya. 

"Brengsek, kamu benar-benar punya trik tersembunyi!" 

Ucapan itu ditujukan kepada orang yang menyerang Al Farum secara diam-diam. 



Tentu saja, Raja Athildhu sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan, dan karena itu 
mengabaikan komentar-komentar itu saat anjing menggonggong, perkelahian pun terjadi 
lagi. 

Vulcan menghela nafas lega saat dia melihat semuanya. 

Dia belum dapat memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya, tetapi dia merasa raja 
iblis tidak bisa mati di sana. 

'Baiklah, biarkan aku berpikir lebih banyak. Masih terlalu dini untuk memutuskan.... Apa!' 

Vulcan berharap pertarungan akan tetap seimbang. 

Tapi, tidak seperti pemikirannya, Raja Athildhu sekarang maju melawan kekuatan aliansi 
setengah raja iblis. 

Mereka cukup seimbang, tetapi karena aspek psikologis, Raja Athildhu telah didorong 
mundur. 

Dari situasi seperti itu, raja iblis merasa lebih nyaman, percaya bahwa sekutu telah muncul, 
tetapi di sisi lain, semua anggota aliansi raja iblis setengah tidak bisa membantu, tetapi 
pikirkan tentang iblis tak dikenal yang telah menyerang Al Farum, karenanya gelombang 
pertarungan telah berubah. 

Krrrraaahk! 

Dan akhirnya, setelah menempatkan kutukan pada salah satu dari dua bawahan setia yang 
bertarung melawan golem, raja iblis membunuhnya dengan serangan sihir lanjutan. 

Keseimbangan 6 vs 1 yang dicocokkan secara merata sekarang telah benar-benar hancur, 
dan alirannya telah berpihak pada raja iblis. 

"Krrrraaah! Lihatlah dirimu, sekarat bahkan tanpa menguras seluruh energiku! Itu 
membuatku tertawa! Kamu, lima, juga akan mati, akan robek oleh tanganku! " 

Kwaaang! 

Namun, situasinya, sekali lagi, berubah dengan membingungkan. 

Tiga bidang api jatuh ke arah raja iblis. 

Meskipun tidak tahu terbuat dari apa, itu adalah sihir mengerikan yang menyebabkan 
dampak mengerikan karena berat, putaran, dan kecepatan mereka yang luar biasa. 

Dia biasanya akan mempertahankannya dengan mudah meskipun mungkin ada beberapa 
keraguan, tetapi dia, bagaimanapun, disibukkan dengan mencoba mengalahkan lima iblis. 



Tiga serangan sihir yang sangat tepat waktu menyebabkan kerusakan besar pada raja iblis, 
dan ekspresi wajah Lassium, adipati agung, dan iblis lainnya menjadi lebih cerah. 

"Sekarang! Semuanya serang! " 

Lassium, juga, bukanlah seseorang yang tidak bisa membiarkan kesempatan besar berlalu 
begitu saja, dan dia memerintahkan semua anggota kunci untuk menyerang tanpa 
mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri. 

Namun, sihir yang dimulai tidak berhenti di situ. 

Pazzzzz. 

Pazzzzz. 

Pazzz! 

Seolah ingin melindungi raja iblis, rangkaian petir jatuh dengan licik. 

Sudah terlalu berlebihan untuk mengabaikan neraka yang membekukan dan golem yang 
belum dibatalkan, jadi pihak Lassium merasa akan terlalu berbahaya untuk mengambil 
sihir petir selain yang menyebabkan mereka kehilangan waktu terbaik mereka. Kemudian 
mereka mengutuk bawahan setia raja iblis yang menggunakan sihir petir sambil 
menyembunyikan keberadaannya. 

"Terkutuklah oleh dewa iblis, dasar bajingan!" 

"Dasar bajingan kotor, jatuh ke Asgard!" 

"Tidak lebih baik dari binatang buas, kamu bajingan!" 

Bukan hanya pihak Lassium yang marah. 

Raja iblis, juga, memuntahkan kata-kata kasar pada sekutu tersembunyi aliansi raja iblis 
setengah yang dia pikir telah menyerang At Farum. 

"Kau memainkan tipuan sedemikian rupa sehingga memberontak tidak cukup, kau tidak 
lebih baik dari bajingan kecoak! Tidak lebih baik dari anjing lumpur, bajingan! " 

Dan Vulcan, sekali lagi, menghela nafas lega saat menerima semua bahasa vulgar itu. 

Vulcan secara tidak sadar menyela dirinya sendiri secara seri karena dia tidak ingin raja 
iblis memusnahkan sisi Lassium tanpa mengambil kerusakan apa pun, tetapi pada saat 
yang sama, dia juga tidak ingin situasi yang berlawanan terjadi. 

Saat itulah dia merasa khawatir bahwa lokasinya mungkin terungkap karena dia telah 
menyerang seperti neraka tanpa memikirkan langkah selanjutnya. 



Namun, mereka terlalu sibuk mengeluarkan kritik mereka tentang kebingungan baru-baru 
ini, dan tampaknya tidak menemukan Vulcan. 

Selanjutnya, daripada terus bertarung, mereka sepertinya telah memasuki fase tenang, dan 
Vulcan cukup senang dengan situasi itu. 

'Oke, tetap tenang seperti itu sebentar lagi. Jadi, saya bisa mengatur pikiran saya. ' 

Vulcan terus memutar kepalanya di tengah kerumunan iblis yang gelisah. 

Dan tidak bisa merasakan tipuan Vulcan bahkan jika itu dalam mimpi mereka, kedua belah 
pihak mengeluarkan bahasa vulgar baru dan kreatif dalam mengkritik satu sama lain tanpa 
henti. 

"@ & ## [email dilindungi] !" 

"% @@ $ ^ $ #!" 

Sudah sekitar lima menit sejak mereka mengutuk dengan bahasa yang tidak ingin diulangi 
oleh siapa pun. 

Namun, tidak ada yang berubah. 

Musuh mereka masih hidup, dan kartu rahasia yang dipegang masing-masing juga, tidak 
menampakkan dirinya sambil terus menyaksikan situasi berkembang. 

Pada akhirnya, situasinya adalah tidak ada pihak yang pasti bisa menjamin kemenangan. 

Dan dari sudut pandang raja iblis Athildhu, situasi seperti itu tidak bisa dipercaya. 

Siapa dia. 

Dia adalah raja iblis yang berdiri di puncak dunia iblis besar dari dimensi Nurhark. 

Dia bukan hanya raja iblis biasa, tetapi sebagai raja iblis terbesar sepanjang masa yang 
memiliki kekuatan terkuat yang pernah ada. 

Dia harus melanjutkan pertempuran dengan peluang hanya 50/50, bahkan peluang 80/20? 

Itu tidak akan pernah terjadi. 

Itu tidak bisa diizinkan oleh standar dan harga dirinya! 

"Harus mendapat bantuan dari mahkota." 

Dia akhirnya memutuskan dengan tegas. 



Meskipun menggunakan teknik sihir yang hebat berarti kehilangan banyak energi iblis 
yang telah dia kumpulkan dengan susah payah, tetapi tidak ada yang akan menjadi tragedi 
yang lebih besar daripada kehilangan nyawanya dalam upaya untuk melestarikannya. 

Dan jika dia bisa menghabisi mereka yang hadir disana, Al Farum, yang bersembunyi tidak 
akan menjadi masalah sama sekali, nanti. 

'Energi iblis yang menyebar dapat dikumpulkan lagi. Oke, saya seharusnya 
menggunakannya lebih cepat. Saya bisa kehilangan lebih banyak jika saya bertindak 
dengan terlalu banyak keserakahan. Saya tidak bisa lagi mengambil risiko! ' 

Setelah menyelesaikan pikirannya, Raja Athildhu meningkatkan energi iblisnya. 

Tulang hitamnya, yang bersinar, berderak sebagai tanda yang tidak menyenangkan, dan 
sebagai tanggapannya, aliansi setengah raja iblis juga bersiap untuk terlibat. 

Dan tanpa ragu-ragu, mereka bergegas menuju raja iblis. 

Mereka menginginkan kemenangan cepat sebelum sihir apapun keluar dari tongkat raja 
iblis. 

Namun, itu bukanlah tongkat dimana energi raja iblis dikumpulkan. 

Itu adalah mahkota emas yang ditempatkan di kepala tengkoraknya. 

