
Chapter 21 
Max Level Newbie Bab 21 Tatapan dari Vulcan dan Uruo bertabrakan dengan keras di 
udara. Meskipun tidak melupakan Uruo, Vulcan mulai menggunakan keterampilan casting. 

"Infinite Flame Orb, Infinite ......" "TAN *." 

* Catatan Terjemahan: Bunyi "TAN" mirip dengan kata "peluru" dalam bahasa Korea. 

Uruo tidak meninggalkan Vulcan pada metodenya. Bahkan sebelum Vulcan bisa 
menyelesaikan casting Orb Api Tak Terbatas kedua, bola energi Uruo terbang menuju 
Vulcan dengan kecepatan luar biasa. Vulcan menurunkan tubuh bagian atasnya untuk 
menghindari bola energi. Itu bukanlah akhir dari serangan Uruo. Bola energi yang tak 
terhitung jumlahnya diproduksi dari Uruo saat dia berulang kali membuat tinju dengan 
tangannya dan melepaskannya, dan mereka mengganggu Vulcan tanpa akhir. Setiap bola 
energi terbang menuju Vulcan dengan kecepatan seperti peluru ketika Uruo meneriakkan 
'TAN,' dan kekuatan menusuk dan merusaknya luar biasa. Vulcan mencatat sebuah lubang 
tercipta di tanah dengan suara runtuh. Dari sudut pandang Vulcan, itu tampak seperti hasil 
dari peluru penembak jitu. Namun, Vulcan berhasil menghindari mereka semua juga. 
Kemampuan menghindar Vulcan juga luar biasa. Tidak seperti senjata, serangan bola 
energi Uruo sulit ditentukan kemana tujuannya. Meskipun demikian, Vulcan menghindari 
semua bola energi, dan dia melakukannya dengan gerakan yang efisien dan rapi, bukan 
akrobat seperti sirkus yang mencolok. Vulcan menghindari semua serangan Uruo hanya 
dengan beberapa langkah; Vulcan sedang mendemonstrasikan kemampuan seperti Tuhan. 
Serangan balasan Vulcan di tengah-tengah dibombardir oleh serangan Uruo. Lima Bola Api 
Tak Terbatas yang dia buat sebelumnya diluncurkan menuju Uruo. Sebagai ukuran dasar-
dasar, Bola Api Tak Terbatas dibuat untuk datang ke Uruo dari arah yang akan sulit untuk 
dihindari. Bola Api Tak Terbatas mendekati Uruo dari depan dan belakang. Uruo 
tersenyum dan mengambil bola energi di tangan kanannya. 

"HAAP!" 

BOOMBOOMBOOMBOOMBOOM! 

"......" 

Hanya dengan dua ayunan, Uruo meledakkan semua Bola Api Tak Terbatas menggunakan 
bola energi di tangan kanannya. Itu seperti menyaksikan seseorang memecahkan telur 
yang dilemparkan ke arahnya dengan menggunakan batu di tangannya. Pertempuran itu 
berhenti sejenak. Dua pria saling memandang dalam diam. Keheningan yang tidak nyaman 
berlanjut untuk beberapa saat, dan kemudian Uruo membuka tunggangannya terlebih 
dahulu. 

"Kemampuan menghindarmu luar biasa. Sepertinya Anda sangat peduli dengan 
penguasaannya. " "Saya sedikit pekerja keras, jadi saya tidak pernah melewatkan satu hari 



pun pelatihan." "Begitu... Alangkah baiknya jika antek-antekku bisa sepertimu, meski hanya 
sekitar setengah jalan ke sana." Apakah itu pujian? Ini adalah pujian. "Jika itu masalahnya, 
aku akan memberimu pujian juga. Apa yang Anda gunakan ...... TAN? Bagaimana Anda 
menghasilkan bola tanpa mengucapkan perintah keterampilan? Juga, saat Anda 
menyerang, Anda meneriakkan 'TAN' dan sebuah orb diluncurkan. Apakah saat itulah sihir 
dianggap digunakan? " 

Vulcan sangat penasaran. Dia terkejut dengan penggunaan sihir Uruo tanpa mengucapkan 
perintah keterampilan. Namun, dia semakin penasaran tentang fakta bahwa Uruo 
tampaknya melakukannya bukan dengan cara sihir tradisional, tetapi menggunakan 
SISTEM. Keingintahuan Vulcan sampai pada titik di mana dia harus menghentikan 
pertempuran sejenak hanya untuk bertanya kepada lawan. 

Ini adalah informasi yang cukup mahal. "Jika kamu tidak ingin memberitahuku, maka tidak 
apa-apa." "Baiklah." "...... Biasanya, ketika seorang pria mengatakan sesuatu seperti yang 
aku katakan, bukankah ini bagian di mana kamu mengatakan, 'Ha, karena kamu akan mati, 
tidak masalah jika aku memberitahumu,' dan menjelaskan semuanya? " 

Uruo menciptakan bola energi yang lebih besar dari yang sebelumnya dan berkata, 

"Karena kamu akan mati, sulit untuk menjelaskannya." "Kamu benar-benar bajingan yang 
tidak disukai. Bola Api Tak Terbatas. " 

Babak kedua dimulai. Alur pertempuran mirip dengan momen sebelumnya. Uruo biasanya 
menyerang, dan Vulcan menghindari serangan itu. Kapanpun Vulcan punya waktu luang, 
dia melemparkan dan meluncurkan Infinite Flame Orbs dan Lightning ke arah Uruo, tapi 
pertahanan Uruo juga kokoh, jadi itu tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan efektif. 
Serangan Uruo juga bukan tandingan kemampuan menghindar Vulcan, oleh karena itu 
pertarungan ketat tanpa kerusakan berlanjut untuk waktu yang lama. 

"......" 

Berkman menyaksikan teknik ofensif dan defensif kedua pria itu, dan mulutnya terbuka 
lebar karena kagum. Dia tidak bisa menutup mulutnya. Berkmn kehilangan kekuatannya 
untuk saat ini karena dia memberikan mana ke Uruo. Jadi dia menyaksikan pertempuran 
dari jarak jauh untuk menghindari terseret ke dalam pertempuran. Berkman tidak bisa 
menyembunyikan keterkejutannya dari aliran pertempuran yang tak terduga. Berkman 
tidak pernah membayangkan gerakan Kelas Tiga seperti Vulcan bisa begitu menakjubkan. 

'Bagaimana ...... Bagaimana bisa seorang pemain berlevel 190 menampilkan pergerakan 
dengan penguasaan yang begitu tinggi?' 

Tentu saja, yang memimpin pertempuran itu adalah Uruo. Uruo, yang memiliki batasan 
yang jauh lebih rendah pada penggunaan skill, secara efektif menekan penggunaan skill 
Vulcan, mendominasi aliran pertempuran. Apalagi Uruo belum menggunakan kekuatan 
penuhnya. Jika dia menggunakan bola energi yang ukurannya terus bertambah, Uruo bisa 



dengan serius menekan Vulcan, dan hasil pertempuran akan ditentukan kemudian. Namun, 
mengingat perbedaan level di dua level putra, Vulcan juga bisa dikatakan sebagai 
pemenang secara teknis. Level 327 vs. level 190 ...... Perbedaannya lebih dari 130, namun 
Vulcan berhasil menutup celah besar dalam level ini menggunakan kemampuannya. Itu 
adalah prestasi yang terhormat. 

'Ada alasan mengapa kakak laki-laki ingin dia bergabung dengan aliansi.' 

Vulcan memiliki keahlian dan kemampuan bertarung yang menakutkan. Kemampuannya 
cukup untuk menganggapnya sebagai penyelamat kedua yang bisa mengubah realitas 
suram para Pemain. 

'Itu mungkin mengapa bos tidak bisa mengakhiri ini begitu saja ......' 

Berkman merasa ini sia-sia. Bahkan Berkman pun merasa seperti itu, jadi Berkman bisa 
membayangkan betapa Uruo lebih-lebih merasakannya, dari sudut pandang pria yang 
bekerja keras sejak beberapa dekade lalu. Namun, itu tidak bisa ditolong sekarang. Baik 
Vulcan dan Uruo sudah menumpuk niat buruk satu sama lain. Istilah di antara keduanya 
sudah menyeberangi sungai yang mereka tidak bisa kembali. Bagi Vulcan, lebih baik 
melenyapkan Uruo sebelum dia menjadi penghalang yang lebih besar nantinya. Tatapan 
Vulcan ke arah Uruo menjadi dingin. 

*** 

Sementara Berkman tenggelam dalam pikirannya, pertempuran terus berlanjut dengan 
gelisah. Daerah sekitarnya menjadi penuh dengan lubang sejak lama, dan ada tempat-
tempat yang ternoda oleh sihir Vulcan di sana-sini. 

'Dia benar-benar mengesankan.' 

Uruo menganggap kemampuan Vulcan sangat mengagumkan. Dia mengira Vulcan pasti 
lebih unggul dari Pemain lain, tetapi dia tidak pernah berpikir akan sejauh ini. Selain fakta 
bahwa Vulcan kekurangan kekuatan karena perbedaan level dan statistik, dia sebanding 
dengan Uruo sendiri. 

'Namun ...... Semua lari dan lompatanmu berakhir di sini.' 

Uruo merasa bola energi yang dia tempatkan di belakangnya mendekati batasnya. Jika 
sudah waktunya bagi Uruo untuk menciptakan kesempatan dimana dia bisa menyerang 
Vulcan dengan pasti. Uruo berbicara, 

"TAN, TAN, TAN." 

Tiga bola energi diluncurkan, mengejar Vulcan dari sisi kanan. Vulcan melakukan manuver 
mengelak yang bersih seperti biasa dan mundur ke kiri. Saat Vulcan bergerak, dia bisa 
melihat Uruo melompat tinggi. Uruo naik ke atas bola energi yang dia buat, dan pahanya 
membengkak secara signifikan. Dia meneriakkan perintah skill, 



"POK! *" 

* Catatan Terjemahan: Bunyi "POK" mirip dengan kata "meledak" dalam bahasa Korea. 

Dengan BOOM! Suara, tubuh Uruo diluncurkan ke arah Vulcan dengan kecepatan tinggi 
seperti roket. Vulcan terengah-engah karena penggunaan skill yang tak terpikirkan oleh 
Uruo. 

'Menyerbu ke depan menggunakan reaksi dari ledakan ...... Aku seharusnya menghindar ke 
belakang.' 

Tidak peduli seberapa cepat Vulcan menyesali keputusannya, bagaimanapun juga, itu 
masih terlambat. Vulcan dengan cepat mengangkat pedangnya dan memblokir tinju Uruo. 

TUUKUAAANG! 

Pedang level 150 tidak bisa menahan serangan Uruo dan patah. Tetap saja, berkat itu, 
Vulcan bisa melewati bahaya tanpa mengalami kerusakan serius. Vulcan menggunakan 
reaksi berlawanan dengan melemparkan pedangnya dan memperlebar jarak antara Uruo 
dan dirinya sendiri. Namun, skema Uruo bersembunyi di mana tujuan Vulcan. Vulcan 
mengintip punggungnya setelah merasakan sesuatu yang kokoh di belakangnya. 

"......!" 

Ada sebuah batu besar yang berhasil tidak pecah meskipun terjadi pertempuran sengit. Itu 
menghalangi jalan mundur Vulcan. Mata Uruo dan Vulcan bertemu. Uruo tersenyum ke 
arah Vulcan. Bola energi raksasa itu bergetar tak terkendali karena masukan energi yang 
berlebihan, dan Uruo baru saja akan meluncurkannya ke arah Vulcan. Pada saat itu, Uruo 
juga menyadari bahwa Vulcan juga tersenyum seperti dirinya. 'Untuk alasan apa ...... 
KURRRHUUK!' 

KUWAAANG! 

Menerobos tanah tempat Uruo berdiri, aliran api yang meledak naik. Nyala api membubung 
tinggi dan jauh, menembus langit malam seolah-olah Dewa Bumi melemparkan tombak ke 
langit. Sesaat telah berlalu. Uruo, yang terlempar tinggi ke langit, jatuh ke tanah bersama 
dengan suara dentuman akibat benturan. 

"H ...... bagaimana ......!" 

Dengan mata membesar karena kesakitan, Uruo melihat sekeliling dirinya. Dia bisa melihat 
Vulcan mendekatinya, memegang pedang yang patah. Uruo berusaha sekuat tenaga untuk 
tidak kehilangan kesadaran. Untuk menyelamatkan sedikit mana, dia berusaha melepaskan 
bola energi yang sudah berhamburan karena kehilangan kendali dari kastor. Setelah 
melakukan upaya putus asa, Uruo berhasil mendapatkan kembali energi yang cukup untuk 
mencegah dirinya pingsan. Masih dalam posisi berbaring, dia mengangkat kepalanya. Itu 
untuk mengajukan pertanyaan kepada Vulcan. 



"Saya yakin ...... KUARK... .. yakin bahwa Anda tidak meneriakkan perintah keterampilan apa 
pun.... Anda tidak....... KUK ...... melakukan sesuatu yang tidak biasa ...... untuk menggunakan 
skill baik ...... " " Ini adalah informasi yang mahal. " 

Tatapan Uruo berubah menjadi kekerasan. 

"Dalam situasi ...... seperti ini, Anda membuat lelucon ...... Seberapa banyak Anda ...... 
meremehkan ......" "Saya tidak meremehkan atau meremehkan Anda ...... Untuk 
mengungkapkan pikiran saya dengan benar, saya sebenarnya lebih dekat takjub." 

Sebenarnya, dari pertarungan melawan para Pemain ini, Vulcan benar-benar 
memperhatikan banyak hal yang memprovokasi pikiran, dan dia benar-benar kagum pada 
beberapa di antaranya. Secara khusus, dibandingkan dengan Turan dan Huran yang datang 
sebelumnya, metode casting skill Uruo jauh lebih mencengangkan. 

"Sekarang setelah tampaknya aku setara denganmu, aku akan menanyakanmu sesuatu 
dulu. Bagaimana Anda bisa menggunakan keterampilan tanpa ucapan apa pun? Kata-kata 
yang Anda gunakan selama peluncuran atau ledakan, TAN, dan POK, apakah itu perintah 
keterampilan? " "Apa menurutmu aku akan memberitahumu ......" "Juga, setelah kupikir-
pikir, aneh kalau perintah skill yang sangat pendek seperti TAN dan POK ada. Uruo, ini 
memberi-dan-menerima. Jika Anda memberi saya penjelasan yang tepat tentang ini, saya 
juga akan memberikan jawaban yang tepat untuk pertanyaan Anda. " 

Uruo meringis. Namun, karena dia memiliki pertanyaan yang membara ke Vulcan, Uruo 
tidak punya alternatif lain. Dia mulai menjelaskan. 

"...... Setelah Anda terbiasa dengan keterampilan dan sering menggunakannya ...... bahkan 
jika Anda tidak mengatakan seluruh perintah keterampilan ...... menjadi mungkin untuk 
mengaktifkan keterampilan. Nama asli skillku ...... itu juga bukan TAN. " "Jadi begitulah 
adanya. Apa nama asli dari skill tersebut? " "...... Itu adalah Amplifikasi Kaca Marmer. 
Setelah Anda menggunakan keterampilan untuk waktu yang lama, membiasakannya, dan 
memperoleh pemahaman tentang keterampilan ...... maka Anda akan dapat melakukannya. 
Sekarang giliran Anda. Bagaimana Anda bisa menggunakan sihir ...... tanpa mengucapkan 
kata-kata perintah? Karena kamu bertanya padaku tentang milikku, itu pasti metode yang 
berbeda ...... " 

Vulcan tidak menjawab pertanyaan Uruo. Itu karena Vulcan tenggelam dalam pikirannya 
dan tidak mendengar kata-kata Uruo lainnya. 

'Selain menggunakan sihir melalui pelatihan sihir tradisional, bahkan keterampilan dalam 
SISTEM ......, tergantung pada seberapa baik pengguna memahami keterampilan dan 
membiasakannya, dapat dimodifikasi menjadi memiliki perintah yang lebih pendek? Apa 
itu mungkin? ' 

Vulcan menderita karena fakta bahwa dia tidak pernah berhasil mencapai ini, tetapi dia 
segera menemukan alasannya. Itu karena Vulcan tidak pernah repot-repot mencoba. 



'Aku hanya berasumsi bahwa untuk menggunakan skill, aku harus meneriakkan perintah 
skill ......' 

Vulcan menyadari betapa menakutkan anggapan seseorang. Namun, sekarang setelah dia 
mengetahui tentang ini, Vulcan optimis dan berpikir dia juga harus dapat mempersingkat 
perintah skill segera. 

'Berpikir tentang ini secara obyektif, saya lebih unggul dalam hal pemahaman tentang 
keterampilan.' 

"Hei ...... aku menjawab. Jadi cepatlah dan beri tahu aku ...... Apa tidak sopan menjawabnya? 
" "Ah maaf. Aku sedang memikirkan sesuatu. " 

Menanggapi Uruo mengungkapkan keluhannya, Vulcan meminta maaf sepenuhnya. Hasil 
pertempuran sudah keluar, dan pemenang sudah diputuskan. Selain itu, Vulcan juga 
mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi tepat untuk memberi Uruo jawaban atas 
pertanyaannya. Juga, jawaban Vulcan bukanlah sesuatu yang akan membuatnya menjadi 
masalah besar jika orang lain mengetahuinya. 

'Tepatnya, bahkan jika aku memberitahunya, itu adalah metode yang akan sulit untuk 
diikuti.' 

Vulcan, melihat Uruo yang meringis kesakitan, memberinya jawaban. 

"Saya tidak menggunakan SISTEM untuk menggunakan keterampilan." "......?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Wajah Uruo terlihat bingung. Vulcan 
menambahkan, 

"Saya menjalani pelatihan penyihir tradisional. Jadi ...... menggunakan metode yang identik 
dengan seorang penyihir dari Powel, aku mengeluarkan sihir. " "......" 

Uruo terdiam beberapa saat. Jawaban Vulcan, yang merupakan skenario yang tidak 
terpikirkan oleh Uruo, bertabrakan dengan norma di dalam kepalanya. Kepala Uruo 
dipenuhi dengan pikiran yang berantakan. Butuh sedikit waktu bagi Uruo untuk mengatur 
semua pikirannya. Setelah dia mengerti segalanya, Uruo mulai tertawa keras. 

"Hahahaha, Uhahahahahaha! Konyol seperti itu! KULUK! KULUK! " 

Karena tawanya, luka di sekitar tubuh terbuka, tetapi Uruo tidak bisa berhenti tertawa 
untuk beberapa saat. Setelah sekitar sepuluh detik kemudian, Uruo berbaring di tanah 
dengan kaki dan lengan terentang seperti bintang laut, kelelahan. 

"Jika itu masalahnya, lalu kenapa kamu tidak ...... hanya menggunakan sihir tanpa 
meneriakkan perintah keterampilan dari awal?" "Jelas aku tidak melakukannya karena... .. 
tidak melakukannya akan berhasil membodohi kamu." "Ha..." 



Seluruh tubuh Uruo benar-benar kelelahan, dan nafasnya terdengar terlalu lelah. Uruo 
menatap ke langit dengan tatapan hampa dan berkata, 

"Kamu ...... benar-benar bajingan." 



Chapter 22 
Max Level Newbie Bab 22 Itu adalah kata-kata terakhir dari Uruo sebelum dia kehilangan 
kesadaran. Sejak awal, dia hampir tidak bertahan menggunakan sedikit mana yang berhasil 
dia pulihkan dari melepaskan bola energinya. Sebenarnya tubuhnya amburadul. Tingkat 
keparahan luka-lukanya sampai ke titik di mana Uruo bisa kehilangan nyawanya jika dia 
tidak segera dibawa ke rumah sakit. Vulcan berjalan menuju Uruo tanpa mengucapkan 
sepatah kata pun. Tekad yang kuat bisa dirasakan dari setiap langkah yang diambil Vulcan. 
Menghalangi jalur Vulcan, seorang raksasa, Berkman masuk. 

"Kembali." "Mengapa saya harus kembali?" "Hasil pertempuran telah diputuskan. Tidak 
perlu melihat pertumpahan darah lebih lanjut, bukan? "Kamu seharusnya memikirkan itu 
sebelum berkelahi denganku." 

Tanggapan tegas dari Vulcan, dan nada suaranya yang dingin, membuat Berkman menelan 
ludah. Berkman menjadi gugup karena kemungkinan pertempuran yang bisa terjadi kapan 
saja. Dia bersiap untuk yang terburuk dan berkata pada Vulcan, 

"Saya mengakui bahwa kamilah yang memulainya. Namun, sejak awal, kami tidak berniat 
mengambil nyawa Anda. Hanya saja ada banyak kesalahpahaman dalam ...... " " 
Kesalahpahaman? " "......betul sekali. Saya yakin Anda sudah mengetahuinya dari 
percakapan sebelumnya, tetapi kami tidak membunuh Pemain dengan sembarangan. Kami 
memaksa mereka untuk ikut serta dalam pelatihan atau mempekerjakan mereka dalam 
berburu, tetapi kami, pada dasarnya, adalah organisasi yang mengejar kemajuan semua 
pemain secara keseluruhan. " "Bersenandung." "Kami hanya memiliki jalan yang berbeda 
untuk tujuan kami. Tolong, hentikan ini di sini. " 

Berkman melanjutkan dengan wajah tulus. 

"Sebagai Berkman, orang kedua di Aliansi Pemain, saya berjanji kepada Anda bahwa, mulai 
sekarang, kami tidak akan pernah melakukan apa pun yang menghalangi Anda." 

Vulcan mengintip telinganya saat dia melihat Berkman. Meskipun dia mengatakan itu 
semua dengan wajah putus asa, itu tidak menyebutkan sesuatu yang khusus di Vulcan. Ada 
satu hal yang dipelajari Vulcan dari perjuangannya melalui benua Rubel selama lima tahun. 
Jangan biarkan ujung yang longgar. 

"Sebelum saya datang ke dimensi ini, ada sesuatu yang saya dengar. Tentang keterampilan 
yang memungkinkan penggunanya mencuri kemampuan orang lain... .. Tampaknya bos 
Anda memiliki keterampilan yang menarik. Saya mendengar itu untuk mendapatkan 
keterampilan itu ...... Anda harus membunuh seseorang. Jadi kau masih memberitahuku 
bahwa tidak ada niat untuk membunuh? " 

Vulcan melemparkan pedang yang patah ke tanah dan mengeluarkan cadangan dari 
inventarisnya. Tindakannya berbicara lebih keras dan lebih jelas dari seratus kata. 



Berkman mengutuk dengan suara rendah. Dia mengambil posisi tinju dan mengucapkan 
perintah keterampilan, 

Teknik Boulder! 

Kulit kecokelatan Berkman berubah menjadi abu-abu. Dia tampak kokoh seolah tidak ada 
yang bisa menusuknya, seolah dia tidak akan menumpahkan setetes darah pun jika dia 
ditusuk. Vulcan menghadapi Berkman saat dia mengambil posisi jurus teknik bilah cepat. 

'Aku tidak akan santai seperti yang aku lakukan dengan Uruo pada awalnya.' 

Ini akan menjadi masalah besar jika tim patroli datang sebelum pertempuran berakhir. 
Vulcan bertekad untuk mengalahkan Berkman dalam satu serangan. Vulcan 
mengencangkan fokus tempatnya di ujung kakinya. Suasana intens terasa seperti 
pertarungan akan pecah dengan setetes jarum. Memecah suasana gelisah itu, seorang pria 
tiba-tiba jatuh dari langit. 

Tatak. 

Sepertinya dia melompat dari tempat yang cukup tinggi, membuat busur saat dia turun 
dengan kecepatan yang dipercepat, tapi anehnya, langkah pendaratannya terdengar terlalu 
lembut. Hampir ajaib. Itu adalah prestasi yang hanya bisa ditunjukkan oleh master seni 
bela diri dengan penguasaan lengkap dalam teknik langkah cepat. Tatapan waspada Vulcan 
beralih ke tamu yang tidak diinginkan. 

[Zenith Pendekar Lee JungYup] [493Lv] 

'Pria itu ...... Pria yang kutemui saat pertama kali datang ke kota.' 

Dia adalah salah satu dari dua orang yang bertengkar dengan Vulcan ketika Vulcan pertama 
kali tiba di Kota Beloong. 

'Aku yakin dia berada di sekitar level 300 ...... Apakah dia memiliki pencerahan sejak itu?' 

Levelnya saat ini adalah 493, angka yang mencengangkan. Dari semua Zenith, levelnya 
tidak tertandingi. Mengingat level yang luar biasa ini, kewaspadaan Vulcan melonjak ke 
puncaknya. 

"Halo semuanya?" 

Suara santai penuh kemudahan mengalir keluar dari mulut Lee JungYup. Berkman 
menyapa pria itu dengan wajah canggung. 

"...... Bagaimana kabarmu Pak?" "Oh, baiklah, bagaimana kabar bosmu? ...... Oh, ini tidak 
mungkin, siapa yang bisa melakukan hal keji seperti itu!" 



Lee JungYup membuat keributan saat dia bergegas ke Uruo yang terbaring tak sadarkan 
diri di tanah. 

"KU... anak ini bukanlah seseorang yang mau dipukuli. Tidak ada orang dari Powel atau 
Murim yang akan begitu busuk melakukan sesuatu yang ekstrim seperti ini ...... Biarkan aku 
yang melakukan pertolongan pertama. " 

Lee JungYup mengeluarkan ramuan dari lengan bajunya, menyemprotkannya ke seluruh 
tubuh Uruo, dan melakukan perawatan titik tekan untuk mencegah kondisi Uruo 
memburuk. Meskipun Mata Berkman terbuka lebar dan memaksanya untuk melihat, sulit 
untuk mengikuti gerakan tangan Lee JungYup. Gerakannya secepat itu. Lee JungYup 
membelakangi Vulcan, dan itu melukai harga diri Vulcan. Namun dia juga tidak bisa 
bergerak melawan punggung Lee JungYup dengan sembarangan. Vulcan tidak memiliki 
alasan yang tepat untuk menyerangnya, tetapi lebih karena Lee JungYup terlihat sangat 
santai dan memancarkan kepercayaan diri yang alami. Ada juga masalah level tingginya. 

"Sekarang, secara kasar aku memadamkan api terbesar." 

Lee JungYup berdiri kembali, berpura-pura menyeka keringat di dahinya, dan 
mengarahkan pandangannya ke arah mata Vulcan. Hingga saat ini, Lee JungYup berakting 
seperti aktor komedi untuk sebuah panggung dengan tingkah laku yang berlebihan, namun 
sikap tersebut tiba-tiba menghilang. Lee JungYup mengungkapkan jati dirinya sebagai pria 
seni bela diri. 

Lee JungYup adalah seorang pria yang tergabung dalam jajaran yang terkuat di Beloong 
City. Auranya yang luar biasa menekan seluruh tubuh Vulcan. Vulcan menahan aura itu 
dengan mengumpulkan kekuatan sihirnya. Meski tidak mudah karena perbedaan level, 
Vulcan setidaknya bisa berpura-pura santai dan memulai percakapan. 

"Apa yang membuatmu berpikir bisa ikut campur?" "Hooh." 

Lee JungYup menatap Vulcan dengan ekspresi terkejut. Dia menoleh ke arah Berkman. 

"Hei, orang itu Player kan? Apa levelnya saat ini? Katakan punyaku juga. " "...... Ini 190. Sir 
Lee JungYup, levelmu saat ini 493." "Wow benarkah? Kalau begitu orang ini bahkan bukan 
Kelas Dua. Bagaimana dia bisa bertahan? " 

Lee JungYup bergumam seolah-olah dia sedang berdiri di depan sebuah misteri yang tidak 
bisa dia pecahkan. Vulcan merasakan firasat yang sangat buruk tentang situasi saat ini. 
Vulcan melontarkan pertanyaan pada Lee JungYup yang tampak tenggelam dalam 
pikirannya. 

"Kamu siapa?" "Ah, kebetulan, kamu tidak mengenalku? Saya cukup terkenal. " "Lee 
JungYup. Level 493. Selain itu, saya tidak tahu apa-apa tentang Anda. Haruskah saya?" 
"Tidak, belum tentu ......" "Pokoknya, jika Anda berasal dari Murim, maka Anda harus 



sepenuhnya menyadari betapa memalukannya mencampuri hutang atau dendam orang 
lain." 

Vulcan tidak tahu banyak tentang Asgard, tapi setidaknya dia tahu bahwa dalam masalah 
hutang, dendam, balas dendam, dan duel antar individu, orang-orang dari Murim 
menghormati mereka dengan nyawa mereka. Sekarang peduli bagaimana Vulcan 
melihatnya, berdasarkan penampilan Lee JungYup dan fitur wajahnya, terlihat jelas bahwa 
Lee JungYup berasal dari Murim. Inilah alasan Vulcan mengangkat topik tentang 
kehormatan. Namun, respon Lee JungYup benar-benar melenceng dari ekspektasi Vulcan. 

"Aku tahu, tapi aku adalah bajingan tanpa kehormatan, jadi aku tidak peduli tentang itu." 
"......" 

Vulcan tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang terkejut. Di sisi lain, Lee JungYup 
terlihat seolah-olah tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan, dan dia dengan 
santai melanjutkan, 

"Itu adalah lelucon. Saya seharusnya menjadi salah satu pemimpin dalam perilaku bajik, 
jadi saya tidak bisa begitu saja masuk ke bisnis orang lain tanpa alasan yang benar. " 

Lee JungYup melihat sekeliling. Pandangannya melewati Miluwall, yang pingsan bahkan 
sebelum pertempuran dimulai, Huran dan kemudian Turan. Pada akhirnya, Lee JungYup 
mengarahkan pandangannya pada Vulcan. 

"Orang-orang ini adalah bawahan saya. Aku akan meminta maaf menggantikan mereka, 
jadi bagaimana kalau mengakhirinya di sini? " 

Tentu saja, itu tidak bisa diterima oleh Vulcan. Mereka seperti bom waktu dengan sisa 
waktu yang tidak ditentukan sebelum meledak. Vulcan tidak bisa memikirkan cara untuk 
berdiri dengan sesuatu seperti itu tergantung di kepalanya setiap saat. 

"Orang-orang ini mencoba hidup saya. Saya sama sekali tidak berniat mengambil risiko 
ketika saya memiliki solusi terbersih di tangan. " "Bersenandung......" 

Lee JungYup memaksakan diri dalam pikiran untuk sementara waktu dan berkata pada 
Vulcan, 

"Untuk seorang kerdil yang bahkan bukan dari Murim, sepertinya kau tahu banyak tentang 
cara Murim. Jadi izinkan aku menanyakan ini padamu ...... " 

'KUUT.' 

Merasakan agresi Lee JungYup yang tiba-tiba meningkat, Vulcan meringis saat dia mundur. 
Dipenuhi dengan aura pembunuh yang mengalir keluar dari dirinya seperti air mancur, Lee 
JungYup perlahan mendekati Vulcan. 



"Dalam semua prinsip suci Murim, ada satu yang paling penting di atas segalanya. Tahukah 
kamu apa itu? " "Kekuatan Dewa Petir!" 

PAC! CHIGIGIZIZIK! 

Vulcan mengangkat Kekuatan Dewa Petir ke kekuatan puncaknya. Vulcan tidak lagi 
memiliki sisa waktu untuk mempertahankan keberanian ini. Di sisi lain, Lee JungYup masih 
menekan Vulcan dengan wajah tenang, tetap terlihat percaya diri seperti biasanya. 

"...... Itu kebanggaan menjadi yang terkuat." 

Vulcan mengambil posisi tempur. Pedang di tangan kanannya mengarah ke Lee JungYup, 
dan tangan kirinya telah mengumpulkan mana dan siap untuk meluncurkan sihir kapan 
saja. Mengingat reaksi Vulcan, Lee JungYup bertanya seolah dia terkejut. 

"...... Secara kebetulan, apakah kamu berniat untuk mendatangiku?" "Jika diperlukan." 

Mungkin ada perbedaan dalam kekuatan penghancur karena perbedaan level. Namun, itu 
saja. Vulcan sudah memiliki master yang melebihi level 500. Selama dia dengan rajin 
mengambil ramuan dan menyeretnya ke pertarungan gesekan, Vulcan berpikir itu akan 
cukup untuk mengatasi perbedaan statistik. Tatapan Vulcan dan Lee JungYup bertabrakan. 
Dalam keheningan yang mencekik, Lee JungYup berdiri di sana dengan wajah mengancam 
seolah-olah dia sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda dari beberapa saat yang 
lalu. Mengingat Lee JungYup, yang tampak seperti Malaikat Maut dari jurang, baik Berkman 
maupun Miluwall, yang baru saja sadar sebelum ada yang menyadarinya, bisa 
mengucapkan sepatah kata pun. Namun, yang memecah keheningan ini, ironisnya, adalah 
Lee JungYup. 

"Hum, ini menjadi masalah bagiku. Dalam hal duel, saya adalah tipe yang, dalam delapan 
atau sembilan dari sepuluh, tidak ... dalam sepuluh dari sepuluh kasus, saya hanya memilih 
pertarungan yang akan saya menangkan. " 

Lee JungYup langsung meremas semangat juangnya dan kembali ke dirinya yang biasa. 
Semua orang bingung dengan situasinya. Mereka tidak tahu sejauh mana dia serius, dan 
sejauh mana dia bercanda, jadi semua orang tidak tahu harus berbuat apa. Vulcan tidak 
melepaskan pendiriannya. Dia bertanya pada Lee JungYup, 

"Apakah kamu mundur?" "Betul sekali. Saya akan mundur, namun... " 

Lee JungYup mendatangkan Huran, Turan dan Uruo melalui telekinesis. Sementara Vulcan 
memberikan tatapan kosong untuk saat ini karena tidak sepenuhnya memahami 
situasinya, Lee JungYup mengeluarkan selembar kertas dan merobeknya. 

UOOOUNG. 

Lingkaran sihir terbentuk di bawah Lee JungYup dan anggota Aliansi Pemain. Dengan 
senyum di wajahnya, Lee JungYup mengucapkan perpisahan terakhirnya pada Vulcan. 



"Aku akan mundur dengan semua orang." 

MENEPUK! 

Lingkaran sihir, yang bersinar dalam cahaya biru, menghilang. Di bidang utara, yang berdiri 
sekarang hanyalah Vulcan. Setelah memastikan bahwa tidak ada apa-apa di sekitarnya, 
Vulcan menjatuhkan diri ke tanah tempatnya berdiri dan mulai berpikir. 

'Saya punya waktu untuk menghentikannya, tetapi saya ragu-ragu. Itu berarti......' 

Vulcan berulang kali membuat kepalan tangan dan membuka tangan setelahnya, dan dia 
melihat lengannya, yang terlihat dari celah pakaiannya, yang teriris selama pertempuran. 
Sensasi merinding masih ada. Itu masih belum hilang. 

"Artinya saya kurang yakin." 

Vulcan mendongak ke langit. Sama seperti di Bumi, bulan menyebarkan cahaya lembut di 
langit malam. 

"Jadi pada akhirnya, mungkin naik level adalah yang terbaik." 

Cara tercepat untuk menutup celah. Tatapan Vulcan bergerak menuju Kota Beloong. 

  * 

Saat itu hampir tengah malam, tapi Beloong City Pub penuh dengan orang. Dalam 
kelompok yang terdiri dari tiga atau lima orang, orang berkumpul untuk menikmati bir, 
anggur, atau minuman keras Oriental favorit mereka. Di tengah semua orang itu, seorang 
pemuda berjalan melewati mereka. Orang-orang di beberapa meja yang mengenali pemuda 
itu mengubah topik meja mereka ke arahnya. 

Aku dengar itu orangnya. "Dia terlihat sangat muda." "Kalau bicara soal usia, bahkan Tuan 
Filder terlihat lebih muda dari usianya, jadi Anda tidak bisa mengatakan berapa usianya 
sebenarnya." "Bagaimanapun, dia luar biasa. Bahkan belum lama sejak dia datang ke 
Asgard, tapi dia sudah menjadi yang terkuat dari semua Pemain ...... " " Hmp. Bahkan jika 
Anda mengatakan dia adalah yang terkuat dari semua Pemain, itu masih sekitar Tingkat 
Pertama. Ini bukan masalah besar. " "Sejujurnya, tetap saja, Kelas Satu termasuk kelas atas 
bahkan di Kota Beloong. Selain itu, Uruo bukanlah lawan yang bisa dianggap enteng hanya 
karena dia seorang Player. " "Itulah yang saya katakan. Si kerdil ini tidak tahu apa yang dia 
katakan. Dia masih berjuang di level Second-Rate. Dia semua bicara. " "Apa? Apa yang baru 
saja Anda katakan? Kau sudah selesai?" "Ya, kau bajingan. Apakah saya mengatakan 
sesuatu yang salah?" "Saat ini, secara kebetulan, apakah kamu berkelahi di pub saya?" 

Sebelum ada yang menyadarinya, Filder muncul di sudut tempat keributan terjadi. Begitu 
mereka melihat Filder, kemarahan kedua pria itu terhadap satu sama lain menghilang 
seperti salju yang mencair. Keduanya duduk kembali dengan tenang. Filder pergi setelah 



meletakkan bebek panggang di atas meja dua penyihir yang sedang melahap beruang. 
Percakapan di daerah itu berlanjut dengan suara pelan. 

"...... Pokoknya, orang ini masih punya alasan untuk disebut rookie." "Kalau begitu, 
sepertinya peringkat rookie akan segera diperbarui. Bersama dengan pria itu, Dokgo Hoo? 
" "Kupikir pria itu melampaui level pemula ......" 

Vulcan, subjek percakapan, tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan karena 
semua kebisingan di pub, tapi dia masih bisa melihat tatapan ke arahnya. Vulcan berbicara 
ke arah Jake. 

"Entah bagaimana, rasanya seperti orang-orang menatapku." "Tentu saja. Dua hari lalu, 
Anda menghancurkan pemimpin Aliansi Pemain. " "...... Tuan Jake. Bagaimana Anda tahu 
bahwa?" "Akan aneh jika saya tidak mengetahuinya. Bukan hanya pemimpinnya, tetapi 
Anda melenyapkan semua yang lain sebagai komando. Apakah Anda berharap ceritanya 
tidak akan menyebar? " 

Jake meminum Whiskey dari botolnya dan membuat 'KHAH...' terdengar puas. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Dan bagi seorang pedagang, sangat penting 
untuk mengetahui informasi terbaru dengan cepat. Tentunya, ada juga yang melakukan 
jurus-jurus dengan cepat juga. Begitulah cara saya berhasil berada di tempat saya sekarang. 
" "Bersenandung......" 

Vulcan terus menatap Jake. Dia memiliki bekas luka yang ekspresif di pipi kirinya, tetapi 
dia tidak memiliki aura atau ketangguhan yang kuat yang bisa dirasakan darinya. 

[Jake Pendekar Kelas Tiga] [123Lv] 

Bahkan levelnya hanya 1 level lebih tinggi dari pertama kali Vulcan bertemu dengannya. Di 
Kota Beloong, di mana kekuatan sangat dihargai, tidak akan ada keberatan dari siapa pun 
untuk menyebutnya sebagai pencilan. 

"Tapi pria ini memiliki pengaruh yang kuat." 

Vulcan berhenti dengan memeriksa penampilan Jake. Sebaliknya, dia menatap mata Jake. 

"Jadi, apa yang ingin kamu katakan padaku?" 

Orang yang mencari nafkah sebagai pedagang di Kota Beloong, tempat yang penuh dengan 
maniak pertarungan, Jake the Weirdo mulai berbicara. 



Chapter 23 
Level Maks Newbie Bab 23 "Saya ingin berinvestasi pada Anda." "... Bagaimana apanya?" 
"Sebuah investasi. Apa kamu tidak tahu apa artinya? Apakah kamu tidak menerima 
pendidikan dasar di dunia aslimu?" "Aku tahu apa artinya. Hanya saja aku mendengar kata 
itu tiba-tiba. Itu tidak terduga." 

Sungguh, sangat aneh mendengar kata seperti itu di tempat seperti ini. Vulcan telah hidup 
di antara dua puluh ribu orang yang hanya berpikir tentang menemukan cara untuk 
menjadi lebih kuat. Baginya, kata apapun yang tidak berhubungan dengan pertempuran 
terdengar aneh. Vulcan memandang Jake seolah-olah dia mencoba mengatakan bahwa dia 
membutuhkan penjelasan tambahan. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya ingin berinvestasi pada Anda. " Apa 
sebenarnya yang Anda investasikan? "Apa pun. Sampai saat ini, pernahkah Anda 
memikirkan hal-hal berikut saat berburu? Misalnya, ah, senjata ini kurang pas di tangan 
saya. Baju besi ini tidak nyaman. Jika saya memiliki peralatan yang cocok dengan saya 
dengan sempurna, saya pikir saya akan bisa naik level lebih cepat, dan seterusnya. Saya 
yakin Anda memiliki banyak barang yang ingin Anda miliki tetapi belum punya uang dan 
waktu untuk mendapatkannya. Saya bisa membantu Anda dalam hal itu. " "Apa yang Anda 
dapatkan dari membantu saya?" "Semua item yang kamu dapatkan dari berburu." "... Kamu 
menyebutnya investasi? Ini adalah perampokan di jalan raya. Aku akan pergi sekarang. " 

Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tidak peduli seberapa muda atau 
tidak berpengalamannya Vulcan bagi Jake, Vulcan tidak menyangka bahwa Jake akan 
mencoba menipunya dengan cara yang jelas tepat di wajahnya. Vulcan kecewa pada Jake. 
Dia berpikir bahwa mereka cukup dekat, tetapi mengetahui Jake akan melakukan sesuatu 
seperti ini padanya membuat Vulcan kecewa pada Jake. Vulcan mendorong kursi ke 
belakang untuk bangun. 

"Vulcan, kamu benar-benar ingin menyelesaikan Babak 1, kan?" "... Iya. Apakah ada 
masalah?" "Jika itu masalahnya, silakan duduk sebentar. Saya akan menjelaskan mengapa 
proposal saya bermanfaat bagi Anda. " 

Saat ini, Vulcan tidak cukup berdiri, dan dia juga tidak cukup duduk. Setelah mendengar 
Jake, Vulcan memutuskan untuk meletakkan pantatnya di kursi. Jake menghabiskan sisa 
wiski dan melontarkan pertanyaan ke arah Vulcan. 

"Kamu tidak berencana untuk tinggal di sini, kan?" "Apa itu? Tentu saja. Saya akan kembali 
ke dunia asal saya. " 

Vulcan ingin kembali ke dunia asalnya. Selama delapan tahun, dia tidak pernah melihat 
keluarga, teman, atau pemandangan yang dikenalnya di Korea. Sudah terlalu lama sejak 
terakhir kali dia menginjakkan kaki di tanah rumahnya. Kenangan Bumi, alih-alih 
memudar, mereka menjadi lebih jelas dan terjebak di kepala Vulcan seperti foto. 



"Jika itu masalahnya, Anda harus ingin menyelesaikan Babak 1 secepat mungkin. Saya kira 
Anda bahkan akan membayar uang jika itu bisa membuat Anda mengalahkannya lebih 
cepat. " "Tentu saja. Saya muak dengan tempat ini. Saya ingin pergi secepat mungkin 
meskipun itu sehari lebih cepat. " "Jika demikian, apakah saya masih perlu menjelaskan 
lebih lanjut?" "Apa maksudmu?" 

Jake menunjuk ke arah Vulcan yang masih terlihat bingung. 

"Lagipula kau berencana meninggalkan tempat ini. Bagimu, mata uang Asgard atau item 
yang tidak cocok dengan kelasmu tidak berguna. Jadi kamu harus memberikannya padaku, 
dan... " 

Sekarang, Jake menunjuk dirinya sendiri. 

"Adapun akhir saya, saya akan memberi Anda waktu yang sangat Anda butuhkan. Melalui 
investasi itu. " "Ketika Anda mengatakan Anda akan memberi saya waktu..." "Saya 
berbicara tentang waktu yang akan Anda buang-buang saat mencari barang yang Anda 
butuhkan. Ada juga waktu yang akan kamu buang karena kamu akan berburu dengan 
peralatan yang kurang berkilau. " 

Jake tersenyum lebar saat berkata, 

"Aku bisa menghilangkan waktu yang terbuang itu untukmu." 

  * 

[Senjata Besar -- Pedang Petir yang Diperkuat] [Batasan Level: 190Lv] 

[Grand Armor -- Chainmail Orc Raksasa] [Pembatasan Level: 185Lv] 

[Baju Besi Legendaris -- Sepatu Bot Api Gila] [Batasan Level: 188Lv] 

Vulcan ternganga setelah mengganti semua peralatannya ke level Grand dan di atasnya. 
Meskipun peralatan itu tidak cocok dalam desain dan gaya, dan itu membuat Vulcan 
terlihat konyol, penampilan adalah masalah sepele baginya. Vulcan membuka layar statnya 
dan memeriksa serangan dan pertahanannya, dan segera wajahnya dipenuhi dengan 
keterkejutan. Statistiknya jauh lebih unggul dibandingkan sebelumnya. Vulcan hampir 
merasa kasihan bahkan untuk membandingkannya. 

'Ini pasti mengapa orang menghabiskan uang nyata untuk video game untuk mendapatkan 
peralatan yang lebih baik ...' 

Vulcan berpikir bahwa dalam hal video game, kesenangannya adalah mendapatkan 
peralatan melalui usaha. Dia sekarang menyadari bahwa dia salah. Sekarang Vulcan 
mendapatkan pengalaman mencapai peningkatan substansial dalam spesifikasinya tanpa 
mengeluarkan keringat, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan sensasi kepuasan dan 
kegembiraan luar biasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. 



"Bagaimana mereka? Anda menyukai mereka?" "Iya. Pasti... Saya sangat menyukai mereka. 
" "Ha ha. Masih terlalu dini bagimu untuk terkejut. " 

Jake mengarahkan jarinya ke suatu tempat. Mata Vulcan, yang mengikuti jejaknya, terbuka 
lebar karena terkejut. 

"Itu.... Ini adalah... " 

Tanpa disadari, Vulcan berjalan menuju tempat yang ditunjuk Jake. Ada bilah dan 
pelindung yang tersusun rapi dalam tipe yang serasi dan dipajang dengan rapi seperti di 
mall. 

"Batasan level 250, 300, 350 ... dan hingga 450 ... semuanya ada di sini." Ada lebih dari satu 
atau dua set peralatan per level. Ada armor yang berspesialisasi dalam elemen api atau 
petir, dan ada empat tipe armor berbeda untuk level 350. Ini berarti Vulcan tidak perlu 
mengkhawatirkan item sampai level 500. Dengan wajah tercengang, Vulcan menatap Jake. 

"Ini... Apakah kamu akan memberiku semua ini?" "Dasar bajingan! Apa yang kau 
bicarakan!" 

Jake mengeluarkan sebatang rokok dan meletakkannya di mulutnya sambil melanjutkan. 

"Saya meminjamkannya kepada Anda. Sebagai gantinya, setiap kali Anda mengunjungi 
kota, berikan saya barang-barang yang tidak Anda butuhkan segera. Hu hu." 

Meskipun Jake mengatakan dia meminjamkannya ke Vulcan, karena dia tidak menentukan 
tanggal pengembalian, menyebutnya 'memberi' tidak akan salah. 

"Ini... aku benar-benar tidak bisa menolak ini. Baiklah, Tuan Jake. Mulai sekarang, saya akan 
menyerahkan kepada Anda semua item yang saya dapat dari berburu. " "HoHo. Jika Anda 
mendapatkan item yang lebih baik dari ini, Anda tidak perlu memberikannya kepada saya. 
Anda harus menggunakannya sebagai gantinya. " "Baik. Ngomong-ngomong... " " Apa itu? " 
"Saya ingin tahu apakah Anda melakukan banyak investasi seperti ini?" 

Jake berhenti sejenak dan mengembuskan asapnya. Jake menerima pertanyaan itu dengan 
wajah seolah-olah dia mencoba mengatakan bahwa apa yang ditanyakan Vulcan adalah 
omong kosong. 

"Tidak semuanya. Bukannya saya memiliki sumber daya yang tidak terbatas, dan sulit 
untuk menemukan seseorang yang akan menguntungkan untuk diinvestasikan. Sudah 10 
tahun sejak investasi terakhir saya. " "Hm." "Mengapa? Apakah Anda bertanya-tanya 
mengapa saya berinvestasi pada Anda, dari semua orang? " "Bohong jika aku berkata aku 
tidak bertanya-tanya tentang itu." 

Sebenarnya, Vulcan penasaran. Ada begitu banyak orang lain yang telah membuktikan diri 
mereka dengan level yang lebih tinggi dan pengalaman tempur yang lebih banyak. Di sisi 



lain, All Vulcan yang dicapai sejauh ini mengalahkan leveler 300 yang rendah. Tetap saja, 
dia terpilih. 

"Pertama-tama, saya memilih Anda karena Anda dapat dipercaya. Jika Anda tidak menunda 
kesepakatan Anda, saya bisa pergi menemui lelaki tua Beruneru. Anda bilang Anda berlatih 
di bawah Beruneru kan? " "Ah..." 

Tentu saja, Jake tidak perlu khawatir ditipu. 

Juga, alasan kedua adalah bagian terpenting. 

Jake memandang Vulcan dengan wajah serius dan berkata, 

"Itu karena saat kamu yang berburu, lebih banyak item yang keluar." "... Silahkan datang 
lagi?" "Saya mengatakan Anda mendapatkan item yang lebih baik ketika seorang Pemain 
yang berburu!" "Ah." 

'Ketika orang lain berburu monster, mereka tidak mendapatkan item seperti saat Pemain 
melakukannya!' 

Itu adalah pilihan yang sangat logis. Hanya Pemain yang mendapat item muncul di udara 
dan jatuh setelah berburu monster. 

"Itu masuk akal... Karena memang begitu, bagaimana orang dari dimensi lain mendapatkan 
item? Bagaimana mereka melakukannya sampai sekarang? " "Jelas sekali, monster 
menggunakan senjata dan armor, jadi orang-orang mengambilnya setelah membunuh 
monster. Namun, biasanya kualitasnya tidak bagus. Juga, bahkan ketika itu adalah sesuatu 
yang cukup bagus, biasanya semuanya rusak dari pertempuran... Bagaimanapun, jadi dari 
sudut pandangku, Pemain adalah yang terbaik untuk diinvestasikan. " 

Jake memotong dirinya sendiri dan menepuk bahu Vulcan. 

"Sampai sekarang, tidak ada pemain yang bisa saya investasikan karena level mereka 
rendah, jadi saya merasa seperti angsa emas yang baru saja jatuh dari langit. Aku juga suka 
kamu menendang pantat Uruo. " "Apakah kamu tidak berhubungan baik dengan Uruo?" 
"Tentu saja. Aku sebenarnya akan berinvestasi padanya... tapi dia memutuskan untuk 
menjilat Lee JungYup sebagai gantinya. Ketika saya mendengar bahwa Anda 
menghancurkan Uruo, itu membuat saya merasa jauh lebih baik. Kenapa kamu tidak 
membunuhnya saja? " 

Vulcan, dengan wajah menunjukkan ketidaknyamanan, menjawab, 

"Tadinya aku akan melakukannya, tapi Lee JungYup menghentikanku." "Hah. Sepertinya 
Uruo pasti mendapatkan suap itu. Ngomong-ngomong, kamu... kenapa kamu masih di sini? 
" "Apa maksudmu?" "Kamu bilang kamu berkonfrontasi dengan Lee JungYup. Kenapa kamu 
masih hidup? " "Dia memang sangat kuat... tapi bukankah aku seharusnya hidup?" 



Saat Vulcan meringis, Jake menepuk punggungnya dan berkata, 

"Bukan itu yang saya maksud. Saya tidak mengatakan Anda seharusnya sudah mati. Saya 
bertanya karena Lee JungYup adalah orang yang sangat kuat. " "Mengapa kamu 
mengatakan hal itu? Seberapa kuat dia? " "Kota Beloong adalah tempat dimana yang 
terkuat dari yang terkuat berkumpul. Di tempat ini, dia dihitung sebagai salah satu dari 
sepuluh besar. " 

Terkejut, Vulcan bertanya, 

"Tidak mungkin. Bukankah itu berarti dia setingkat dengan Tuan Filder? " "Ah, saya tidak 
menghitung Enam. Orang-orang itu luar biasa. " 

Meski begitu, itu masih luar biasa. Mendengar hal ini membuat Vulcan merasa beruntung 
bahwa saat itu tidak terjadi perkelahian dengan Lee JungYup, tetapi pikiran itu juga 
menjadi tongkat tajam yang melukai harga diri Vulcan. Namun, Vulcan punya alasan bagus. 
Itu adalah masalah yang diyakini Vulcan bisa dia selesaikan dengan cepat. Dia berpikir 
demikian dua hari yang lalu, dan dia masih percaya sampai sekarang. 

'Saya tidak percaya saya lebih rendah darinya. Selama aku menangani masalah level ... ' 

Vulcan berpikir bahwa begitu dia naik level, dia akan mendapatkan kekuatan, jenis 
kekuatan yang akan membuatnya tidak pernah memikirkan Lee JungYup atau Aliansi 
Pemain. Mata Vulcan berbinar ke arah Jake. Karena terkejut, Jake mundur selangkah. 
Vulcan bertanya, 

"Kamu penasaran bagaimana aku bisa bertahan, kan?" "Uh? Iya. Jujur, ya saya. Mengapa? 
Apakah Anda akan menunjukkan kepada saya keahlian Anda? " "Aku ingin. Anda adalah 
investor saya, jadi saya perlu membuat Anda terkesan juga. Saya pasti akan menunjukkan 
kepada Anda tingkat keterampilan saya. " 

Mendengarkan kata-kata percaya diri Vulcan membuat Jake tertawa dengan gembira. 
Orang lain yang lewat menatap Jake, bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi. 

"Ha ha. Begitulah seharusnya. Baik! Sebagai seorang investor, saya benar-benar ingin 
melihat Anda terbuat dari apa! Hari ini sudah larut, jadi ayo pergi lebih awal besok. 
Bagaimana kalau bertemu di gerbang barat jam 8 pagi? " "Um? Mengapa gerbang barat? " 
Um? "Maksudku, apakah ada alasan khusus kenapa kau harus menemuiku di gerbang 
barat? Apakah ada tempat yang perlu Anda singgahi sebelumnya? " "Untuk pergi ke Orc's 
Colony, kamu harus pergi ke gerbang barat. Apakah Anda mengacaukan tempat itu? " 

Jake berpikir bahwa Vulcan, yang saat ini berlevel 190, akan pergi ke Orc's Colony level 
200. Namun, Vulcan tidak berniat pergi ke sana. 

"Tidak. Mari bertemu di gerbang selatan. Juga, jam 7, bukan 8. " "Um? O... oke. Sepertinya 
saya harus bangun pagi. " 



'Mengapa orang ini terus mengatakan dia ingin bertemu di gerbang selatan?' 

Tercengang, Jake bergumam sendiri. 

  * 

"Cermin ajaib. Tembok Api. Fire Shower. " 

KUUUUAAAK. KUUAKUAU. 

Dinding api berbentuk silinder muncul di lapangan hijau sisi gerbang selatan. Dinding 
silinder api mencapai ketinggian lebih dari 30 kaki, mengelilingi kedua monster di 
dalamnya dengan sempurna. Selain itu, Fire Shower yang menjulang di atas memberikan 
mereka rasa sakit yang mengerikan. 
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"Petir. Petir. Bola Api Tak Terbatas. " 

Tidak mampu menahan rasa sakit, ogre berkepala dua itu mencoba untuk melompat 
keluar, tapi Vulcan mengarahkan pedangnya ke arah mereka. Dua petir yang diluncurkan 
dari pedangnya merampas monster dari pikiran mereka, dan pemboman dari beberapa 
putaran Bola Api Tak Terbatas mengikuti. Raksasa berkepala dua didorong kembali ke 
tengah api, dan mereka berteriak kesakitan. 

KUUUUU. KUWARRRUC. Kegagalan. Kegagalan. 

[Pengalaman Meningkat.] [Pengalaman Meningkat.] [Naik Level!] 

"Huu. Seperti yang diharapkan dari monster level tinggi. Saya naik level meskipun saya 
hanya berburu dua. " 

Vulcan melepaskan Tembok Api yang masih menyala dengan kekuatan penuh. Karena 
Vulcan menggunakan Cermin Ajaib untuk mengisolasi area pertempuran dari dunia, tidak 
ada monster lain yang mendengar pertempuran dan datang ke arahnya dari area terdekat. 
Vulcan mendekati mayat ogre berkepala dua, yang terpanggang dengan baik dari api, dan 
mengambil itemnya. Barang-barang itu akan diserahkan kepada Jake, tetapi Vulcan dalam 
suasana hati yang cukup baik karena dia baru saja mendapatkan banyak pengalaman. 
Dengan wajah tersenyum, Vulcan melakukan pembersihan dan melihat ke arah Jake. 

"Bagaimana menurut anda? Apakah Anda senang dengan investasinya? " "... Kamu jauh 
lebih menakjubkan dari yang pernah aku pikirkan!" 



Chapter 24 
Level Maks Newbie Bab 24 Bab 24 

"Sejujurnya, aku tidak percaya rumor tentang kamu melawan Uruo sendirian. Jika itu satu 
lawan satu, maka mungkin, tapi bajingan itu bukanlah tipe yang pergi kemana-mana 
sendirian. " "Kalau begitu, apa menurutmu aku pasti bekerja sama dengan seseorang? Saya 
bahkan tidak mengenal siapa pun. " "Tidak kenal siapapun? Apa maksudmu tidak? Saya 
pikir Anda mengatakan Anda berlatih bersama dengan Dokgo Hoo? " "Ah, ada orang itu." 

Ini bahkan belum dua minggu, tapi sepertinya Vulcan sudah lama tidak melihatnya. 

"Itu pasti karena banyak sekali insiden dan kecelakaan." 

"Pokoknya, aku melawan Uruo dan anak buahnya sendirian." "Baik. Aku percaya kamu. 
Meskipun masih sulit bagiku untuk percaya bahwa kamu melawan Lee Jungyup. " 
"Bukannya kami benar-benar bertengkar. Dia mundur lebih dulu. " "Apakah begitu? Hm... 
Yah, cara berpikir pria itu tidak bisa dipahami sejak awal. Ah, ini bukan bagian yang 
penting. " 

Dari inventarisnya, Jake mengeluarkan kertas yang sudah dilipat dan beberapa lagi. Vulcan 
mengintip sekilas untuk mengamati. Itu adalah peta. 

"Dengan tingkat keahlianmu, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk masuk jauh 
ke dalam bidang gerbang selatan sambil membuatku tetap aman, kan?" "Um... Aku yakin, 
tapi tetap, bisakah kita pergi ke suatu tempat dengan lebih sedikit monster yang muncul di 
daerah itu?" 

Sejujurnya, Vulcan merasa sedikit tidak nyaman. Pada level Jake, bahkan goresan dari 
monster manapun di area gerbang selatan akan berarti kematian baginya. 

"Tentu saja. Bahkan saya tahu hidup saya sangat berharga. Tetap waspada saat Anda 
mengikuti saya. " "Aku akan." Armor Mana, Petir Elang. 

Setelah merapalkan mantra pelindung pada Jake, Vulcan juga mengaktifkan keterampilan 
deteksi. Saat Jake memimpin dengan langkah percaya diri, Vulcan mengikuti punggungnya 
seperti seorang petugas. Jake tidak bercanda tentang tinggal di Kota Beloong untuk waktu 
yang lama. Sepanjang perjalanan, hampir tidak ada monster yang menunjukkan agresi 
terhadap Vulcan dan Jake. Suatu ketika di bulan biru, ada raksasa berkepala dua 
menyerang mereka, tapi monster itu dengan mudah dinetralkan. Sebagian besar monster 
berkeliaran di sekitar area sendirian, bukan dalam kelompok. Di bidang gerbang selatan, di 
mana monster selalu melebihi jumlah orang, Vulcan merasa ajaib bahwa perjalanan 
mereka melewati daerah itu begitu lancar. Itu hanya tentang ketika mereka tidak bisa lagi 
melihat monster atau orang. Mereka sampai di tujuan dengan selamat. Sebelum mereka 
menyadarinya, pemandangan yang dulunya merupakan ladang hijau, telah berubah 



menjadi tanah kering. Juga, ada hal-hal yang menarik perhatian Vulcan. Lima batu besar, 
seperti sesuatu dari cerita tentang reruntuhan kuno, diangkat dalam bentuk segi lima. 

"Kita di sini." "Tapi tidak ada apa-apa di sini." 

Sungguh, selain batunya, tidak ada yang lain di sini. Jangankan monster, bahkan tidak ada 
Pohon Level Maks yang biasanya sangat umum. Itu hanya gurun. Jake mengabaikan 
komentar Vulcan, yang mengandung sedikit keluhan. Sebaliknya, Jake mengeluarkan panci 
kayu dan penghancur. Permukaan bagian dalam pot kayu itu berlumuran darah, dan itu 
membuat Vulcan sangat curiga tentang penggunaannya. 

"Pak. Jake. Apa ini... " 

Vulcan meminta untuk memecahkan keingintahuannya, tetapi wajahnya segera berubah 
menjadi batu. 

MENGHANCURKAN! 

Sebelum Vulcan sadar, ada beberapa tangan goblin dan orc. Dengan gulungan tak dikenal 
ditempatkan di dalam pot, Jake mulai menekan untuk menghancurkannya. 

MENGHANCURKAN! MENGHANCURKAN! Gosok... Gosok... 

Tetesan darah memercik ke wajah Jake setiap kali dia menghancurkan isinya. Mungkin 
Vulcan salah mengira, tapi setelah beberapa saat, wajah tanpa ekspresi Jake tiba-tiba 
menunjukkan senyuman tipis. Terlepas dari itu, setelah menyaksikan sisi mengerikan Jake, 
Vulcan mundur selangkah. 

MENGHANCURKAN! MENGHANCURKAN! 

Bagian tubuh monster yang rusak secara bertahap berubah menjadi potongan-potongan 
kecil. Jake telah bekerja untuk menghancurkan isinya selama beberapa waktu, dan 
sekarang dia meletakkan penghancur dan mengambil nafas. Sambil tersenyum puas, Jake 
memandang ke arah Vulcan. 

"Um? Hei, kenapa kamu bertingkah seperti itu? " "... Seharusnya aku yang menanyakan 
pertanyaan itu, Tuan Jake. Apa yang sedang kamu lakukan? Apakah Anda di sini untuk 
menguburkan mayat? " 

Jake menatap kosong pada Vulcan sejenak dan tertawa. 

"Ha ha. Bukan itu. Saya tidak menjelaskan apa yang akan saya lakukan sebelum saya mulai, 
jadi saya dapat memahami bagaimana Anda salah paham. Tetap saja, karena hampir 
selesai, saya akan jelaskan nanti. Menyuntikkan mana. " 

Jake meletakkan tangannya ke arah pot dan menyuntikkan mana ke dalam pot. Mana yang 
mengalir keluar dari tangan Jake menyentuh isi di dalamnya. Karena penasaran, Vulcan 



memperhatikan Jake dengan antisipasi tentang apa yang akan terungkap. Sekitar satu 
menit telah berlalu. Setelah menyelesaikan injeksi mana, Jake menarik tangannya dari pot, 
dan segera, lampu merah mulai keluar dari pot. Cahaya misterius dan tidak menyenangkan, 
yang warnanya lebih mirip dengan darah, secara bertahap bertambah besar. Akhirnya, itu 
menjadi oval yang cukup besar untuk dilalui seseorang. Melihat cahaya berbentuk oval itu, 
Jake berkata, 

"Ini akan menjadi tempat perburuanmu mulai sekarang." "... Kebetulan, apakah itu semua 
untuk memanggil?" "Prosesnya agak tidak menyenangkan, bukan?" 

Jake tertawa terbahak-bahak. Vulcan menjawab, 

"Ini lebih dari sekadar mengecewakan. Itu, apakah saya perlu melakukan itu setiap kali 
saya datang ke sini? " "Anda tahu betul. Saya akan meminjamkan Anda panci dan 
penghancur. Aku juga akan memberimu bahan-bahannya nanti. " 

BERDEBAR. ROLLROLLROLLROLL. 

Panci dan penghancur, yang masih berlumuran darah dan daging, berguling ke arah kaki 
Vulcan. Vulcan mundur sedikit dan keberatan, 

"Apakah sesuatu yang merepotkan ini benar-benar diperlukan? Ini tidak seperti 
kekurangan monster di tempat berburu di gerbang selatan. " "Itu sepadan dengan 
usahanya." 

Jake melangkah mendekati Vulcan dan berbisik di telinganya. Sepertinya tidak ada orang di 
sekitar untuk mendengarkan, jadi Vulcan mengira Jake sudah selesai melakukannya, tapi 
dia terkejut dengan apa yang Jake katakan. 

"Tempat ini... Ini adalah tempat pencarian tersembunyi." "... Ada yang lain selain misi 
utama?" "Saya tidak tahu apakah masih ada lagi, tapi tempat ini pasti satu. Saya tahu 
karena saya pernah masuk ke sana. " 

Melihat portal, Jake menambahkan, 

"Yah, kamu akan tahu setelah kamu masuk, tapi pemberitahuan quest akan muncul. Level 
monsternya sekitar 350. Saya tidak tahu tentang bosnya. Saya hanya pergi ke pintu masuk 
dengan tuan saya dan kembali. Tuanku juga yang memberitahuku tentang tempat ini. " 
"Kamu juga punya master?" "Saya dulu. Dia pergi ke Babak 2 sekarang. Yah, ini tidak 
seperti dia mengajariku teknik bertarung apapun. Untuk menjelaskan, dia lebih seperti 
seorang dermawan yang menemukan saya alasan untuk tinggal di tempat ini. Saya belajar 
seluk-beluk bisnis pedagang darinya. " 

Mata Jake tampak nostalgia. Dia tampak seperti sedang memikirkan masa lalunya. 
Meskipun Vulcan ingin mendengar lebih banyak penjelasan segera, dia ingin 



mempertimbangkan Jake, jadi Vulcan menunggu. Sesaat kemudian, Jake kembali fokus 
pada masalah yang sedang dihadapi dan melanjutkan penjelasannya. 

"Oh, aku jadi bernostalgia sejenak. Maaf soal itu. Sekarang dimana aku... Oh benar. Monster 
di tempat ini sangat gesit. Mereka tidak memiliki senjata atau pelindung, tetapi cakar dan 
gigi mereka sangat tajam. Sepertinya ada banyak dari mereka... dan itu juga terlihat seperti 
mereka beregenerasi ketika Anda masuk kembali setelah keluar dari penjara bawah tanah. 
Sebenarnya, saya pikir saya tidak akan pernah punya alasan untuk memberi tahu siapa pun 
tentang tempat ini. Yah, juga, aku tidak bisa membersihkan penjara bawah tanah ini 
sendiri. " "Jika ada banyak monster di sini, bukankah itu lebih baik untuk keuntungan Anda, 
Tuan Jake? Orang-orang yang kau investasikan di masa lalu... " " Akankah ada sesuatu yang 
jatuh dari membunuh monster yang tidak membawa senjata atau pelindung? Saya 
memberi tahu Anda tentang tempat ini karena Anda adalah seorang Pemain. " "Ah, itu 
benar." 

Vulcan merasakannya lagi, tapi itu adalah kemampuan yang sangat berguna dari SISTEM. 
Setelah menyelesaikan penjelasannya, Jake mengeluarkan tangan goblin dan orc serta 
setumpuk gulungan dan menyerahkannya kepada Vulcan. Vulcan dengan cepat 
menyingkirkan tangan monster dan membaca instruksi gulungan itu. 

[Item yang Dapat Dibuang -- Gulir Kembali] * Hanya dapat digunakan selama non-
pertempuran. Dapat berteleportasi ke alun-alun utama Kota Beloong. 

"Ini..." "Seperti yang aku tunjukkan sebelumnya, taruh satu orc, satu goblin, dan satu gulir 
ke dalam panci dan hancurkan mereka menjadi potongan-potongan kecil. Setelah itu, 
injeksi pot dengan mana Anda, dan gerbang ke 'Dungeon Terbengkalai' akan terbuka. 
Gulungan itu cukup mahal, jadi bersyukurlah. " 

Sebelum Vulcan menyadarinya, Jake sedang menjelaskan sambil memegang sebatang 
rokok di mulutnya dan merobek gulungan. Vulcan mengangguk ringan. 

"Terima kasih. Saya akan menggunakannya dengan baik. " "Adapun item yang Anda 
temukan, berikan kepada saya setiap kali Anda mengunjungi saya di kota." 

Jake melambaikan tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal untuk saat ini, dan dia 
menghilang dengan cahaya biru. Untuk sesaat, Vulcan melihat ke ruang tempat Jake 
menghilang, dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke portal merah. Hanya dengan 
melihat portal membuat Vulcan merinding. Aura iblis yang tidak diketahui asalnya 
ditempelkan di atasnya, tapi tidak ada pilihan lain. 

"Haruskah aku pergi dulu." 

Vulcan menarik napas dalam-dalam dan perlahan memasuki portal. 

[Quest Dihasilkan!] [Quest Tersembunyi -- Kalahkan Raja Cheetah, Monster Bos Penjara 
Bawah Tanah yang Terbengkalai.] [Kesulitan -- Peringkat C (Standar Asgard)] [Hadiah -- 



Pilihan dari keterampilan atau item.] Penjara bawah tanah terlantar yang dapat diakses 
dari lapangan gerbang selatan Kota Beloong. Kalahkan Raja Cheetah, monster bosnya. * 
Batasan level untuk memasuki ruangan bos -- 300Lv (disarankan 380Lv atau lebih) * King 
Cheetah sangat cepat dan tangguh. Berhati-hatilah saat sedang marah. 

"Itu benar-benar memberiku sebuah misi." 

Sejak datang ke Asgard, Vulcan telah kecewa karena tidak ada contoh pencarian biasa, 
apalagi yang tersembunyi. Melihat pencarian yang muncul di layar SYSTEM benar-benar 
mencerahkan suasana hati Vulcan. 

"Yah, meskipun aku bahkan tidak akan bisa mencoba mengalahkannya sampai aku 
mencapai level 300." 

Kamar bos akan dikunci sampai Vulcan mendapatkan kualifikasi untuk masuk. Vulcan 
mengarahkan pandangannya ke bagian yang menggambarkan hadiah. Vulcan menyukai 
deskripsinya. Ada fakta bahwa dia bisa memilih satu dari banyak opsi, dan satu hal yang 
dia sukai secara khusus adalah fakta bahwa keterampilan adalah salah satu opsi. 

'Jika aku harus memilih dari skill dan item, aku pasti akan menggunakan skill.' 

Vulcan mempelajari banyak mantra sihir dari pelatihan di bawah Beruneru. Namun, dia 
masih tidak bisa menahan keserakahannya terhadap keterampilan. Pasti ada banyak 
keterampilan hebat di luar sana yang tidak diketahui Beruneru. Secara alami, Vulcan 
meningkatkan ekspektasinya. Sebagai perbandingan, dia tidak begitu tertarik dengan 
barang. Itu karena Vulcan sudah mendapat banyak sponsor dari Jake yang bisa dia gunakan 
hingga level 450. Dalam pikirannya, Vulcan dengan tegas memutuskan untuk memilih skill 
dari hadiah apapun yang terjadi. 

'Ah, sebelum aku memulai misi ... ada satu hal yang akan kupikirkan.' 

"Api neraka." 

Vulcan melemparkan Hellfire melalui SYSTEM. Setelah mengambil waktu sejenak untuk 
memeriksa kondisi tubuhnya, Vulcan melepaskan sihir dan melemparkan Api Neraka 
melalui aliran sihir tradisional. 

Api neraka membara biru karena panasnya yang tinggi. Merasakan kehangatannya, pikir 
Vulcan, 

'Seperti yang kuduga, beban mental dan fisik untuk mengaktifkan sihir secara substansial 
berkurang dengan SISTEM.' 

Ketika Vulcan sedang mempelajari sihir dari Beruneru, dia mendengar ceramah tentang 
'kekurangan sihir yang dilemparkan melalui SISTEM' sampai itu dipaku ke telinganya. 
Namun, itu adalah penilaian Beruneru yang hanya bisa mengamati para pemain sihir 



melalui SISTEM dari luar. Adapun Vulcan, orang yang hampir mencapai puncak dalam 
SISTEM dan sihir tradisional, dia menilai bahwa kedua metode itu memiliki kelebihan. 