Energi iblis langsung tersedot ke dalam batu permata hijau yang ditempatkan di tengah, 
dan kemudian menyebar kembali dengan gerakan yang sama. 

Whirrrrrl. 

Dan setelah itu, tidak ada iblis, termasuk adipati agung Lassium, yang bisa menggerakkan 
tubuh mereka. 

Itu adalah senjata rahasia terkuat yang hanya bisa digunakan dengan mengonsumsi 30 
persen energi iblis melalui harta karun nomor 1, 'mahkota iblis sejati'. 

Raja dari sepuluh ribu iblis. 

Itu adalah otoritas agung, hanya tersedia bagi warga neraka sejati, yang memaksa setiap 
iblis yang lebih lemah untuk berlutut. 

Apa yang terjadi pada pihak setengah raja iblis hanya bisa digambarkan sebagai sebuah 
tragedi, sangat tidak menguntungkan, dan skenario terburuk. 

Dengan ekspresi marah, Adipati Agung Lassium berlutut di hadapan Raja Athildhu bahkan 
tanpa memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi. 



Lassium menunduk dan melontarkan beberapa kata saat dia terlihat terhina. 

"Apa... Apa yang terjadi...." 

"Ingin tahu? Kk, itu adalah otoritas yang bajingan kecil tidak akan pernah tahu seumur 
hidupmu. Ini memaksa semua iblis yang lebih rendah dariku untuk berlutut ... Haruskah 
aku mengatakan ini pada dataran yang sama sekali berbeda dari sihir ledakan api biasa. " 

".... Itu tidak mungkin, Kruk! " 

Raja Athildhu mengayunkan tongkatnya dan memukul kepala Lassium. 

Dia kemudian perlahan-lahan mengubah arahnya ke anggota kunci lainnya yang menggigil 
dan menggertakkan gigi sambil berlutut. 

Dan menaikkan tongkatnya perlahan, dia mengayunkannya dengan keras. 

TuuKwaang! 

Puaaahk! 

Seolah pedang bambu digunakan untuk menyerang semangka, puing-puing berserakan di 
mana-mana. 

"Tidak!" 

Lassium, memiliki karakter yang tidak seperti iblis di dunia iblis, benar-benar merawat 
bawahannya, dan dia kesakitan, dan marah seolah-olah hatinya telah dicabik-cabik. 

Namun, raja iblis tidak berniat untuk berhenti, dan satu per satu bawahan Lassium 
terbunuh dengan kehilangan kepala. 

Segera, raja iblis Athildhu datang dan berdiri di depan Lassium. 

Dengan mendecakkan lidahnya, dia berbicara tanpa suara setelah tertawa riang. 

Ada kata-kata terakhir? 

"... .." 

Dia tidak punya, tentu saja. 

Tidak peduli apa kata-kata kutukan yang akan diucapkan kepadanya, raja iblis hanya akan 
menertawakannya, dan mengejeknya, jadi yang terbaik adalah tetap diam dan menerima 
takdirnya. 

Dia menutup matanya, membiarkan semuanya berjalan seperti itu. 



Tidak senang dengan sikap itu, Raja Athildhu terus menerus mengayunkan tongkatnya ke 
Lassium untuk menarik reaksinya. 

Dia tidak peduli apa reaksinya. 

Malu, marah, kesal, sakit. 

Apa pun bisa diterima selama Lassium akan bereaksi seperti yang dia inginkan. 

Namun, Lassium sama sekali tidak berubah. 

Raja Athildhu menggelengkan kepalanya lebar-lebar mengamati Lassium yang tampaknya 
memamerkan baja seperti dirinya, seperti batu besar yang tidak bisa digerakkan. 

"Tetap saja, kau yang terbaik dari semua bajingan sampah." 

Dia mengangkat stafnya tinggi-tinggi. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Mereka seolah-olah berdiri di depan guillotine, 
dengan Lassium yang akan segera dieksekusi, dan Raja Athildhu sebagai algojo. 

Namun, eksekusinya tidak membuahkan hasil. 

Pazzzz. 

Ada datang satu entitas yang bergegas sangat cepat sambil membuat suara percikan yang 
cukup keras bahkan untuk melukai telinga seseorang. 

Kekuatan ledakan energi api dan kilat yang melompat keluar dari pedangnya memanjang, 
menargetkan pinggang Raja Athildhu. 

Bahkan dengan kelelahan dan rasa kehilangan energi iblis, Raja Athildhu merasa gembira, 
percaya bahwa dia telah dengan aman menekan pemberontakan. 

Dia menoleh dengan cepat, dan dia merasakan sesuatu yang sangat cerah terbang ke 
arahnya. 

Flash! 



Chapter 178 
Bab 178. Bukti Neraka (3) 

Kwaaaang! 

Perasaan itu benar-benar berbeda dari perasaan tajam saat Pedang Dewa Petir digunakan 
untuk mengiris lawan. 

Vulcan mengayunkan pedang seolah-olah dia sedang membuat badai yang terbuat dari 
petir dan api, dan seperti yang dia harapkan, pedang api itu memotong garis pinggang raja 
Athildhu dengan kekuatan yang luar biasa. 

Kemudian dilanjutkan dengan serangkaian pukulan efrit tangan kiri bertekanan tinggi 
seperti sedang menembakkan senapan mesin. 

Tatatatta-ng. 

Kwakwakwakwang! 

Tidak dapat menahan sihir pedang api Vulcan karena energi iblis telah berhenti mengalir, 
tubuh bagian bawah Raja Athildhu telah menghilang tanpa jejak, dan dalam sekejap, Raja 
Athildhu telah menjadi kepala tengkorak yang cacat tanpa tubuh bagian bawah. 

Namun, dia tidak kehilangan nyawanya. 

Tidak mungkin untuk tenang dengan ini karena Raja Athildhu memiliki karakteristik lich 
asli yang juga bisa dilihat di dunia bawah. 

Vulcan mengayunkan pedangnya lagi, kali ini mengejar lengan kanan Raja Athildhu. 

Dia entah bagaimana sampai pada dirinya sendiri ke level tertentu, dan dia mencoba untuk 
mengeksekusi sihir untuk menjauhkan dirinya saat mencoba sihir beku, tapi dia tidak 
dalam bentuk untuk menghentikan Vulcan yang mendekat dalam sekejap melalui roh petir. 

Oleh karena itu, Raja Athildhu mengambil bidikan lain meskipun levelnya sangat berbeda. 

Paang! 

Thup. 

Threeeuk. 

Vulcan menendang tongkat penggulung yang jatuh dari tangan yang terputus, dan 
mengulurkan lengan kirinya, dia dengan erat memegang leher raja iblis. 



Setelah memverifikasi lokasi sumber kehidupan berada di area tengkorak, dia mengangkat 
pedangnya dan mengayunkannya ke arah raja iblis tanpa ragu-ragu. 

Puuck! 

Vulcan membelah tubuh bagian atas dan leher raja iblis seolah-olah dia sedang memotong 
kayu bakar. 

Dengan itu, semua iblis dapat berdiri saat mereka dibebaskan dari pengaruh raja sepuluh 
ribu iblis, dan mereka hanya saling memandang pada situasi yang telah berbalik dalam 
sekejap. 

Semua orang tampak bingung. 

Dan bahkan Lassium pun tidak terkecuali. 

Sebaliknya, dia bahkan lebih terkejut daripada iblis lainnya. 

Dia bisa merasakannya meskipun dia tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi saat 
kepalanya ditundukkan. 

Kekuatan petir yang dia gunakan. 

Dan kekuatan api yang sebanding. 

Dia menyadari bahwa suasana yang meresap dari kedua sihir itu sama dengan sihir yang 
digunakan oleh orang yang menyela dalam pertempuran mereka sebelumnya. 

"Kenapa .... Untuk alasan apa kamu mencari pemusnahan bersama raja iblis dan aku ... 
Tidak, itu pertanyaan bodoh." 

Dia menjawab pertanyaannya sendiri dengan tawa hampa. 

"Bahkan ketika semua orang terlibat dalam upaya untuk membangun dunia iblis yang lebih 
baik... pasti ada iblis yang hanya setelah memuaskan keinginan mereka sendiri. Ya, kami 
adalah iblis. Saya sudah lupa tentang itu.... Huhu, posisi raja iblis adalah sesuatu yang 
diinginkan semua orang. Ya, itu memang benar. " 

Itu adalah kata-kata yang mencela diri sendiri dari Duke Agung Lassium. 

Vulcan menggerakkan bibirnya saat kata-katanya sangat mengguncang hati nuraninya. 

Meskipun Vulcan memiliki tujuan yang sangat berbeda dari Lassium, memang benar bahwa 
Vulcan telah menggunakan adipati agung Lassium untuk mewujudkannya agar tetap sesuai 
dengan keinginannya. 

[Raja iblis agung Lassium] 



[1321Lv] 

[Karakteristik: Netral, Karismatik, Cerdas, Baik hati] 

[Potensi: Ultimate] 

* Adipati agung dimensi Nurhark. Dia sekuat raja iblis manapun dari dimensi lain. Memiliki 
karakter seperti non-iblis, sehingga menunjukkan potensi untuk rehabilitasi. 

* Sudah menyerah untuk hidup lebih lama lagi. 

* Puas sampai tingkat tertentu, setelah mengalahkan Raja Athildhu. 

'... ..Aku adalah dewa dan dia adalah iblis, namun aku merasa seperti aku dalam posisi 
menjadi orang yang sangat jahat.' 

Sebenarnya, pekerjaan yang dia mulai jauh lebih jahat. 

Memuntahkan untuk menghilangkan perasaan tidak nyaman itu, Vulcan buru-buru 
mengayunkan pedangnya ke leher Duke Lassium. 

Menurutnya, karena ada implikasi adanya 'kemungkinan rehabilitasi', Lassium akan 
dialihkan ke Asgard seperti yang terjadi pada Belzeram, tetapi Vulcan tidak memiliki 
kepercayaan pada kemampuannya untuk mengatasi situasi saat ini yang telah telah terjerat 
begitu parah. 

Selain itu, dia sudah cukup sibuk dengan menjalankan misinya sehingga dia tidak punya 
pilihan lain. 

Raja iblis besar Lassium, yang bisa menjadi pahlawan dunia iblis, menemui kematiannya 
yang tak terduga oleh dewa yang secara mengejutkan datang dari dimensi Helkium, dan 
hanya untuk menghilang dan meninggalkan satu item, pada akhirnya. 

[Keterampilan tingkat legendaris -- Ledakan Neraka] 

[Batasan level: 1200Lv] 

Seni bertarung dengan menggunakan api dan energi iblis. Itu adalah seni bela diri khusus 
yang memungkinkan gerakan eksplosif dengan memicu pembakaran internal energi dan 
api iblis. Itu bisa digunakan sebagai sihir atau energi internal daripada energi iblis, tetapi 
kekuatannya akan melemah. 

"Oh, ini yang luar biasa. Meski agak sedih. " 

Menarik pedangnya, dia mengambil buku skill dengan tangan kanannya dan memeriksanya 
dengan hati-hati. 



Banyak opsi mengagumkan yang terdaftar membuat Vulcan bersemangat, tetapi 
sebenarnya itu bukan keterampilan yang cocok dengannya. 

Namun, ketika dia membaca bagian tentang menyebabkan ledakan api, dia berpikir bahwa 
itu berguna untuk mempelajari skill itu, meskipun itu mungkin tidak digunakan sebagai 
skill utamanya. 

'Meskipun saya mungkin tidak menggunakannya dalam bentuk aslinya, mungkin ada hasil 
yang bagus jika saya dapat menggunakannya bersama dengan sihir api lainnya. Selesai. ' 

Vulcan mempelajari keterampilan itu di tempat. 

Saat dia memegang tengkorak raja Athildhu, yang dibiarkan menghadap ke tanah, di tangan 
kirinya, dia melihat semua iblis yang ada di dalam lingkaran. 

Tersentak. 

Meskipun tidak pasti, mungkin, tidak ingin berada di sisi buruk dari orang yang 
menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dan kemungkinan besar akan menjadi raja iblis 
terbaru, mereka berlutut, satu per satu. 

Dan mereka berteriak dengan keras. 

"Kami berkomitmen untuk setia kepada tuan baru dari sepuluh ribu iblis!" 

"Kami berkomitmen untuk setia kepada tuan baru dari sepuluh ribu iblis!" 

'Maaf, saya akan menghubungi Anda semua nanti. Pertama, saya perlu mengurus sesuatu 
yang lebih penting. ' 

Melihat ke arah mereka dengan mata sedih, Vulcan meninggalkan tempat itu tanpa jejak, 
menggunakan sihir terbang. 

"Uh uh... .." 

"Lagi pula, apa yang terjadi?" 

Setan tidak tahu harus berbuat apa seolah-olah mereka adalah anak-anak yang baru saja 
kehilangan orang tua mereka. 

Tanpa melihat lagi, Vulcan dengan cepat memasuki kastil raja iblis yang kosong. 

****** 

Mantan raja iblis Athildhu sama sekali tidak bisa memahami perkembangan terakhir. 

Dia juga tahu bahwa bajingan yang memegangi kepalanya sangat kuat. 



Peralatan yang dia kenakan juga memiliki kualitas yang sangat baik, dan pengetahuannya 
dalam sihir dan keterampilan pedang keduanya sangat dalam sehingga sulit untuk melihat 
siapa yang akan menang, bahkan jika dia harus melawan adipati agung Lassium. 

Namun, dia tidak di atasnya, pikir Athildhu. 

Tidak, tentu saja tidak. 

'Lalu kenapa rajaku dari sepuluh ribu iblis tidak menyerang bajingan itu? Ini adalah 
otoritas dari iblis sejati, jadi itu seharusnya bekerja pada iblis manapun, bahkan... Kalau 
begitu...! ' 

Apakah orang ini juga iblis sejati! Itulah yang dipikirkan raja Athildhu. 

Namun, ketika dia melepas baju besi dan menunjukkan jati dirinya setelah memasuki 
tempat yang dalam di istana iblis, Athildhu akhirnya tahu jawaban sebenarnya mengapa 
keahliannya tidak berhasil padanya. 

"Kamu dewa bajingan ... bangsat, kenapa kamu di sini untuk membuat masalah di sini"! 

Kwaanng! 

"Diam." 

Krrrr! 

Athildhu ditampar di kepalanya oleh tangan lengket Vulcan. 

Namun, tidak memperhatikan identitas aslinya, dia terus mengumpat pada Vulcan. 

Bahasa vulgarnya bahkan satu langkah lebih tinggi dari apa yang dia keluarkan selama 
pertempuran terbaru melawan kekuatan aliansi setengah raja iblis, beberapa saat yang 
lalu. 

Setelah muak dengan vulgar yang ekstrim, Vulcan menggunakan teknik interogasi Lee 
Jungyup. 

Namun, keterampilan itu hanya efektif pada makhluk yang memiliki darah dan daging. 

Itu adalah teknik yang tidak akan berhasil sama sekali pada Raja Athildhu yang hanya 
memiliki tulang yang tersisa, dan hanya tengkorak pada saat itu. 

"Ha ha! Dasar bodoh! Lakukan semua yang Anda inginkan dengannya. Aku tidak tahu apa 
yang kau, bajingan, inginkan, tapi kau tidak akan pernah membuatku bicara! " 

Vulcan tampak canggung untuk beberapa saat. 



Tetapi segera, Raja Athildhu tidak memiliki jalan lain, tetapi putus asa ketika dia 
mendengar Vulcan berbicara dengan peremajaan baru. 

"Baik. Jika itu posisi Anda, saya punya cara lain. Anda juga pernah mendengar tentang 
Asgard? Bahkan jika saya tidak memiliki metode yang cukup baik untuk menginterogasi 
Anda, banyak dewa yang ada di sana pasti akan tahu beberapa cara untuk membersihkan 
Anda. " 

".... Itu, Itu! " 

"Jika itu juga tidak berhasil, aku pasti bisa memberikanmu kepada para dewa naga yang 
sangat menyukai sihir. Kecuali jika Anda ingin menjadi makhluk abadi yang akan 
digunakan sebagai eksperimen untuk selamanya, Anda mungkin juga hanya ingin 
menumpahkan nyali Anda, pada saat ini? " 

Raja Athildhu menatap Vulcan dengan ketakutan untuk pertama kali dalam hidupnya. 

Kedua opsi yang dia bicarakan adalah seperti hukuman ekstrem yang paling mengerikan 
bagi iblis daripada mati dan menjadi energi iblis. 

Bajingan itu sepertinya bermaksud apa yang dia katakan saat Raja Athildhu memandang 
wajah Vulcan yang tampaknya dilapisi dengan topeng beku. 