Keuntungan terbesar dari metode tradisional adalah bisa merapal mantra tanpa 
mengucapkan perintah. Melalui metode tradisional, Berunaru mendemonstrasikan 
kemampuannya membuat sihir muncul sebelum siapa pun bisa mengetahui apa yang 
sedang dilemparkan. Dari menontonnya, Vulcan pasti bisa mengerti mengapa Berunaru 
berpikir untuk mengeluarkan sihir melalui SISTEM sebagai sampah. Dibandingkan dengan 
melemparkan sihir melalui SISTEM dengan kata-kata perintah, metode tradisional 
membutuhkan lebih banyak fokus mental dan mana. Namun, mampu merapal sihir secara 
sembunyi-sembunyi dan cepat lebih dari sekadar menutupi kekurangan itu. 
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adalah kenyataan bahwa itu mudah. Selama kode perintah dikatakan, sihir dapat 
dilemparkan tanpa konsentrasi atau kekuatan kemauan. Ini bisa berguna jika Vulcan 
kelelahan mental karena penggunaan sihir yang berlebihan. Vulcan mengira faktor 'mudah' 
dari metode SISTEM adalah keuntungan besar. 

"Tentu saja, meski memiliki kekurangan yang serius." 

Ada fakta bahwa metode SISTEM memerlukan kode perintah, dan ada juga fakta bahwa 
sihir yang dilemparkan melalui SISTEM tidak dapat dikontrol ke tingkat presisi yang 
mungkin dilakukan dengan sihir tradisional. Dari keduanya, yang pertama adalah 
kelemahan serius yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Tidak ada penalti lain yang lebih 
besar dari ini di momen atau duel kritis. Namun, beberapa hari yang lalu, Vulcan bertemu 
dengan seorang pria yang sebagian menyelesaikan masalah itu. Pemimpin Aliansi Pemain, 
Uruo. Dia menunjukkan kepada Vulcan cara baru dalam memanfaatkan SISTEM. 

'Hanya saja saya tidak pernah berpikir untuk mencoba. Saya yakin saya bisa 
melakukannya. Dalam hal pemahaman tentang sihir, saya tidak bisa dibandingkan dengan 
Uruo. Jika saya hanya mengambil waktu sejenak untuk berinvestasi untuk memahaminya ... 
' 

Vulcan membahas pertempuran yang dia lakukan dengan Aliansi Pemain beberapa hari 
yang lalu. Taktik pertempuran Uruo muncul di benaknya, bagaimana dia meminimalkan 
panjang perintah keterampilan, dan di atas itu, bagaimana dia secara aktif mengganggu 
penggunaan perintah keterampilan Vulcan. Juga, Vulcan berpikir bahwa, dengan 
pengetahuannya, dia bisa mengeluarkan sihir melalui SISTEM tanpa mengucapkan kode 
perintah apa pun. 

"Hm." Vulcan melepaskan Api Neraka yang mengambang di sekitar dan melihat ke arah 
gerbang yang menuju ke ruang bawah tanah. Sebuah gerbang dengan ukiran bentuk 
binatang tak dikenal muncul di pandangannya. Namun, Vulcan memutuskan untuk 
menunda masuk ke gerbang untuk sementara waktu. 

"Untuk saat ini, haruskah saya memeriksa potensinya dulu?" 



Vulcan menjatuhkan diri dan pergi berperang melawan Uruo sekali lagi. Meninjau setiap 
detail kecil yang baru saja dia telusuri terakhir kali, dia menganalisis semuanya dan 
berusaha keras untuk memahami semuanya. Vulcan secara bertahap jatuh ke dunianya 
sendiri. Di dalam dungeon yang ditinggalkan, pelatihan tunggal Vulcan dimulai. 



Chapter 25 
Level Maks Newbie Bab 25 Perkembangan pada SISTEM berjalan lebih cepat dari yang 
diharapkan Vulcan. 

Tetap saja, tidak mengherankan mengingat bahwa, dari awal, pemahaman skill Vulcan 
adalah yang terbaik di antara semua Pemain. 

Dia hanya membutuhkan kesempatan dan tujuan, dan pertempuran melawan Uruo 
memenuhi kondisi ini. 

Sudah tiga hari sejak Vulcan hanya berfokus pada penggunaan sihir melalui SISTEM. Vulcan 
akhirnya berhasil mengaktifkan sihir melalui SISTEM tanpa mengucapkan kode perintah. 

Itu hanya Fireball dasar, tapi itu adalah lompatan monumental dibandingkan dengan harus 
mengucapkan kode perintah. 

Sejak itu, Vulcan mulai dengan cepat mencari cara untuk melakukan aktivasi sihir lain 
tanpa suara melalui SISTEM. Pada hari kesepuluh, dia menemukan semuanya. 

"Hm..." 

Vulcan duduk dalam pose meditasi dan menyaksikan Api Neraka melayang di 
sekelilingnya. 

Dia tidak menyukai sesuatu tentang mereka. 

Setelah melepaskan mantranya, Vulcan bangkit. 

'Apa gunanya membuatnya tidak bersuara. Tidak ada gunanya seperti ini. ' 

Kepuasan mencapai aktivasi tanpa suara, suatu prestasi yang bahkan belum dicapai Uruo, 
berumur pendek. 

Vulcan menyadari ada kesalahan serius dalam proses aktivasi tanpa suara. 

"Terlalu lama untuk merapal mantra..." 

Tidak masalah untuk sihir sederhana seperti Bola Api dan Petir. Vulcan hanya 
membutuhkan beberapa kali percobaan untuk mempelajari cara menggunakannya dengan 
mudah, akhirnya ke titik di mana itu semudah, cepat dan sederhana seperti bernapas. 
Namun, untuk sihir level menengah dan lebih tinggi, itu adalah cerita yang berbeda. 

Bahkan untuk Infinite Flame Orb, rasanya ada penundaan dalam aktivasi. Adapun sihir 
level Super Heated Inferno, penundaan itu membutuhkan waktu persiapan satu hingga dua 
detik. 



Juga, ini terjadi setelah Vulcan menjadi lebih baik dari latihan berulang. 

Tentu saja, ini masih jauh lebih baik daripada harus mengucapkan kode perintah dengan 
hati-hati, tetapi Vulcan tidak bisa menahan perasaan kecewa. 

'Saya pikir saya mungkin bisa jika saya berlatih sedikit lagi ...' 

Vulcan tidak yakin tentang itu. Itu hanya perasaan. 

Dia juga merasa akan membuang-buang waktu untuk terus berlatih berdasarkan firasat itu 
sendiri. Dia bisa saja menghabiskan waktu itu untuk naik level. 

"Ah, saya tidak tahu lagi. Aku hanya akan memikirkannya sambil berburu. " 

Vulcan mengambil langkah kesal menuju pintu batu marmer, dan dia dengan paksa 
membuka pintu. Dia bisa melihat jalan setapak yang cukup lebar untuk dilalui sepuluh 
orang secara bersamaan. 

Juga, dia bisa melihat sosok bayangan humanoid. 

Vulcan memutuskan untuk menangkap dua burung dengan satu batu. 

"Saat saya mendapatkan pengalaman dan menghadapi tantangan dari pertarungan nyata, 
saya pada akhirnya akan dapat melakukan apa yang tidak bisa saya lakukan sekarang." 

'Kamu adalah tipe yang menjadi lebih baik dengan pelatihan yang lebih keras!' 

Vulcan hampir bisa mendengar Bereneru meneriakkan kata-kata itu. 

Vulcan tersenyum. 

Dengan pisau di tangannya, Vulcan berlari menuju sosok bayangan itu. 

*** 

Dari langit-langit ke lantai, dari lantai ke dinding samping, monster bergerak bebas dengan 
kecepatan dan kelincahan. 

Mereka bergerak seolah-olah tidak terpengaruh oleh gravitasi. Namun, berdiri di tengah 
monster, Vulcan tetap tenang. 

Dia berdiri diam tanpa niat untuk melakukan serangan pendahuluan. 

Menyaksikan Vulcan berdiri seperti itu, monster humanoid menargetkannya dari belakang. 

LEDAKAN! 



Namun, itu berakhir dengan kegagalan. Sebelum cakar tajam monster itu bisa mencapai 
punggung Vulcan, bola api muncul di udara, bertabrakan dengan monster itu dan 
menyebabkan ledakan. Satu-satunya penghiburan bagi monster itu dari upaya yang gagal 
itu adalah menyebabkan luka ringan di jubah Vulcan. Pada akhirnya, tidak ada kerusakan 
efektif pada Vulcan. 

KAAAOOO. 

Meskipun melihat salah satu dari sekutu mereka goyah karena cedera, yang lainnya masih 
tidak menunjukkan tanda-tanda keraguan dalam gerakan mereka. 

Sebaliknya, mereka mengaum lebih keras dan memantul ke mana-mana. 

Seperti predator yang mengincar mangsanya, mereka tampak ganas dan berbahaya. 

Namun, Vulcan masih berdiri di sana seperti sebelumnya. Meski menyaksikan monster 
yang terluka itu bergabung kembali dengan barisan lain dan mengambil formasi, Vulcan 
masih belum menunjukkan tanda-tanda niat untuk bergerak. 

Vulcan melihat monster yang sibuk bergerak mengelilinginya. 

[Cheetahman] 

[350Lv] 

* Penduduk Dungeon Terbengkalai. Memiliki kepala cheetah di atas tubuh manusia. 
Serangan cepat yang memanfaatkan kemampuan fisik superior dari pemangsa kucing 
adalah spesialisasi monster itu. 

[Cheetaman Unggul] 

[360Lv] 

* Tipe yang sedikit lebih unggul dari Cheetaman biasa. 

'Orang-orang ini sempurna untuk latihanku.' 

Vulcan memanfaatkan gerakan cepat Cheetahman untuk melatih sihir tak bersuara melalui 
SISTEM. 

Melawan Cheetahmen yang dengan kejam menyerbu ke arahnya, Vulcan mencoba untuk 
menahan mereka hanya dengan menggunakan sihir tanpa suara melalui SISTEM. Idenya 
mencoba membela diri dengan cara ini agar terbiasa dengan SISTEM dan mengurangi 
penundaan aktivasi. 



Vulcan berpikir bahwa dia mungkin akan terbiasa dengan metode aktivasi sihir baru jika 
dia memaksakan dirinya ke dalam saat-saat berbahaya dan kritis di tengah pertempuran. 
Itu adalah metode pelatihan yang agak berpikiran tunggal dan kasar. 

Untuk membuat dirinya gugup, Vulcan menonaktifkan fungsi 'dodge' pada SISTEM, satu hal 
yang menangani sebagian besar tindakan pertahanannya. Pada titik ini, tidak salah untuk 
mengatakan bahwa rezim pelatihannya sangat kasar tetapi agak sembrono. 

Namun, efektivitas metode pelatihan tentu sepadan dengan bahayanya. 

Vulcan mulai terbiasa dengan metode aktivasi sihir baru pada tingkat yang jauh lebih cepat 
daripada saat dia berlatih sendiri di pintu masuk. 

KUWAAAK. 

KHAAANG 

Sampai saat ini, Cheetahmen hanya melancarkan serangan ringan seolah-olah mereka 
hanya menguji Vulcan atau baru saja melakukan pemanasan. Sekarang, sikap mereka 
berubah. Mata mereka penuh dengan niat membunuh yang menunjukkan kesediaan 
mereka untuk menggigit dan menghancurkan lawan di depan mereka. 

Cheetahmen dengan gelisah bergerak di sekitar Vulcan untuk membingungkannya, dan 
sekarang mereka tiba-tiba menargetkan kedua sisi Vulcan. Dalam pose berderak, posisi 
unik bagi predator karnivora, daerah femoralis di kaki mereka membengkak seolah-olah 
akan meledak. 

BAM 

KUAKANG 

Cheetahmen melompat ke arah Vulcan dengan kekuatan yang sangat besar, cukup untuk 
hampir menghancurkan permukaan. Mereka baru saja akan merobek tubuh Vulcan. 

Pada saat itu, bola api muncul dari kedua telapak tangan Vulcan. 

KIREREK 

KUAKANG 

Seorang Cheetahman yang menyerang di sisi kiri Vulcan terkena tiga bola api sebesar 
kepalan tangan dan jatuh ke samping. Karena itu adalah serangan balik, Cheetahman 
menimbulkan kerusakan yang cukup besar, dan kepalanya meledak, berubah menjadi poin 
pengalaman bagi Vulcan. 

Namun, satu Cheetahman masih hidup. Dengan refleksnya yang luar biasa, Cheetahman 
terakhir melompat ke udara sebelum serangan sihir bisa menyentuhnya. 



Itu hanya tentang ketika Cheetahman akan menyerang Vulcan dengan menginjak langit-
langit. 

Sambaran petir dari pedang Vulcan membuat hantaman langsung ke kepalanya. 

KWAAANG 

KURURUNG 

Cheetahman kehilangan kesadarannya dan jatuh ke lantai. Pada saat ia mengangkat 
kepalanya kembali, ia sudah terkubur di bawah bola api yang mengelilinginya. 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

"Fiuh ... Tentu saja, membunuh yang berlevel lebih tinggi sedikit lebih membosankan." 

Dahi Vulcan dipenuhi keringat dari pertempuran. Dia menyeka dahinya dengan lengan 
bajunya. 

Cheetahmen relatif rapuh, tetapi serangan mereka sangat kuat, jadi setiap saat 
pertempuran terus-menerus membuat Vulcan gugup. 

Namun, berkat itu, Vulcan sekarang dapat menggunakan aktivasi tanpa suara untuk sihir 
tingkat menengah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah sukses besar untuk pelatihannya. 

Senyuman kepuasan terbentuk di dekat mulut Vulcan. 

"Seperti yang diharapkan, dalam hal pelatihan, saya paling efisien selama pertarungan 
sebenarnya." 

Menatap ke mata lawan, merasakan ketegangan saat pedang itu bersentuhan, dengan 
setiap serangan dan serangan yang bertujuan untuk memadamkan kehidupan satu sama 
lain, pertarungan yang sebenarnya mematikan, kejam dan menggembirakan bagi Vulcan. 
Juga, menjadi orang terakhir yang berdiri setelah menerobos semuanya memberi Vulcan 
kegembiraan baru dari pertempuran yang tidak dia rasakan ketika dia berada di Benua 
Lubel. 

Sekarang, dia pada titik menikmati pertarungan jarak dekat ini. Hampir aneh bagaimana 
Vulcan berhasil duduk diam dan berlatih di bawah Bereneru sepanjang waktu alih-alih 
melarikan diri untuk melawan monster. 

Vulcan menatap kosong ke angkasa, mengenang masa lalunya seperti seorang mahasiswa 
yang memikirkan hari-harinya di sekolah menengah atas. Setelah menyadari ini, Vulcan 
dengan ringan menampar wajahnya sendiri. 



'Sepertinya aku mulai gila karena berada di dunia ini terlalu lama.' 

Itu karena dia menyadari bahwa pikiran yang dia miliki adalah sesuatu yang hanya akan 
dikatakan oleh mereka yang benar-benar kecanduan sensasi pertempuran. 

Vulcan menguasai dirinya sendiri dan pergi ke tempat para Cheetahmen jatuh untuk 
mengambil item. Lalu dia menuju jauh ke dalam dungeon. 

"Jika saya terus berlatih, saya seharusnya bisa beradaptasi dengan sihir tak bersuara 
melalui SISTEM untuk sihir tingkat tinggi." 

Suara langkah tegas Vulcan bergema di seluruh dungeon. 

*** 

Sudah tiga bulan sejak Vulcan mulai berburu di Dungeon Terbengkalai. 

Awalnya, Jake mengadu ke Vulcan karena tidak banyak item level tinggi, tapi saat ini, Jake 
menghabiskan hari-harinya dengan puas dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak 
tersenyum. 

Sejak Vulcan memulai pelatihannya, barang-barang mengalir ke Jake, dan berkat itu, 
bisnisnya berkembang pesat setiap hari. Penduduk Kota Beloong selalu merusak peralatan 
dari pertempuran, jadi barang selalu terjual habis sebelum bisa menumpuk. Sebagai 
gantinya, mereka mengisi kantong Jake. 

Vulcan, orang yang pada dasarnya menyerahkan tas Jake penuh uang, juga mencapai 
pertumbuhan yang substansial. 

Pertama-tama, levelnya meningkat pesat. 

Level 265, Pendekar Pedang Sihir Kelas Dua. 

Itu adalah pertumbuhan yang luar biasa. Sekarang, dia dapat mengatakan dengan percaya 
diri bahwa dia adalah kelas menengah di Kota Beloong. Namun, dari sudut pandang Vulcan, 
ada pencapaian lebih besar yang lebih penting daripada level. 

FWOOSHHH 

Tiga Api Neraka, yang terbentuk dalam sekejap, terbang menuju manusia Cheetah dalam 
garis lurus. Cheetahman, yang dikelilingi oleh Firewall dan tidak dapat melarikan diri, 
berdiri di sekitar tanpa mengetahui apa yang harus dilakukan sampai ajal datang untuknya. 

Melihat mayat Cheetahman terbakar dengan suara berderak, Vulcan tersenyum puas. 

'Sekarang mungkin untuk menggunakan bahkan sihir tingkat tinggi tanpa penundaan!' 



Meskipun Vulcan masih mengalami penundaan dengan sihir tingkat atas seperti Super 
Heated Inferno atau Kekuatan Dewa Petir, apa yang dia capai sejauh ini masih signifikan. 

Selama masih ada mana yang tersisa, dengan aktivasi skill tanpa suara, dia bisa 
mengeluarkan Hellfire dalam jumlah tak terbatas tanpa melelahkan fokus mentalnya. 

Jika penyihir lain mendengar ini, mereka akan meneriaki peningkatan spesifikasi Vulcan. 

"Kamu berburu dengan kecepatan seperti itu. Tidak heran jika ada begitu banyak barang 
yang masuk. " 

Kata Jake sambil menghisap rokok. 

"Itu berbahaya. Mengapa Anda mengikuti saya? " 

"Karena aku penasaran bagaimana kamu memburu mereka. Ngomong-ngomong, kamu bisa 
mengeluarkan sihir tanpa ucapan? Ini seperti penyihir dari Powel. " 

Saya memiliki beberapa bakat. 

"Huh, kamu menjadi sangat sombong. Ketika saya melihat Anda untuk pertama kalinya, 
penampilan Anda baru saja berteriak pemula. Sekarang, tidak peduli siapa yang melihat 
Anda, Anda pasti terlihat seperti penduduk Asgard. Ngomong-ngomong, tidak apa-apa 
menunjukkan padaku teknik casting sihir tanpa suara? " 

Setelah memeriksa item yang diperoleh dari perburuan barusan, Vulcan menanggapi 
dengan acuh tak acuh. 

"Jika aku akan menyembunyikannya, aku tidak akan membiarkanmu ikut serta sejak awal. 
Ngomong-ngomong, karena Uruo masih hidup, siapa pun yang tertarik dengannya mungkin 
akan tahu sekarang. " 

"Oh, tapi aku tidak tahu tentang itu." 

"Anda begitu sibuk dengan bisnis Anda sehingga mungkin mata Anda untuk mencari 
informasi menjadi gelap untuk saat ini." 

"Ha ha. Bahkan sekarang, saya masih berpikir berinvestasi pada Anda adalah ide yang 
bagus. " 

Jake membuka bahunya lebar-lebar dengan tawa yang menyegarkan. Dia menambahkan 
dengan santai, 

"Setelah melihat kemampuanmu, aku tidak terlalu khawatir, tapi tetap berhati-hatilah." 

"... Apa terjadi sesuatu?" 



"Bukan sesuatu yang terjadi, tapi sesuatu bisa terjadi." 

Apa yang bisa terjadi? 

"Tidak ada yang spesifik, tetapi orang-orang seperti Anda, yang menjadi lebih kuat dengan 
cepat, menerima gangguan yang sepertinya tidak pernah berhenti." 

"Apakah itu semuanya? Kamu hanya mengatakan kamu punya firasat buruk, kan? " 

"Sebenarnya saya pernah melihat beberapa kasus orang yang mengalami pertumbuhan 
tajam dan cepat tetapi kemudian menjadi roadkill. Saya mengatakan ini sebagai penduduk 
senior Asgard, jadi tolong dengarkan saya. " 

Jake menghisap rokok dengan hemat, sampai habis, di mana tangannya hampir terbakar. 
Dia kemudian melambaikan tangannya ke arah Vulcan dan menghilang menggunakan 
gulungan portal. Setelah melihat Jake kembali ke kota melalui portal, Vulcan berbalik tanpa 
berpikir. 

Vulcan tidak menanggapi nasihat Jake dengan serius, tapi dia juga tidak menganggapnya 
enteng. 

Bodoh jika mengabaikan nasihat dari seseorang yang berhasil membangun dirinya di Kota 
Baloong hanya melalui bisnis pedagangnya. Namun, bukanlah gaya Vulcan untuk terobsesi 
dan mengkhawatirkan beban nasihat orang seperti itu. 

"Saya hanya perlu melakukan apa yang bisa saya lakukan." 

Menjadi lebih kuat melalui pelatihan dan naik level adalah tujuannya saat ini. Dengan 
menjadi lebih kuat, menangani bahaya akan menjadi jauh lebih mudah. Selain itu, hal itu 
meningkatkan kesempatannya untuk pulang dengan selamat. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Apakah ada hal lain yang harus saya pikirkan?' 

Tidak ada. 

Vulcan berpikir bahwa dia hanya harus terus melakukan apa yang telah dia lakukan. Dia 
hanya harus bergerak maju dengan rajin dan terus memberikan yang terbaik. 

Vulcan melakukan peregangan ringan dan berlari ke depan tanpa ragu-ragu. Lima 
Cheetahmen memperlihatkan gigi tajam mereka ke arah Vulcan. 

'Dalam 3 bulan ... Level 300!' 

Apakah itu terlalu berlebihan? 

Tidak masalah bagi Vulcan. 



Dia tidak pernah melakukan apa pun dengan setengah-setengah. 



Chapter 26 
Level Maks Newbie Bab 26 Sedikit update tentang TLS dan TITH. Setiap orang kembali dari 
liburan  bersiap kembali bekerja  ujian dan semacamnya, jadi rilis reguler harus dilakukan 
sekitar pertengahan hingga akhir Januari. 

Ada api dimana-mana. Alih-alih menggunakan kontrol yang hati-hati, Vulcan secara acak 
melemparkan Firewall ke semua tempat dan mengubah Dungeon Terbengkalai menjadi 
Neraka. 

Satu demi satu, Cheetahmen yang tidak punya tempat untuk lari datang untuk menyerang 
kastor, tapi usaha mereka sia-sia. Api Neraka yang diproduksi tanpa henti menembaki 
mereka seperti peluru penembak jitu. 

LEDAKAN. 

KRUWAAANG. 

BABAAM 

KIYAAANG 

[Poin pengalaman naik.] 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

"Baiklah. Baiklah." 

Vulcan menyenandungkan lagu dan menikmati menyembelih Cheetahmen. 

Sejak SISTEM berkembang, perburuan menjadi terlalu mudah. Tanpa mempedulikan 
ketegangan mental, Vulcan sekarang dapat terus menggunakan sihir tingkat tinggi. 
Hasilnya, kecepatan berburu meningkat secara eksponensial. 

Tingkat penipisan mana bahkan tidak perlu dikhawatirkan. Setiap kali Vulcan hampir 
kehabisan mana, dia menggunakan ramuan mana khusus dari toko umum Bereneru, dan 
kemudian dia menghabiskan mana seperti air. Berkat sponsor Jake, Vulcan memiliki 
banyak ramuan di inventarisnya. 

Keterbatasan ruang terbatas di dalam penjara bawah tanah juga merupakan keuntungan 
bagi Vulcan. Karena Firewall menyebabkan kerusakan pada monster dari waktu ke waktu, 
melemparkannya ke semua tempat mengakibatkan Cheetahmen mati sendiri. Adapun yang 
datang ke Vulcan, dia hanya perlu mengusir mereka kembali ke Firewall menggunakan 
Hellfire atau Infinite Flame Orb. 



Dapat dikatakan bahwa ini adalah puncak dari perburuan yang paling bijaksana dan 
efisien. 

Tepat pada saat ini, prestasi gemilang itu menjelma menjadi angka-angka dan bersinar di 
hadapan Vulcan. 

[Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Pertama] 

[301Lv] 

Kesehatan -- 493 (438 + 55) 

Mana -- 717 (617 + 100) 

Kekuatan Serangan Fisik -- 1001 (891 + 110) 

Kekuatan Serangan Ajaib -- 1528 (1378 + 150) 

Stamina -- 770 (720 + 50) 

Statistik Vulcan meningkat menjadi lebih dari empat kali lipat dari yang dia miliki ketika 
dia pertama kali menginjakkan kaki di Asgard. 

Itu adalah pertumbuhan yang luar biasa. Jika dia bisa bertemu dengan dirinya yang dulu, 
Vulcan merasa bahwa dia mungkin bisa menetralkannya hanya dengan satu jari. 

Meskipun dia tidak bisa membuat perbandingan langsung, Bola Api yang dimiliki Vulcan 
sekarang bisa lebih kuat daripada Api Neraka yang dia miliki saat itu. 

Selain statistik yang ditingkatkan, ada satu hal yang menarik perhatiannya. 

Itu tidak lain adalah judul 'First-Rate.' 

Sejujurnya, ini membuatnya lebih bersemangat daripada statistik. 

'Akhirnya ... Akhirnya Aku Menjadi Kelas Satu!' 

Vulcan Pendekar Sihir Tingkat Pertama. 

Rasanya luar biasa enak. Dia tidak bisa menyembunyikan senyum yang selalu muncul di 
wajahnya. 

Sejak datang ke Asgard untuk pertama kalinya, Vulcan memikirkan bagaimana dia menjadi 
sasaran perawatan Tingkat Ketiga selama hampir tiga tahun. Kenangan itu terlintas di 
benaknya seperti kaleidoskop. 



Tentu saja, ketika para ahli dipertimbangkan, yang ditingkatkan dari pelatihan, setidaknya 
kemampuan Vulcan dapat dikatakan melampaui Tingkat Pertama dan sebenarnya pada 
tingkat Zenith. 

Namun, meskipun dia ingin menyatakan, 'Kemampuanku yang sebenarnya bukanlah 
Tingkat Ketiga!', Setiap kali Vulcan membuka jendela SYSTEM dan melihat judul 'Tingkat 
Ketiga,' itu hanya membuatnya menghela nafas. 

Sekarang dia secara resmi diakui sebagai First-Rate oleh SYSTEM, Vulcan merasa dia bisa 
terbang. 

"Baiklah! Saya akan menjaga momentum ini dan langsung pergi ke kamar bos! " 

Kamar bos yang tidak dapat diakses karena batasan level sekarang terbuka. 

Sudah dua bulan dan 20 hari. Juga, Vulcan melewati level 300, yang merupakan targetnya, 
jadi tidak ada alasan baginya untuk ragu-ragu menyelesaikan dungeon. 

Terlebih lagi, Vulcan penuh dengan antisipasi karena fakta bahwa ini adalah pencarian 
pertama yang dia tantang sejak datang ke Asgard. 

'Aku ingin tahu betapa menakjubkan hadiahnya.' 

Super Heated Inferno yang dia terima ketika dia berada di level 99 saat ini adalah skill inti 
Vulcan yang bisa disebut sebagai teknik pembunuhan tertentu. Pencarian yang akan dia 
coba memiliki batas level 300, yang luar biasa. 

Selain itu, ini adalah misi tersembunyi. 

Sulit untuk tidak mengantisipasi. 

'Aku tidak tahu kapan ruangan bos akan muncul, tapi aku sudah cukup dalam ... kupikir aku 
akan sampai di sana sebelum akhir hari ini.' 

Vulcan mengumpulkan barang-barang yang dilemparkan oleh Cheetahmen dan kemudian 
menuju ke ujung penjara bawah tanah yang lebih dalam. 

Langkahnya ringan seolah-olah dia sudah memegang hadiah yang sangat berharga. 

*** 

Pintunya mirip dengan pintu batu marmer dari pintu masuk depan dungeon yang dilihat 
Vulcan pada awalnya. 

Untuk menunjukkan perbedaan, ada satu hal. Sebuah bentuk, yang diduga adalah 
penampakan bos, diukir pada pintu dengan sangat detail. 



Dia bisa melihat Raja Cheetah dengan khidmat duduk di singgasana. 

"Bajingan ini, dia mungkin terlalu sombong." 

Setelah mengamati pintu sebentar, Vulcan menendangnya hingga terbuka dan memasuki 
ruangan. 

Di dalam ruangan, Raja Cheetah, duduk persis seperti ukiran di pintu, menyapa Vulcan. 

[Raja Cheetah] 

[400Lv] 

* Raja dari semua Cheetahmen. Serangan dengan kecepatan dan ketajaman yang jauh lebih 
besar. Memiliki ketangguhan yang tidak bisa dilihat dari Cheetahmen biasa. 

Berbeda dengan Goblin Iblis, Raja Cheetah sendirian tanpa satu pun antek. Itu dengan hati-
hati melepas mahkota dan jubahnya, menempatkannya di atas takhta, lalu tiba-tiba 
menyerang Vulcan. 

'Cepat.' 

Kecepatannya jauh lebih unggul dari Cheetahmen biasa. 

Namun, Vulcan memiliki pengetahuan penuh tentang pola Cheetahmen dari enam bulan 
berburu, oleh karena itu kecepatan Raja Cheetah bukanlah ancaman baginya. 

Api Neraka tiba-tiba terbentuk antara Vulcan dan Raja Cheetah. 

Raja Cheetah memperhatikan Api Neraka dengan penglihatannya yang luar biasa, tetapi 
kecepatannya yang luar biasa berhasil melawannya. 

Raja Cheetah ditelan dalam Api Neraka tanpa memiliki kesempatan untuk menghindar, dan 
itu dengan kasar dipukul mundur. Sebagian dari ruangan berdinding batu hancur, dan 
bubuk batu yang dihasilkan dari kerusakan memenuhi udara. 

Namun, Raja Cheetah segera bangkit kembali. Melihat itu, Vulcan membuat wajah seolah 
dia terkesan. 

"Tentu saja, tidak seperti minion, ini tangguh." 

Meski begitu, tampaknya mengalahkan Raja Cheetah tidak akan sulit. 

Vulcan mengaktifkan Bola Api Tak Terbatas saat dia melihat Raja Cheetah memelototinya 
dengan mata penuh kewaspadaan. 

Bola api bola yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tangan Vulcan. 



Menyadari situasinya semakin memburuk, Cheetah King bergerak lagi menuju Vulcan, 
tetapi Hellfire memblokir jalannya lagi. Kali ini, mungkin karena dia siap untuk itu, Raja 
Cheetah berhasil mengubah lintasannya sebelum bertabrakan dengan Api Neraka, tapi 
hanya itu yang bisa dicapai. Itu mungkin telah menghindari kerusakan oleh Api Neraka, 
tetapi situasinya masih seperti itu sehingga tidak ada yang menguntungkannya. 

Vulcan dengan santai menuangkan Infinite Flame Orbs, dan Cheetah King membuat 
keributan saat menyaksikan Vulcan. 

Vulcan sudah yakin tentang kemenangannya. 

KUWAAAANG 

Seolah-olah itu tidak memiliki rencana yang bagus, Raja Cheetah menyerang Vulcan lagi 
menggunakan pola yang sama, dan dia menyimpannya dengan mudah. Karena pertahanan 
berkelanjutan Vulcan dengan Api Neraka, Raja Cheetah menjadi marah, cukup untuk 
membuatnya kehilangan bulu, tetapi sama sekali tidak memiliki cara untuk memberikan 
kerusakan yang efektif pada Vulcan. 

Seperti itu, Raja Cheetah membuang-buang waktu dengan sia-sia, dan jumlah Bola Api Tak 
Terbatas bertambah dari ratusan menjadi lebih dari beberapa ribu. 

Pada saat itu, Vulcan mulai mengebom semua area yang bisa dituju oleh Cheetah King. 

PAPAPBOOMBOOMBOOMBOOM 

KHIAAAAAONG 

Raja Cheetah diserang oleh Bola Api Tak Terbatas yang datang dari segala arah dan 
berteriak kesakitan. 

Setelah memastikan Raja Cheetah jatuh ke lantai dengan seluruh tubuhnya mengeluarkan 
asap, Vulcan membuka log pencarian. 

"Penghargaan! Penghargaan!" 

Bahkan sebelum memasuki ruangan, Vulcan hanya memiliki hadiah di pikirannya. Dia 
bahkan tidak menunggu sesaat sebelum membuka log pencarian. 

Vulcan dengan cepat memindai log pencarian untuk menemukan apa yang diinginkannya. 

Namun, hadiah yang dia cari tidak ada. 

Deskripsi quest tersembunyi masih ada yang menyatakan bahwa itu tidak lengkap. 
Bingung, kata Vulcan, 

"Uh? Apa? Mengapa misi ini belum selesai? " 



KUWRUWAAAAAK! 

Mendengar raungan binatang yang tiba-tiba membuat kepala Vulcan berputar cepat ke 
arah itu. Vulcan menghentikan jendela pencarian, yang menghalangi pandangannya, dan 
mengambil posisi bertarung lagi. 

Otot Raja Cheetah bertambah besar seolah-olah dia mendapat efek instan dari suntikan 
steroid, dan matanya menjadi merah. 

Itu memberikan getaran yang jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Itu memancarkan 
aura ganas dan membunuh ke arah Vulcan. 

"Itu belum mati. Apakah sudah waktunya untuk ronde kedua? " 

Terlepas dari itu, selain peningkatan kecepatan dan pertahanannya, tidak akan banyak 
yang bisa dilakukannya, atau begitulah pikir Vulcan. 

Vulcan memfokuskan semua Bola Api Tak Terbatas yang tersisa pada Raja Cheetah. 

Dia membayangkan bahwa selama salah satu dari mereka mengenai Raja Cheetah, 
posisinya akan goyah, dan kemudian dia bisa membuat Bola Api Tak Terbatas yang tersisa 
menghujani itu. Untuk berjaga-jaga, Vulcan juga menyiapkan tiga Api Neraka. 

Dalam sekejap, Vulcan menyesuaikan situasi dengan kecepatannya. 

Namun, seperti dahak yang terkadang menempel di leher, perasaan tidak enak 
menyelimuti seluruh tubuh Vulcan. 

Vulcan tidak mengabaikan intuisinya sendiri. Bahkan ketika Infinite Flame Orb membuat 
hantaman langsung ke belakang kepala Cheetah King, Vulcan masih tidak melepaskan 
kewaspadaannya. 

Dan kemudian, intuisi Vulcan, tentang memiliki firasat buruk tentang apa yang bisa terjadi, 
ternyata benar. 

PABOOM 

KUWAAAANG 

"...!" 

Raja Cheetah sama sekali tidak terlempar oleh dampaknya. Sebagai gantinya, itu 
melanjutkan muatannya ke Vulcan. 

Itu benar-benar berbeda dari sebelumnya, di mana dia kehilangan keseimbangan setiap 
kali terkena serangan sihir. 



Vulcan dengan cepat meluncurkan Api Neraka yang telah dia persiapkan sebelumnya. 

BOOMBOOMBOOM. 

KRUGAGAGAK 

Namun, itu tidak cukup untuk memperlambat Raja Cheetah, yang sangat gelisah saat ini. 

Raja Cheetah bahkan tidak repot-repot mencakar Api Neraka dengan kaki depannya. Itu 
hanya menyerang langsung ke arah Vulcan sambil bertabrakan dengan Hellfire dengan 
tubuhnya. Menyaksikan perilaku Raja Cheetah, Vulcan menyerah pada rencananya untuk 
menembakkan petir. 

Situasinya bukanlah di mana guncangan dari serangan petir akan bekerja. 

Raja Cheetah menunjukkan kekuatan seperti mengamuk di tengah medan perang, sesuatu 
yang bisa mengabaikan setiap serangan dan semua kelainan kecuali kerusakannya cukup 
parah untuk membawanya mendekati ambang kematian. 

'Apakah dia dalam mode super armor?' 

Itu tidak bisa dijelaskan oleh hal lain. 

Vulcan menggunakan kemampuan menghindar untuk pertama kalinya sejak dia membuat 
kemajuan di SISTEM. 

KUAANG 

Raja Cheetah melapisi Vulcan dan bertabrakan keras dengan interior ruangan berdinding 
batu. 

Akibatnya, dahinya berdarah karena luka, tetapi ia tersenyum dengan taringnya yang 
keluar. Tampaknya tidak menimbulkan kerusakan yang serius. Tampaknya untuk 
membunuh Raja Cheetah, Vulcan harus menuangkan sihir untuk waktu yang sangat lama. 