Akhirnya, Raja Athildhu tidak punya pilihan, selain berbicara dengan nada memalukan 
sebagai berikut. 

"Apa yang akan kamu lakukan denganku setelah aku memberitahumu apa yang kamu 
inginkan?" 

"Tanpa rasa sakit, dan tanpa tipu muslihat, aku akan membiarkanmu mati dengan cepat." 

"....Baik. Apa yang kamu inginkan?" 

Memiliki Athildhu untuk berbicara sejauh ini, Vulcan menghela nafas panjang. 

Saat itulah yang dia tunggu-tunggu berada di depan pintu. 

Seolah-olah dia merasa bersemangat seolah-olah dia akan membuka kado ulang tahunnya, 
Vulcan berbicara dengan jelas, dan perlahan kepada Raja Athildhu. 

Dunia iblis dari dunia iblis, bawa aku ke pintu masuk neraka sejati. 

"....Apa kabar." 

Raja Athildhu sangat terkejut. 



Meskipun dia tidak dapat menunjukkan ekspresi yang tepat di wajahnya karena dia hanya 
memiliki tulang belulang, Vulcan merasa bahwa Athildhu tidak bisa diguncang, dan dia 
tercengang. 

Namun, hanya itu yang bisa dilakukan Raja Athildhu. 

Ada lebih dari 100.000, tak terhitung banyaknya raja iblis dari dunia iblis. 

Dan itu adalah tempat paling rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. 

Bagaimana seorang dewa bisa tahu tentang tempat yang membantu raja iblis naik ke 
tingkat yang lebih tinggi dengan memuaskan semangat tempur mereka yang membara. 

Fakta bahwa seorang dewa telah datang ke dunia iblisnya untuk menimbulkan kegemparan 
cukup mengejutkan, tapi ada hal lain yang bahkan lebih mengejutkan dari itu. 

Tapi Vulcan tidak punya alasan untuk peduli apakah dia terkejut atau tidak. 

Setelah mendekati akhir dari pencariannya, Vulcan mendesaknya karena terlalu banyak 
untuk menunda lebih lama baginya. 

"Tidak perlu tahu itu. Maukah kamu mengantarku Atau....." 

Aku akan membawamu. 

"...... Hm." 

Vulcan memiliki ekspresi tidak percaya. 

Berdasarkan reaksinya, Vulcan dengan jelas mengetahui bahwa pintu masuk ke neraka 
sejati sangat rahasia dan penting bahkan di antara iblis. 

Namun, dia siap membawanya ke sana tanpa ragu-ragu. 

Namun, tampaknya tidak benar untuk terus menahan bajingan itu dan menginterogasi 
karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan menunjukkan jalan. 

Setelah menganggukkan kepalanya, Vulcan mengikuti ke arah yang dia bicarakan, sebuah 
tempat yang dalam di istana iblis, dan akhirnya di sana dia menemukan sebuah ruang 
rahasia. 

Remas. 

Sebuah gerbang besi terbuka dengan suara yang mengganggu seolah-olah itu belum 
diminyaki dengan baik. 

Dan ruang yang sangat luas terbuka di sisi lain, dan terlihat di dalamnya ada tiga pintu 
lainnya. 



Kemudian Raja Athildhu berbicara. 

"Salah satu dari tiga pintu itu, yang merah, adalah pintu masuk menuju neraka sejati." 

Begitu kata-kata itu diucapkan, nada dering bergema di telinganya. 

Itu telah mengkonfirmasi kata-kata Raja Athildhu sebagai benar. 

Cincin. 

[Misi berhasil!] 

[Pencarian tersembunyi -- dunia iblis dari dunia iblis, temukan pintu masuk ke neraka 
sejati.] 

[Menjadi haus akan pertumbuhan, Anda telah menemukan pintu masuk ke tempat yang 
tepat, neraka yang sebenarnya.] 

[Daging dan kunci iblis dibutuhkan untuk membuka pintu menuju neraka sejati.] 

[Setelah menghabisi Raja Athildhu, dapatkan 'mahkota iblis sejati' dan gunakan 
keterampilan 'penyamaran', lanjutkan untuk membuka pintu.] 

'Aha, dia membawaku ke sini tanpa perlawanan karena hanya iblis yang bisa membuka 
pintu. Cara menggunakan kuncinya juga tampaknya berbeda. ' 

Vulcan memahami sepenuhnya niat Raja Athildhu. 

Namun, dia tidak merasa buruk tentang itu. 

Itu karena dengan instruksi yang tepat waktu dan bermanfaat oleh sistem, semuanya 
berjalan sesuai keinginannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Aku akan menepati janjiku. 

"Terima... .." 

Puck! 

Vulcan menghancurkan tengkorak Raja Athildhu menjadi jutaan keping dengan pukulan 
terkonsentrasi sihir yang luar biasa. 

Di hadapannya, muncul 'item level legendaris, mahkota iblis sejati' seperti yang dijelaskan 
oleh sistem, dan muncul peringatan sistem lain. 

['Mahkota iblis sejati' adalah item level tinggi yang kompatibel dengan helm raja iblis. 
Menyamar sebagai iblis dengan memakai mahkota iblis sejati, lalu dengan memfokuskan 
kekuatan sihir, buka pintunya.] 



Itu adalah suara kering tanpa arti yang sama. 

Namun, Vulcan tidak dapat membantu, tetapi entah bagaimana berpikir bahwa ada misteri, 
dan kegembiraan dalam suara itu. 



Chapter 179 
Bab 179. Bukti Neraka (4) 

'... ..Apa yang kupikirkan. Aku pasti yang paling bersemangat. ' 

Faktanya, Vulcan berdiri di tempat ini dengan hati yang sangat gemetar. 

Pintu merah yang tampak biasa di depan matanya. 

Dia tidak bisa menahan kegembiraannya karena pintu itu akan membawanya ke dunia lain, 
dunia yang dirancang untuk membantunya berkembang lebih jauh. 

Itu adalah perasaan yang sama seperti ketika dia awalnya menemukan 'gerbang menuju 
dunia iblis.' 

Vulcan menghirup udara dalam-dalam dan menghembuskannya perlahan lalu dia 
mengambil mahkota iblis sejati. 

[Peralatan Pertahanan Legendaris (Set item) -- Mahkota iblis sejati] 

[Batasan Level: Tidak Ada] 

Kekuatan pertahanan +1500 

Semua karakteristik resistensi + 20% 

Semua rangkaian kekuatan serangan keterampilan + 10% 

Semua stat +100 

* Item yang hanya bisa dipastikan oleh segelintir iblis dunia iblis dengan koneksi 
klandestin. Itu adalah bukti iblis sejati, dan mereka yang diterima sebagai iblis sejati akan 
mendapatkan kekuatan raja iblis dari dunia iblis, atau setara dengannya. Ini juga berfungsi 
sebagai kunci untuk memasuki neraka Naraka yang sebenarnya. Item mengagumkan yang 
memungkinkan performa unggul atas item lainnya sehubungan dengan kekuatan 
pertahanan, ketahanan, kekuatan serangan, dll. Item yang bekerja dengan helm raja iblis, 
dan mewarisi efektivitas set raja iblis. 

'Luar biasa.' 

Itu tidak memerlukan kata sifat lain untuk menggambarkan kinerjanya yang luar biasa. 

Sulit dipercaya bahwa kemampuan seperti itu berasal dari satu item. 

Selain itu, dua pengaruh lain terwujud dari item set yang ditingkatkan, tetapi mereka tidak 
cocok dengannya. 



Tentu saja tidak mengecewakan sama sekali hanya karena tidak bisa digunakan. 

Itu karena itu sudah cukup jauh di luar ekspektasinya, bahkan dengan hanya 
mempertimbangkan opsi lain. 

'Dan .... Game sebenarnya bukanlah ini.' 

Vulcan melepas helm raja iblis, dan mengenakan mahkota iblis sejati. 

Berubah menjadi iblis yang jauh lebih mengerikan, dia menyentuh pintu merah paling kiri, 
salah satu dari tiga pintu, dengan tangannya. 

Dia juga penasaran dengan pintu lain. 

Terutama, pintu di tengah dengan pola geometris keemasan dengan latar belakang hitam 
putih. 

Itu juga menarik banyak keingintahuan dari Vulcan bahwa dia menatap pintu untuk waktu 
yang sangat lama. 

'Namun ... Pintu merah dulu, untuk saat ini.' 

Dia tidak mengenakan peralatan iblis yang tidak stabil seperti yang dia miliki di masa lalu, 
jadi dia selalu bisa kembali dan berkunjung jika mau. 

Vulcan memutuskan untuk memikirkan tentang apa yang ada di balik dua pintu itu di lain 
waktu, dan dia bertekad untuk fokus pada 'gerbang neraka yang sebenarnya', untuk saat 
ini. 

Boowwwwwwoong. 

Energi sihir perlahan mengalir dari tangan Vulcan ke pintu. 

Mirip dengan saat sebuah waduk terisi air, ada getaran kecil dari suara berisik saat energi 
Vulcan yang mengesankan perlahan-lahan memenuhi pintu. 

Sekitar 1 menit mungkin telah berlalu. 

Pintu yang dengan rakus menyerap energi sihir Vulcan retak secara horizontal di tengah, 
dan terbelah dengan suara retak. 

Dan bola mata raksasa muncul dari ruang itu. 

Dan dari insiden mencukur bulu, Vulcan tersentak dan melepaskan tangannya. 

"... ..!" 

Seolah-olah itu adalah makhluk hidup, rasa kehidupan meresap dari pintu. 



Bajingan itu memutar matanya ke seluruh Vulcan seolah sedang mengukurnya, dan waktu 
singkat berlalu dengan itu. 

Akhirnya, mungkin telah diputuskan bahwa tidak ada yang salah bahwa pintu merah 
mengambil bola mata yang berguling. 

Bajingan itu kemudian berbicara dengan suara mendidih yang keluar dari bibir hitam yang 
tidak menyenangkan yang terbentuk. 

-Verifikasi... ..Selesai. Membiarkan jalan menuju neraka Naraka yang sebenarnya. 

Whirrrrl. 

Pintu terbuka lebar begitu dia selesai berbicara. 

Sambil menggelengkan matanya, Vulcan mengintip ke dalam, tapi dia tidak melihat apa-
apa. 

Tidak ada sama sekali. 

Tidak ada apakah itu harapan, kejahatan, atau ketidaknyamanan. 

Ketika Vulcan menunjukkan sedikit keraguan karena dia tidak merasakan apa-apa, ada 
nada pemberitahuan sistem lain. 

[Silakan masuk melalui gerbang neraka.] 

".....Baik. Baik." 

Vulcan bergumam pada dirinya sendiri. 

Dia memasuki Asgard di Babak 3, dan naik ke posisi dewa besar yang mengatur banyak 
orang di dunia bawah. 

Itulah dia, namun dia tidak mengira akan ada tempat di mana dia akan gugup bahkan 
hanya untuk melangkah masuk, seperti ini. 

'Rasanya tidak akan terasa tidak menyenangkan jika aku bisa merasakan 
ketidaknyamanan... ..' 

Itu benar-benar momen yang mencemaskan. 

Namun, dia tidak akan mundur dan menyerah. 

Dia curiga bahwa dia berada di jalur yang telah diputuskan oleh sistem untuknya sampai 
sekarang, dan ada saat dimana dia merasa tidak nyaman karena ketidaknyamanan yang 
datang darinya, tapi... .. 



Setidaknya, dia tidak pernah berada di sisi pendek perubahan dengan mengikuti instruksi 
sistem hingga sekarang. 

Dia, tanpa kegagalan, diberi penghargaan besar ketika dia memasuki dimensi biru bersinar, 
dan hanya dengan melihat hasilnya, dia tidak bisa mengeluh, bahkan kali ini, meskipun ada 
beberapa momen yang sangat sulit. 

'.....BAIK. Saya akan pindah seperti yang diperintahkan untuk saat ini. ' 

Tentu saja, dia tidak berniat menjadi boneka yang hanya bergerak sesuai instruksi sistem. 

Pastinya, suatu saat di masa depan, meskipun mungkin di masa depan yang sangat jauh 
saat ini. 

Bagaimana jika ketika dia naik ke level di mana dia akan menganggap sistem ini, yang 
hampir tampak seperti kunci curang, sebagai alat yang buruk.... 

Hanya dengan begitu dia akan menempuh jalannya sendiri tanpa mencari bantuan lagi dari 
makhluk lain. 

Domba jantan. Domba jantan. 

Vulcan mengambil keputusan dan perlahan masuk melalui pintu. 

Seolah-olah dia sedang berjalan di atas kelereng dengan sepatu hak tinggi, suara 
langkahnya bergema dengan keras. 

Saat itulah dia berjalan di jalan setapak, seperti itu, di mana dia tidak bisa merasakan apa-
apa untuk sementara waktu. 

Tiba-tiba, penglihatan Vulcan menjadi hidup dengan cahaya. 

'Krrrh!' 

Cahaya itu sangat terang bahkan dia, yang memiliki tubuh dewa, tidak bisa melihatnya 
secara langsung. 

Dan kegelapan pekat yang seperti serangkaian kematian yang akan datang. 

Setelah itu membelai kelopak mata Vulcan, beberapa waktu telah berlalu. 

Vulcan perlahan membuka matanya dan mengamati sekeliling. 

"... .." 

Ada tiang-tiang silinder yang sangat besar. 

Iblis yang memenuhi area tersebut dan patung yang terlihat seperti dewa. 



Seolah-olah dia sedang berdiri di dalam sebuah kuil dalam Mitologi Yunani. 

Jika ada satu ciri unik, itu adalah para dewa berlutut di depan iblis di tempat ini. 

Vulcan perlahan maju melalui patung-patung itu. 

Sebuah portal besar berada di tengah-tengah kuil. 

Sementara Vulcan berulang kali berseru saat dia melihat ke pintu dimensi yang seperti 
nyala api neraka seolah-olah itu menyala seperti lidah ular yang bergerak, serangkaian 
jendela pesan sistem muncul. 

[Anda telah berhasil memasuki jalur menuju neraka sejati Naraka.] 

[Anda telah memasuki area baru di mana sistem tidak bisa masuk sebelumnya!] 

[Menyusupi sistem, 10%... .. 20%.... 37%... ..] 

[100%!] 

[Anda sekarang dapat mengakses sebagian besar fungsi di Naraka yang hanya diizinkan 
untuk iblis sejati, iblis di antara iblis.] 

[Anda dapat memilih salah satu dari dua mode di tempat yang disebut Naraka, tanah iblis 
sejati.] 

[Mode mana yang ingin Anda pilih?] 

[Iblis / Dewa] 

"... ..Hmm." 

Dia bertekad untuk tetap terukur tidak peduli dunia macam apa yang akan terbuka. 

Vulcan tidak bisa membantu, tetapi mengerang ketika dia melihat isi pesan yang sangat 
tidak terduga. 

********** 

"Yaitu... ..untuk meletakkan semua hal dalam perspektif... .. Eh, ada mode pemain dan mode 
monster... kan?" 

Suara Vulcan bergema di dalam kuil. 

Tentu saja, karena Vulcan adalah satu-satunya orang di sana, dia tidak mengharapkan 
balasan apapun. 



Vulcan memiliki sedikit antisipasi bahwa suara sistem akan merespons, tetapi karena tidak 
ada yang terdengar, dia cemberut, dan dia, sekali lagi, mengalihkan perhatiannya ke jendela 
informasi sistem. 

[Jika Anda memilih mode iblis, Anda akan muncul dalam bentuk seolah-olah Anda 
dilengkapi dengan set raja iblis, menyamar dengan menggunakan keterampilan 
penyamaran, dan Anda akan memasuki Naraka. Seperti semua iblis sejati yang tak 
terhitung jumlahnya, Anda akan berjalan di sekitar Naraka sebagai iblis. Anda akan bebas 
menggunakan banyak fasilitas kenyamanan Naraka, ruang aman, NPC, dan dapat 
membangun level pengalaman dengan bertarung melawan monster (dewa kuno). Anda 
juga dapat memulai misi dengan menemukan wilayah rahasia yang tersembunyi. 

Ketika mode iblis dipilih, tidak ada serangan di antara iblis sejati yang diizinkan, dan 
mungkin tidak dibangkitkan (dibuat ulang). Selain itu, kekuatan dewa tidak dapat 
digunakan.] 

[Apakah Anda ingin memilih iblis monde?] 

"Ini benar-benar seorang pemain... .." 