Tentu saja, itu bukan masalah bagi Vulcan. 

Vulcan berpikir bahwa dia bisa terus menghindari serangan serangan Raja Cheetah seperti 
barusan, dan terlepas dari itu kehilangan keseimbangan atau tidak, selama Vulcan terus 
membombardir Raja Cheetah dengan sihir, bahkan kesehatannya akan menunjukkan 
batasnya. 

Idenya adalah, selama Vulcan terus melakukannya dan mengulangi prosesnya, akan tiba 
waktunya di mana bahkan Raja Cheetah pun akan runtuh. 

Namun... 



'Mengatakan aku memalukan, kamu bajingan.' 

Seorang kerdil yang hanya melarikan diri. Menghindari duel yang adil dan jujur, Anda 
adalah kerdil yang hanya melempar kembang api kekanak-kanakan. 

Meskipun Vulcan tidak dapat berkomunikasi dengannya, dia tahu bahwa itu menertawakan 
dan meremehkan Vulcan. 

Ia berpikir bahwa Vulcan adalah seorang pengecut yang menghindari duel langsung. 

Vulcan bukanlah tipe yang mudah terpancing provokasi. 

Namun, dia juga bukan tipe orang yang mengabaikan provokasi dari orang lemah yang 
tidak tahu tempatnya. 

Kekuatan Dewa Petir. 

Kekuatan Dewa Petir yang diaktifkan dengan kapasitas penuh mencakup seluruh tubuh 
Vulcan. 

Vulcan merasakan sensasi menggembirakan seolah-olah setiap sel di tubuhnya terbangun. 
Dia mengambil posisi teknik pedang cepat. 

Itu adalah kuda-kuda yang sangat mantap, tapi kekuatan yang sangat besar, seperti busur 
yang ditarik sampai ke batasnya, bisa dirasakan darinya. 

Raja Cheetah berderak sejenak, tetapi tersenyum lagi dan melompat ke arah Vulcan dengan 
sekuat tenaga. 

Raja Cheetah belum pernah melihat orang yang lebih cepat dari itu. Sudah pasti cakarnya 
akan mencapai jantung lawan lebih dulu. 

Setelah seperseratus detik telah berlalu, ketika cakar kaki depan Raja Cheetah baru saja 
akan menembus tubuh bagian atas Vulcan, kilatan pedang muncul dari sisi kiri Vulcan 
menebas pinggang Raja Cheetah. 

Garis merah tipuan menghiasi tubuh Raja Cheetah. Garis tipuan itu akhirnya menjadi garis 
yang lebih tebal, dan segera, seperti bendungan yang rusak, darah mulai mengalir keluar 
dari tubuhnya. 

Seperti patung es yang dipotong bersih, tubuh bagian atas Raja Cheetah tergelincir dan 
jatuh. 

Vulcan menatap mayat Cheetah King. Dia bisa melihat mata tak bernyawa itu. 

"Mungkin kau kehilangan kontak untuk mengetahui kekuatan lawanmu karena kau telah 
menjadi raja di penjara bawah tanahmu selama ini." 



Vulcan membersihkan darah dari pedangnya dengan menyeka pada kulit berbulu Raja 
Cheetah, dan dia menambahkan baris lain. 

"Bahkan provokasi harus dilakukan setelah mengetahui kepada siapa Anda 
melakukannya." 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Quest Tersembunyi -- Bos Monster Dungeon Terbengkalai, Kalahkan Raja Cheetah, 
Selesai!] 

[Pilih hadiah Anda.] 

Segera setelah Vulcan menyelesaikan one-liner-nya, alarm pemberitahuan dari SISTEM 
yang menunjukkan peningkatan level dan penyelesaian misi dapat didengar. 

Vulcan menarik napas dalam-dalam saat dia mengalihkan pandangannya dari mayat Raja 
Cheetah. 

Meski sempat tertunda beberapa saat, namun pada akhirnya Vulcan berhasil 
menyelesaikan hidden quest tersebut dengan selamat. 

Sekarang, yang harus dia lakukan hanyalah menuai hasil jerih payahnya, dan kemudian 
enam bulan hidupnya di penjara bawah tanah akan berakhir. Dia tiba-tiba tidak lelah sama 
sekali. Sebaliknya, dia dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. 

"Sekarang, haruskah saya memeriksa daftar hadiah ..." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan baru saja akan pergi dan memilih 
hadiah, tapi dia menyipitkan matanya sebagai respon dari cahaya terang yang keluar dari 
lantai. 

Itu tidak hanya cerah. Rasa kesucian bisa dirasakan dari pancaran sinar. 

Ingin tahu apa itu, Vulcan melihat ke lantai, dan kemudian wajahnya berubah menjadi batu. 

"..." 

Vulcan dengan hati-hati membungkukkan punggungnya dan mengambil pedang yang 
bersinar dengan cahaya surgawi. 

Pedang putih cemerlang. Desain kuno. 

Setelah kehilangan akal sehatnya saat melihat keindahan pedang itu, Vulcan bergumam, 

"Senjata... Legendaris...?" 



Chapter 27 
Level Maks Newbie Bab 27 Segala sesuatu di Asgard istimewa. 

Penduduknya sebagian besar adalah juara tak terkalahkan dari dunia mereka sendiri. 
Bahkan pohon adalah pohon monster dengan level lebih dari 100. Vagrant Goblin, yang 
diperlakukan seperti kacang, adalah monster kuat dengan level lebih dari 90. 

Itu sama dengan item. Pedang legendaris atau terkenal dari dimensi biasa memucat 
dibandingkan dengan kapak yang dibawa oleh Orc biasa di sini, yang memiliki kualitas dan 
kekokohan lebih baik. Juga, bahkan senjata luar biasa ini harus puas dengan gelar seperti 
'superior' atau 'grand.' 

Namun, senjata legendaris muncul di depan Vulcan. 

Itu adalah senjata yang diperlakukan sebagai yang terbaik bahkan dalam standar Asgard 
yang ketat dan kuat. 

Bisa dimengerti mengapa Vulcan tidak bisa menahan diri dari kegembiraan. Vulcan benar-
benar terpesona oleh keindahan pedang yang luar biasa. Dia dengan hati-hati membaca 
deskripsi tentang pedang di jendela. 

[Senjata Legendaris -- Pedang Petir Surgawi] [Batas Level: 470Lv] [Batas Penguasaan: 
Penguasaan Petir Peringkat S atau Di Atas] 

Kekuatan Serangan + 690 Kecepatan Serangan yang Tidak Bisa Dihancurkan + 20% 
Kecepatan Gerakan + 5% Kerusakan Keterampilan Jenis Petir + 30% Efisiensi Pelatihan 
Jenis Petir + 20% 

* Pedang tipe petir yang dianugerahkan oleh Dewa Petir dari legenda kuno kepada seorang 
pejuang pemberani yang menyelamatkan umat manusia. Secara substansial meningkatkan 
kerusakan keterampilan tipe petir. 

"..." 

Bilahnya memiliki kekuatan serangan dan atribut tambahan yang hanya menjatuhkan 
rahang. Vulcan membuka inventarisnya dan mengeluarkan pedang level 450 yang dia sewa 
dari Jake. Itu adalah senjata besar, 'Arming Sword of Thunder Spirit,' yang memancarkan 
cahaya biru misterius. Kekuatan serangannya adalah 478. Perbedaan besar membuat 
Vulcan hampir menyesal bahkan membandingkan keduanya. Vulcan berteriak keras, 

"SAYA MENDAPATKAN JACKPOT!" 

Itu adalah rasa pertama dalam menemukan harta karun nyata sejak dia datang ke Asgard. 
Itu mencairkan semua kesulitan yang dialami Vulcan sampai sekarang. 



Sebagai permulaan, Vulcan tidak pernah beruntung dengan item dari monster yang 
membunuh di masa lalu, jadi dia tidak berharap mendapatkan keuntungan besar dari item 
yang ditemukan dari monster yang membunuh. 

Dia juga memikirkan hal yang sama tentang Raja Cheetah. Tentu saja, dibandingkan 
monster biasa, ada kemungkinan lebih tinggi untuk mendapatkan item berskala lebih tinggi 
dengan mengalahkan monster bos, tapi pada akhirnya, itu hanya kemungkinan, bukan 
kepastian. 

Selain itu, mendapatkan senjata yang sesuai dengan preferensi Vulcan dalam hal jenis 
elemen senjata dan opsi lebih tidak mungkin daripada memenangkan lotre. 

Ketika Vulcan berada di Benua Rubel, dia telah menangani Pedang Petir Murni dengan 
sangat hati-hati seperti perpanjangan tubuhnya. Bahkan pedang ini sulit diperoleh yang dia 
pilih di antara banyak hadiah dari menyelesaikan pencarian. 

Kesimpulannya, sangat sulit untuk mendapatkan item yang diinginkan hanya dengan 
membunuh monster. Itu lebih sulit daripada memilih bintang dari langit. 

"Hidupku hanya penuh dengan kesulitan... Sekarang, sepertinya semuanya akan berhasil..." 

Setelah melihat keindahan luar biasa dari Heavenly Lightning Blade untuk waktu yang 
lama, Vulcan akhirnya membuka inventarisnya. Rasanya dia tidak akan pernah bosan 
melihat pedangnya, tapi tetap saja, dia memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan. 

'Sebenarnya, ini seharusnya menjadi tujuan utama.' 

Karena item yang jauh melebihi ekspektasi Vulcan, dia benar-benar lupa tentang hadiah 
questnya. Setelah mengingat tujuan utamanya, dengan jantung yang berdebar-debar 
karena kegembiraan dan antisipasi, Vulcan memeriksa hadiahnya. Untuk mencari skor 
besar, matanya dengan cepat memindai daftar itu. 

"Um..." 

Empat item dan satu keterampilan. Barang-barang itu termasuk tombak, gada, dan kapak. 
Mereka adalah tipe Vulcan yang tidak berguna. Item terakhir hanyalah armor grand 
shoulder level 400 biasa. Itu lebih baik daripada armor dari Jake, tapi itu kurang sebagai 
hadiah dari menyelesaikan sebuah quest. Karena itu masalahnya, hanya ada satu pilihan 
yang tersisa, yaitu keterampilan. Karena Vulcan berniat memilih skill di atas segalanya 
sejak awal, dia hanya harus memilih skill tanpa berpikir dua kali. Namun, setelah melihat 
deskripsi skill tersebut, wajah Vulcan tidak terlihat senang. 

[Keterampilan Legendaris -- Transformasi Binatang (Binatang Jenis Kucing)] [Batas Level: 
Tidak Ada] * Berubah menjadi Manusia Binatang yang memiliki atribut khusus binatang 
jenis kucing. Meningkatkan kecepatan gerakan dan serangan secara drastis. Kastor jatuh ke 
mode mengamuk. Memiliki batas 10 menit. Memiliki waktu pendinginan 24 jam. 



Kesehatan dan kekuatan fisik: 20% peningkatan Mana dan kekuatan sihir: 20% penurunan 
Kecepatan gerakan dan kecepatan serangan: 15% peningkatan Super Armor diaktifkan 
ketika kesehatan menurun di bawah 50% Tidak dapat melengkapi senjata Kastor jatuh ke 
mode mengamuk * Super Armor -- Kebal terhadap semua kelainan status 

Keterampilan memiliki kelebihan dan kekurangan yang terlalu berbeda dan jelas. 
Peningkatan dalam statistik fisik menjulang di atas apa yang bisa diharapkan dari skill level 
Mythical. Namun, karena Vulcan sangat bergantung pada sihir, keterampilan itu tidak 
berguna seperti nyali kalkun untuk hidangan Thanksgiving. Tentu saja, ada semua jenis 
monster di luar sana, dan akan ada berbagai macam situasi yang harus dihadapi juga, oleh 
karena itu skill Beast Transformation dapat dipilih dengan tujuan untuk meningkatkan 
keserbagunaan Vulcan. Namun ... Ada satu penalti yang menekan pikiran Vulcan dengan 
keras. 

'Setelah berubah ... Kamu tidak bisa menggunakan senjata apapun!' 

Vulcan, yang merupakan seorang mage dan swordsman, menggunakan skill itu seperti 
secara sukarela mengikat kedua lengannya ke punggungnya. Vulcan mulai menderita 
karena keputusan yang harus diambil. 

Tatapan Vulcan bolak-balik antara pelindung bahu dan Transformasi Binatang. 

Seolah-olah dia tiba-tiba menjadi cacat karena ragu-ragu, Vulcan menginjak-injak karena 
dia tidak bisa memutuskan. Akhirnya, dia menutup matanya dengan keras dan membuat 
pilihan. 

[Keterampilan Legendaris -- Transformasi Binatang (Binatang Jenis Kucing) dipilih.] 

Tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, Vulcan merasa akan sia-sia mendapatkan 
armor yang hanya akan dia gunakan untuk sementara sebelum beralih ke yang lain. 

Transformasi Binatang adalah keterampilan dengan banyak penalti, tapi tetap saja, bahkan 
yang ini bisa digunakan tergantung pada situasi. Vulcan segera mengaktifkan skill tersebut 
untuk test drive. 

Transformasi Binatang. 

UUDUDUDUC. 

Tidak seperti ekspektasinya, transformasi tidak memakan waktu lama. Dalam sekejap 
mata, Vulcan berubah menjadi wujud yang mirip dengan Cheetahman. Vulcan mengamati 
tangannya. 

"Ini bukan tangan. Mereka adalah kaki depan. " 

PHICHING, PHICHING. 



Sesuai keinginan, Vulcan bisa memanjangkan dan mencabut cakar. Sekarang sudah jelas. 
Memegang dan mengayunkan senjata apa pun secara fisik tidak mungkin dilakukan dengan 
fitur-fitur ini. 

Vulcan meninggalkan kamar bos. 

Dia bisa melihat koridor yang benar-benar bersih dari rintangan. Seluruh tubuh Vulcan 
tenggelam dalam kegembiraan dan antisipasi misterius. 

Setelah menyalurkan energi dari Kekuatan Dewa Petir, Vulcan berlari ke depan dengan 
semua kekuatannya. 

PAPAPAPAPAT. 

Vulcan sangat senang dengan kecepatan menggembirakan yang belum pernah dia alami 
sebelumnya. Itu adalah pertama kalinya bagi Vulcan untuk merasakan kegembiraan dari 
tindakan berlari sendirian. Rasanya seperti dia adalah pemilik mobil super eksotis pada 
test drive di Autobahn. Dia ingin lari berjam-jam. 

SURURURUK. 

Setelah batas waktu, transformasi dibatalkan dan Vulcan terhenti. Kepalanya, yang terasa 
seperti terbakar, mendingin kembali ke normal, dan pikirannya menjadi tenang juga untuk 
dirinya yang dulu. Vulcan mencoba menggerakkan tangan dan kakinya untuk memeriksa 
kondisi tubuhnya dan berkata, 

"Ini akan menjadi sempurna ketika saya harus lari untuk hidup saya." 

Dengan keterampilan tersebut, Vulcan berpikir bahwa bahkan seorang seniman bela diri 
level 600 akan kesulitan menangkapnya. 

  * 

Seperti biasa, alun-alun utama Kota Beloong dipenuhi dengan orang-orang yang mencari 
anggota party. Horuin dan Carfield di dekat air mancur juga sedang mencari anggota party. 
Melihat orang lain berteriak, Horuin berkata, 

"Apakah Anda yakin asosiasi mengirimkan kata-kata? Tidak ada yang datang. " "Ada dua 
yang mengatakan mereka akan datang..." "Mungkinkah mereka berdua mati?" "Tetap saja, 
mereka semua berada di peringkat tertinggi dari peringkat Pertama... Hm..." 

Mengingat jawaban Carfield yang plin-plan, Horuin hendak mengatakan sesuatu, tapi 
kemudian, 

"Oh, ini adalah sihir balasan." 

Cahaya biru yang intens muncul di udara, dan seorang pria menembus cahaya. 



TADAK. 

Setelah mendarat di tanah, pria itu dengan cepat meninggalkan alun-alun utama. 
Tampaknya dia menuju ke distrik pedagang. Melihat pria itu pergi, Carfield bergumam, 

"Itulah orang yang Jake investasikan." "Apa yang kau bicarakan? Ceritakan lebih banyak. 
Saya bosan." "Inilah mengapa aku menyuruhmu untuk lebih sering mencari 'Wiki Crystal'." 
"Saya tidak suka minum." 

Carfield menjelaskan, 

"Dari semua pemula yang datang ke sini dalam 10 tahun terakhir, kudengar dia adalah 
salah satu dari dua orang terkuat. Karena pertumbuhannya yang cepat, Jake melihat 
potensi dalam dirinya, jadi sepertinya Jake memutuskan untuk berinvestasi pada pria itu. " 

Horuin membuka lebar matanya. 

"Bukankah Dokgo Hoo yang terbaik? Ada pria lain yang mirip? " "Tidak, tidak mungkin. 
Yang ini mungkin tidak sebagus dia. Tetap saja, saya mendengar bahwa dia tidak ada 
bandingannya di antara semua pemula. Dari semua pemula, dia adalah yang terkuat kedua. 
" 

Horuin berdiri dan menjulurkan lehernya. Dia bisa melihat Vulcan berjalan menjauh dari 
kejauhan. 

"Dia tidak terlihat sekuat itu." "Itu orang yang menghancurkan Uruo setengah tahun lalu." 
"Ah, pria yang merupakan seorang Player itu. Jika dia melakukan itu, maka dia pasti pantas 
mendapatkan peringkat tinggi. " 

Horuin berpikir bahwa memberi Vulcan peringkat nomor satu di antara semua pemula 
akan sama baiknya pada saat ini. 

Meskipun Uruo adalah seorang Player, Horuin tahu Uruo's Amplification Glass Marble 
cukup berguna. Tidak hanya memiliki daya penghancur yang luar biasa, ia juga serbaguna 
dengan berbagai kemungkinan aplikasi. Karena itu, bahkan orang-orang dari Powel atau 
Murim tidak berani menganggap enteng Uruo. 

Karena Dokgo Hoo, pria yang saat ini memegang tempat nomor satu di peringkat rookie, 
terlalu kuat untuk dianggap sebagai rookie, Horuin berkata bahwa secara teknis, Vulcan 
adalah yang nomor satu di antara semua pemula. 

"Uruo pasti frustasi. Dia ingin balas dendam, tapi karena pengaruh Jake, dia tidak bisa 
berbuat apa-apa terhadap orang ini. " 

Karena Jake terus menerus memasok senjata berkualitas kepada orang-orang, 
pengaruhnya lebih besar dari Uruo. Karena Jake memiliki koneksi dengan orang-orang dari 



Powel dan Murim, Aliansi Pemain tidak punya pilihan selain diam karena takut akan 
dampaknya. 

"Ada Jake, tapi tetap saja, tidak akan mudah untuk mengalahkan orang ini bahkan jika 
seluruh Aliansi Pemain mengejarnya sekaligus." "Apa yang kau bicarakan? Bahkan jika 
mereka level rendah, jika mereka menggabungkan kekuatan mereka bersama, mereka bisa 
menjadi sangat menakutkan. " 

Tentu saja, baru saja mendapatkan gelar Zenith-Rate, Horuin berpikir dia bisa 
mengalahkan mereka semua sendirian, tapi dia pikir akan tetap sulit bagi seorang pemula 
yang telah berada di Asgard kurang dari 10 tahun. 

'Jika dia seorang Player, dia tidak bisa bergabung dengan Murim's Order of Virtue atau 
Powel's Holy Denomination juga.' 

"Orang bodoh itu, kudengar dia berada di ujung yang lebih tinggi dari Kelas Satu." 

Mengingat kata-kata Carfield, kepala Horuin menoleh dengan cepat ke arahnya. 

"Apa?" "Ada desas-desus tentang dia berada di ujung awal Zenith-Rate juga. Yah... Saya 
pikir rumor itu agak dibesar-besarkan. Bagaimanapun, saya merasa bahwa dia pasti 
setidaknya mendekati ujung atas Kelas Satu. " 

Horuin tidak bisa mempercayainya. Dia bertanya, 

"Apakah itu masuk akal bagi Anda? Dia adalah seorang Player. Bahkan Uruo dianggap 
sebagai orang aneh, tetapi Pemain pemula mendekati akhir yang lebih tinggi dari First-
Rate? Mungkin baru saja memperoleh Zenith-Rate? Wow. Anda pasti hanya mendengar 
rumor sampah dari pub. " 

"Jika Anda sangat penasaran, hubungkan ke Wiki Crystal. Ada cukup banyak perdebatan 
yang terjadi, tetapi kebanyakan orang mengatakan hal yang sama. Orang itu tidak berada di 
level Player. " 

Setelah mendengar penjelasan Carfield, Horuin berpikir keras. Dia hanya berdiri di sana 
seperti patung batu yang kokoh tanpa ada gerakan apapun. Carfield memilih untuk 
membiarkan Horuin, dan dia hanya melihat orang-orang yang lewat di alun-alun utama. 
Horuin, ketika dia tidak makan atau membuang sampah, adalah jenis yang hanya 
memikirkan pertempuran. Jika Powel, dewa perang, memilih lima pengikut paling rajin, 
Horuin pasti akan dihitung di antara mereka. Dia adalah orang yang sangat berkomitmen. 

'Orang pekerja keras seperti ini harus melanjutkan ke Babak 2.' 

Namun, kenyataannya tidak begitu pengertian atau murah hati. Setelah melakukan kerja 
keras melalui darah dan keringat, Horuin tentunya adalah orang yang berprestasi tinggi 
dan diperintahkan sebagai salah satu yang terbaik di Kota Beloong. Namun, ketika harus 
mengatasi tembok raksasa bernama Sarantis dan kemudian bergerak maju, hanya sedikit 



yang ekstrim dengan bakat iblis yang berhasil melakukannya. Meskipun Horuin dan 
Carfield memiliki bakat yang dapat dilihat dalam seratus tahun atau lebih, dibandingkan 
dengan keajaiban terhebat yang menyelesaikan Babak 1, bahkan keduanya memiliki 
kekurangan. 

"Hei. Sepertinya tidak ada yang akan datang tidak peduli berapa lama kita menunggu. Ayo 
kita cari orang lain. Atau kita bisa pergi ke tempat yang lebih aman. " 

Carfield berkata sambil menggeliat. Itu karena dia pikir tidak ada gunanya menunggu lebih 
lama lagi. Namun, Horuin masih berdiri di sana seperti patung. Carfield meneleponnya 
beberapa kali, tapi Horuin tidak menjawab, dan itu membuat Carfield sedikit kesal. Dia 
hanya menarik napas dalam-dalam agar dia bisa meneriaki Horuin, tetapi kemudian, mulut 
Horuin, yang tertutup untuk waktu yang lama, akhirnya terbuka. 

"Carfield." "Uh? Um? " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Karena kehilangan kesempatan untuk 
meneriaki Horuin, Carfield menanggapi dengan canggung. 

"Saya tidak akan berburu hari ini. Anda pergi sendiri. " "Apa yang kau bicarakan? Dasar 
bajingan. " 

Horuin tidak menanggapi kata-kata Carfield. Dia hanya menjauh. Horuin menuju ke tempat 
semua pedagang berada. Karena terkejut, Carfield berteriak ke arah Horuin. 

"Hei! Kemana kamu tiba-tiba pergi, dasar bajingan! " Aku akan pergi ke distrik 
perbelanjaan. "Mengapa di sana sekarang?" Untuk melihat pria yang baru saja kita lihat. 

Terkejut lagi, Carfield berkata pada Horuin, 

"Oh man. Apa yang akan kamu lakukan setelah kamu sampai di sana? Apakah Anda akan 
memastikan sendiri apakah dia benar-benar sekuat rumor yang beredar? Jadi, apa yang 
akan kamu lakukan meskipun dia benar-benar ?! " 

Horuin tiba-tiba berhenti dan menoleh kembali ke arah Carfield. Carfield tampak seperti 
terkejut dengan semua ini. Horuin memandang Carfield dan berkata dengan nada serius, 

Duel. 



Chapter 28 
Max Level Newbie Bab 28 "Hei! Anda datang!" 

Jake berlari keluar melalui kerumunan orang yang berkumpul seperti awan di depan 
warung besar. Vulcan berkata dengan marah, 

"Apakah Anda menunggu saya atau menunggu barang?" "Tentu saja, itemnya!" "Tetap saja, 
saya adalah manusia. Tidak bisakah kamu bersikap seperti kamu peduli? " "Tentu saja saya 
akan. Tapi kenapa butuh 5 hari untuk kembali? Leher saya akan keluar karena saya 
menunggu begitu lama. Ah, saya akan mengambil barang dulu. " "Kamu barusan tidak 
mendengarkanku dengan seksama, kan?" 

Vulcan menenangkan Jake yang penuh dengan keserakahan akan item. 

"Aku punya beberapa hal yang ingin kutanyakan padamu juga. Jadi, saya tahu ini masih 
terlalu dini, tapi mari kita pergi ke pub. Nah, jika Anda ingin menjalankan toko Anda sedikit 
lebih lama, saya bisa menunggu. " "Betulkah? Jika demikian, harap tunggu 10 menit saja. 
Aku akan menyelesaikan semuanya dan kemudian pergi denganmu. " 

Jake kembali ke kios dan memberi label harga pada semua barang. Melihat diskon 10%, 
banyak pelanggan dengan senang hati membayar. Barang-barang yang ada di kios langsung 
terjual habis. Jake membungkus barang-barang dan berdiri di samping Vulcan. 

"Sekarang, ayo pergi." "... Apa tidak apa-apa menjual semuanya dengan sembarangan 
seperti itu?" "Sebenarnya, itu semua hanya sisa setelah menjual semua produk kelas atas. 
Buruan. Mari kita pergi." 

Dengan Jake mendesak Vulcan untuk bergegas, keduanya pergi ke pub. Melihat Jake 
kesulitan membuka pintu pub, Vulcan berkata, 

"Pak. Jake, sepertinya kamu tidak berniat untuk naik level. " "Ugh. Apakah mereka pernah 
berpikir untuk membuat pintu ini lebih ringan? Betul sekali. Bagi saya, saya tidak pernah 
suka memukul atau membunuh sesuatu. Saya naik level ke posisi saya saat saya hanya 
mencoba untuk bertahan hidup. Sekarang, saya mencari nafkah dengan cukup baik, jadi itu 
tidak masalah lagi. " "Apakah Anda pernah berpikir untuk kembali ke dunia asal Anda?" 
"Apa aku tidak pernah memberitahumu? Saya adalah seorang yatim piatu. Bahkan jika saya 
kembali, saya tidak mengenal siapa pun di sana, jadi apa gunanya? Saya nyaman di sini. " 

Vulcan mengangguk. Dia bisa mengerti Jake. Pub agak kosong pada jam ini. Jake 
menemukan meja dan berkata, 

"Baiklah. Pertama mari kita periksa itemnya. " "Yaitu... Bagaimana kita bisa melakukan itu 
di sini? Mereka akan memenuhi seluruh pub. " "Kamu punya sebanyak itu?" "Di ruang 
bawah tanah yang ditinggalkan, aku membersihkan semuanya dari awal hingga akhir." 



Jake melompat dari kursinya. Karena dia terburu-buru, kursinya terjatuh ke lantai dengan 
suara yang keras. 

"Kamu, secara kebetulan, apakah kamu sudah menyelesaikan misi ini?" "Iya. Kenapa kamu 
begitu terkejut? " 

Jake kehilangan kata-kata untuk beberapa saat, tapi segera dia tersenyum lebar dan 
berkata, 

"Sekarang aku memikirkannya, kamu bisa berburu di medan selatan ketika kamu bahkan 
tidak berada di level 200. Sekarang kamu berada di level 304, jadi itu sangat mungkin. 
Berapa level bosnya? " "Itu 400." "Wow, levelmu ada di kisaran First-Rate, tapi 
kemampuanmu sudah di Zenith-Rate." 

Terkesan, kata Jake sambil duduk kembali. Vulcan merasa itu sudah cukup untuk 
pengantar. Dia mulai berbicara tentang bagian utama. 

"Itulah mengapa saya mengatakan ini. Saya ingin mengganti tempat berburu saya 
sekarang." "Sudah? Kamu bahkan belum di level 350. Kenapa kamu tidak diam saja di sana 
untuk saat ini?" "Aku bisa merasakan bahwa tingkat pertumbuhanku melambat. Bahkan 
jika ada banyak monster, ada batasnya. Kurasa lebih baik aku berburu di dataran dataran 
sisi gerbang utara." "Tentu saja, jika kamu mendapatkan apa yang diperlukan, sisi gerbang 
utara lebih baik daripada ruang bawah tanah yang ditinggalkan..." 

Jake memegangi dagunya dengan tangannya. Sepertinya dia sedang membandingkan dua 
tempat berburu. Menyela alur pemikirannya, Vulcan mengajukan pertanyaan. 

"Apakah ada tempat berburu yang bagus di suatu tempat?" "Apa?" "Apakah ada tempat lain 
yang mirip dengan penjara bawah tanah yang ditinggalkan? Tolong beritahu saya." 

Jake meringis. 

"Hei. Menurutmu tempat seperti itu biasa? Kebanyakan orang bahkan tidak tahu bahwa 
tempat seperti itu ada. Aku tahu satu tempat itu karena aku cukup berpengetahuan." "Jadi 
maksudmu adalah, kamu tidak tahu tempat lain." "Itu benar. Seperti katamu, pergi saja ke 
lapangan gerbang utara dan berburu di sana." 

Vulcan merasa sangat kecewa. Sebuah desahan keluar secara otomatis. Itu karena Vulcan 
sekarang tahu dengan pasti betapa pentingnya tempat berburu yang bagus untuk naik 
level. 

'Jika saya berburu di lapangan biasa, apakah saya bisa mencapai level 300 begitu cepat?' 

Vulcan menggelengkan kepalanya. Itu sama sekali tidak mungkin. Selain itu, banyak faktor 
lain yang mengganggunya. Lapangan gerbang utara adalah lingkungan terbuka di mana 
siapa pun dapat ikut campur dalam pertempurannya. Karena Vulcan memiliki musuh yang 
disebut Aliansi Pemain, faktor ini membuatnya sangat tidak nyaman. 



"Yah, sebenarnya, seperti aku sekarang, kurasa aku harus bisa menghadapi mereka 
sendirian dan mengalahkan mereka semua." 

Tetap saja, lebih baik menghindari bahaya yang bisa dihindari. Meskipun Vulcan terkadang 
menjadi bersemangat dan bertindak sembrono, dia biasanya lebih suka menjalankan 
bisnisnya tanpa risiko. 

"Saya tidak memiliki informasi yang Anda inginkan, tetapi ada satu hal yang dapat saya 
ceritakan tentang hal lain." 

Ini membuat Vulcan penasaran. Dalam diam, Vulcan menatap Jake. 

"Kamu, tahukah kamu bahwa ada peringkat di Kota Beloong?" "Tempat ini penuh dengan 
orang-orang yang hanya bertarung sepanjang hari, jadi kupikir mereka suka peringkat di 
antara mereka sendiri." "Betul sekali. Sebenarnya, sekitar setengah dari apa yang biasanya 
dibicarakan orang di pub adalah tentang peringkat. " "Saya tidak peduli tentang hal seperti 
itu." "Betulkah? Meskipun Anda berada di peringkat? " 

Setelah mendengar berita tak terduga, Vulcan mencondongkan tubuh ke arah Jake. 

"Saya tidak melakukan apapun. Apa yang saya lakukan untuk membuat orang 
menambahkan saya ke peringkat? Saya telah terkurung di penjara bawah tanah dan 
berburu selama ini. " "Tidak melakukan apapun? Apakah Beruneru berhasil mengalahkan 
Aliansi Pemain? " "Um..." 

Tentu, itu insiden besar. Namun, Vulcan masih belum bisa mempercayainya. 

"Bahkan jika Uruo adalah pemimpin Aliansi Pemain, dia adalah anjing teratas dari 
kelompok yang bahkan tidak diakui sebagai faksi nyata. Aneh bahwa saya diperlakukan 
layak menjadi bagian dari peringkat. Sepertinya mereka hanya memilih sekitar seratus 
orang untuk peringkat. " "Kamu agak tenang? Biasanya, ketika orang-orang mendengar 
bahwa mereka berada di peringkat tersebut, mereka mengangkat bahu dan menjadi 
sombong. " "Jika saya melakukannya, saya hanya akan membuat lebih banyak orang 
mencoba berkelahi dengan saya. Jadi, bagaimana saya bisa sampai di peringkat? " 

Biar kujelaskan itu. 

Sebelum ada yang menyadarinya, Filder berdiri di samping keduanya dan bergabung dalam 
percakapan. 

"Ah, Tuan Filder. Sudah lama sekali." "Sudah pasti. Saya hampir tidak melihat Anda dalam 
setengah tahun terakhir. Apakah Anda baru saja kembali dari pelatihan dalam isolasi di 
suatu tempat? " "Yah... Sesuatu seperti itu. Ngomong-ngomong, tentang penjelasannya... " 

Filder tersenyum lembut. Sudah lama sejak Vulcan melihat senyum Filder. Vulcan merasa 
rileks. 



"Peringkat Kota Beloong dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Peringkat Emas, yang 
merupakan peringkat terkuat dari semua penduduk di Kota Beloong. Yang kedua adalah 
untuk mereka yang telah berada di kota kurang dari 10 tahun. Itu disebut Peringkat 
Rookie. " "Ah, kalau begitu, rangking yang kumiliki adalah..." "Itu adalah Rookie Ranking." 

Di masa lalu, Vulcan tidak tertarik pada permainan peringkat, tetapi setelah 
membicarakannya begitu lama, dia tidak bisa tidak tertarik. Vulcan hendak mengajukan 
pertanyaan tambahan tentang peringkat, tetapi Filder mengarahkan jarinya ke tengah pub. 
Kristal berbentuk persegi yang bersinar dalam cahaya hijau bisa dilihat. 

"Penjelasannya akan terlalu panjang jika saya menjelaskannya kepada Anda selangkah 
demi selangkah. Untuk saat ini, silakan lihat kristal itu. " "Apa kristal itu ... Bukankah ini 
hanya hiasan?" "Itu disebut Wiki Crystal. Jika Anda menyentuh kristal dengan tangan Anda 
dan dengan lembut memasukkan mana, Anda dapat melihat semua jenis informasi. Selain 
menjelaskannya kepada Anda dengan kata-kata, mungkin akan lebih cepat untuk dipahami 
jika Anda baru saja mencobanya. " 

Sambil tersenyum, Filder merekomendasikannya ke Vulcan. Vulcan tidak bisa 
menyembunyikan wajahnya, yang mencerminkan keingintahuannya. Dia berjalan menuju 
kristal, meletakkan telapak tangannya di atasnya dan menatap Filder. Filder mengangguk, 
dan Vulcan perlahan mengirimkan mana. Ketika dia melakukannya, layar jendela yang 
mirip dengan layar pemberitahuan SISTEM muncul di depan Vulcan. 

[Anda telah terhubung ke Wiki Crystal.] [Pilih nomor untuk informasi yang ingin Anda 
lihat.] 1. Peringkat Emas 2. Peringkat Rookie 3. Berita Terbaru 4. Pertanyaan Informasi 5. 
Freeboard 6. Saran 

"... Apa ini?" "Ini adalah kristal misterius yang memungkinkan Anda untuk melihat opini 
publik dari penduduk Kota Beloong. Untuk saat ini, lihat yang kedua. " 

Sebelum mereka menyadari, Filder sudah pergi ke suatu tempat untuk menerima pesanan 
makanan, jadi Jake yang menjawab. Vulcan memilih 2 saat Jake bertanya. Langsung saja, 
layar dipenuhi nama dan informasi tentang orang-orang di peringkat 1 hingga 30. 

Juara 1: Dokgo Hoo -- Ahli pedang dari Murim. Bergabung dengan barisan Zenith segera 
setelah menyelesaikan pelatihan di bawah Filder. Bakatnya mengesankan bahkan Folken, 
kapten tim patroli. Secara praktis, kemampuannya sangat luar biasa sehingga membuat 
orang menyesal bahkan memiliki dia di Peringkat Rookie. 

Juara 2: Vulcan -- A Player. Tidak seperti kebanyakan Pemain, yang sangat lemah, dia 
diperkirakan cukup kuat. Dikonfirmasi telah mengalahkan Uruo sendirian. Ada laporan 
tentang dia melawan dua monster sekaligus di medan gerbang selatan. 

Juara 3: Hororo -- Dari Powel. Dikenal memiliki sihir angin tingkat tinggi. The Holy 
Denomination of War memperhatikannya sebagai anak ajaib. 