[Setelah memilih mode dewa, Anda akan memasuki Naraka dalam bentuk asli Anda sendiri. 
Tidak seperti banyak iblis sejati yang mengunjungi Naraka, Anda akan diminta untuk 
memainkan peran sebagai monster bos di dalam lokasi pencarian tersembunyi. Anda tidak 
hanya dapat menggunakan banyak fasilitas yang nyaman, ruang aman, dan NPC, tetapi 
Anda tidak boleh melampaui area pencarian tersembunyi. Anda mungkin hanya bertarung 
melawan iblis sejati yang memasuki pencarian tersembunyi, tetapi Anda tidak dapat 
mencapai level pengalaman apa pun dengan cara lain. 

Ketika mode dewa dipilih, Anda dapat terus menghidupkan kembali (meregenerasi) seperti 
monster. (Waktu dingin kebangkitan adalah satu minggu) Anda tidak dapat menggunakan 
kekuatan dewa bahkan ketika mode dewa dipilih.] 

[Apakah Anda ingin memilih mode dewa?] 

"Astaga, ini langsung memberitahuku bahwa itu adalah monster di nilai nominal. Hm... .Apa 
yang harus saya gunakan. " 

Vulcan mulai memikirkannya dengan sungguh-sungguh. 

Pertama-tama, dia tidak akan bisa dengan mudah meramalkan masa depan sebagai iblis. 

Itu karena itu tidak terlihat berbeda dari Asgard's Act 1 dan Act 2, dan semua game yang 
tak terhitung jumlahnya yang telah dia mainkan di bumi. 

Perbedaannya adalah dalam permainan normal, seseorang akan berdiri di sisi yang benar 
dan menghancurkan iblis, tetapi di Naraka, seseorang akan menyiksa para dewa kuno 
dengan berdiri di sisi iblis. 



'Yah, aku tidak yakin bagaimana fasilitas dan NPC yang nyaman itu dibuat, tapi mereka 
pasti mirip dengan yang ada di Asgard ......... Astaga, ini benar-benar Asgard palsu.' 

Vulcan dengan halus tersenyum ketika dia berpikir sejauh itu. 

Meskipun Naraka disebut palsu, dia merasa senang dengan suasana nostalgia yang dia 
rasakan dari ladang dengan ruang aman dan tempat berburu. 

Namun, dia juga tidak segera memilih mode iblis. 

Meskipun latar belakangnya sama, itu karena 'mode dewa' yang memungkinkannya untuk 
bertindak dari sudut pandang 'monster', daripada dari sudut pandang 'pemain' yang 
familiar, sangat memikat Vulcan. 

Bukan karena tidak ada yang membuatnya ragu-ragu. 

Fakta bahwa ada batasan sehubungan dengan lokasi sangat tidak memuaskan. 

Vulcan mengingat kembali keberadaan masa lalunya. 

Sejauh yang dia bisa ingat, setiap monster bos di ruang bawah tanah tersembunyi 
menunggu lama, semuanya diikat di sebuah ruangan kecil. 

Jika situasi serupa terjadi ketika dia memilih mode dewa, maka dia berpikir bahwa dia 
akan menghabiskan waktu yang membosankan setiap hari, daripada untuk menyegarkan. 

Selain itu, ruang bawah tanah 'tersembunyi' disembunyikan seperti namanya, yang berarti 
sangat kecil kemungkinannya ada orang yang akan menemukannya. 

'Bagaimana jika saya pergi ke Naraka dalam mode dewa, tetapi jika saya tidak menemukan 
setan bahkan setelah waktu sebulan.... Ini seperti melakukan latihan pernapasan di 
ruangan kosong, dan tidak mendapatkan pengalaman. ' 

Mungkin lebih baik pergi dari tempat ini dan menyerang dunia iblis lainnya. 

Vulcan memikirkannya sedikit lebih lama. 

Sebuah erangan panjang keluar dari mulutnya, dan dengan wajah meringis, waktu berlalu 
untuk sementara waktu Setelah semua perenungan, Vulcan akhirnya memilih mode dewa. 

Vulcan memasang wajah cerah seolah mengatakan bahwa dia tidak akan lagi menyesali 
pilihannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Yah, bukannya aku tidak bisa masuk dan keluar 
dengan bebas, jadi jika itu ternyata pilihan yang salah maka kembalilah dan mainkan mode 
iblis.... Ah, ini bukan permainan. Bagaimanapun, saya bisa pergi ke mode iblis dan 
membangun tingkat pengalaman juga. Jika itu tidak cukup baik, saya bisa berkeliling dunia 



iblis lainnya, juga.... Selain itu, dikatakan bahwa ada cara untuk membangun tingkat 
pengalaman selain melalui metode berburu, jadi saya akan memeriksanya. ' 

Akhirnya, Vulcan tiba pada saat membuat pilihan setelah mengatur pikirannya. 

Dia mengendurkan tubuhnya yang tegang karena gugup. Kemudian dia menunjukkan 
sedikit keraguan sebelum dia dapat mengklik tombol Ya untuk pertanyaan, 'apakah kamu 
ingin memilih mode dewa?' 

Itu karena dia agak memperhatikan pesan sebelumnya yang datang dari sistem. 

'Tempat yang tidak bisa didekati sampai sekarang ... Infiltrasi sistem.... Berdasarkan hal ini, 
berarti sistem tersebut tidak mahakuasa. Apa itu, identitas sistemnya. Apakah itu kekuatan 
yang diberikan oleh dewa tertinggi? Jika tidak, baik.... Fiuh. Mungkin itu bukan masalah 
dengan solusi, tidak peduli seberapa keras saya memikirkannya. Melainkan... Saya akan 
memikirkan tentang perkembangan saya, dan mengatasi segala rintangan yang mungkin 
menghalangi saya untuk memahami. ' 

Vulcan membuang semua pikiran rumit ini dengan pernafasan yang tegas. 

Dia menekan tombol Ya dan dengan berani memasuki neraka Naraka yang sebenarnya 
sebagai 'mode dewa'. 

Begitulah cara Vulcan meninggalkan lingkungannya yang sudah dikenalnya, dan sekali lagi 
memulai rencana perjalanan baru untuk tujuan melompat maju, sekali lagi. 



Chapter 180 
Bab 180. Dari Perspektif Orang Lain 

Itu adalah pusing singkat. 

Dan kegelapan yang menyelimuti daerah sekitarnya. 

Setelah itu menghilang, Vulcan perlahan membuka matanya saat dia merasakan kakinya 
menyentuh tanah. 

Ruangan itu umumnya terasa cerah. 

Dinding gua sehalus yang hanya bisa dibuat oleh manusia, dan seolah-olah itu berlebihan, 
setiap inci dindingnya ditempel dengan pola api dan kilat. 

Dan bongkahan api yang melayang bebas di sekitar ruang, dan berulang kali berkedip 
percikan yang membuat suara 'pazzz'. 

Melihat mereka, Vulcan dengan jelas memahami apa konsep ruangan itu. 

'Itu telah menciptakan ruang yang sesuai dengan karakteristik saya. Tidak buruk.' 

Dia tidak yakin apa yang akan dia lakukan jika ruangnya berubah menjadi seperti gua iblis 
lava iblis yang suram di Babak 2, tapi dia menyukainya jauh lebih baik dari itu. 

Vulcan menggaruk sisi kepalanya ketika dia membaca pesan sistem yang muncul selama 
dia mengamati area tersebut dengan penasaran. 

[Anda telah memilih mode dewa.] 

[Misi dibuat!] 

[Pencarian biasa -- Bertahan selama satu tahun sebagai monster bos dari kuil api dan petir, 
lokasi pencarian tersembunyi.] 

[Kesulitan -- Tingkat [Standar dunia iblis]] 

[Kompensasi -- Jumlah pengalaman yang sangat besar, perluasan area aktivitas] 

* Anda telah menjadi monster bos dari kuil api dan petir yang merupakan salah satu lokasi 
pencarian tersembunyi. Bertahan selama satu tahun, menekan iblis sejati yang 
mengganggu, dengan sepenuhnya menunjukkan pengaruh Anda dan monster kuil. 

'A level ....... tidak mengira itu akan mudah, tapi itu pasti intens.' 



Vulcan telah menyelesaikan dua misi level A sebelum datang ke sini, tetapi itu 
dimungkinkan karena situasi dan keberuntungan telah berbaris dengan tepat. 

Dalam situasi biasa, memang benar bahwa dengan kemampuan Vulcan, dia tidak dapat 
menyelesaikan misi level A. 

Namun, Vulcan tidak memikirkan rencana untuk mengakhiri 'mode dewa', dan baru 
memasuki kembali Naraka dalam 'mode iblis.' 