... 

"Jika Anda mengklik namanya, Anda dapat melihat komentar dari orang lain." 

Setelah mendengar kata-kata Jake, Vulcan mengklik nama Dokgo Hoo. Untuk beberapa 
alasan, Vulcan lebih penasaran tentang Dokgo Hoo daripada dirinya sendiri. 

[Komentar tentang Peringkat Tuan Dokgo Hoo] Anonim: Saya belum pernah melihat rookie 
sekuat ini dalam seratus tahun. Saya jamin itu. Anonim: Menurutku, dia bukanlah tipe 
bakat yang harus bertahan di tempat ini. Dia akan segera beralih ke Babak 2 atau kembali 
ke dunia asalnya. Anonim: Para kerdil di atas mungkin bekerja untuk Dokgo Hoo. Dia tidak 
sekuat itu. Re: Anonymous: Anda hanyalah seekor anjing kampung yang baru lahir. Kalian 
semua bicara karena ini Wiki. Apakah Anda bisa mengatakan hal seperti itu jika Anda 
bertemu dengannya secara langsung? Re: Anonim: Ya. Tingkat Kedua Berikutnya. 

Vulcan dengan hati-hati mengamati semua sudut jendela dan memperhatikan bahwa 
pemeringkatan harus dilakukan oleh suara dari penduduk. Selain itu, ada opsi untuk 
komentar, seperti menulis, mengedit, menghapus, dan lainnya. Antarmuka pengguna 
disederhanakan dan mirip dengan Internet dari Earth. Itu adalah ruang virtual di mana 
orang dapat memeriksa pendapat orang lain secara real time dan mengekspresikan 
pendapat mereka sendiri. 

'Ini benar-benar seperti Internet!' 

Sudah sangat lama sejak Vulcan melihat sesuatu yang bernostalgia dengan Bumi. 
Tangannya bergerak cepat. Dia membaca komentar tentang Dokgo Hoo, kemudian dia 
membaca komentar tentang dirinya sendiri, dan kemudian dia melihat Peringkat Emas 
untuk membaca informasi tentang tingkatan teratas. Mata Vulcan, yang sibuk bergerak 
cepat untuk membaca informasi, tiba-tiba berhenti. 

'Lee JungYup adalah... di tempat ke-7.' 

Konfrontasi dengan Lee JungYup meninggalkan kesan yang kuat di benak Vulcan. 
Ingatannya masih segar. Vulcan tidak bisa membantu tetapi menjadi bosan padanya. 

"Ha ha. Seperti yang saya pikirkan, bahkan Anda seperti orang lain dalam hal ini. 
Sepertinya Anda tidak bisa berhenti melihatnya. " 

Jake tertawa. Tampaknya dia merasa lucu bahwa Vulcan menghentikan percakapan dan 
sekarang benar-benar hilang di Wiki Crystal. Vulcan sedikit malu. Dia memutuskan koneksi 
dan kembali ke meja. Sambil makan makanan yang datang tak lama kemudian, Vulcan 
berkata, 

"Benda di sana luar biasa. Jika saya baru, sesuatu seperti itu ada di sini, saya akan 
memeriksanya sejak lama. " "Yah, kamu menghabiskan seluruh waktumu untuk naik level. 
Saya dapat melihat mengapa Anda tidak mengetahuinya. Jadi, sekarang Anda mengerti 



mengapa Anda berada di peringkat? " "Iya. Sejujurnya, bahkan ketika aku memikirkannya, 
aku cukup mampu untuk memasukkan namaku di Rookie Ranking. " "Iya. Anda pasti. Orang 
bernama Hororo di urutan ke-3 memiliki kemampuan yang sama dengan Uruo, jadi kamu 
jauh melampaui itu. " 

Jake memiringkan gelas bir. Dia meminum semuanya sekaligus dan menatap Vulcan. 
Vulcan merasa tidak nyaman dengan tatapan kosong Jake, jadi Vulcan hendak mengatakan 
sesuatu, tapi Jake berkata, 

"Ini adalah masalah yang melampaui itu." "... Bagaimana apanya?" 

Wajah Vulcan mengeras. Jake memesan bir tambahan dan melanjutkan. 

"Seperti yang saya katakan terakhir kali, Anda menjadi lebih kuat terlalu cepat. Anda 
melakukannya dengan sangat cepat sehingga tidak mungkin orang lain tidak 
memperhatikan Anda. Anda dapat menjalankan bisnis Anda sebebas yang Anda miliki 
sejauh ini karena Dokgo Hoo senang menonjol, tetapi apakah menurut Anda Anda masih 
dapat melakukannya sejak saat ini? " "Apa yang kamu katakan adalah ..." "Ada banyak 
orang yang ingin tahu tentang kemampuanmu." 

Jake melanjutkan. 

"Di satu sisi, dapat dikatakan bahwa ini sebagian adalah kesalahan saya. Karena saya bukan 
tipe orang yang mau berinvestasi pada sembarang orang, rumor tentang Anda menyebar 
lebih cepat. Berita tentang Anda menghancurkan Aliansi Pemain dan berburu dengan 
bebas di lapangan gerbang selatan. " "Pak. Jake, maksudmu, aku bisa dalam bahaya mulai 
sekarang? " "Betul sekali. Tentu saja, orang tidak akan menyergap Anda secara tiba-tiba 
saat Anda sedang berburu. Jika mereka melakukannya tanpa alasan yang adil, mereka akan 
ditangkap dan diusir oleh patroli. Namun ... Saya ingin memberi tahu Anda bahwa akan ada 
lebih banyak orang yang datang mengganggu Anda melalui rute resmi. " Apa rute 
resminya? Duel. 

Vulcan merilekskan wajahnya dan berkata, 

"Ha ha. Jika itu hanya duel, saya bisa menolak, bukan? Juga, jika itu adalah duel, saya juga 
tidak perlu khawatir tentang orang-orang yang menargetkan hidup saya. Benar kan? " 
Anda berpikir terlalu positif. 

Jake menggigit kaki ayam dan melanjutkan seperti seorang guru memberi ceramah kepada 
siswa. 

"Saya akan memberi Anda contoh yang akan mudah Anda pahami. Akan ada orang-orang 
seperti Dokgo Hoo, tidak, lawan maniak yang bahkan lebih keras kepala dari Dokgo Hoo 
akan datang untuk menantangmu. Apakah Anda pikir mereka akan meninggalkan Anda 
sendirian karena Anda menolak? " "Sungguh, apakah Beloong City tempat berkumpul 



hanya orang-orang yang kurang akal sehat?" "Tentu saja. Anda tidak tahu berapa banyak 
orang bodoh di antara praktisi paling kuat. Meskipun ada juga yang memiliki akal sehat. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan mendesah besar. Dia pikir duel sesekali 
tidak akan menyakitkan, tapi dia khawatir tentang waktu yang terbuang percuma dalam 
prosesnya. Vulcan tidak suka gagasannya untuk naik level terpengaruh secara negatif 
karena duel dengan ruckus bucko ini. Dia ingin mengatakan tidak pada mereka. Vulcan 
bertanya pada Jake. 

"Sungguh, kamu tidak punya? Tempat di mana saya bisa bersembunyi dan berburu? " "... 
Apa kau tidak percaya kata-kata seseorang? Saya benar-benar tidak tahu apa-apa selain 
apa yang sudah saya katakan. " "Ugh, lalu apa yang harus saya lakukan." 

Vulcan tampak tertekan, tapi Jake mengira Vulcan bertingkah aneh. Jake berkata, 

"Kamu benar-benar orang aneh. Dalam situasi seperti ini, biasanya masyarakat 
mengkhawatirkan keselamatan dirinya. Tapi kamu, kamu lebih khawatir tentang 
kehilangan waktu. " "Kamu mengenalku dengan baik. Ya, itulah satu-satunya perhatian 
saya. " "Kamu tidak takut duel? Anda bisa terluka jika seseorang yang lebih kuat dari Anda 
menantang Anda. Bagaimana jika dia tidak menahan diri? " "Saya tidak takut. Tidak 
sedikitpun. Kecuali itu adalah seseorang yang berada di ujung atas level 400, saya bisa 
mengakhiri duel tanpa cedera. " "... Kamu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa. Ha 
ha." 

Wajah Vulcan benar-benar meringis di semua tempat. Sementara itu, Jake sedang berpikir 
keras tentang sesuatu. Seolah akhirnya dia ingat, dia menjentikkan jarinya. 

"Betul sekali. Ada cara untuk meminimalkan gangguan tersebut. " "Apa itu?" 

Vulcan menegakkan wajahnya dan menatap Jake, dan Jake berkata dengan mata tegas, 

"Carilah praktisi yang cocok untuk berduel melawan Anda dan tunjukkan kepada semua 
orang terbuat dari apa Anda." "Apa?" "Tunjukkan kekuatanmu kepada semua orang 
sehingga kebanyakan dari mereka bahkan tidak berani menantangmu." 



Chapter 29 
Level Maks Newbie Bab 29 "Peragakan kekuatan saya?" "Betul sekali. Ujung atas dari level 
400 yang Anda sebutkan ... itu akan menjadi tentang tempat ke-20 Peringkat Emas dan di 
atasnya. Jika Anda yakin bisa mengalahkan siapa pun di bawahnya, jangan pegang 
kekuatan Anda. Pergilah ke tempat terbuka dan tunjukkan kekuatan Anda. Ini akan 
menjadi jalan pintas untuk menghindari hal-hal yang mengganggu. " "Buatlah agar tidak 
ada yang berani berpikir untuk menantangku..." "Itulah yang kubicarakan." 

Itu adalah ide yang cukup bagus. Tentu saja, alih-alih menghadapi sejumlah besar prajurit 
Kelas Satu satu per satu, sepertinya ide yang lebih baik adalah menemukan prajurit Zenith-
Rate yang cocok dan memamerkan perbedaan kekuatan yang luar biasa. 

"Jika aku melakukannya, itu pasti akan mengurangi jumlah orang yang akan datang 
menggangguku, kan?" "Tentu saja. Bahkan orang-orang ini punya akal sehat. Mereka tidak 
akan mengamuk pada seseorang yang mereka dapat melihat perbedaan kekuatan yang 
jelas. Mereka tahu bahwa perilaku seperti itu akan disukai oleh masyarakat. Orang akan 
mengatakan bahwa orang seperti itu adalah bajingan yang tidak tahu tempatnya. " "Tapi 
bagaimana jika aku mengalahkan prajurit yang sangat kuat dan kemudian mereka yang 
bahkan lebih kuat memutuskan untuk menantangku?" 

Setelah mendengar pertanyaan Vulcan, Jake terlihat seperti berpikir itu pertanyaan bodoh. 
Tidak tahu alasan dibalik wajah Jake, Vulcan menunggu jawabannya. 

"Hei. Anda benar-benar tidak tertarik pada Kota Beloong. Getaran yang saya dapatkan dari 
Anda hanyalah teriakan bahwa Anda ingin segera meninggalkan tempat ini. Rasanya sangat 
aneh. " "Apakah saya seharusnya tertarik? Juga, apa hubungannya ini dengan tidak 
mengetahui banyak tentang kota? " "Kebanyakan orang yang berada di 100 teratas 
Peringkat Emas adalah fosil." 

Vulcan memikirkannya sebentar. 

"... Maksudmu, mereka sudah lama di sini?" "Betul sekali. Bagi mereka, tempat ini adalah 
dunia rumah kedua. Peringkat mereka adalah status dan juga identitas. Kecuali mereka 
yakin tentang kemenangannya, mereka tidak berkelahi dengan seseorang yang memiliki 
peringkat lebih rendah dari diri mereka sendiri. " 

Vulcan masih belum yakin. Yang paling kuat di 100 teratas akan memiliki level minimal 
450. Jika mereka berusaha sedikit, mereka bisa mengalahkan Babak 1 dan kembali ke 
dunia asal mereka atau menginginkan sesuatu yang lain, tetapi mereka memilih untuk 
menetap di sini sebagai gantinya . 

"Bagaimana dengan Beloong City yang membuat mereka sangat ingin terpaku pada status 
atau reputasi mereka di sini? Jika mereka melupakan semua itu dan hanya fokus pada 
pelatihan, saya pikir mereka akan menyelesaikan Babak 1 sejak lama ... " " Tidak juga. " 



Jake menyela Vulcan. 

"Mencapai ketinggian baru bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan dengan mudah seperti 
yang Anda lakukan sebelumnya." 

Jake membuat wajah pahit saat dia minum minuman keras. Dia melanjutkan, 

"Juga, orang-orang seperti Anda, yang berbakat dan pekerja keras, semua meninggalkan 
kota dengan menyelesaikan UU. Atau mereka sudah mati. " "... Hm." 

Keduanya hanya duduk diam sejenak. Orang yang memecah keheningan adalah Jake. 
Seolah-olah dia mencoba mengubah suasana hati, dia bertanya pada Vulcan dengan suara 
ceria. 

"Sepertinya itu tentang semua yang harus aku katakan padamu. Sekarang, bukankah sudah 
waktunya untuk melakukan sesuatu yang paling penting? " "Maaf? Ada hal lain yang harus 
dilakukan? " "Wow... Anda mendapatkan semua sponsor itu dari saya. Bagaimana kamu 
bisa lupa?" "Ah, itemnya!" 

Karena dia hanya memikirkan tentang rencana apa yang akan terjadi, Vulcan benar-benar 
lupa tentang barang yang akan dia berikan kepada Jake. Vulcan segera berkata, 

"Itu tergelincir di pikiran saya. Tolong lihat mereka dari luar. Anda dapat memiliki 
ekspektasi tinggi untuk ini. Saya menemukan banyak item berguna. " "Saya 
mendapatkannya. Saat ini, Blacksmith Haywood telah memecahkan beberapa senjata, jadi 
ada permintaan yang tinggi untuk senjata. " "Pertama-tama, dia... bukan pandai besi. Dia 
hanya melakukannya sebagai hobi. " "Meski begitu, jika bukan karena dia, setengah dari 
penduduk Murim akan bertarung dengan tangan kosong. Kita harus berterima kasih atas 
fakta bahwa dia membuat dan memperbaiki senjata. " 

Jake berdiri dengan senyum di wajahnya. Vulcan juga tersenyum dan pergi ke pintu masuk 
utama Pub. Saat itulah dia baru saja akan membuka pintu. 

BULKUK. 

Ada seseorang yang pertama kali memasuki Pub, seorang pria dengan rambut pirang 
pendek dan tato di lengannya. Dengan sudut tajam di matanya, wajahnya bukanlah tipe 
yang memberikan kesan ramah. 

"Dia benar-benar memiliki ekspresi kotor di wajahnya." 

Vulcan menyingkir untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu. Namun, pria bertato 
itu tidak berjalan melewati Vulcan. Dia hanya memelototi Vulcan dengan mata terbakar api. 
Vulcan juga tidak menghindari tatapannya. Vulcan berkata, 



"Apakah ada yang ingin kamu katakan?" "Kamu adalah rookie yang mengalahkan Uruo, 
kan?" "... Ya, benar. Apa yang membawamu kemari?" "Akhirnya aku menemukanmu. Saya 
pikir Anda berada di distrik pedagang. " 

Pria bertato itu tersenyum. Gigi yang terasa tajam seperti hiu bisa dilihat. 

"Saya meminta duel dengan Anda." 

Vulcan berdiri di sana sejenak dengan tatapan kosong dan kemudian menatap Jake. Jake 
juga melihat ke arah Vulcan. Jake berkata, 

Dan mereka mengatakan bahkan seekor harimau akan muncul ketika seseorang 
membicarakannya. 

*** 

Waktunya sedikit lebih awal untuk menyebutnya malam. Matahari baru saja akan 
terbenam, dan gerbang timur lapangan sudah ramai dikunjungi orang karena kejadian 
yang tidak terduga. Seorang penonton dengan pakaian pendekar pedang berkata saat dia 
makan popcorn yang dia beli dari pub, 

"Sepertinya Horune bertanding duel lagi. Ini hanya beberapa saat. Mungkin dia memiliki 
pencerahan? " "Tidak seperti itu. Sepertinya dia hanya ingin tahu tentang kekuatan pemula. 
" 

Seorang pria dengan pakaian mage dengan kumis bergaya menanggapi. Pendekar itu 
meringis. 

"Itu... Orang itu, Horune, bukankah dia bertindak terlalu jauh? Apa maksudmu dia meminta 
duel dengan pemula? Huh... Jika ada yang tidak beres, kami akan membersihkan mayat hari 
ini. " 

Pria itu mengisi dirinya dengan popcorn, dan dia terus menyatakan bahwa ini tidak masuk 
akal. 

"Horune sudah keterlaluan, tapi rookie ini juga orang aneh. Apakah orang-orang 
membujuknya melakukan ini karena dia masuk dalam Peringkat Rookie? Atau apakah dia 
tidak tahu tentang kekuatan Horune? " 

Horune adalah salah satu prajurit Peringkat Zenith. Konon hanya ada sekitar 500 orang 
dengan pangkat itu di Kota Beloong. Itu jelas bukan level yang harus dianggap enteng oleh 
seorang pemula di Rookie Ranking. 

"Kamu. Sepertinya sudah lama sejak Anda terhubung ke Wiki Crystal. " "Uh? Ya itu benar. 
Itu dipenuhi dengan komentar aneh, jadi saya berhenti sejenak. Mengapa Anda bertanya? " 



Penyihir dengan kumis mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke arah pemula. Sebuah 
suara dengan sedikit kegembiraan bisa terdengar dari mulutnya. 

"Pria berambut gelap itu saat ini berada di peringkat ke-2 dalam Peringkat Rookie. Dia 
mengalahkan Uruo sendirian juga. Rumor mengatakan bahwa dia berada di ujung atas 
Kelas Satu. " "Hah. Betulkah?" 

Pendekar pedang itu berpikir tentang sekitar 10 tahun sejak dia datang ke Asgard. Dulu, 
dia tidak baik. Dia baru saja mencapai Kelas Dua, dan ingatannya saat itu dipenuhi dengan 
contoh pertarungan melawan Orc. 

"Saya pikir Dokgo Hoo adalah satu-satunya, tapi di sini kita punya yang lain." "Aku tahu. 
Saya pikir keduanya akan menghapus Babak 1 dan segera meninggalkan tempat ini. " 
"Kalau begitu, kurasa bahkan Order of Virtue atau Holy Denomination of War juga tidak 
akan menyentuhnya." "Betul sekali. Daripada melihat darah mengganggunya tanpa alasan 
yang jelas, lebih baik biarkan dia pergi ke tahap berikutnya. " "Ngomong-ngomong, apa 
kamu tahu nama pemula itu? Aku belum banyak mendengar tentang pria itu. " 

Penyihir dengan kumis berkata sambil mengambil popcorn dari pendekar pedang, 

Kudengar namanya Vulcan. 

  * 

Vulcan merasa sedikit gugup, tetapi dia tidak merasa tidak nyaman. Begitulah perasaannya 
berdiri dengan pedang terhunus di depan begitu banyak orang. Di depannya, sekitar 300 
kaki jauhnya, dia bisa melihat Horune memegang tongkat panjang. Menggunakan scan, 
yang menjadi kebiasaannya sekarang, Vulcan memeriksa level lawan. 

[Zenith Mage Horune] [411Lv] 

"Aku sangat yakin dia akan menjadi tipe petarung." 

Vulcan salah mengira dia sesaat karena ekspresinya yang galak dan tubuhnya yang besar. 
Namun, sekarang Vulcan melihat Horune memegang tongkat, Vulcan mulai berpikir bahwa 
dia juga terlihat seperti penyihir. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, kita tidak harus mencoba membunuh satu sama 
lain. Apakah itu dimengerti? " "Iya. Kita harus menghindari kematian yang tidak perlu. Jika 
satu pihak cedera sampai dia tidak bisa melanjutkan duel, kami akan menghentikannya. 
Pemenangnya harus membawa yang kalah ke rumah sakit. " 

'Dia memiliki sikap yang lebih baik dari yang saya kira. 

Vulcan merenungkan kesalahan masa lalunya karena mengerutkan kening pada Horune 
dan berpikir bahwa dia tampak seperti senjata mengerikan dan kejam yang mengambil 



bentuk manusia. Vulcan mengayunkan pedangnya beberapa kali dan berkata ke arah 
Horune, 

"Baiklah, mari kita mulai. Kekuatan Dewa Petir. " "Baiklah. HUAP! " 

BOOM BOOM BOOM 

Menembus tanah di sekitar Vulcan, tiga aliran besar air naik. Saat Horune memusatkan 
mana ke stafnya, aliran air bertambah besar. Situasinya adalah Vulcan dikelilingi oleh tiga 
pilar besar yang terbuat dari air. Vulcan menggunakan Kekuatan Dewa Petir dan dengan 
cepat melarikan diri dari formasi. Rudal air mulai ditembakkan dari pilar air. Rudal air 
yang meleset mulai membuat lubang di tanah di sepanjang jalur yang baru saja dilewati 
Vulcan. Rasanya seperti tiga senapan mesin berat yang menembakkan peluru tanpa henti. 
Meski hanya sedikit, Vulcan merasa tertekan. 

'Beberapa serangan sihir mengalir keluar dari seorang mage sungguhan ... Itu dalam skala 
lain dari Uruo!' 

Kekuatan masing-masing misil mirip dengan keterampilan Uruo, tetapi laju tembakan dan 
jumlah kumulatif tembakan yang ditembakkan tidak dapat dibandingkan. Meski begitu, ini 
masih belum cukup menjadi ancaman bagi Vulcan. Dia bisa menghindari sihir seperti ini 
selama 24 jam jika dia harus. Tampaknya Horune juga menyadari hal ini. Dia meningkatkan 
jumlah mana yang difokuskan ke staf. Bulk yang lebih besar yang secara substansial lebih 
besar dari rudal air sejauh ini telah diluncurkan ke wilayah sekitar Vulcan. Beberapa bulk 
berubah menjadi Roh Air dan memblokir jalur pergerakan Vulcan. Namun, sebagian besar 
air tepat di atas Vulcan tetap sama. Vulcan punya firasat buruk tentang itu. Dia berubah 
menjadi Roh Api dan menembus salah satu Roh Air yang mengelilinginya. Setelah sedikit 
penundaan, sebagian besar air yang mengambang di atas meledak. Tetesan air mengalir 
dengan kekuatan yang cukup untuk menembus pelat besi yang paling tebal sekalipun. 

CHIIIIIK BOOM BOBOBOOM 

Pemandangan menjadi penuh kabut karena uap yang dihasilkan dari benturan api dan air. 
Mengiris melalui adegan itu adalah Vulcan. Dia tampak benar-benar bersih seolah tidak ada 
yang menggaruknya. Mata Horune berubah menjadi kekerasan. 

'Ini adalah pemula? Ini adalah Player? Jangan membuatku tertawa! ' 

Untuk berpikir bahwa seseorang yang menghindari serangannya dengan begitu mudahnya 
masih seorang pemula, dan di atas itu, dia bukan dari Powel atau Murim, tetapi hanya 
seorang Player, Horune benar-benar tidak dapat mempercayainya. Namun, pada saat yang 
sama, dia dibanjiri oleh sensasi dan kegembiraan. 

'Aku tidak peduli kamu pemula atau tidak!' 



Horune meningkatkan mana secara maksimal dan mengeluarkan dua aliran air lagi dari 
tanah. Di saat panas, dia berteriak ke Vulcan, 

"Aku akan menghancurkanmu!" 

'Apa?' 

Vulcan tampak terkejut saat dia menatap Horune yang berteriak padanya. Sebenarnya, dia 
mengira ada sesuatu yang aneh tentang Horune sejak mereka pertama kali bertemu. 

'Sepertinya dia mudah bersemangat.' 

Vulcan memikirkan hal-hal saat dia menghindari aliran air yang mengalir ke arahnya. Dia 
membayangkan bahwa orang-orang yang mengkhususkan diri dalam sihir elemen air akan 
memiliki kepribadian yang damai, tetapi ternyata bukan itu masalahnya. 

'Nah, itu dia. Saya perlu memikirkan metode yang akan membuat dampak. ' 

Meski Vulcan membuat pusing penonton dengan gerakannya yang riuh, ia masih punya 
waktu luang untuk memikirkan berbagai hal. Vulcan hanya menghindari serangan tanpa 
melawan karena suatu alasan. Itu untuk memikirkan cara yang baik untuk membuat kesan 
yang kuat sehingga sebagian besar tidak akan berpikir untuk berkelahi dengannya. Bagi 
Vulcan, ini adalah masalah yang lebih aneh daripada mengalahkan Horune. 

'Mendekatinya dalam sekejap mata dan menggunakan Serangan Dewa Petir? Tidak. Itu bisa 
membunuh lawan. Haruskah saya mengakhirinya dengan menuangkan Api Neraka dari 
kejauhan? Itu terlalu biasa. Mungkin aku harus menunggu lebih lama. Sepertinya sesuatu 
akan terjadi ... ' 

Sudah lama sejak Vulcan mulai menghindari serangan sihir air. Dia melihat ke tanah dan 
menyadari bahwa tanah yang tadinya tanah kering itu telah berubah menjadi lumpur 
dengan air dimana-mana. Dia bahkan bisa melihat bintik-bintik besar air di sana-sini. 
Vulcan mencatat bahwa rangkaian serangan sihir tanpa henti terhenti. Dia menggunakan 
sihir api untuk menguapkan air di area sekitarnya. Di ladang yang tersapu banjir, hanya 
tanah tempat berdiri Vulcan yang kering seolah kekeringan di satu tempat itu. Dari duel 
tersebut, Vulcan memasuki kondisi sedikit bersemangat. Vulcan bertanya pada Horune, 

"Mengapa kamu menghentikan serangan sihir?" 

Vulcan sebenarnya tidak mengharapkan balasan, tetapi Horune dengan sopan menjawab, 

"Saya perhatikan bahwa pada tingkat ini, saya hanya akan mengalahkan bayangan Anda. 
Saya tidak ingin menyia-nyiakan mana. " "Apakah begitu? Jika kamu bahkan tidak 
melakukan tindakan membuang mana itu, kamu akan terluka. " "Tidak. Orang yang akan 
terluka adalah kamu. Kondisi sudah ditetapkan. " 



Vulcan merasakan tanah bergetar karena sihir yang kuat. Itu menutupi area yang luas. 
Vulcan menjadi waspada terhadap lingkungan sekitar dan bersiap untuk sihir yang bisa 
mengalir kapan saja. Kepada Vulcan yang berada di tengah semua itu, Horune berkata 
dengan suara percaya diri, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Tidak ada gunanya bersiap sekarang. 
KUUUAAAP! Air God Fury! " 

KWHAAAAAAAA 

Penyihir tingkat Zenith-rate dengan seluruh kekuatannya. Dia bahkan meneriakkan 
mantranya. Mantra itu membuka kekuatannya di lapangan. Tanah benar-benar basah 
karena beberapa ribu sihir air, dan ada lima aliran air besar. Kelembaban dari semua ini 
datang bersama dengan kekuatan sihir Horune untuk menciptakan gelombang pasang. 
Gelombang pasang datang dari tepi luar lingkaran yang mengelilingi Vulcan, dan 
gelombang itu menuju ke pusat tempat Vulcan berdiri. Gelombang pasang itu berskala 
besar. Kekuatan penghancur yang luar biasa bisa dirasakan dari gelombang, cukup untuk 
menyapu segala sesuatu dari jalurnya. 

*** 

"Sepertinya sudah berakhir." "Sepertinya begitu. Dia bertarung dengan baik, tapi seperti 
yang kuduga, dia tidak bisa mengalahkan Horune. " 

Pendekar pedang selesai dengan popcorn, dan dia sudah minum bir sebagai gantinya. Dia 
bertukar kata dengan mage dengan kumis. Di dekatnya, ada beberapa puluh orang yang 
juga menonton duel, dan mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Menyaksikan 
gerakan membunuh tertentu Horune, yang akan menghiasi aksi terakhir duel, beberapa 
bersemangat, dan beberapa takut akan keselamatan Vulcan. Tidak ada orang yang berpikir 
bahwa Vulcan akan menang. Namun, 

'Sepertinya saya akan bisa membuat pengaruh yang besar.' 

Setidaknya Vulcan tidak meragukan kemenangannya. Sebenarnya, di luar itu, Vulcan 
sedang berpikir untuk memasang tontonan yang mencolok. 



Chapter 30 
Level Maks Newbie Bab 30 Mendominasi lawan. Ini berarti benar-benar melumpuhkan dan 
menghancurkan lawan menggunakan kekuatan atau keterampilan yang lebih tinggi. Untuk 
tetap setia pada maknanya, Vulcan harus memikirkan sesuatu yang secara harfiah akan 
menginjak dan menghancurkan lawan sampai dia bahkan tidak akan berpikir untuk 
melawan. Vulcan bertanya-tanya tentang apa yang dibutuhkan untuk mendemonstrasikan 
perbedaan kemampuan yang begitu signifikan. Sebagai syarat pertama, Vulcan 
menganggap perlu mengeluarkan kekuatan penuh dari lawan. 

"Aku tidak boleh membiarkan dia memikirkannya lagi." 

Jika duel berakhir dengan lawan berpikir, 'Jika aku menggunakan kekuatan penuh lebih 
awal, aku bisa menang,' atau 'Hanya jika aku memiliki kesempatan untuk menggunakan 
gerakan membunuh tertentu ...', Vulcan akan lebih baik tidak bertarung dalam duel sama 
sekali karena sekarang lawan yang kalah akan menantang Vulcan lagi dan lagi sampai tidak 
ada lagi renungan. Karena alasan inilah, Vulcan memilih menunggu. Untuk menghasilkan 
kekuatan penuh Horune, Vulcan menunjukkan keterampilan menghindarnya, yang 
merupakan kemampuan terbesarnya. Itu untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa 
dia benar-benar kebal terhadap serangan biasa atau setengah matang. Itu juga untuk 
memberi lawan waktu untuk mempersiapkan serangan pamungkas yang paling 
diinginkannya. Pada akhirnya, prediksi Vulcan benar-benar mati. Horune menggunakan 
sihir terkuat yang bisa dia gunakan. Gelombang pasang raksasa yang menjulang di atas 
langit mendekat dengan cepat untuk melenyapkan tubuh Vulcan. 

'Sekarang, untuk kondisi kedua!' 

Sekarang Vulcan mengeluarkan kekuatan penuh lawan, dia harus menghancurkan 
kekuatan itu dan memastikan agar semua orang menyadarinya. Menyerang kelemahan 
dalam teknik atau pikiran lawan tidaklah bagus. Itu hanya akan mengakibatkan lawan 
memiliki renungan, dan ketika dia menemukan cara untuk mengimbangi kelemahannya, 
dia pasti akan kembali berlari, bahkan mungkin besok. Begitulah cara para maniak 
pertempuran di Asgards. Karena itu, yang dibutuhkan Vulcan adalah sesuatu yang 
sederhana namun pasti akan mengungkapkan kekuatan seseorang. Kekuatan murni. Dalam 
kasus Vulcan, sihir murni dan luar biasa! 

'Tentu saja, dalam hal kapasitas mana, mungkin tidak akan ada perbedaan besar ...' 

Level Horune adalah 411. Level Vulcan adalah 302. Dibandingkan dengan level yang sama, 
Vulcan memiliki kapasitas mana yang lebih tinggi, dan dia bahkan memiliki peralatan yang 
hebat dari Jake. Namun, Vulcan berspekulasi bahwa dia tidak bisa memiliki lebih banyak 
mana daripada Horune, yang memiliki level yang lebih tinggi darinya lebih dari 100. Tetap 
saja, pertempuran sihir tidak dilakukan hanya dengan kapasitas. Faktor-faktor seperti 
berapa banyak kapasitas penuh yang dapat digunakan sekaligus, dan berapa banyak mana 
yang dapat dihabiskan dalam periode waktu tertentu, sangatlah penting. Juga, melalui 



SISTEM, Vulcan dapat meluncurkan serangan sihir tanpa suara dan tanpa batas waktu 
tanpa ketegangan mental atau fokus sebanyak kapasitas mana yang diizinkan. Bagi Vulcan, 
tidak ada strategi lain yang lebih menguntungkan selain ini. 

'Membuang mana bukan gayaku, tapi ...' 

Vulcan menggunakan Super Heated Inferno, sihir terkuatnya, yang sudah lama tidak dia 
gunakan. 

WHAAARURURURUK 

Api yang ganas mengalir dari bawah kaki Vulcan. Tetap saja, itu sedikit kurang. Itu memang 
sihir yang hebat, tetapi dibandingkan dengan Hantu Dewa Air yang dilemparkan Horune, 
itu memiliki kekurangan. Hampir terlihat menyedihkan. Namun, itu bukanlah akhir dari 
sihir Vulcan. 

'Haruskah saya mulai.' 

Vulcan SISTEM Player sepenuhnya diaktifkan. Di atas permukaan yang ditutupi oleh Super 
Heated Inferno, sihir api yang tak terhitung jumlahnya mulai tumpang tindih. 

'Apa ini?' 

Horune, yang mengendalikan Wraith Dewa Air, memiliki pandangan yang berubah di 
matanya. Itu karena dia merasakan mana yang sangat besar dari Vulcan yang berdiri di 
tengah gelombang pasang yang mendekat. Horune bertanya-tanya apakah Vulcan akan 
menyerah melawan, tapi sekarang dia membentuk senyuman di bibirnya. 

'Tidak mungkin seseorang tanpa bubur jagung akan menempati tempat kedua di Peringkat 
Rookie.' 

Horune tidak tahu banyak tentang Vulcan, tetapi dia membayangkan bahwa Vulcan pasti 
telah mencapai tempatnya melalui pelatihan menyiksa yang telah dilalui Horune sendiri. 
Karena khawatir akan kemungkinan secara tidak sengaja mengambil nyawa lawan, Horune 
telah menahannya sejauh ini, tapi sekarang dia memilih untuk menghapus pikiran itu. 
Sekarang Horune percaya bahwa, bahkan jika Horune bertarung dengan sekuat tenaga, 
Vulcan harus memiliki setidaknya kemampuan untuk bertahan hidup. Horune 
memfokuskan pikirannya dan menuangkan lebih banyak mana ke dalam Wraith Dewa Air. 
Itu dulu. 

KWAAAAANG 

Gelombang api raksasa yang melingkar muncul di sekitar Vulcan. Intensitasnya secara 
bertahap meningkat. Penampilannya, bagaimana nyala api menyala tinggi sampai ke langit, 
tampak sangat mengesankan. Tampak seperti pilar api raksasa didirikan untuk 
menghubungkan tanah ke langit. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan untuk dilihat. 
Senyum Horune menebal. 



'Tembok Api? Tidak. Ini lebih besar dari itu. Dia melemparkan Medan Api ke kekuatan 
maksimumnya. ' 

Banyak orang mengira itu adalah air yang menetralkan api, tetapi kenyataannya, kedua 
elemen itu memiliki kedudukan yang sama. Sama seperti bagaimana sejumlah besar air 
dapat memadamkan api, nyala api yang kuat juga dapat menguapkan air. Horune tahu 
persis apa rencana Vulcan. Melawan beberapa sihir elemen air berskala besar, Vulcan 
berniat untuk bertarung langsung dengan melemparkan sihir elemen api. Menggunakan 
apinya sendiri, Vulcan mencoba untuk menang atas Hantu Dewa Air Horune. 

'Pertarungan kekuatan sihir ... Ha! Dia lebih sombong dari yang saya kira! ' 

Tantangan Anda, saya akan menerimanya! 

Dengan semangat, Horune bisa merasakan darah mengalir ke seluruh tubuhnya. Sensasi 
yang menggembirakan itu terasa seperti bisa menggoreng kepalanya, dan itu 
memungkinkan Horune menghasilkan lebih banyak kekuatan di luar output normalnya. 
Setelah memanfaatkan 120% kekuatan sihir yang bisa dia gunakan sekaligus, Horune mulai 
mengeluarkan darah dari hidungnya. Itu karena dia terlalu banyak melatih otaknya untuk 
menerapkan mana dalam jumlah besar di luar kemampuan normalnya. Namun, itu 
sepadan. Wraith Dewa Air menjadi lebih besar, dan dengan intensitas yang bahkan lebih 
sengit, ia bergegas menuju Vulcan. 

"Huhuhuhu." 

Horune dari sebelum duel, pria yang berjanji untuk tidak mengambil nyawa satu sama lain, 
tidak dapat ditemukan lagi. Sebagai gantinya, hanya ada seorang penyihir gila yang berada 
terlalu dalam dalam sensasi pertempuran melawan pendekar pendekar penyihir muda dan 
menjanjikan. 