'Fakta bahwa masuk kembali tidak mungkin selama 1 tahun setelah keluar dari Naraka 
membuatnya ragu-ragu ... Dan juga lucu untuk berpikir bahwa mode iblis akan lebih mudah 
daripada mode dewa, juga. Itu karena dia tidak tahu level monster di sini. ' 

Selain itu, ada banyak hal lain yang memikat Vulcan. 

Lebih khusus lagi, kompensasi. 

Dia ditarik oleh 'jumlah pengalaman yang luar biasa' yang dijanjikan oleh pesan sistem, 
bukan hanya jumlah yang besar. 

Betapa terkejutnya dia ketika dia menerima pengalaman kompensasi ketika dia 
menyelesaikan pencarian biasa dunia iblis, untuk pertama kalinya, dengan menaklukkan 
dunia iblis. 

'Hanya dengan penerapan kata-kata deskriptif' jumlah besar ', jumlah pengalaman yang 
telah dikompensasinya jauh lebih besar daripada bahkan setelah menangkap monster di 
Babak 2, jadi memikirkan tentang yang akan diberikan' jumlah pengalaman yang sangat 
besar ' .... 

'Pasti pergi, tidak peduli apa. Berusahalah, bagaimanapun juga! ' 

Selain itu, fakta bahwa area aktivitas akan diperluas membuatnya lebih menarik. 

Faktanya, Vulcan sangat menikmati kenyataan bahwa dia aktif dan bekerja sebagai 
monster setelah menyusup ke Naraka. 

Mungkin, dia mungkin merasa seolah-olah sedang memiliki rahasia, dan secara diam-diam 
menyusup ke jantung wilayah musuh. 

Dalam situasi seperti itu, ia percaya bahwa ada potensi tak terbatas untuk peristiwa 
menarik dan menggembirakan di masa depan, begitu area kegiatan diperluas dan 
melampaui tembok candi yang menyesakkan. 

'Di atas semua itu, aku tidak bisa mati saat aku dalam mode dewa ........ Ini seperti bermain 
game. Tidak ada yang bisa dipertanggungjawabkan, tapi hanya diisi dengan hal-hal 
menarik dan penuh aksi ...... ' 



Tentu saja, lingkungan seperti itu dengan ukuran pengamanan yang sempurna dapat 
menyebabkan keterlibatan. 

Itu bisa menjadi faktor penghambat yang bisa mencegahnya menghadapi dan mengatasi 
ketakutan dan keterbatasan yang ada di dalam benaknya. 

'Baik.... Jika saya dapat membangun kekuatan yang cukup kuat untuk menghadapi Rock 
Seager sendirian, saya dapat mengatasinya secara alami. Baik. Setelah cepat menguat di 
sini, saya akan kembali ke Rock Seager dan mengakhiri hubungan naas! ' 

Hubungan naas yang terus berlanjut sejak berpartisipasi dalam Babak 2. 

Untuk memutuskan hubungan yang kokoh itu, Vulcan telah memfokuskan semua yang dia 
bisa untuk membiasakan diri dengan Naraka. 

******* 

Enam bulan telah berlalu sejak Vulcan memasuki Naraka. 

Seolah-olah pencarian tingkat kesulitan A berdasarkan dunia iblis bukanlah apa-apa, 
Vulcan menghabiskan waktu tanpa banyak kesulitan atau tantangan. 

Dia berpikir dengan memikirkan pertempuran, yang belum pernah terjadi sebelumnya, 
atau bahkan tidak akan pernah terjadi di masa depan, yang telah ditunjukkan oleh enam 
iblis Raja Athildhu dan Lassium sebelum memasuki Naraka. 

Meskipun mereka berasal dari makhluk yang berbeda sejak lahir sebagai iblis, itu tidak 
berarti bahwa dia tidak dapat mempelajari sesuatu dari mereka. 

Faktanya, Vulcan cukup terinspirasi dengan melihat kemampuan setengah raja iblis untuk 
menangani api seolah-olah itu adalah tubuh mereka sendiri. 

'Api neraka yang ditampilkan oleh tiga adipati tampaknya seperti api neraka yang 
pertama.... Hanya saja secara khusus terasa lebih di sisi agresif daripada buff api. Ada juga 
rasa kebrutalan yang melampaui kekerasan yang sering dibicarakan Powell... .. ' 

Vulcan memasang ekspresi kaku ketika dia memikirkan tentang api bersuhu sangat tinggi, 
banyak bajingan berkepala tengkorak yang tak terhitung jumlahnya, dan ratapan hantu 
yang keluar dari mulut mereka. 

Mereka bukanlah segalanya. 

Itu juga dua iblis yang bertarung melawan golem keterlaluan yang dipanggil oleh Raja 
Athildhu, dan Lassium yang mencari celah, dan dengan sembrono bergegas menuju Raja 
Athildhu. 



Mereka telah menunjukkan permusuhan luar biasa dan niat membunuh yang membuatnya 
mati rasa, dan mereka menyerbu satu sama lain dengan serangkaian keterampilan, yang 
melibatkan semangat juang. 

'Dan... ..King Athildhu.' 

Raja iblis Athildhu. 

Energi iblisnya telah memuntahkan kejahatan mengerikan yang cukup membanjiri roh 
pertempuran iblis di pihak Duke. 

Kejahatan luar biasa yang mempertaruhkan tangannya ke tubuh lawan, meludahi jantung 
yang berdebar-debar setelah meretakkan tulang rusuk, dan berjanji untuk mendorong 
lawan ke bawah Neraka neraka. 

Kapanpun dia memikirkannya, dia akan tetap memiliki keringat kering di dahinya bahkan 
setelah sekian lama. 

Energi mereka yang mengerikan yang akan membuatnya kesakitan hanya dengan 
memikirkan mereka. 

Namun, itu bukanlah keinginan Vulcan untuk memalingkan muka dari mereka dan 
melarikan diri. 

Sebaliknya, dia ingin merujuk pada mereka, belajar dari mereka, dan menggunakannya 
untuk menghancurkan dinding dan penyumbatan yang membuatnya terkurung. 

Itulah yang benar-benar ingin dilakukan Vulcan. 

'Itu adalah perasaan yang agak berbeda dari kekerasan murni yang dibicarakan Powell.... 
Namun, itu tetap menjadi pengalaman yang sangat bagus bagi saya. Saya akan berhati-hati 
untuk tidak menganggapnya apa adanya, tetapi menafsirkannya dengan cara saya sendiri, 
sehingga saya dapat mengembangkan jalan yang benar untuk saya. ' 

Setelah dia membuka matanya dan bernafas untuk beberapa saat, Vulcan sekali lagi jatuh 
ke dalam dunia internalnya yang dalam, dan terus menghabiskan waktunya dengan 
melakukan pelatihan gambar di kepalanya. 

Dia sudah berhenti memikirkan dunia rendah yang dia pimpin, sejak lama. 

Faktanya, melakukan itu lebih baik 

Setelah pahlawan Hamilton bertindak menggantikan Vulcan, dunia sudah menjadi lebih 
stabil bahkan jika dibandingkan dengan saat Vulcan secara langsung terlibat dalam 
masalah duniawi... .. 



Vulcan awalnya menganggapnya tidak berarti, dan orang-orang di dunia rendah 
memalukan, tetapi sekarang dia merasa bebas dari semua itu dan menganggapnya lebih 
nyaman. 

'Pembuat masalah.... Tentu saja, aku kemungkinan besar adalah pembuat onar terbesar 
dari semua dewa pengatur waktu lama... .. ' 

Bagaimana orang tahu. 

Setelah membuang semua pemikirannya tentang Asgard dan dunia rendah seperti itu, dia 
hanya fokus menggunakan waktunya untuk pelatihan diri. 

Karena dia hanya fokus pada membangun pengalaman dan naik level untuk waktu yang 
lama, bisa berlatih di lingkungan statis yang tenang, seperti ini, adalah yang pertama dalam 
waktu yang lama. 

Mungkin, itu karena dia telah lolos dari pola berulang dan familiar. 

Vulcan mampu mencapai pencapaian, sedikit demi sedikit, dengan terus-menerus 
menghidupkan kembali pertempuran besar di dimensi Nurhark, dan mampu 
mempersiapkan platform untuk diluncurkan ke tingkat berikutnya. 