'Sekarang, apa langkahmu? Rookie super! ' 

Menyaksikan gelombang pasang dan tiang api yang akan bertabrakan, Horune tertawa 
keras. 

*** 

"Itu, itu! Orang gila itu! " "Dia benar-benar mencoba membunuhnya?" 

Pendekar pedang dan penyihir dengan kumis mengeluarkan suara kekecewaan. Mereka 
tidak bisa membantu tetapi merasa itu memalukan. Mereka tidak bisa menyembunyikan 
kekecewaan mereka atas ini, bahwa rookie super dengan masa depan cerah di depannya 
akan kehilangan nyawanya karena duel yang tidak ada gunanya. 

'Dia tampak seperti pria muda yang menjanjikan yang pasti bisa melewati Babak 1 jika dia 
berlatih dengan rajin ...' 



Cara Vulcan bergerak bukanlah cara yang dilakukan oleh seorang pemula yang baru berada 
di Asgard selama beberapa tahun. Horune adalah penyihir Tingkat Zenith. Sihir airnya 
terkenal sulit dihindari karena kecepatan dan kecepatan tembaknya yang luar biasa. Fakta 
bahwa Vulcan berhasil menghindari mereka semua tanpa satu pukulan berarti dia memiliki 
bakat luar biasa. 

'Ini sangat memalukan.' 

Dia tidak yakin sejak kapan, tapi penyihir berkumis mulai berpikir untuk mengalahkan 
Babak 1 sebagai masa depan yang sangat jauh. Dia telah mendapatkan kepuasan yang 
nyata dari saat super rookie, juga dikenal sebagai 'lulusan dalam pelatihan,' mengalahkan 
Sarantis. Menyaksikan Horune bertarung dengan sekuat tenaga melawan rookie karena 
kegembiraannya yang salah arah, penyihir berkumis itu mengira Horune picik. 

'Si kerdil kecil itu. Saya tahu dia akan menyebabkan kecelakaan suatu hari nanti. Jika dia 
membunuh seorang pria di tengah duel dengan cara yang jelas seperti itu di tempat 
terbuka, dia bahkan tidak akan bisa membuat alasan untuk patroli... Hah? ' 

Penyihir dengan kumis mengalihkan pandangannya ke arah kobaran api yang terbentuk 
dengan Vulcan di tengahnya. Pada awalnya, nyala api tampak seperti hanya sebatang lilin 
di depan angin puyuh. Tidak. Itu sama seperti hanya sebatang lilin di bawah seember air 
yang dituangkan. Namun, kemudian dia menyadari bahwa Medan Api secara bertahap 
meningkatkan intensitasnya. Tampaknya Vulcan terus mengeluarkan lebih banyak sihir 
untuk lebih banyak tumpang tindih ke Bidang Api. Namun, kecepatannya tidak normal. Api 
di Fire Field semakin intensif dengan kecepatan yang tidak bisa ditiru oleh penyihir 
Tingkat Pertama atau bahkan tingkat Zenith. 

'10... 15... 20... 30...! ' 

Penyihir dengan kumis menyerah untuk membedakan jumlah sihir Lapangan Api yang 
tumpang tindih. Di saat yang sama, dia juga berhenti memikirkannya. Sebuah gumaman 
bisa terdengar dari mulutnya, 

"Huuu..." 

Fire Field adalah sihir tingkat tinggi yang bahkan seorang grand mage dari dimensi yang 
lebih rendah tidak berani melemparkan lebih dari tiga sekaligus. Siapa pun yang bisa 
mengeluarkan bahkan satu Bidang Api mungkin akan dihujani rasa hormat dan iri dari 
banyak penyihir. 

Apa yang akan mereka pikirkan jika mereka melihat rookie super melemparkan lebih dari 
30 sihir tingkat tinggi seperti itu dalam waktu kurang dari satu detik? Para penonton hanya 
bisa menyaksikan dengan wajah kosong saat sihir api dari Water God Wraith dan Vulcan 
bertabrakan di udara. 

KUAAAAAAA. CHIIIIIIC. 



Jumlah uap yang luar biasa dihasilkan dari gelombang pasang yang bertabrakan dengan 
pilar api raksasa. Adegan langsung dari legenda lama tentang perang para Dewa kuno 
diciptakan kembali di bidang gerbang timur Asgard. Semua orang yang menonton 
pertempuran itu adalah yang terkuat dari dimensi mereka sendiri, tetapi mereka tidak bisa 
merasa percaya diri dengan diri mereka sendiri mengingat adegan yang ditimbulkan oleh 
pertempuran Horune dan Vulcan. Mereka tidak berani. Mereka juga tidak bisa 
memprediksi hasil pertempuran. Orang-orang berkumpul di sini untuk menonton duel 
berkisar dari Kelas Satu hingga Kelas Dua. Mereka semua memiliki sedikit pengalaman 
untuk memprediksi siapa yang akan menjadi pemenang. 

Di satu sisi, ada penyihir kuat dengan gelar Zenith-Rate, yang konon dipegang oleh sekitar 
500 orang di Asgard. Di sisi lain, ada monster rookie yang, secara mengejutkan, bertarung 
langsung melawan jurus pembunuh tertentu dari penyihir Tingkat Zen itu. 

Bagi para penonton, keduanya seperti langit di atas langit. Penonton bahkan tidak berani 
untuk membentuk opini. Mereka hanya bisa menahan nafas dan menonton. 

"..." 

Sudah sekitar satu menit sejak tumbukan rentetan gelombang pasang yang tampaknya tak 
berujung dan pilar api berdiri dengan kekuatan tanpa henti di tengah gelombang pasang. 
Kabut tebal yang terbentuk dari benturan kedua sihir itu perlahan menghilang. Itu hanya 
tentang ketika hal-hal bisa dilihat di dalam pertempuran lagi. Orang-orang yang 
menyaksikan duel itu semua mengalihkan pandangan mereka ke satu tempat. Tanpa bisa 
menyembunyikan keterkejutan mereka, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan 
menyaksikan pemandangan itu. Ada tiang api. Meskipun gelombang pasang yang tampak 
seperti bencana alam yang dikirim oleh Dewa, pilar api tetap berdiri, tidak berkurang. Itu 
tampak kuat dan penuh kemenangan. 

"Ah...!" Itu hanya kemungkinan, tetapi sekarang setelah menjadi kenyataan, orang-orang 
tidak bisa berkata-kata. Mereka masing-masing menjatuhkan makanan ringan dan bir, 
tetapi orang-orang bahkan tidak menyadarinya. Mereka semua dalam keadaan shock. Di 
tempat ini, di mana dimensi terkuat dari masa lalu berkumpul, Horune adalah salah satu 
yang terkuat di 2% teratas. Tidak ada salahnya Horune si penyihir diberi gelar Zenith-Rate. 
Tak terduga bagi pendekar pedang penyihir pemula, yang bahkan belum pernah berada di 
Asgard selama sepuluh tahun, untuk mengalahkan Horune. 

'Di atas semua itu ... Itu bukan dengan taktik tipuan atau penyergapan. Itu dengan 
pertarungan sihir langsung! ' 

"Sepertinya ini adalah kelahiran komet super lainnya." 

Kata pendekar pedang itu sambil mengambil botol bir yang dia jatuhkan ke tanah. Dia 
menyesap apa yang tersisa dari botol, mengernyit dan melemparkan botol itu. Karena 
kepanasan, bir menjadi hangat dan rasanya tidak enak. Bahkan tanpa masalah itu, dia 
sudah kehilangan nafsu makan untuk bir. Dia merasakan rasa pahit. 



'Saya ingin tahu apakah orang di dimensi yang lebih rendah merasa seperti ini ketika 
mereka melihat saya. Ada kejeniusan yang membuat prestasi kerja hidup orang lain 
terlihat sepele jika dibandingkan. Bahkan di antara semua jenius itu, aku menunjukkan 
bakat terhebat, jadi aku datang sejauh ini, namun... Bahkan di antara para jenius... adakah 
orang yang sangat berbeda dalam kaliber? ' 

Pendekar pedang itu memandangi penyihir berkumis yang berdiri di sampingnya. 
Pendekar pedang itu tidak bisa memercayai pria itu. Dalam cahaya kecerahan yang luar 
biasa dari rookie super, super comet, pendekar pedang itu merasa seperti sedang 
menonton knight magang yang iri padanya di masa lalunya. Pendekar pedang itu berbalik 
tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak ada kekuatan dalam langkahnya menuju pub. 

"Saya pikir saya akan banyak minum hari ini." 

Mengingat rasa putus asa yang sudah lama tidak dia rasakan, bahu pendekar pedang itu 
sedikit tenggelam. 

*** 

Tiang api, yang dengan sempurna menetralkan Wraith Dewa Air, menopang dirinya sendiri 
untuk sementara waktu lebih lama. Itu adalah semacam kecakapan memainkan 
pertunjukan oleh Vulcan untuk dipamerkan kepada para penonton. Itu adalah langkah 
penting karena tujuannya adalah untuk membuat kekuatannya diketahui. Vulcan 
memeriksa mana yang tersisa. Cukup banyak yang dihabiskan saat ini. Dia menggunakan 
SYSTEM dan mengkonsumsi ramuan mana tanpa ada yang menyadarinya. Dia merasakan 
mana secara bertahap terisi kembali. Vulcan melepaskan sihirnya. 

Dengan langkah lambat, Vulcan berjalan ke depan Horune. Dia tampaknya tidak dalam 
kondisi yang baik. Bukan karena dia menghabiskan semua mana, tapi tampaknya dia 
membayar mahal untuk mengendalikan mana dalam jumlah besar sekaligus. Namun, 
ekspresi wajahnya dalam semangat yang bagus. Itu cukup untuk menghilangkan 
kekhawatiran Vulcan tentang potensi argumen pada hasil duel. 

"... Sepertinya hasilnya sudah diputuskan." "Baik. KULUK. KULUK . " 

Ada darah bercampur di batuk Horune. Horune menstabilkan dirinya dengan menopang 
tubuhnya yang goyah dengan tongkatnya. Horune memandang Vulcan dan berkata, 

"Aku punya sesuatu yang membuatku penasaran." "Sepertinya semua orang yang melawan 
saya ingin mengajukan pertanyaan." " KUUK . Jika mereka penyihir, siapa pun akan merasa 
terdorong untuk bertanya. " 

Horune terbatuk beberapa saat, dan kemudian, dengan wajah serius, dia bertanya pada 
Vulcan, 



"Metode apa yang kamu gunakan untuk mengoperasikan mana? Jika kamu menuangkan 
mana sebanyak itu... tidak mungkin kondisi tubuhmu akan baik-baik saja. Alih-alih fakta 
bahwa aku kalah, aku lebih terkejut dengan fakta bahwa kamu berjalan jauh-jauh ke sini 
terlihat baik-baik saja setelah menghabiskan dan mempertahankan kekuatan sihir sebesar 
itu. " "..." "Saya tidak menanyakan detail inti dari metode operasi. Hanya penjelasan untuk 
memuaskan keingintahuanku... Itu sudah cukup. " 

Vulcan dengan kuat menutup mulutnya. Itu karena dia tidak punya apa-apa untuk 
dikatakan. 

'Jika aku memberitahunya bahwa aku menggunakan SISTEM dan menembakkan sihir 
tanpa mempedulikan ketegangan fisik atau mental, akankah dia mengerti itu?' 

Tampaknya tidak demikian. Tetap saja, mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa 
sebagai tanggapan, Horune tampaknya cukup terpaku pada subjek. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Apakah itu detail yang sulit Anda katakan?" 
"Hm..." 

Vulcan menderita karena masalah itu sejenak, dan dia memutuskan untuk mengatakan apa 
pun yang muncul di benaknya. 

"... Saya baru melakukannya." "... Apa?" 

Ekspresi serius di wajah Horune sedikit rusak. Vulcan merasa tidak nyaman dan terlalu 
menyesal untuk melihat wajahnya seperti itu, jadi Vulcan malah menatap ke langit dan 
melanjutkan, 

"Saat saya berlatih, tentu saja, saya bisa melakukannya." "..." 

Dalam diam, Horune memandang Vulcan sebentar, dan dia menunduk. Dia tampak seperti 
boneka yang baru saja kehilangan jiwanya. Itu membuat Vulcan merasa tidak nyaman. 
Dengan salah satu lengannya, Horune menopang tubuh bagian atasnya dan melihat ke 
langit. Dia bergumam pelan, 

"... Keajaiban sejati ada di sini selama ini." 

Vulcan tersenyum canggung. 



Chapter 31 
Level Maks Newbie Bab 31 Pria itu berwajah merah. Dia tampak sangat mabuk. Seorang 
pria dengan pakaian gaya Murim meletakkan tangannya di Wiki Crystal untuk terhubung. 

[Pilih nomor untuk informasi yang ingin Anda lihat.] 1. Peringkat Emas 2. Peringkat Rookie 
3. Berita Terbaru 4. Pertanyaan Informasi 5. Freeboard 6. Saran 

"2" 

Layar berubah setelah beberapa saat. Peringkat Pemula ditampilkan, menunjukkan posisi 1 
hingga 30 dalam daftar. Dalam daftar, dari bawah, pria itu mencari untuk memastikan 
tempatnya. 

[Peringkat ke-9: Sun Wu-min] -- Dari Murim. Master teknik fisik. Dikenal berada di ujung 
atas Second-Rate. Dengan kekuatan otot mengerikan yang lahir dari alam, juga dikenal 
telah menjatuhkan prajurit Orc dalam satu pukulan. 

"Baiklah! Aku terdaftar di peringkat! " 

Sun Wu-min berteriak kegirangan. Dia pasti sangat bersemangat. Dia tidak peduli dengan 
tatapan orang lain. Sebagai gantinya, dia membuat kepalan erat dan mengangkatnya ke 
udara. Setelah mengalahkan Beck Yerl, pendekar pedang kidal, dalam duel kemarin, Sun 
Wu-min berharap dia akan berada di peringkat tersebut, tetapi untuk melihat bahwa dia 
benar-benar berada di peringkat sekarang, Sun Wu-min merasa dia bisa terbang. jauh. 
Seluruh tubuhnya terasa seperti terbakar. 

'Itu adalah duel yang cukup sulit... tapi, pada akhirnya, pemenangnya adalah aku!' 

Di dimensi sebelumnya, Sun Wu-min disebut sebagai 'Pukulan Satu Pukulan yang 
Menakutkan dan Mematikan.' Dia seorang diri mengalahkan lima sekolah seni bela diri. Dia 
merasa seperti tak terkalahkan di bawah langit. Namun, setelah tiba di Asgard, dia benar-
benar terkejut melihat begitu banyak pejuang yang kuat. Guncangan itu cukup membuat 
kepercayaan diri dan kebanggaan yang ia bangun sepanjang hidupnya runtuh seketika, dan 
itu membuat Sun Wu-min tenggelam di lautan penderitaan. Namun, Sun Wu-min bukanlah 
tipe orang yang mudah hancur seperti ini. Ketika ada banyak pemula yang kehilangan 
nyawanya karena pelatihan berbahaya melawan monster atau menyerah dan menjadi 
setengah tidak berguna, dia tidak goyah. Dia selamat. Dan akhirnya, setelah 8 tahun 
kesulitan, dia masuk ke Peringkat Rookie. 

'Ini akan memakan waktu lebih lama daripada di dimensi masa lalu ... Tapi akan ada hari 
ketika bahkan Kota Beloong akan berlutut di depan kakiku! Tunggu saja!' 

Sun Wu-min mengangkat dagunya dengan bangga. Dia meregangkan otot-otot di 
pundaknya begitu erat sehingga bahunya tampak seperti akan patah. Saat dia berbalik 



seperti itu, dia sekilas melihat mata seorang pemuda berambut hitam. Sun Wu-min sangat 
percaya diri sejak hari ia tiba di Asgard. Tentu saja, ketika dia merasa seperti itu, tidak 
mungkin dia akan bersikap ramah kepada seorang pemuda yang menatapnya kembali 
dengan ekspresi kaku. 

"Hei! Apa..." 

Dia hendak meneriaki pemuda itu karena menatap, tetapi setelah dia mengamati wajah 
pemuda itu dengan cermat, dia dengan cepat menelan kata-kata itu. Bahunya, yang terbuka 
lebar, sekarang menyusut. Sun Wu-min menghindari wajah itu dengan menoleh ke 
samping, dan diam-diam kembali ke meja yang dia duduki. 

"Apa itu tadi?" 

Vulcan menatap aneh pada Sun Wu-min yang meringkuk di depannya, tetapi segera, dia 
berhenti memikirkan pria itu dan melangkah ke depan Wiki Crystal. Vulcan menggunakan 
Wiki Crystal seperti seseorang yang telah berada di kota selama puluhan tahun, dan dia 
mengklik posisi pertama Rookie Ranking. 

[Juara 1: Vulcan] -- Pemain A. Kemampuan aslinya, yang hanya memiliki banyak rumor, 
terungkap dua hari lalu. Dia menunjukkan kemampuan operasi kekuatan sihir luar biasa 
yang mengalahkan penyihir Tingkat Zenith Horune dalam duel langsung. Diperkirakan 
pasti telah melewati level awal Zenith-Rate. 

[Komentar tentang Peringkat Tuan Vulcan] Anonim: Saya belum pernah melihat rookie 
sekuat ini dalam seratus tahun. Saya jamin itu. Re: Anonymous: Ada komentar yang mirip 
dengan ini di bagian Dokgo Hoo... Anonymous: Apakah dia melakukan sesuatu yang licik 
atau curang? Bagaimana bisa seorang pria, yang telah berada di sini kurang dari 5 tahun, 
bisa mengalahkan Horune? Anonim: Ada orang seperti dia. Mereka yang membuat 
keajaiban terlihat seperti orang idiot. Anonim: Sepertinya komet super yang akan 
mengalahkan Sarantis dalam waktu 10 tahun lahir. Re: Anonymous: Kami tidak tahu pasti. 
Saat Anda mencapai ketinggian baru, dinding yang harus diatasi juga semakin tinggi... 
Anonim: Tentang apa semua gosip ini? 

'Sepertinya itu akhir dari semua komentar.' 

"Kamu benar-benar senang melihat Wiki." 

Vulcan menoleh untuk melihat ke belakang. Dia bisa melihat Jake membawa sebotol 
minuman keras seperti biasa. Vulcan memutus Wiki Crystal dan mengeluh, 

"Bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Saya hanya menggunakannya untuk kemarin dan 
hari ini. Hanya dua hari. " "Ha ha. Saya mengatakan itu karena Anda tampak sangat fokus di 
dalamnya. " 



Keduanya menemukan meja kosong yang cocok dan duduk. Tanpa menoleh, Vulcan melihat 
sekeliling hanya dengan matanya. Dia bisa merasakan bahwa banyak orang di pub 
menatapnya. 

"Apakah ini déjà vu?" "Bagaimana dengan déjà vu?" "Rasanya seperti ini pernah terjadi 
sebelumnya." "Hm ... Kamu pasti membicarakan tentang saat kamu mengalahkan Uruo." 
"Ah, benar." 

Pastinya, saat itu, Vulcan merasa ada beberapa orang yang menyadarinya. Namun, kali ini 
lebih dari itu. Vulcan merasa lebih dari dua pertiga orang di pub memfokuskan perhatian 
mereka padanya. 

"Mengapa? Apakah itu membuatmu tidak nyaman? " "Ini tidak nyaman. Bukannya aku 
lapar akan perhatian. " "Apakah mereka seniman bela diri atau penyihir, ada banyak orang 
di luar sana yang terobsesi dengan ketenaran, tetapi Anda tidak seperti mereka." "Pada 
dasarnya, saya bukan seorang seniman bela diri atau penyihir. Saya hanya seorang pemuda 
dari dunia lain. " "Katakan hal-hal seperti itu dan kamu akan mendapatkan pukulan serius 
dari semua seniman bela diri dan penyihir yang berkumpul di sini." 

Jake membuat wajah seperti orang iseng. Vulcan tidak ingin melanjutkan percakapan 
panjang dengan topik ini, jadi dia mengganti topik pembicaraan. 

"Yah, bagaimanapun, seperti yang Anda katakan, Tuan Jake, saya rasa saya berhasil 
membuat orang kewalahan. Jelas tidak ada yang menantangku kemarin. " "Hu hu. Itu 
karena apa yang Anda tunjukkan sangat luar biasa... Saya mengenal Anda dengan baik, 
namun bahkan saya terkejut. Dapatkah Anda membayangkan bagaimana perasaan orang 
lain? " 

Seperti yang dikatakan Jake. Hanya setelah satu hari, cerita tentang duel antara Horune dan 
Vulcan diceritakan kepada semua orang di Kota Beloong. Mereka yang belum pernah 
melihat duel itu sendiri mengkritik para saksi duel tersebut, dengan mengatakan itu 
konyol. Namun, karena Horune secara pribadi mengakui kekalahannya, pandangan 
meragukan Vulcan sebagian besar menghilang. Ada beberapa yang mengkritik meski tidak 
melihat duel tersebut. Mereka mengatakan Vulcan pasti menggunakan tipuan atau 
membuat Horune lengah untuk meraih kemenangan, tetapi ada lebih banyak orang dengan 
pendapat yang mengatakan bahwa taktik seperti itu akan membutuhkan dasar yang kuat 
dalam keterampilan dan kemampuan penting. Kesimpulannya, 97,5% penduduk di Kota 
Beloong, orang-orang yang berada di bawah Zenith-Rate, tidak berani menantang Vulcan 
untuk berduel. Mereka hanya mengamati rutinitas hariannya. 

"Sekarang, jika aku menemukan tempat berburu tersembunyi, itu akan sempurna." 
"Berhenti mengatakan itu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa lagi. Juga, ini tidak seperti 
ada kekurangan monster di bidang gerbang utara. Lupakan harapan bodoh ini tentang 
tempat berburu yang tersembunyi. " "Hm..." 



Sebenarnya, Jake benar. Vulcan sekarang berada di titik awal level 300. Mencari tempat 
berburu yang berbeda daripada tempat yang sudah memiliki banyak monster level 400 
hanya menjadi terlalu rakus. 

"Aku selalu merasa seperti ini, tapi kamu terlalu terburu-buru ketika kamu hanyalah 
seorang pemula yang bahkan tidak berada di Asgard selama 4 tahun. Ada banyak orang lain 
yang telah berdiri diam meskipun mereka menantang diri mereka sendiri selama 200 
hingga 300 tahun. Ada juga beberapa yang kehilangan nyawa mereka saat mencoba 
mencapai ketinggian baru meskipun ada bahaya dalam metode pelatihan mereka. " "... 
Tentu saja, saya terburu-buru. Anda benar tentang itu. " 

Gelas Jake sekitar setengah penuh. Dia meminum semuanya sekaligus, memandang Vulcan, 
dan melanjutkan, 

"Jangan terburu-buru. Maju saja perlahan dan rajin. Dengan kecepatan seperti itu, tidak 
butuh waktu lama. Anda harus bisa menghapusnya dengan pasti. " "... Terima kasih atas 
saran Anda." 

Vulcan mengikuti Jake dan meminum sisa minumannya. Seperti itu, hari lain di Asgard 
berlalu. 

*** 

"Ini... Apa yang terjadi?" 

Dengan suara terangkat, tatapan Vulcan diarahkan ke Jake. Jake tidak bisa menghadapi 
Vulcan, jadi dia malah merokok. 

"Bukankah kamu mengatakan bahwa saya akan dapat menghindari hal-hal yang 
mengganggu jika saya menunjukkan kekuatan saya?" "HumHum. Maksudku, kamu 
'mungkin' bisa. " "Hah..." 

Melihat Vulcan, yang tidak bisa melanjutkan kata-katanya, Jake berkata seolah-olah dia 
mencoba membuat alasan. 

"Juga, jika kamu menahan diri dan bertarung dengan sembarangan, kamu akan menderita 
karena harus berurusan dengan lebih banyak orang yang menantangmu untuk duel saat 
ini. Berkat Anda memamerkan kekuatan luar biasa Anda, bukankah orang-orang di bawah 
Zenith-Rate bahkan tidak bisa mendekati Anda? " "Itu benar... Ha." 

Prediksi awal Jake ternyata benar hanya untuk tiga hari pertama. Suatu ketika, ketika 
Vulcan kembali dari masa latihan yang hebat, ada seorang pria dari Murim membawa lima 
pedang yang datang untuk meminta duel. Pada awalnya, Vulcan mengira itu bukan masalah 
besar. Namun, keesokan harinya, raksasa yang tingginya lebih dari tujuh kaki datang untuk 
meminta duel. Sehari setelah itu, ketika Horune datang lagi meminta Vulcan untuk 
mengajar, Vulcan tidak bisa menahan kebencian terhadap Jake. 



"Kamu bilang prajurit Zenith-Rate akan menghindari duel karena mereka terlalu peduli 
dengan reputasi mereka." "Kebanyakan dari mereka seperti itu ... Mereka yang terjebak di 
Beloong City yang paling lama terobsesi dengan peringkat." "Kalau begitu, siapa orang-
orang ini?" "Hu... Bahkan di Kota Beloong, mereka adalah tiga yang paling ekstrim. Bukan 
hanya Anda, tapi saya yakin mereka telah berduel melawan Dokgo Hoo sampai kepala 
mereka pecah. " 

Sebagian besar prajurit Zenith-Rate di Kota Beloong adalah mereka yang bosan dengan 
pelatihan. Kebanyakan dari mereka dengan bakat di atas para pejuang ini menyelesaikan 
Babak 1 dan pergi ke luar atau kehilangan nyawa mereka dari pelatihan berbahaya. Jelas 
sekali bahwa yang tersisa adalah mereka yang telah membuang-buang waktu karena 
tembok raksasa yang menghalangi jalan mereka. Mereka adalah orang-orang yang menjadi 
jiwa dirantai kota Belong. Melihat dari perspektif ini, orang-orang yang paling tidak 
antusias tentang kehidupan bukanlah Pemain Kelas Tiga, tapi mungkin para prajurit Kelas 
Zen. Namun, bahkan di antara para pejuang itu, ada tiga orang yang melanjutkan latihan 
keras mereka selama beberapa ratus tahun dengan semangat yang masih membara dengan 
kuat. Pria itu terobsesi dengan sihir, Horune. Pria yang terobsesi dengan teknik bela diri, 
Seo-Whee. Hanya orang gila, Ultoru. Setidaknya ketiganya tidak berubah menjadi putus asa 
dalam cahaya dinding raksasa, yang merupakan Ultra-Zenith-Rate, membutuhkan level 
500. Mereka tanpa henti mengerahkan semua upaya yang bisa mereka kerahkan. Di tengah 
kejadian tersebut, stimulan baru bernama Vulcan dan Dokgo Hoo jatuh dari langit. Ketiga 
orang gila itu bukanlah tipe yang hanya duduk dan menonton dari samping. 

"Ketiganya... Jika menyangkut orang-orang ini, tidak ada yang bisa kamu lakukan. Bahkan 
jika Anda bertarung dengan sembarangan atau membuat alasan dan menolak duel, orang-
orang ini akan bersikeras untuk berduel dengan Anda. " "... Hm." "Sebaliknya, seperti Dokgo 
Hoo, bersenang-senanglah. Jika itu tidak berhasil untuk Anda, bagaimana dengan 
menetapkan waktu tertentu dan bergaul dengan mereka hanya pada waktu itu? " "Aku 
sudah setuju untuk melakukan itu... Namun, Ultoru? Tentang pria itu, saya tidak tahu apa 
yang akan dia lakukan. Sejujurnya, saya merasa tidak nyaman tentang ini. " 

Vulcan mengeluh. Dia menatap Jake dan melanjutkan, 

"Setidaknya dua pria lainnya memiliki akal sehat, tapi pria lain ini... Dia benar-benar aneh. 
Tidakkah menurutmu? Juga, dia terus mengulangi kata-kata yang sama berulang kali 
seperti seseorang yang sedikit terbelakang. " "Kamu benar. Dia memang memiliki 
keterbelakangan. " "... Uh?" "Dia terbelakang. Pria itu idiot. " 

Jake menatap Vulcan yang menatapnya kosong. Jake melanjutkan, 

"Mengapa? Seorang idiot tidak bisa menjadi pejuang yang kuat? " "Um... Bukan itu. Saya 
berpikir, agar seseorang mencapai ketinggian baru, dia harus cukup pintar juga. " "Kamu 
juga tidak terlalu pintar. Benar kan? " "... Itu..." "Aku bercanda. Pria itu adalah ahli serangan 
fisik. Dengan bakat fisiknya yang luar biasa dan kerja kerasnya yang rajin, dia mencapai 
Tingkat Zenith. " 



Jake tersenyum ringan ketika dia menyadari bahwa Vulcan akan meringiskan wajahnya. 
Jake melanjutkan, 

"Selain itu, selain pria itu, ada banyak orang aneh di semua tempat, jadi singkirkan 
prasangkamu tentang idiot, otak burung atau kepala batu yang levelnya rendah." "Jika itu 
masalahnya, ini berarti ada lebih banyak orang aneh di luar sana selain ketiga ini? Alih-alih 
memberi tahu saya tentang mereka nanti, beri tahu saya sekarang. Dengan begitu, 
setidaknya saya bisa mempersiapkan pikiran saya untuk itu. " "... Ada satu orang lagi yang 
pasti orang aneh." 

Vulcan membuka lebar matanya seolah-olah dia mencoba untuk menyampaikan bahwa dia 
ingin Jake sudah mengejanya. Jake berpikir keras untuk beberapa saat, dan dia datang tepat 
di sebelah Vulcan untuk berbisik di telinganya. 

"Ada seorang pria bernama Ho-Gwang. Putra dari pemimpin Order of Virtue. " 

Vulcan dibuat ngeri oleh Jake yang tiba-tiba nyaris berbisik. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Hanya bagaimana tentang dia yang 
membuatmu harus menjelaskan dengan sangat hati-hati?" "Dasar bajingan! Perhatikan apa 
yang Anda katakan. Saya mungkin mengatakan hal yang salah, jadi saya akan melanjutkan 
ini di tempat lain yang lebih sunyi di lain waktu. " "Kamu hanya membuat kepalaku lebih 
rumit. Ayo pergi saja dari sini. " 

Setelah menyelesaikan apa yang dia katakan, Vulcan meminum semua bir dingin yang baru 
saja datang. Dia bahkan bersendawa keras sampai isi hatinya, tapi itu tidak menyelesaikan 
rasa frustrasi di dadanya. Ini seharusnya menjadi waktu istirahat untuk Vulcan setelah 
beberapa puluh jam dihabiskan untuk pertempuran. Dia berpikir mengapa dia harus 
menderita karena banyak hal bahkan selama istirahatnya. Vulcan tidak bisa berhenti 
mendesah. Melihatnya seperti itu, Jake mencoba menghiburnya. 

"Santai saja. Jika Anda mengurangi waktu yang dihabiskan untuk mengobrol seperti ini di 
pub sedikit, bukankah itu cukup untuk menyediakan waktu untuk duel? " "Apakah duel 
sama dengan istirahat di pub? Ha... Tentu saja, saya tidak menyalahkan Anda untuk ini. " 

"BETUL SEKALI. SEORANG PRIA TIDAK HARUS MENYALAHKAN ORANG YANG SALAH! " 

Dengan suara yang sangat keras, kepala Vulcan miring. Dia bisa melihat seseorang dengan 
penampilan yang sangat familiar bagi Vulcan. Vulcan merasa senang bertemu dengannya 
lagi, tapi di saat yang sama, itu membuat Vulcan mendesah karena suatu alasan. 

"Ugh." 

Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Raksasa dengan bahu lebar. 
Seorang pria berkeras mengenakan pakaian bermotif garis-garis macan selama lebih dari 



tiga tahun. Dia adalah bandit sejati dari pegunungan. Membawa pedang buster raksasa di 
punggungnya, Dokgo Hoo menyapa Vulcan dengan suara nyaring. 

"HA HA! APAKAH ANDA MELAKUKAN DENGAN BAIK! ADIK LAKI-LAKI!" 



Chapter 32 
Max Level Newbie Bab 32 "Saya baik-baik saja. Bagaimana dengan kamu? Tuan Dokgo Hoo? 
Akhir-akhir ini, saya hanya mendengar rumor tentang Anda. Sudah lama aku tidak 
melihatmu. " "Hei! Tuan Dokgo Hoo? Panggil aku kakak! " 

Sulit bagi Vulcan untuk mengucapkan kata-kata itu, tetapi karena dia tidak ingin berdebat 
dengan Dokgo Hoo mengenai hal itu, Vulcan memilih untuk memanggilnya 'Kakak' sesuai 
keinginannya. 

"Ya, kakak. Apakah Anda terkurung di suatu tempat dan berlatih? Aku dengar tidak ada 
yang melihatmu selama sebulan. " "Iya. Saya memiliki sedikit pencerahan, jadi saya 
terkurung di pegunungan untuk sementara waktu. " "Ah, di sisi selatan, tempat itu..." 

Untuk alasan yang tidak diketahui oleh Vulcan, mereka yang berasal dari Murim sangat 
menyukai pelatihan di pegunungan. Kemungkinan besar ada lebih banyak dari mereka 
yang terkurung di pegunungan bermeditasi daripada berlatih dengan bertarung melawan 
monster. 

"Jadi, apakah ada hasil yang bagus... Sepertinya ada hasil yang bagus dari itu." "Kamu 
benar-benar memiliki pandangan yang cepat dalam hal memperhatikan sesuatu." "Ini 
adalah kemampuan SISTEM saya." Itu itu! 

[Pendekar Zenith-Rate Dokgo Hoo] [471Lv] 

'Bagaimana dia bisa naik level dengan mudah seperti itu?' 

Ketika Vulcan mendengar penjelasan dari Jake tentang mencapai ketinggian baru, itu 
terdengar sangat sulit, namun setiap kali Vulcan melihat bagaimana keadaan Dokgo Hoo, 
itu terlihat seperti hal termudah di dunia. 

"Dari semua orang, aku seharusnya tidak mengatakan ini." 

Tentu saja, karena Vulcan juga menjadi lebih kuat pada tingkat yang jauh lebih cepat 
daripada yang lain, dia pikir dia seharusnya tidak menjadi orang yang mengatakan hal 
seperti itu. Vulcan mengakhiri pikirannya yang tidak berguna dan berkata kepada Dokgo 
Hoo, 

"Kakak, ini Tuan Jake. Tuan Jake, ini Dokgo Hoo, orang yang pernah saya latih di bawah 
Tuan Filder. " "Ha ha. Saya sudah tahu. Saat ini, Anda dan Tuan Dokgo Hoo adalah yang 
paling terkenal. Tidak mungkin aku tidak mengenalnya. Juga, saya menjual senjata 
kepadanya sebulan yang lalu. " "Ha ha. Pisau yang saya beli dari Anda, saya telah 
menggunakannya dengan baik. Ini bekerja dengan sangat baik, jadi saya menyukainya! " 

Dokgo Hoo dengan santai bergabung dengan meja. Dia berkata sambil makan makanan 
ringan, 



"Jadi, apa yang kalian bicarakan? Sekilas, itu terdengar seperti kalian berbicara tentang 
duel atau yang lainnya? " 

Wajah Vulcan jelas mengatakan dia tidak mau, tapi dia menjelaskan semuanya pada Dokgo 
Hoo. Vulcan tidak menyukainya karena menurutnya Dokgo Hoo, seseorang yang biasanya 
menikmati duel, akan memberikan pendapat yang berlawanan dengan pendapatnya 
sendiri. Seperti yang diharapkan, setelah mendengar semua yang dikatakan Vulcan, Dokgo 
Hoo dengan cepat berteriak pada Vulcan, 

"Apa! Mengapa Anda berbicara tentang duel seolah-olah itu adalah latihan yang tidak 
berguna? Tidakkah kamu tahu bahwa duel melawan lawan hebat sangat penting untuk 
mencapai level baru? " "... Itu benar secara umum, tapi, bagi saya, itu tidak terlalu penting 
pada saat ini. Aku hanya perlu mencapai level 500 dan mengalahkan Sarantis... " " Itu tidak 
benar. Berburu untuk naik level bertujuan untuk menjadi lebih kuat, bukan? Sebuah duel 
memiliki keuntungan tersendiri. Bahkan bagi saya, jika bukan karena duel melawan 
prajurit terbaik, saya tidak akan mendapatkan pencerahan terakhir. " 

Dokgo Hoo melanjutkan sambil meraba dagunya, 

"Betul sekali! Adik kecil, kapan waktu yang dijadwalkan untuk duel? " "Jam 8 malam, lima 
hari dari sekarang. Mengapa?" "Aku akan bergabung denganmu selama duel." "... Dari awal 
percakapan ini, aku pikir akan jadi seperti ini." 

Vulcan memegangi dahinya dengan tangannya. Dokgo Hoo terlihat bersemangat seperti 
anak kecil yang akan pergi ke taman hiburan. 

"Orang-orang yang akan datang untuk duel, mereka adalah Horune, Seo-Whee, dan Ultoru, 
kan? Saya tahu semua orang ini. Mungkin sudah waktunya bagi saya untuk bersenang-
senang mengayunkan pedang saya! " "Melakukan apapun yang Anda inginkan." 

Vulcan berkata sambil minum bir berbusa. 

*** 

Seorang pria dengan tubuh kokoh, seolah-olah dibentuk dari logam, berlari menuju Vulcan 
dengan intensitas yang keras. 

BOOM BOOM BOOM. 

Vulcan menghindari serangannya dengan gerakan ringan. Orang yang melacak Vulcan 
memiliki gerakan yang sangat kasar, tapi itu menakutkan. Sebuah kawah besar terbentuk 
seolah-olah sebuah bom meledak setiap kali dia menginjak tanah untuk mengubah 
lintasannya dengan cepat. Meskipun dia terus melakukan gerakan yang secara serius akan 
membebani tubuhnya, semangat juangnya tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Untuk 
menginjak momentum pria itu, Vulcan meluncurkan beberapa tembakan Hellfire. Dengan 



kecepatan dan kekuatan yang jauh lebih unggul daripada saat Vulcan baru level 99, Api 
Neraka terbang ke arah manusia dan membombardirnya terus menerus. 

BOOM BOOM BABOOM 

Bahkan setelah menerima serangan hebat dari serangan sihir Vulcan, pria itu tidak tahu 
untuk berhenti. Dia menyilangkan tangan di depannya dan memblokir serangan Vulcan 
dengan tubuhnya. Seperti buldoser, pria itu bergerak maju dengan momentum yang berat. 
Ke tanah dan ke langit, api yang bertabrakan dengan tubuhnya memantul. Beberapa 
tembakan Hellfire menghantam tanah atau pepohonan di sekitarnya, dan dampaknya 
mengakibatkan awan debu berbusa. Awan debu tebal menghalangi penglihatan pria itu, 
tetapi awan debu tidak bisa mencegahnya untuk merasakan seseorang berdiri di dekatnya. 
Dia dengan cepat berlari ke arah di mana dia merasakan kehadiran, di mana dia 
memperkirakan Vulcan sedang berdiri. Ternyata prediksinya benar. Dia bisa melihat sosok 
bayangan seseorang melalui awan debu. Hingga saat ini, pria itu memiliki mata seperti 
anak desa yang tidak bersalah, tetapi sekarang matanya bengkok menjadi bentuk bulan 
sabit. Dengan wajah yang benar-benar berbeda dari beberapa saat yang lalu, kini dengan 
wajah yang menyerupai iblis, tangan kanan pria itu terbuka lebar. Dengan lengan 
kanannya, pria itu mencengkeram leher sosok bayangan itu, dan seperti harimau yang 
memadamkan nyawa rusa dengan menggigit lehernya dengan kejam, dia melemparkan 
sosok itu ke tanah. 

PERSESEEK 

"Hah? Itu hanya kerangka? " 

Pria itu bingung setelah menghancurkan kerangka, bukan manusia. Namun, sebelum dia 
menyadarinya, sudah ada bilah yang mengarah ke belakang lehernya. 

"Ini sudah berakhir." "Hah? Saya kalah lagi? " 

Pria berotot, Ultoru, berkata seperti orang idiot. Vulcan menyingkirkan pedangnya dengan 
gerakan bersih dan berbalik, tapi suara Ultoru bisa terdengar, 

"Sekali lagi! Ayo coba sekali lagi! " "Aku sudah melakukannya dua kali untukmu!" "Tapi... 
tapi... Jika aku mencoba sekali lagi, kurasa aku akan bisa menang kali ini..." "Tidak mungkin. 
Daripada aku, pergilah ke sana. Lawan Tuan Seo-Whee, Tuan Horune atau kakak laki-laki 
Dokgo Hoo. " "Tapi aku sudah berduel dengan Seo-Whee dan Horune berkali-kali ..." "Kalau 
begitu, mengapa tidak melawan kakak laki-laki Dokgo Hoo?" "Karena, bersamanya... sangat 
sakit saat aku dipukul..." 

Vulcan memiliki raut wajahnya yang mengatakan dia tidak percaya apa yang dia dengar. 
Vulcan memandang Dokgo Hoo dan berkata, 



"Dengan sparring partner yang jelas lebih lemah darimu, kamu seharusnya cukup menahan 
diri. Saat saya tidak ada, berapa banyak orang yang telah Anda pukuli? " "Kuhaha. Menjadi 
lebih kuat lebih cepat dengan menerima pukulan adalah cara yang seharusnya berhasil! " 

Dengan tawa yang keras, Dokgo Hoo mengalihkan topik pembicaraan dan berkata kepada 
Vulcan, 

"Bagaimana menurut anda? Duel sangat membantu, bukan? " "... Saya tidak yakin." 

Vulcan tampak tidak puas. Tentu saja, duel membantu. Duel melawan prajurit Zenith-Rate, 
orang-orang yang bisa disebut pembangkit tenaga listrik sejati, adalah pengalaman yang 
sangat berbeda. Vulcan bergantian melawan ahli sihir, pendekar pedang yang 
berspesialisasi dalam teknik pedang presisi tinggi, dan jago petir yang hanya berfokus pada 
kekuatan fisik. Dibandingkan dengan melawan beberapa ratus monster bodoh, ada banyak 
keuntungan dari duel dalam hal indera pertempuran. Namun, jika seseorang bertanya 
apakah ini lebih efisien sampai-sampai harus menaikkan level semuanya, jawabannya 
adalah tidak. Berburu memiliki imbalan yang pasti untuk kerja keras dan waktu yang 
diinvestasikan. Vulcan bertanya-tanya mengapa dia harus meninggalkan perburuan demi 
mendapatkan lebih banyak pengalaman tempur dari duel. Inilah alasan mengapa Vulcan 
terlihat jengkel. 

"Anda berpikir untuk naik level lagi." "Jika saya mengatakan saya tidak, saya akan 
berbohong." "Kenapa kamu begitu terpaku hanya untuk naik level? Adik laki-laki. Anda 
menjadi lebih kuat dengan berlatih dalam metode tradisional seperti saya dan orang-orang 
ini. Benar bukan? Anda tidak punya alasan untuk bersikeras menggunakan metode Pemain. 
" "Anda benar tentang itu, tapi saya tidak punya alasan untuk menahan diri mengambil 
pendekatan yang tidak pasti ketika saya tahu ada alternatif yang pasti akan memberi saya 
hasil yang saya inginkan." "Jadi maksudmu naik level adalah pendekatan yang paling 
pasti?" "Iya. Bukankah itu? " "Kalau begitu, kenapa semua Pemain lain masih lemah yang 
bahkan tidak bisa mencapai Kelas Dua?" 

Dokgo Hoo berkata pada Vulcan. Vulcan tertangkap basah. Dia menjawab dengan suara 
yang sedikit tercengang, 

"... Uh?" "Adik laki-laki, jika naik level adalah cara yang paling pasti, dan yang harus kamu 
lakukan adalah mengikuti jalan itu, kenapa para Pemain, orang-orang yang rajin 
melakukan itu, merangkak di ujung terbawah?" "..." 

Vulcan kehilangan kata-kata. Tentu saja, seperti yang baru saja dijelaskan oleh Dokgo Hoo. 
Naik level melalui SISTEM adalah pengaturan dengan hadiah yang pasti, dan para Pemain 
mengikuti jalur ini dengan pikiran tunggal dengan tujuan untuk naik level. Namun, level 
rata-rata dari pemain tersebut adalah kelas tiga. Bahkan Uruo, salah satu yang setidaknya 
yang terbaik dari semuanya, hampir tidak berada di ujung bawah Kelas Satu. Di sisi lain, 
dengan melepaskan diri dari perburuan berulang dan mekanis, Vulcan mencapai 
ketinggian baru dari pelatihan dan pencerahan, dan sekarang, setelah hanya beberapa 
tahun yang singkat, dia berhasil melewati level 300. Dia percaya bahwa momentumnya 



dalam naik level tidak akan goyah sampai dia mencapai level 500, level yang dianggap 
Vulcan sebagai kekuatan sejatinya saat ini. Namun, Vulcan bertanya-tanya apa yang akan 
terjadi setelah mencapai level 500. Dia tidak yakin apakah dia akan bisa terus naik level 
dengan kecepatan tinggi yang tidak normal seperti yang dia lakukan sekarang. 

"Yah, adik kecil, tentu saja, kamu memang perlu naik level karena kamu berbeda dariku. 
Anda mengatakan itu, bahkan jika Anda memiliki pencerahan, Anda perlu naik level agar 
tubuh Anda mencapai kemampuan itu? " "... Betul sekali." "Namun, bahkan jika Anda naik 
level untuk menyesuaikan dengan persyaratan kemampuan, Anda akan menemui tembok 
lain yang menghalangi jalan Anda. Yah, tidak masalah bagimu jika kemampuanmu saat ini 
cukup untuk mengalahkan Sarantis dengan sempurna... Tapi jika tidak, bukanlah ide yang 
buruk untuk memikirkan cara menerobos tembok. " 

Setelah menyelesaikan penjelasannya, Dokgo Hoo meraih Ultoru, yang berdiri dengan 
wajah kosong, di belakang lehernya dan melangkah menjauh dari Vulcan. Vulcan 
menyaksikan Dokgoo Hoo menyeret Ulturu pergi dan mengintip senyuman. Vulcan 
berterima kasih atas pertimbangan Dokgoo Hoo karena memberi Vulcan waktu sendiri 
untuk memproses apa yang baru saja dia dengar. 

'Meski rasanya sedikit canggung.' 

Vulcan meregang besar. Itu cukup untuk membuat suara retakan. Vulcan mencabut 
pedangnya dari sarungnya, mengayunkannya beberapa kali di udara, dan berjalan menuju 
Dokgo Hoo. Tidak perlu memikirkan ini untuk waktu yang lama. Pikiran Vulcan sudah 
benar-benar segar; itu dibersihkan dari semua pertanyaan yang membingungkan. Itu 
karena Dokgo Hoo benar. 

'Begitu aku mencapai level 500, kurasa aku akan mampu menangani pertarungan satu 
lawan satu melawan Sarantis, tapi ... Ini adalah masalah hidup dan mati. Saya tidak bisa 
melawan pertempuran seperti itu di mana saya tidak yakin akan kemenangan saya. ' 

Vulcan berpikir bahwa dia harus mencapai level 600, atau setidaknya 550. Pada saat itu, 
dia mengira akan mencapai ketinggian baru yang akan membuatnya yakin akan 
kemenangan. Mendapatkan kualifikasi hanya dengan naik level adalah cara yang hanya 
berhasil di dimensi yang lebih rendah. 

'Di tempat ini, Anda harus memiliki kualifikasi untuk naik level karena tempat ini adalah 
Asgard.' 

Vulcan berteriak ke arah Dokgo Hoo. 

"Hei. Kakak laki-laki!" "Um? Apa itu?" 

Dokgo Hoo bersiap-siap untuk mengalahkan Ultoru, tapi kemudian dia berbalik untuk 
melihat Vulcan. 



"Daripada pria malang itu, bagaimana kalau kita berduel? Sudah lama. " "Hah!" 

Dokgo Hoo bangga dengan Vulcan karena memiliki nada suara yang begitu percaya diri, 
tetapi pada saat yang sama, dia berpikir bahwa Vulcan sedang sombong terhadapnya. 
Dokgo Hoo mengeluarkan pedang busternya dan mengarahkannya ke Vulcan. 

"Baiklah! Sudah waktunya bagiku untuk menampar adikku. " "Sudahkah kamu lupa? Kamu 
telah menerima lebih banyak pemukulan daripada yang aku miliki. " "Ketika berbicara 
tentang menjalankan mulutmu, kamu berada di luar Zenith-Rate. Anda adalah Ultra-Zenith-
Rate. Saya pikir itu akan bisa berjalan sendiri. Betulkah." "Kalau bicara soal menjalankan 
mulut, kupikir kaulah dengan lidah yang lebih panjang." "Anda tidak akan menyerah 
bahkan pada satu argumen." 

Seo-Whee dan Horune, yang sedang berduel sendirian di sudut, mengambil Ultoru dan 
menjauh dari Dokgo Hoo dan Vulcan. Ketiganya pada dasarnya berubah menjadi penonton. 
Selain ketiganya, sebelum ada yang menyadari, ada beberapa lusin orang berkumpul. 
Mereka sedang makan sesuatu dan menunggu duel dimulai. Mereka semua adalah orang-
orang yang berduel di area terdekat. 

"Tidak. Maksudku, kenapa... Kenapa mereka tidak mengurus urusan sendiri saja... " " 
KUHAHAT. Pertarungan antara dua pejuang kelas atas memang mengasyikkan bagi siapa 
pun. Jika Anda melihatnya dari cara lain... " 

Dokgo Hoo menunjuk dirinya sendiri dan Vulcan sambil berkata, 

Itu berarti kita cukup kuat untuk disebut sebagai yang terbaik. 

Vulcan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Seolah-olah Dokgo Hoo juga tidak 
mengharapkan balasan apapun, dia melanjutkan, 

"Demi penonton, atau demi kebanggaan kita sebagai pejuang, mari tunjukkan pada mereka 
kita terbuat dari apa." "Aku sudah merencanakannya." 

Roh pertempuran dari keduanya menyala dengan intensitas. Aura itu cukup kuat untuk 
memotong dedaunan yang beterbangan di udara. Itu cukup untuk mempengaruhi bahkan 
penonton yang menonton dari kejauhan. 

MENEGUK 

Mereka mungkin tidak berada di Peringkat Emas, tetapi keduanya bisa dianggap sebagai 
pejuang yang sangat kuat. Untuk mengantisipasi duel di antara mereka, para penonton 
menelan ludah mereka yang kering. Itu adalah pertempuran langka antara dua komet 
super. Semua orang menjadi panas karena antisipasi menyaksikan seni bela diri yang luar 
biasa atau teknik sihir pamungkas. Namun, dari suatu tempat, ada suara yang terdengar, 
seperti melemparkan seember air dingin ke seseorang. 

"Tempat pertama dan kedua dari Peringkat Rookie ada di sini." 



Itu adalah tamu tak diundang. Mengenakan pakaian seniman bela diri hitam dengan lapisan 
emas yang sangat dekoratif, dan dengan rambut panjang yang diikat erat, dia memiliki 
tampilan seperti tuan muda bangsawan. Setelah melihat pria itu, yang masuk dengan 
senyuman penuh percaya diri, Dokgo Hoo meringis. 

"Menurutmu siapa yang akan ikut campur dalam duel orang lain?" "Jika itu orang sepertiku, 
aku lebih dari memenuhi syarat untuk ikut campur dalam duel antara dua pemula." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dengan tatapan arogan, pria itu menatap Dokgo 
Hoo dan Vulcan, lalu dia mengarahkan jarinya ke arah Vulcan. 

"Apakah kamu juara 1 Rookie Ranking, Vulcan?" "... Itu benar, tapi menurutmu kamu ini 
apa? Anda menghalangi kami. Juga, Anda berani menggunakan bahasa non-kehormatan 
untuk seseorang yang bahkan tidak Anda kenal? " 

Segera setelah Vulcan selesai berbicara, kedua pria yang mengawal tuan muda itu mencoba 
melangkah maju. Namun, tuan muda menghentikan mereka, dan mereka mundur. 

"Hu hu. Sudah lama sejak bertemu seseorang yang mengeluarkan kata-kata kasar seperti 
itu padaku. " "Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu 
inginkan seperti ini?" "Kamu benar. Saya tidak memperkenalkan diri. Saya pikir Anda akan 
tahu siapa saya. " 

Tuan muda itu bergumam, menyiratkan bahwa dia terkejut karena Vulcan tidak tahu siapa 
dia. Dia memandang Vulcan dan berkata, 

"Aku, langit kecil Order of Virtue, naga tidur naga bersinar, meminta duel melawan Vulcan, 
peringkat pertama Rookie Ranking." 

Dia terlihat sangat sombong dengan dagu yang sedikit terangkat. Melihatnya, Dokgo Hoo 
berpikir, 

'Siapa orang bodoh ini?' 



Chapter 33 
Max Level Newbie Bab 33 Setelah keributan sedikit mereda, penonton mengambil posisi 
untuk menonton kembali. Sebenarnya, ada orang yang menggunakan waktu dari gangguan 
dan kembali ke kota dan membawa teman-temannya. Di tengah keramaian yang jumlahnya 
meningkat dari beberapa saat lalu, Dokgo Hoo mengeluh kepada Jake, 

"Karena kamu bersikeras untuk menghentikanku, aku akan mengalah, tapi apa hebatnya 
pria yang membuatmu membuat keributan ini?" "Gunakan komunikasi telepati, 
komunikasi telepati". 

Jake sebenarnya datang untuk menonton duel antara Dokgo Hoo, Vulcan dan ketiga maniak 
itu, tetapi ketika dia menyadari tuan muda Order of Virtue muncul, dia bergegas menuju 
Dokgo Hoo. Itu karena Jake tahu betul bahwa Dokgo Hoo menderita cacat kontrol amarah. 
Untung saja Jake mampu menundukkan Dokgo Hoo sebelum ia membuat keributan. Jake 
menyeret Dokgo Hoo ke tengah penonton agar Vulcan dan HoGwang bisa berduel. Setelah 
merapal mantra, Jake mulai menggunakan komunikasi telepati, 

-- Ada orang-orang dari Order of Virtue, jadi Anda perlu memperhatikan apa yang Anda 
katakan juga. -- Mengapa Order of Virtue ada di sini? -- Orang itu adalah putra pemimpin 
Order of Virtue, dan dia juga bajingan terbesar di Kota Beloong, HoGwang. 

Dokgo Hoo mengamati HoGwang yang mengayunkan pedangnya seperti baru saja bermain. 

-- Melihat betapa menjengkelkannya pria itu, dia lebih dari memenuhi syarat untuk disebut 
badut keledai. Itu begitu tiba-tiba. Kenapa dia menghalangi duel kita. Ck. -- Dia suka pamer 
... Sepertinya Vulcan menonjol karena dia berada di posisi 1 Rookie Ranking. Dia adalah 
tipe yang tidak peduli tentang apa yang orang lain katakan, dan di atas itu, dia cukup kuat, 
jadi tidak banyak orang yang bisa menghentikannya. -- Satu-satunya bahasa yang akan dia 
dengarkan adalah pukulan yang bagus. Saat duel selesai, aku akan pergi ke sana dan secara 
pribadi mematahkan rahangnya ... -- Hei! Apakah kamu tidak mendengarku? Aku berkata 
dia adalah putra dari pemimpin Order of Virtue! Tuan dari organisasi terbesar di Kota 
Beloong adalah ayah pria itu. -- Bagaimana dengan itu? Jika putranya kembali ke rumah 
setelah dipukuli, apakah ayahnya akan datang dan bertarung menggantikannya? -- Pria ini 
memikirkan dunia putranya. Dia pikir putranya adalah yang paling berharga dari 
semuanya. Dia mungkin menunggu kesempatan dan membunuhmu. 

Dokgo Hoo sepertinya menganggap semua ini konyol dan tidak bisa dipercaya. Dia 
menatap Jake sejenak dalam diam lalu berkata, 

-- Mengapa si kerdil itu datang sejauh ini ke Asgard untuk melenturkan ototnya? Dia pikir 
dia itu apa? Seorang pendeta agung di sekte okultisme? -- Saya tidak tahu banyak tentang 
apa yang Anda maksud dengan hal imam besar, tapi dia memang sedang melemparkan 
bebannya. Dia tidak hanya pergi menuntut orang untuk sesuatu atau menyebabkan 
keributan tanpa diprovokasi, tetapi dia adalah tipe yang sama sekali tidak akan berdiam 



diri dan menonton jika sesuatu terjadi yang membuatnya kehilangan mukanya atau 
menodai reputasi Order of Virtue. -- Ya ampun. Itu adalah sesuatu yang hanya akan 
dilakukan orang di dimensi yang lebih rendah, jadi mengapa dia melakukan itu di sini? Saya 
pikir Anda mengatakan dia adalah tempat pertama di Peringkat Emas? Dia akan jauh lebih 
baik jika dia membunuh Sarantis, kembali ke dimensi yang lebih rendah dan menaklukkan 
seluruh dunia. -- Bagaimana mungkin saya mengetahuinya? Kau tak pernah tahu. Mungkin 
cukup enak dan memuaskan untuk menatap semua pejuang yang kuat ini yang dulunya 
dianggap yang terbaik di dimensi mereka sebelumnya... Ah, ini sudah dimulai. -- Kuharap 
adikku mengalahkan orang ini. 

Keduanya mengakhiri komunikasi telepati mereka dan mengarahkan pandangan mereka 
ke depan. Vulcan dan HoGwang mengarahkan pedang mereka satu sama lain. 

*** 

'Ini sangat mengecewakan.' 

Dengan ekspresi kaku, Vulcan memelototi HoGwang. 

'Jika bukan karena bajingan itu ...' 

Meskipun tidak pasti, Vulcan memiliki perasaan yang kuat bahwa dia bisa mendapatkan 
sesuatu dari duel melawan Dokgo Hoo. Karena itu, Vulcan tidak bisa menahan rasa sakit 
hati terhadap HoGwang, yang membuat Vulcan kehilangan kesempatan itu. Apa yang 
Vulcan dengar dari Jake tentang pria ini juga berkontribusi untuk memberikan kesan 
negatif. 

'Dia tampak sangat terampil dan lebih sombong daripada nilainya ... Dia benar-benar 
sombong.' 

Dia adalah tipe yang penuh kesombongan dan menganggap semua orang di bawahnya, tipe 
yang benar-benar dibenci Vulcan. 

[Pendekar Zenith-Rate HoGwang] [432Lv] 

Melihat levelnya saja, dia sedikit lebih maju dari Horune. Tentu saja, Vulcan tidak berpikir 
dia akan kalah. Masalahnya adalah, jika Vulcan memukul HoGwang sampai puas, maka dia 
akan membuat musuh keluar dari Order of Virtue. Jika Vulcan terlibat dengan Order of 
Virtue dengan cara yang salah, sebuah organisasi yang memiliki lebih dari seratus prajurit 
Zenith-Rate, jelas itu akan menyebabkan masalah dengan perburuan Vulcan. 

'Betulkah. Mengapa orang-orang ini menjadi pemimpin di Asgard? Jika dia ingin menjadi 
seorang kaisar, mengapa dia tidak kembali ke dimensi yang lebih rendah? ' 

Vulcan menghela nafas saat dia memikirkan hal yang sama yang dilakukan Dokgo Hoo. 
Vulcan tidak ingin kalah dengan sengaja. Namun, dia harus mempertimbangkan reputasi 



dan kebanggaan lawannya. Karena itu, Vulcan juga tidak bisa menghancurkannya begitu 
saja. Hanya ada satu alternatif tersisa. 

'Sepertinya aku harus menyimpannya bahkan untuk sementara dan kemudian menang.' 

Vulcan sedang berpikir untuk membuat koreografi di mana kedua belah pihak 
memamerkan kemampuan mereka hingga memuaskan, duel yang luar biasa. Vulcan 
memutuskan untuk menganggap ini sebagai pencarian. 

'Ini lebih sulit daripada Raja Cheetah. Mungkin C +? Meskipun ini tidak ada artinya ... Aku 
harus bekerja keras untuk ini. ' 

Bahkan jika itu hanya demi pelatihan damai dan naik level nanti, Vulcan harus melakukan 
ini. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir. 

"Aku siap." "Saya mendengar bahwa Anda menerobos batasan menjadi Player, tetapi 
bukankah Anda dengan canggung mencoba meniru seorang prajurit Murim?" "..." 
"Pokoknya, ada orang di mana-mana yang memuji Anda, mengatakan bahwa Anda adalah 
anak ajaib yang luar biasa. Saya akan memastikannya secara nyata. " 

Ketika HoGwang selesai berbicara, dari belakangnya, sepuluh bilah dilemparkan ke 
arahnya. Bilahnya, yang terlempar tanpa ditutupi sarungnya, baru saja akan menembus 
tubuh HoGwang, tetapi tiba-tiba, seolah-olah ada seseorang yang memegang semuanya, 
bilah itu berhenti di udara. Bilahnya memantapkan diri di udara sambil mengarahkan 
ujung mematikannya ke arah Vulcan. Tekanan dari mereka terasa seperti sepuluh ular 
berbisa berbahaya yang memelototinya. 

"Telekinetic Blade..." "Aku yakin ini pertama kalinya kamu menghadapi sepuluh dari 
mereka sekaligus. Apakah saya benar? Ada padamu! " 

Bilahnya diluncurkan ke arah Vulcan seperti anak panah yang dilepaskan dari busur. 
Semua bilah diliputi energi emas yang mencolok. Vulcan menilai bahwa tingkat daya 
tembak Infinite Flame Orb bahkan tidak akan cukup. Sebagai gantinya, dia menghasilkan 
sepuluh Api Neraka. Vulcan berpikir bahwa Api Neraka biasa tidak akan cukup, jadi dia 
memutar setiap Api Neraka dan kemudian meluncurkannya ke arah bilahnya. 

BOOMBOBOM! 

Dari sepuluh tembakan, tujuh membuat serangan langsung, tetapi tiga bilah lainnya 
mengubah arah mereka dan menghindari serangan sihir untuk terbang tepat ke arah 
Vulcan lagi. Vulcan meluncurkan Hellfire lagi untuk memblokir momentum mereka, tetapi 
tak lama kemudian, tujuh bilah lainnya yang pulih dari dampaknya berputar-putar di 
sekitar Vulcan, menargetkannya dari segala arah. 

'Rasanya benar-benar seperti penyihir.' 



Saat menghindari pedang yang terbang ke arahnya, Vulcan merasakan energi yang sangat 
besar menyerbunya dari kejauhan. Vulcan bisa melihat HoGwang mengincarnya 
menggunakan teknik sinkronisasi bilah & tubuh. Untuk menghindari serangan itu, Vulcan 
dengan cepat menghasilkan Api Neraka dan meledakkannya. Menggunakan reaksinya, 
Vulcan membuat lompatan besar ke udara. Menggunakan teknik quick draw blade, Vulcan 
menghancurkan pedang yang menghalangi jalannya. Menyaksikan potongan pedang itu 
jatuh tanpa daya, pikir Vulcan, 

'Ini bukan penyihir, tapi lebih seperti tipe pendekar pedang penyihir.' 

Sepertinya gaya bertarung HoGwang melibatkan membuat lawan sibuk menggunakan 
ukuran serangan jarak menengah dan menghabisi secara langsung dengan pisau. Setelah 
bertemu lawan yang mirip dengan dirinya, Vulcan tertarik. Vulcan menyebarkan serangan 
sihir terhadap sembilan bilah yang terbang ke arahnya lagi. Dia menghapus pikiran untuk 
menghindari mereka. Ketika sebilah pedang menghindari serangan sihir, dia meluncurkan 
yang lain, dan jika pedang itu juga menghindarinya, dia mengeluarkan sihir lain. HoGwang 
juga gelisah dengan teknik Telekinetic Blade miliknya. Kapanpun dia kehilangan koneksi 
mentalnya ke sebuah pedang akibat benturan dengan Api Neraka, dia segera memfokuskan 
pikirannya untuk membangun kembali koneksi tersebut dan mengulangi meluncurkannya 
lagi ke tempat yang menguntungkan di seluruh tubuh Vulcan. Itu seharusnya menjadi duel 
antara pendekar pedang dan pendekar pedang penyihir. Orang-orang mengharapkan 
pertarungan tatap muka, tetapi keduanya menunjukkan jenis pertempuran yang sangat 
berbeda. 

BOOMBOBOOM... BOOMBOOM! 

Susunan pedang dan serangan sihir yang menghiasi langit berlanjut selama berjam-jam. 
Namun, perlahan, sedikit demi sedikit, Dewi Kemenangan mengangkat tangan Vulcan. Itu 
karena teknik operasi mana Vulcan lebih unggul daripada teknik Telekinetic Blade milik 
HoGwang. Sebenarnya, Vulcan tidak terlalu dikenai pajak dengan terus menerus 
menembakkan sihir dan mengendalikannya. Sebaliknya, sudah lama sejak Vulcan 
menggunakan kontrol presisi melalui sihir tradisional, dan dia menemukan kesenangan 
dalam aktivitas tersebut. Tampaknya dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan dari 
fokus mental yang dibutuhkan. Sebaliknya, itu mempertajam pikirannya, dan pergerakan 
Api Neraka menjadi lebih tepat, dan ini menjadi hambatan berat bagi HoGwang, yang 
kelelahan karena mempertahankan teknik Telekinetic Blade untuk waktu yang lama. 

JATUH! 

"...!" Saat jumlah bilah dikurangi menjadi delapan, HoGwang membuat keputusan. Vulcan 
menatapnya tanpa celah di pertahanan, tapi HoGwang tidak punya pilihan lain. Dia hanya 
berharap Vulcan akan melawan langsung serangan yang akan dia lakukan alih-alih 
menghindarinya. Dalam sekejap, tubuh HoGwang terhisap menjadi pedang, dan seberkas 
pedang energi diluncurkan ke arah Vulcan. Itu dalam sekejap, tetapi Vulcan masih punya 
waktu luang. Karena Vulcan berada dalam kondisi indra yang meningkat, bahkan saat dia 
secara efektif memblokir serangan Telekinetic Blade HoGwang, dia masih bisa melihat 



semua gerakan HoGwang. Karena itu, Vulcan bisa memikirkan bagaimana menangani apa 
yang akan datang. Dia berpikir apakah dia harus menghindar atau melawannya secara 
langsung. 

'Lawan saja langsung.' 

Jika Vulcan terus menghindari teknik sinkronisasi Blade & Tubuh HoGwang dan 
mempertahankan aliran pertempuran sebagaimana adanya, itu akan menjamin 
kemenangannya. Namun, jika Vulcan mengalahkan HoGwang dengan sempurna, orang 
sombong seperti HoGwang bisa saja memiliki niat buruk terhadapnya. Vulcan tidak 
melupakan apa yang dia rencanakan sebelum duel dimulai. 

'Ini harus menjadi duel yang ketat. Ketika itu berakhir... seharusnya sekitar 55 hingga 45! ' 

Melawan HoGwang yang mendekat tepat di depannya, Vulcan menggunakan Serangan 
Dewa Petir. Namun, dia tidak membidik HoGwang, tapi pedangnya. 

KWAAAANG! 

Setelah mengalami kerusakan parah, pedang HoGwang retak sedikit. HoGwang, yang 
berada dalam status sinkronisasi bilah & tubuh, menerima kerusakan besar juga. Dia jatuh 
kembali saat dia memuntahkan darah. Namun, bukan hanya HoGwang yang terluka. 

Dua bilah yang menargetkan sisi Vulcan lewat setelah memotong jauh ke paha dan lengan 
kiri Vulcan. Tentu saja, itulah akhir dari duel. HoGwang tidak lagi memiliki kekuatan yang 
tersisa untuk mempertahankan teknik Telekinetic Blade miliknya. Bilahnya jatuh ke tanah, 
membuat suara benturan. HoGwang bangkit saat dia mengeluarkan darah dari mulutnya 
dan tersendat. Di sisi lain, meskipun Vulcan memiliki luka bilah yang cukup besar, dia 
masih berdiri dengan sikap yang bermartabat. Tidak ada yang memperebutkan 
kemenangannya. 

"HoGwang kalah." "Yah, dari penampilan duel antara Horune dan Vulcan, kupikir Vulcan 
memiliki sedikit keuntungan ..." "Tetap saja, itu luar biasa. Sungguh sebuah pencapaian 
yang luar biasa bahwa dia berhasil bertarung sebaik ini melawan pendekar pedang 
penyihir sekaliber Vulcan. " "Aku tahu. Dia lulusan pelatihan. " "Dia mungkin lulus lebih 
cepat dari Dokgo Hoo. HoGwang kalah, tapi dia bertarung dengan baik. " 

Ulasan positif diberikan dari orang-orang yang menyaksikan duel tersebut. Duel berakhir 
setelah yang kalah dan pemenangnya menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Semua 
orang terkesan dengan duel level tinggi yang hanya bisa dilihat di Asgard, dan mereka 
meluangkan waktu untuk merenungkan teknik dan sihir mereka sendiri. Namun, ada 
seorang pria yang menuangkan air dingin ke atmosfer yang ramah ini. 

"Saya tidak bisa mengakui ini." 



Setelah meminum ramuan khusus yang diberikan pelayannya, HoGwang berkata sambil 
menggertakkan giginya, 

"Mulailah duel berakhir." 

Vulcan mengoleskan ramuan ke lengan dan pahanya di mana darah mengalir keluar. 
Mendengar apa yang dia katakan, Vulcan meringis dan menjawab, 

"Bukankah itu duel yang hebat? Sejujurnya, saya pikir saya telah menang. " "Tidak. Duel ini 
tidak adil. " Sebenarnya apa? 

Mengingat kata-kata Vulcan yang tidak sabar, HoGwang sedikit mengerutkan dahinya dan 
menunjuk ke suatu tempat dengan jarinya. Ada potongan-potongan pedang yang hancur 
yang pertama kali dihancurkan Vulcan. Saat Vulcan melihat potongan-potongan itu dengan 
wajah bingung, HoGwang berkata, 

"Kualitas bilah yang saya miliki tidak bagus. Saya berjuang dengan kerugian. Jika saya 
mulai dengan pedang yang tepat, saya bisa menang. " "..." "Salah satu pelayanku 
membawakanku pedang berkualitas. Kami akan memulai duel satu jam dari sekarang. Di 
sana, kami akan menyelesaikan ini. " 

Para penonton bergumam. Tidak peduli siapa yang melihat situasinya, jelas bahwa 
HoGwang membuat ulah karena keras kepala. Beberapa menggumamkan kata-kata 
keluhan, tapi tidak ada yang melangkah maju. Mereka merasa tidak nyaman untuk terlibat 
dengan Order of Virtue, yang terdiri dari para pejuang yang jauh lebih kuat dari diri 
mereka sendiri. Juga, itu karena tidak ada orang yang mengenal Vulcan. Tidak termasuk 
waktu yang dihabiskan untuk pelatihan di bawah Filder, waktu sebenarnya yang 
dihabiskan Vulcan di Beloong City di tempat terbuka dengan semua orang kurang dari satu 
tahun. Karena hampir tidak ada yang mengenal Vulcan, praktis tidak ada orang yang mau 
berdiri di sisinya dalam masalah ini. Vulcan menggelengkan kepalanya saat dia melihat apa 
yang dilakukan HoGwang. Amukan HoGwang dalam penyangkalan membuatnya pusing. 

'Untuk berpikir bahwa orang bodoh seperti dia adalah prajurit tingkat atas di antara semua 
di kota Beloong di mana yang terkuat berkumpul ...' 

Vulcan tiba-tiba teringat beberapa perkataan Jake, 

'Dia mengatakan bahkan orang idiot, otak burung, atau kepala batu bisa menjadi pejuang 
yang kuat. Saya rasa itu memang benar. Ah, ini tidak penting. ' 

Vulcan berbalik untuk menyembunyikan ekspresi wajahnya. Dalam posisi itu, dia berusaha 
keras untuk menata kepalanya, yang sekarang berantakan dengan pikiran yang berbelit-
belit. Namun, itu tidak berjalan dengan baik. Vulcan baru saja berhasil membuahkan hasil 
yang bagus dari duel tersebut, dan diakhiri dengan suasana yang sangat disenangi oleh 
penonton, namun tetap saja berbalik arah. Sepertinya tidak peduli bagaimana Vulcan 



menangani sesuatu dari titik ini, hasil akhirnya akan menjadi sesuatu yang sangat 
menjengkelkan. 

'Haruskah saya kalah dengan sengaja?' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Seperti kebanyakan warrior, Vulcan juga 
memiliki rasa bangga yang sangat kuat, jadi dia tidak suka kalah seolah itu adalah penyakit. 
Namun, menyebabkan masalah dalam perjalanan pulang ke rumah, yang akan menjadi 
perjalanan yang mulus, ternyata lebih buruk. 