Meskipun dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan atau mendorong dinding, dengan 
langsung menyentuh dan mengetuk dinding yang berdiri di hadapannya, dia setidaknya 
dapat memahami riasannya. 

Bertahan selama satu tahun penuh di Naraka tidak lagi menjadi masalah. 

Dengan melepaskan waktu, situasi di mana dia berada, dan lingkungan yang 
mengelilinginya, Vulcan akhirnya mencoba memasuki pemahaman yang mendalam. 

Tapi keberuntungan tidak bersamanya. 

Pada saat yang sangat penting itu, di mana tidak ada yang datang untuk mengunjungi lokasi 
pencarian tersembunyi, penyusup telah merambah. 

Cincin. 

[Seorang penyusup telah muncul di lokasi pencarian tersembunyi, kuil api dan petir.] 

[Manfaatkan monster kuil dan pengaruh Anda untuk menghentikan kuil agar tidak 
dibersihkan.] 

[Saat Anda berhasil menekan penyusup, pengalaman tambahan bisa dihargai.] 

"Hm, masih ada bajingan yang melanggar batas." 



Itu adalah saat dimana dia bisa naik level. 

Namun, karena tidak bisa melihatnya, Vulcan keluar dari posisi lotus, dan dengan tenang 
bangkit dari tempatnya. 

Dan dia memeriksa waktu melalui sistem. 

363 Hari. 

Dia merasa sangat tidak senang melihat penyusup dengan hanya tinggal 2 hari lagi untuk 
menyelesaikan pencarian. 

'Kenapa tidak nanti. Kemudian setelah pencarian, kita bisa saling berhadapan. ' 

Vulcan memikirkan saat dia berkeliling mencari lokasi pencarian tersembunyi di Babak 1, 
2. 

Pada saat itu, dia hanya bisa mendekati dan memasuki lokasi pencarian tersembunyi, 
dengan banyak lapisan kebetulan, atau informasi lain yang telah dia pastikan. 

Akibatnya, Vulcan secara singkat berpikir bahwa tidak ada setan yang akan datang selama 
satu tahun penuh, tetapi itu tidak terjadi. 

Namun, dia tidak dapat terus melihat ke belakang karena semuanya telah berubah. 

Vulcan secara menyeluruh mempelajari penyusup dengan menggunakan sistem, sehingga 
dia bisa menghentikan siapa pun penyusup itu dengan sekuat tenaga. 

Seperti iblis sejati, dan memiliki keturunan iblis sejati, bajingan itu mengenakan mahkota 
dengan batu permata besar di atasnya. 

Karena tinggi badannya dengan satu pengecualian memiliki warna yang sedikit merah 
tampak mirip dengan manusia normal, orang dapat dengan mudah salah mengira dia 
bukan iblis dalam satu pandangan. 

Tapi Vulcan tidak bisa lengah karena energi iblis hitam kemerahan yang meresap di 
sekitarnya adalah bukti betapa kuatnya dia. 

'.... Levelnya hanya dapat diverifikasi setelah menghadapinya.' 

Yah, bahkan tanpa langsung menghadapinya, Vulcan bisa menebaknya dengan kasar. 

Karena Raja Athildhu yang bisa datang dan pergi atas kemauannya adalah level 1.407, 
penyusup saat ini, juga, harus berada pada level antara tinggi 1.300 dan rendah 1.400. 

Vulcan merasakan sedikit energi yang terkuras ketika dia memikirkan itu, tetapi setelah 
menenangkan dirinya, dia melakukan yang terbaik untuk mengendalikan monster. 



Bertarung satu lawan satu akan memberinya kerugian, dan dia bisa kalah. 

Namun, jika dia bisa membeli waktu selama dua hari dengan mengendalikan monster 
cukup baik, dia bisa menyelesaikan misi bahkan jika dia terbunuh oleh bajingan itu. 

'Mungkin, area aktivitas akan terbuka dan akan ada cara untuk melarikan diri. Atau Raja 
Athildhu sangat kuat, dan kemampuan bajingan itu mungkin lebih rendah.... Baik. Biarkan 
saya mengirim satu monster untuk mengetahui tingkat keahliannya. ' 

Dengan menggunakan sistem tersebut, Vulcan memproyeksikan layar besar di udara. 

Seolah-olah dia sedang merekam kuil dari udara. 

Dengan hadirnya mini map kecil di kanan bawah, tampilannya sama persis dengan game 
simulasi strategi. 

Memiliki perasaan yang agak baru, Vulcan berteriak kegirangan dan menggunakan gerakan 
tangan, dia mengendalikan monster itu dan memindahkannya ke depan tepat di depan iblis 
sejati. 

Tingkat dewa spiritual merah dan kuning yang bertanya-tanya di sekitar kuil api dan petir 
sekitar 1.200. 

Mereka adalah makhluk dengan kekuatan yang cukup kuat yang bahkan iblis tingkat raja 
iblis tidak akan bisa meremehkan mereka. 

'Tentu saja, polanya cukup sederhana.... Tapi jika aku bisa mengontrolnya dengan benar... ..! 
' 

Kwwaang! 

Pazzzzz! 

"......" 

Hanya satu serangan. 

Pada pukulan cepat penyusup tunggal yang Vulcan bahkan tidak bisa lihat bagaimana itu 
dieksekusi, Vulcan kehilangan kata-kata untuk diucapkan karena dewa spiritual telah 
meledak dengan suara gemerlap yang tidak menyenangkan. 

'Terlihat lebih kuat.... Dari Raja Athildhu! ' 

Juga, melihat bajingan itu menyerbu ke kuil dengan kecepatan luar biasa dengan ekspresi 
percaya diri, Vulcan melihatnya sebagai orang yang pemberani. 

Sepertinya Vulcan dihadapkan dengan lawan terburuk dengan hanya dua hari tersisa. 



Vulcan menarik rambutnya. 

'Menisik! Darimana bajingan seperti itu datang tiba-tiba ....... Lima monster akan menyerang 
sekaligus untuk saat ini! ' 

Seolah-olah dia sedang bermain pertahanan, Vulcan menyerang penyusup dengan 5 dewa 
spiritual yang bisa dia kendalikan secara maksimal sekaligus. 

Namun, terlepas dari upaya kolektif dari 5 monster level 1.200 yang mengagumkan, 
bajingan itu mengeluarkan ekspresi verbal yang bersemangat saat dia dengan mudah 
menangani situasi tanpa mengalami banyak kerusakan. 

Meneguk. Meneguk. 

Di atas semua itu, dia menunjukkan kemampuan pemulihan seketika untuk 
menyembuhkan apapun kerusakan kecil yang dia alami dengan meminum cairan yang 
tampaknya merupakan ramuan. 

Dan kemudian ketika dia melihat penyusup itu berlari langsung ke tempatnya, Vulcan tidak 
bisa membantu, tetapi merasa putus asa. 

'Sial... .. Ini persis omong kosong yang biasa aku lakukan... ..' 

Dia mengucapkan semua umpatan di kepalanya saat dia melakukan semua yang dia bisa 
untuk mengendalikan monster, tetapi karena perbedaan kekuatan terlalu besar untuk 
memulai, Vulcan tidak dapat mencapai hasil yang terlihat. 

Ia menembus titik 1/3, dan titik 2/3. 

Penyusup itu akhirnya mencapai tangga pintu kamar bos. 

Menghibur dirinya sendiri saat batinnya mendidih karena amarah, Vulcan menatap layar. 

'Akhirnya.... Ini terjadi dalam setengah hari... .. ' 

Setengah hari. 

Dalam arti tertentu, itu bisa dilihat sebagai waktu yang singkat, tetapi bagi Vulcan, itu 
tampak seperti keabadian. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia tidak dapat melarikan diri dan terjebak di 
dalam ruangan bos yang kecil dan kecil, dan hanya melihat ke layar dengan ekspresi putus 
asa. 

'Ha ...... Inikah perasaan Belgeram.' 

Yang dulunya iblis, tetapi sekarang dewa baru Balok muncul di benaknya tiba-tiba. 



Vulcan mengalihkan perhatiannya ke pintu dengan ekspresi linglung, dan segera setelah 
itu, gerbang besar itu meledak seolah-olah dihantam dengan meriam. 

Kwakwakwakwaaaang! 

Debu tebal memenuhi kamar bos. 

Setelah menyelesaikannya dengan satu gerakan tangannya, penyusup itu berbicara dengan 
nada gembira. 

"Baiklah, kompensasi untuk menyelesaikannya untuk yang pertama." 
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