'Betul sekali. Aku seharusnya kalah dengan sengaja kali ini. ' 

Setelah Vulcan mengambil keputusan, dadanya terasa lebih ringan. Vulcan tersenyum dan 
berbalik ke arah HoGwang dengan ekspresi cerah di wajahnya. Namun, pada saat itu, dia 
bisa melihat Dokgo Hoo berlari menuju HoGwang dengan kecepatan tinggi. 

KWAAAANG! 

"Dasar bodoh! Kenapa kamu masih mengoceh? Kamu kehilangan kamu, retard! " 

Dokgo Hoo menampar bagian belakang kepala HoGwang saat dia menunggu ramuan itu 
bekerja. 

"...!" 

Vulcan menyaksikan adegan itu dengan rahang ternganga. Para penonton hanya diam 
menyaksikan Dokgo Hoo. 



Chapter 34 
Level Maks Newbie Bab 34 "Kamu... bajingan... Beraninya kamu menyergapku... Ho-Gwang 
si naga tidur..." 

BERDEBAR 

Ho-Gwang memelototi Dokgo Hoo dengan mata merah, tapi dia pingsan setelah kehilangan 
kesadaran. Saat dia meludah ke arah Ho-Gwang, Dokgo Hoo berkata, 

"Apa katamu? Kamu bodoh." 

Kedua pelayan Ho-Gwang langsung menghunus pedang mereka dan melangkah maju. 
Dokgo Hoo memandang mereka dengan tatapan santai. 

"Apa. Apakah kamu akan melompatiku? " "Beraninya kamu! Kamu mempermalukan tuan 
muda Order of Virtue! " "Jadi, apakah kamu akan melawanku?" Apa yang telah Anda 
lakukan akan dibayar dengan darah! "Kalian bajingan ... Jadi, aku bertanya padamu. Apakah 
kamu akan datang padaku? " 

Dokgo Hoo berdiri di sana seperti gunung raksasa. Merasa seperti mereka sedang 
menghadapi gunung yang benar-benar mustahil untuk didaki, sekilas keraguan terlihat 
dari ekspresi kedua prajurit itu. Keduanya tentang level First-Rate. Bahkan jika mereka 
bertempur dalam 2: 1, mereka sadar bahwa orang yang akan menderita penghinaan adalah 
diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak bisa mundur begitu saja. Ayah Ho-Gwang, 
hukuman Ho-Gyung terkenal karena sangat kejam. Meskipun dia bukan tipe yang 
membunuh tanpa alasan, jika mereka lari dalam situasi ini, mereka tidak akan bisa 
menghindari kematian. 

"H... HUUUAAAP!" "Tunggu!" 

Dengan teriakan seseorang, kedua pelayan itu menghentikan gerakan mereka. Salah satu 
pelayan terkejut ketakutan saat menyadari bahwa pedang Dokgo Hoo sudah berada di 
tenggorokannya. 

'Kapan dia ...!' 

Aliran darah tipis mengalir dari lehernya. Pria itu tidak bisa berbuat apa-apa. Dokgo Hoo 
menarik kembali pedangnya. Bersamaan dengan kesulitan bernapas, para pelayan Ho-
Gwang mundur, dan sambil mempertahankan kewaspadaan mereka, mereka mengarahkan 
pandangan mereka ke arah suara itu. Ada Folken, yang merupakan salah satu dari Enam 
dan juga kapten patroli, berjalan ke arah ini dengan tiga anggota patroli. Mata Folken 
mengamati sekeliling. Tatapannya berhenti sekali pada Ho-Gwang yang sedang berbaring, 
dan tatapannya beralih ke para pelayannya. Folken berkata dengan suara tegas ke arah dua 
pelayan yang menarik perhatiannya, 



"Bawa dia dan pergilah." "T... Tapi." "Saya menerima telepon, dan saya datang ke sini 
setelah mencari tahu apa yang terjadi di sini, jadi bagaimana kalau Anda pergi saja? Yaitu, 
sebelum saya menangkap kalian semua. " "... Iya." 

Keduanya membawa Ho-Gwang di punggung mereka dan dengan cepat menghilang. 

Folken berteriak dengan suara keras setelah melihat para penonton, Vulcan dan Dokgo 
Hoo, yang bergumam sendiri, 

"Mulai sekarang, jika ada yang tidak menerima kekalahan dan membuat ulah karena hasil 
duel, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Mengerti?! Semuanya, pergilah! " 

*** 

Kediaman Jake adalah salah satu gedung bertingkat di Kota Beloong. Untuk menghindari 
pandangan orang, Jake membawa Vulcan dan Dokgo Hoo ke rumahnya dan mulai 
memarahi Dokgo Hoo. 

"Kamu. Kenapa kamu seperti itu? " "Apa." 

Dokgo Hoo menyodok telinganya dengan ekspresi di wajahnya seolah-olah dia tidak tahu 
apa yang Jake bicarakan. Melihatnya seperti itu membuat Jake geram. Melupakan level atau 
kepribadian Dokgo Hoo, Jake berteriak padanya dengan suara keras, 

"Aku sudah bilang! Dia adalah putra dari pemimpin Order of Virtue! Setelah dipermalukan 
seperti itu, menurut Anda apakah Orde Kebajikan akan membiarkannya begitu saja? 
Mereka memiliki beberapa ribu anggota dan seratus prajurit Zenith-Rate! Apa yang kamu 
pikirkan? " "Tidak banyak. Yang saya lakukan hanyalah mendisiplinkan orang kerdil yang 
mengamuk. Apa masalahnya di sini? " 

Dengan sikap lemah Dokgo Hoo, Jake bertanya karena penasaran, 

"Kamu, apakah kamu memiliki dua nyawa atau sesuatu? Atau apakah Anda tidak memiliki 
rasa takut? Bagaimana Anda bisa bersikap begitu santai? " 

Terlihat tidak senang, Dokgo Hoo menatap Jake sejenak dan berkata, 

"Untuk bandit..." "Bagaimana dengan bandit?" "Bagi bandit, harga diri adalah hidupnya." "... 
Apa?" "Seorang bandit harus punya harga diri! Jika Anda akan meminta saya untuk 
mengabaikan kerdil seperti dia yang menyalak, saya lebih baik mati. " 

Baik Vulcan maupun Jake tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dokgo Hoo bertanya 
pada Vulcan, 

"Mengapa? Apakah aku juga terlihat aneh bagimu? " "... Sejujurnya, itu tidak mengikuti akal 
sehat." "Kamu tidak tahu banyak tentang bandit gunung, kan? Dasar bajingan, bandit sejati 
adalah... " 



Dokgo Hoo membanting meja cukup keras hingga membuat suara keras dan berkata, 

"Kalau bandit tidak punya harga diri, dia langsung diperlakukan sebagai sampah untuk 
dimanfaatkan. Anda paham? Begitu rumor seperti itu menyebar, maka itulah hari dimana 
karir saya berakhir. Jika seorang bandit tidak memiliki harga diri atau keberanian, siapa 
yang akan cukup gila untuk membayar ongkos perjalanan? " "Hah, untuk alasan konyol 
seperti itu..." "Konyol?" 

Dokgo Hoo memotong Jake dan melanjutkan dengan suara yang lebih kuat. 

"Sebagai pemimpin dari 108 pegunungan hijau, saya hidup seperti ini sepanjang hidup 
saya. Saat aku kehilangan harga diriku, gelarku sebagai pedang terhebat di pegunungan 
hijau juga berakhir. Jika itu yang akan terjadi, saya mungkin akan naik perut saja. " "..." 
"Terutama, ketika si kerdil yang bahkan tidak berharga sedikit pun itu menyebabkan 
keributan, jika aku menahannya lebih lama lagi, aku akan mati karena frustrasi." 

Saat Vulcan mendengarkan kata-kata Dokgo Hoo, dia merasa agak segar. Kedengarannya 
agak terbelakang, tetapi Vulcan mengira Dokgo Hoo adalah orang yang sangat bodoh, dan 
itu membuat Vulcan mengatakan 'Kakak' dengan mudah, 

"Kakak, meskipun aku tidak mau mengakuinya, pikiranmu ada benarnya." "Betul sekali! 
Adikku, kamu tahu sesuatu, bukan ?! Ha ha!" 

Jake, yang telah menjalani kehidupan damai selama 50 tahun setelah meninggalkan 
dimensi bawahnya, tidak dapat menyetujui kata-kata Dokgo Hoo. Namun, melihat 
bagaimana Dokgo Hoo mengatakan hal-hal dengan keras kepala, bagi Jake mencoba 
berbicara dengannya tidak ada gunanya. Apalagi itu sudah menjadi susu yang tumpah. Itu 
juga tidak ada gunanya untuk hati-hati memeriksa dan menetapkan kesalahan. 

"Ugh. Saya tidak tahu lagi. Ini bahkan bukan urusan saya. Sungguh konyol bahwa saya 
sangat menderita karena ini dan sakit kepala. " 

Jake mengeluarkan sebatang rokok dan menempelkannya di mulutnya. Vulcan 
menjentikkan jarinya dan menyalakan rokoknya. 

"Ah, terima kasih." "Ngomong-ngomong, Ho-Gang itu? Ho-Gwang? Masa bodo. Putra 
pemimpin Order of Virtue itu. Tentang orang itu ... " " Ya. Ada yang ingin kamu tanyakan? " 
"Bahkan jika dia adalah putra dari orang yang memegang tempat pertama dalam Peringkat 
Emas, dia sama sekali tidak memiliki akal sehat atau kesopanan. Apakah dia selalu seperti 
itu? Juga, bagaimana seorang putra dan seorang ayah bisa datang ke Asgard? Ini tidak bisa 
dipercaya. " "Kamu pasti punya banyak pertanyaan. Jadi, apakah karena kamu setengah 
penyihir? " 

Jake menghembuskan napas untuk mengembuskan asap dan berkata, 



"Ho-Gwang adalah putra yang dimiliki oleh pemimpin Order of Virtue, Raja Pedang Ho-
Gyung, ketika dia berada di dimensi yang lebih rendah. Dari garis keturunan saja, Ho-
Gwang memiliki banyak bakat. Saya mendengar bahwa Ho-Gwang tiba pada saat Ho-Gyung 
menjadi yang terkuat di Kota Beloong. Ini adalah kebetulan yang luar biasa. " "..." "Sebagian 
besar prajurit yang mencapai Asgard merasa dikalahkan dan kehilangan rasa bangga 
setelah melihat prajurit kuat lainnya yang berada di luar jangkauan mereka. Namun, dalam 
kasus Ho-Gwang, sejak awal, dia memiliki dukungan luar biasa yang disebut Raja Pedang 
Ho-Gyung. Sepanjang hidupnya, dia telah bergantung pada perawatan Ho-Gyung, jadi tidak 
heran jika kepribadiannya buruk. " 

Seolah dia mengerti, Vulcan mengangguk. Dia kemudian bertanya, 

"Saya melihat. Aku bertanya-tanya apakah dia menikah di sini dan kemudian Ho-Gwang 
lahir atau semacamnya. " "Pemimpin Order of Virtue memang memiliki seorang istri, 
tetapi... tampaknya kehamilan tidak mungkin dilakukan dalam dimensi ini." "Jadi ada 
seorang wanita di dimensi ini. Sejauh ini saya belum melihat satu pun. " "Hanya ada 
sepuluh wanita, jadi sangat sulit untuk melihat mereka sekilas. Selain itu, tiga di antaranya 
adalah istri Ho-Gyung. Lima lainnya adalah anggota Denominasi Suci Perang, dan kudengar 
mereka maniak pertempuran yang tinggal di tempat berburu selama 20 jam sehari. " 

Jake datang ke samping Vulcan dan diam-diam berbisik di telinganya, 

"Dua lainnya adalah ahli teknik seksual yang bisa meremajakan diri dengan menyerap 
energi seksual dari laki-laki. Jika dia adalah pejuang terkemuka seperti Anda, saya pikir 
mereka akan memperlakukan Anda, jadi beri tahu saya jika Anda tertarik. " 

Vulcan tertegun sejenak, tapi dia sadar kembali oleh raungan Dokgo Hoo. 

"APA! 19.990 pria menderita karena mereka tidak punya pasangan, tetapi pria itu punya 
tiga istri? Bajingan ini benar-benar preman! " "... Aku mengerti perasaanmu, tapi apa yang 
bisa kita lakukan? Wanita mengatakan mereka menyukainya. Dia adalah yang terkuat di 
Kota Beloong, dan dia juga salah satu orang paling berpengaruh di sini. Mereka pasti 
tertarik padanya. " 

Jake menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa percakapan itu keluar dari garis 
singgung. Jake melanjutkan, 

"Pokoknya, kejadian ini lebih besar dari yang kamu pikirkan. Setelah Ho-Gyung datang ke 
Asgard, dia tidak berharap dapat melihat putranya lagi, tetapi mereka secara ajaib bersatu 
kembali. Selain itu, putranya memiliki bakat luar biasa. Jika Anda adalah Ho-Gyung, 
bagaimana perasaan Anda? " "..." "Ho-Gwang memiliki bakat luar biasa, cukup untuk 
memenuhi harapan Ho-Gyung. Ho-Gwang memang brengsek, tapi dia cukup terampil untuk 
bertindak seperti itu. Bahkan belum 100 tahun sejak Ho-Gwang datang ke Asgard, tapi dia 
sudah berada di Zenith-Rate. Jika kami mengecualikan kalian berdua, dia lebih dari 
memenuhi syarat untuk disebut talenta terbaik di Kota Beloong. Dari sudut pandang Ho-



Gyung, Ho-Gwang adalah putra berharga yang tidak akan terluka bahkan jika dia menusuk 
mata Ho-Gyung. " 

Setelah menjelaskan sejauh ini, Jake mendesah cukup besar untuk membuat tanah 
tenggelam. Dengan mata penuh simpati, Jake menatap Vulcan dan berkata, 

"Untuk orang seperti itu, kamu tidak hanya melawannya sedikit, tapi sebaliknya, kamu 
benar-benar mempermalukannya di depan semua orang. Aku bisa melihat awan badai 
besar di depan kalian semua. " 

Vulcan diam-diam mendengarkan apa yang Jake katakan, tapi dia tiba-tiba memiringkan 
kepalanya ke samping. Itu karena ada yang aneh dengan penjelasan Jake. Rasanya seperti 
Jake memasukkan Vulcan ke dalam penjelasan sebagai subjeknya. 

"Permisi. Saya bertanya karena saya sangat penasaran. " Um? "Mengapa Anda termasuk 
saya juga?" "Um? Bagaimana dengan itu? " "Orang yang memukul punggung Ho-Gwang 
adalah kakak laki-laki Dokgo Hoo. Itu bukan saya." 

Wajah Jake berkata pada Vulcan bahwa dia tidak percaya betapa tidak mengerti Vulcan. 
Jake memberi penjelasan tambahan. 

"Sejak awal, semua ini terjadi dimulai dari dirimu, bukan? Dari sudut pandang Ho-Gwang, 
ketika duel belum berakhir, 'kakakmu' Dokgo Hoo ikut campur dan mempermalukannya. 
Bagaimana Anda bisa mengatakan ini hanya masalah Dokgo Hoo? Itu juga masalahmu. " "..." 

Mendengar apa yang dikatakan Jake, Vulcan membeku seperti patung tanpa pikiran untuk 
bergerak. Selama 10 ~ 20 detik, dengan mata tidak fokus, Vulcan menatap ruang kosong, 
dan kemudian dia tiba-tiba bangkit dan mengarahkan jarinya ke Dokgo Hoo. 

"Dasar orang tua sialan! Lihat saja apa yang telah Anda lakukan! " "Apa? Pria tua? 
Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada kakakmu! " "Kakak laki-laki? Benar-benar 
seperti itu! Ikuti saja aku keluar sekarang! Ayo kita lakukan duel yang tidak kita lakukan! " 
"Memang. Aku akan memberimu pelajaran dan memperbaiki kebiasaan burukmu, adik 
kecil! " "Di mana kamu akan berduel?" 

Keduanya menggeram satu sama lain, tapi kemudian mereka berdua menoleh ke arah Jake. 

"Untuk berduel, kalian berdua harus pergi ke luar kota, tapi saat kalian melangkah keluar 
kota, orang-orang dari Order of Virtue mungkin akan mendatangi kalian. Ketika datang ke 
hal-hal yang terjadi di luar kota, bahkan Folken atau patroli tidak akan bergerak tanpa 
diberitahu. " "Selama kita bertahan di suatu tempat di dekat kota..." "Sudah kubilang tadi, 
kan? Ada 100 prajurit Zenith-Rate dalam Order of Virtue. Jika Anda memiliki kepercayaan 
diri untuk bertahan dari para pejuang yang bertekad membunuh Anda sampai patroli tiba, 
maka pergilah ke luar kota. Jika tidak, untuk saat ini, tundukkan kepala dan tetaplah di 
dalam kota. " "... Aku mengatakan ini kalau-kalau ada kesempatan kecil. Apakah ada 
kemungkinan Mr. Filder atau Mr. Beruneru akan membantu... " "Enam tidak ikut campur 



dalam hal-hal yang berada di luar yurisdiksi yang ditetapkan. Tampaknya mereka memiliki 
aturan di antara mereka sendiri yang mereka ikuti. Meskipun The Six adalah salah satu dari 
tiga faksi, ketika datang ke faksi ini ... untuk menjelaskannya dengan cara yang paling 
mudah untuk Anda pahami, mereka seperti karakter non-pemain. Jangan berharap 
mendapatkan bantuan dari mereka. " "... Ugh." 

Vulcan meletakkan tangannya di dahinya dan melemparkan tubuhnya ke sofa seolah-olah 
dia pingsan. 

"UUUAAAAAAAA!" 

Setelah berteriak keras, Vulcan mengeluarkan gumaman dengan suara lemah, 

"Aku mencoba menjalani hidup yang tenang di sini, tapi mengapa insiden dan masalah 
tidak pernah berakhir ..." "... Aku akan berpikir keras dengan kalian semua untuk mencari 
cara untuk melewati ini." 

Jake berkata dengan wajah simpatik. 

"Terima kasih." 

Vulcan mengungkapkan rasa terima kasihnya dan menutup matanya dengan tenang. 

*** 

Malam itu sangat gelap bahkan bulan terhalang oleh awan. Di tengah malam, kedua pria itu 
bertemu. Pria dengan rambut pirang pendek dan mata galak, Horune berbicara, 

"Apa urusanmu denganku?" "..." 

Pria satunya hanya tersenyum lebar. Horune, dalam keadaan gelisah yang lebih dari 
biasanya, memberikan lebih banyak kekuatan pada suaranya dan berkata, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Aku tidak tahu skema omong kosong macam 
apa yang kau coba lakukan di sini. Jika Anda tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, maka 
saya akan kembali. " 

Seolah-olah dia mencoba untuk menunjukkan bahwa dia tidak hanya mengatakan itu, 
Horune segera membalikkan tubuhnya dan mulai berjalan. Sebelum dia melangkah tiga 
langkah, suara pria itu bisa terdengar, 

"Sepertinya permintaan telah dibuat untuk Denominasi Suci Perang. Apakah itu benar?" 

Kepada Horune, yang berhenti, pria itu melanjutkan, 

"Sepertinya hasil akhirnya tidak terlalu bagus..." "Jika kamu di sini untuk meremehkanku, 
mengapa kamu tidak berhenti di sini?" 



Horune dengan cepat, dan dengan kasar, berbalik ke arah pria itu, cukup cepat untuk 
membuat pakaiannya mengepak di udara. Horune memelototi mata pria itu dan berkata 
kepada pria itu seolah-olah dia sedang mengunyah dan melontarkan kata-kata, 

"Langsung ke pokok permasalahan dan buat singkat. Jika tidak, saya akan pergi. Lee Jung-
Yup. " "Saya mendapatkannya. Ya ampun, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana cara 
bersantai. " 

Lee Jung-Yup tersenyum lebar dengan gigi putihnya yang terlihat. 



Chapter 35 
Level Maks Newbie Bab 35 Meskipun Horune adalah orang yang menekan dengan nada 
suaranya yang keras, Lee Jung-Yup adalah orang yang memiliki keberanian lebih. 

Hanya tiga tahun yang lalu, Lee Jung-Yup berada di bawah Horune tetapi sekarang, 
situasinya berbeda. 

Di Kota Beloong tempat terkuat dari dimensi yang lebih rendah berkumpul, Lee Jung-Yup 
adalah salah satu yang terkuat dari semuanya dan dihitung sebagai salah satu dari sepuluh 
prajurit teratas. 

Dia bukan tipe lawan yang mau mendengarkan hanya karena Horune berteriak padanya. 

Dengan wajah tersenyum, Lee Jung-Yup mendekati Horune dan berkata, 

"Untuk Denominasi Suci Perang ... cobalah berbicara dengan mereka sekali lagi." 

Mendengar bisikan Lee Jung-Yup, Horune meringis di antara kedua matanya. 

Horune berbicara kembali, 

"Apa yang kamu rencanakan?" 

"Saya tidak sedang merencanakan apapun. Aku hanya mengkhawatirkan temanmu, jadi 
aku mencoba membantu. " 

"Untuk seseorang yang hanya anjing penjaga dari Order of Virtue, Anda pasti bisa 
menyalak." 

"Hei, hei. Anjing peliharaan? Ayolah, saya punya gelar keren yang disebut Perwira Senior. " 

"Apakah kamu akan terus bercanda? Hanya apa yang Anda coba manipulasi agar saya 
lakukan? Mengapa kau melakukan ini?" 

"Apa? Memanipulasi Anda? Di sini saya secara pribadi bersikap proaktif untuk menjaga dua 
orang baru, tapi saya harus diperlakukan dengan kata-kata kasar seperti itu? " 

Senyum Lee Jung-Yup menebal. Matanya, yang terbuka sempit seperti ular, menatap 
Horune. 

Saat dia mengeluarkan keringat dingin dari tatapan Lee Jung-Yup, Horune berkata, "... 
Katakan padaku permainan akhirmu. Jika Anda mencoba untuk membawa mereka ke 
dalam jebakan ... Saya tidak dapat menerimanya. " 

Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Horune mengangkat tongkatnya ke depan. 



Ketetapan hati yang kuat, jenis yang menyatakan bahwa dia tidak akan menyerah terlepas 
dari kekuatan atau ancaman yang kuat, bisa dirasakan. 

Melawan Horune yang membuat pendirian seperti itu, Lee Jung-Yup memelototi Horune 
dengan mata galak. 

Tatapan kedua pria itu bertabrakan dengan keras di udara selama sekitar satu menit. 

Lee Jung-Yup mengangkat tangannya ke atas bahu dan mundur selangkah. 

"Sepertinya kamu akan membunuhku dengan tatapanmu. Saya bertanya-tanya mengapa 
semua orang memiliki persepsi yang salah tentang saya. Mereka semua mengira aku tipe 
yang akan menusuk seseorang dari belakang dengan senyuman di wajahku. Ya ampun. " 

Lee Jung-Yup mengeluh, dan kemudian dengan wajah serius, dia melanjutkan, 

"Mungkin kamu salah paham karena aku mengatakannya dengan bercanda, tapi aku serius. 
Situasi di Denominasi Suci Perang telah berubah. Sekarang, denominasi mungkin akan 
menerima mereka dari mana pun mereka berasal. " 

"... Saya belum mendengar apa pun tentang perubahan seperti itu." 

"Secara kebetulan, apakah kamu berpikir kamu lebih baik dariku dalam hal informasi?" 

Pastinya, ketika sampai pada jaringan informasi, ada perbedaan besar antara Horune, yang 
bukan anggota faksi mana pun, dan Lee Jung-Yup, perwira tinggi di Order of Virtue. 

Menuju Horune, yang sedang berpikir keras, Lee Jung-Yup memulai penjelasannya yang 
bertele-tele. 

"Bagaimanapun. Apa yang saya katakan adalah kebenaran. Sekarang, denominasi mungkin 
tidak akan mengatakan tidak kepada mereka. Juga, ini adalah satu-satunya cara bagi 
mereka untuk menghindari panasnya Ordo Kebajikan. Jika Anda masih merasa curiga 
tentang saya, maka tidak apa-apa jika Anda pergi dan mencari tahu lebih banyak tentang 
itu. Meskipun itu tidak ada gunanya karena saya tidak merencanakan apa pun. Ah, dan... 
ketika Anda menjelaskan ini kepada siapa pun, akan lebih baik jika Anda tidak 
menyebutkan nama saya. Bukan hanya untukku, tapi juga untuk kedua pria itu. " 

Begitu Lee Jung-Yup menyelesaikan penjelasannya, dia menghilang tanpa jejak. 

Dengan prestasi menjadi nama panggilan, prajurit bayangan, hantu Lee Jung-Yup seperti 
gerakan mengejutkan Horune. 

Tetap saja, alih-alih menerima apa yang baru saja dijelaskan Lee Jung-Yup, Horune 
memikirkannya dengan hati-hati. 



Untuk waktu yang lama, tenggelam dalam pikirannya, Horune berdiri di sana tanpa ada 
gerakan. 

*** 

"... Jadi, sebagai kesimpulan, aku merekomendasikan kalian berdua untuk bergabung 
dengan Denominasi Suci Perang." 

"Saya sangat setuju!" 

Jake menyatakan persetujuannya begitu penjelasan Horune berakhir. 

Adapun Vulcan, karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal semacam ini, dia hanya 
duduk di sana. 

Namun, berbeda dengan Dokgo Hoo. Seolah-olah dia memiliki penguat suara di tubuhnya, 
sebuah suara keras meledak darinya. 

"TIDAK MUNGKIN!" 

"Kenapa tidak!" 

"Di Beloong City, satu-satunya kapal yang bisa membuatku berada di bawah sayap mereka 
adalah The Six, tidak ada yang lain!" 

"Luar biasa! Jika Anda bukan prajurit Zenith-Rate, saya hanya akan...! " 

Frustrasi, Jake menggedor dadanya saat dia menyaksikan Dokgo Hoo keras kepala seperti 
biasa. 

Adapun Vulcan, dengan wajah tenang, dia mengajukan pertanyaan kepada Horune. 

"Jika Anda berbicara tentang Denominasi Suci Perang, itu adalah faksi dengan seorang pria 
dari Powell sebagai Uskup Agung, bukan? Tuan Horune, karena Anda juga dari Powell... 
apakah itu berarti Anda juga anggota denominasi? " 

"Tidak. Saya tidak." 

Horune berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan, 

"Meskipun saya pribadi menyembah Powell, Denominasi Suci Perang bukanlah denominasi 
yang tepat. Itu hanya kelompok yang melayani diri sendiri. Karena saya benci itu, saya 
tidak ikut. Namun... karena mereka seperti itu, itu juga mungkin berarti mereka tidak akan 
memiliki masalah besar dengan menerima kalian berdua. " 

Dia bermaksud bahwa denominasi tidak akan mempertanyakan iman atau asal usul 
mereka. Penjelasan Horune berlanjut. 



"Meskipun saya bukan anggota, saya memiliki hubungan dengan orang-orang yang ada di 
denominasi, jadi saya bisa membuat rekomendasi untuk kalian. Saya pikir ini adalah 
pilihan terbaik. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari pengaruh Order of Virtue 
adalah bergabung dengan faksi yang sejajar. Aku akan menyerahkan keputusannya pada 
kalian. " 

Vulcan mengalihkan pandangannya dari Horune ke Jake. Sebelum Vulcan sempat bertanya, 
Jake berkata dengan suara keras, "Tentu saja! Anda harus pergi dan bergabung! Anda harus 
tidak peduli apapun! Jika tidak, Anda berdua harus memeriksa apakah kepala Anda masih 
melekat pada tubuh Anda setiap kali ada di antara Anda yang keluar dari gerbang! " 

"Jika saya bergabung dengan mereka, apakah itu akan menjamin keselamatan kita?" 

"Ah tentu saja! Ini tidak seperti mereka akan mendapatkan penjaga tubuh untuk Anda, 
tetapi kecuali Order of Virtue bermaksud untuk memulai perang, mereka tidak akan 
mencoba melakukan apa pun kepada kalian. Saya jamin itu. Masalahnya, saya dengar cukup 
sulit untuk bergabung dengan denominasi... " 

Jake memandang Horune dengan cepat dan kemudian melanjutkan, 

"Yah, karena Horune bilang dia punya koneksi, itu mungkin akan berhasil. Cepatlah dan 
ucapkan terima kasih. " 

"Hah. Aku tidak bilang aku akan bergabung dengan tempat seperti itu... " 

"Kakak laki-laki." 

Vulcan bangkit dari sofa dan mendekati Dokgo Hoo. 

Setelah tiba-tiba meraih tangannya, Vulcan mulai berbicara dengan ekspresi serius di 
wajahnya. 

"Tolong... tolong, saya mohon. Mari kita ikuti cara yang mudah. Mari kita korbankan sedikit 
harga diri kita dan bergabunglah dengan mereka agar kita bisa berlatih dengan nyaman. " 

"... Hm..." 

"Begitu Anda menjadi Ultra-Zenith-Rate atau lebih atau lebih, ketika Anda menjadi luar 
biasa kuat, Anda bisa mengalahkan mereka semua, bukan begitu? Untuk saat ini, mohon 
pertimbangkan keadaanku dan mari kita diam-diam melakukan apa yang dikatakan Tuan 
Horune. " 

Vulcan mengertakkan gigi dan melanjutkan, 

"Silahkan." 

"... Hm... Hm... Yah, karena adik laki-lakiku berkata seperti itu..." 



Ini adalah pertama kalinya Dokgo Hoo melihat Vulcan terlihat sangat putus asa. Melihatnya 
bertingkah seperti itu, Dokgo Hoo memutuskan untuk mengalah. 

Vulcan mengalihkan pandangannya ke arah Horune. Tak lama kemudian, Vulcan dengan 
cepat mengubah ekspresinya kembali menjadi wajah cerah dan mengungkapkan rasa 
terima kasihnya kepada Horune. 

"Ini tidak seperti ini adalah urusanmu, namun kamu sangat peduli pada kami. Terima kasih 
banyak." 

"Tidak. Jika Anda benar-benar memikirkannya, saya merasa permintaan keras kepala saya 
untuk duel menghasilkan efek kupu-kupu dan mengarah ke ini, jadi saya merasa 
bertanggung jawab untuk itu. Jika saya membantu dengan melakukan ini, maka itu masih 
merupakan hal yang menguntungkan. " 

"Iya. Ini benar-benar bantuan yang besar. " 

Vulcan dengan jujur berterima kasih pada Horune dari lubuk hatinya. 

Tanpa bantuan Horune, Vulcan harus hidup dalam kewaspadaan yang tegang sampai 
kemarahan Order of Virtue mereda. 

Vulcan juga tidak akan bisa naik level. 

Dalam keadaan seperti itu, yang bisa dilakukan Vulcan hanyalah berburu beberapa 
monster di dekat gerbang Kota Beloong sebelum ada yang menyadarinya. 

'Saya sangat muak dengan faksi-faksi ini... dan perjuangan politik... Hal-hal bodoh tentang 
menyelamatkan muka dan harga diri... Saya sangat muak dengan mereka, sungguh. 
Sepertinya semua tempat tinggal orang sama... ' 

Bahkan ketika Vulcan berada di Benua Rubel, ada suatu masa ketika dia terseret ke dalam 
konflik oleh suatu negara kecil. Karena Vulcan pernah mengalami hal seperti itu, dia mulai 
sangat membenci Beloong City. 

Kepalanya dipenuhi dengan pikiran tentang menjadi lebih kuat dengan cepat dan 
meninggalkan tempat itu. 

Vulcan menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat, berharap untuk mengusir 
semua pemikiran rumit itu. 

"..." 

Horune memperhatikan Vulcan yang bersikap seperti itu. 

Selain selama pertempuran, Horune biasanya memiliki ekspresi tanpa emosi di wajahnya, 
tapi hari ini, itu terlihat lebih dari biasanya. 



"Apakah mereka akan baik-baik saja?" 

Kekhawatiran Horune menjadi lebih dalam. 

Memang benar dia mengenal seseorang di dalam denominasi. Namun, saat pertama kali 
meminta bantuan, dia ditolak. Itu adalah penolakan yang pasti yang tidak menyisakan 
ruang untuk renungan. 

Horune kecewa dan khawatir sejak itu, tetapi tepat setelah Lee Jung-Yup mengunjungi 
Horune, segalanya langsung berubah. 

'Bahkan jika aku menggali di sekitar sisi, itu mungkin tidak akan menghasilkan sesuatu 
yang mencurigakan, tapi ...' 

Horune tidak bisa mengetahui maksud sebenarnya dari Lee Jung-Yup sang prajurit 
bayangan. 

Keberadaannya membuat pikiran Horune tidak bisa lepas dari kekhawatiran. 

Horune memandang Vulcan, Dokgo Hoo dan Jake, dengan ringan mengucapkan selamat 
tinggal, dan meninggalkan kediaman Jake. 

Kepala Horune masih penuh dengan kekhawatiran tentang Lee Jung-Yup, tetapi tidak ada 
hal khusus yang bisa dilakukan Horune untuk menyelesaikannya. 

"... Haruskah aku pergi dan melakukan duel?" 

Horune mulai menuju ke tempat Seo-Whee dan Ultoru berada. 

Masalahnya tidak lagi di tangannya. 

Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berharap Vulcan dan Dokgo Hoo akan melewati 
ini dengan aman. 

*** 

Kuil Suci Denominasi Perang adalah bangunan berstruktur asrama raksasa, yang 
mengingatkan pada Pantheon Roma kuno. 

Kuil raksasa itu terletak di tengah bangunan lain yang tampak seperti kumpulan kotak 
korek api berbentuk persegi yang ditumpuk. Kuil itu terlihat seperti memamerkan status 
denominasi yang dipegang di Kota Beloong. 

Namun, bagi Vulcan atau Dokgo Hoo, bangunan itu tidak terlalu mengesankan. 

Ketika sampai pada pendapat Dokgo Hoo, dia penuh dengan dirinya sendiri untuk memulai, 
dan dia adalah tipe yang sangat percaya bahwa, selain dirinya sendiri, tidak ada orang atau 



apapun yang mengesankan. Ketika datang ke Vulcan, karena konflik dengan Order of 
Virtue, pikirannya berada dalam keadaan kacau, jadi dia tidak punya kekuatan lagi untuk 
terkesan oleh apa pun. 

Sikap kedua pria itu membuat beberapa anggota denominasi merasa tidak nyaman, tapi itu 
tidak mengganggu Vulcan secara khusus. 

Sebaliknya, ada hal lain yang menjadi perhatian Vulcan. 

'Jadi, yang mereka katakan adalah, dia pasti di luar Zenith-Rate, kan?' 

Bahkan dalam standar Asgard, pria yang akan mereka temui ini adalah seorang Ultra-
Zenith-Rate. 

Dia dikenal sebagai salah satu prajurit terkuat di kota yang bisa mengklaim 80 ~ 90% 
peluang kemenangan jika dia menghadapi Sarantis sekarang. 

Tepat di belakang Ho-Gyung sang raja pedang, pria itu menduduki tempat kedua dalam 
Peringkat Emas selama beberapa ratus tahun. 

'Uskup Agung Denominasi Suci Perang, Pertempuran Raja Bellon.' 

Jake berkata Bellon setidaknya adalah orang yang masuk akal yang bersahabat dan 
penembak lurus. 

Namun, hal yang paling membuat penasaran Vulcan tentang pria itu bukanlah 
kepribadiannya. 

'Aku ingin tahu apa levelnya.' 

Karena rasa penasarannya, langkah Vulcan secara bertahap mulai dipercepat. 

Vulcan dan Dokgo Hoo berjalan melintasi area luas di dalam kuil dan mendekati Bellon. 

Mereka bisa melihat raksasa duduk dengan nyaman di kursi besar yang didekorasi dengan 
mewah. 

Itu adalah pria dengan kulit putih yang mengenakan celana warna merah seperti api 
dengan tubuh bagian atas terbuka penuh. 

"Sepertinya kebanyakan orang dari Powell adalah raksasa." 

Vulcan memindai level Bellon saat dia memikirkan topik yang tidak relevan seperti itu. 

[Prajurit Tingkat Ultra-Zenith Bellon sang Raja Pedang] 
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"Kamu sepertinya tidak takut." 

Sepertinya dia mengatakannya dengan tenang, tetapi suara itu bergema di seluruh kuil. 

Setelah mendemonstrasikan suaranya yang luar biasa, Bellon sang raja pertempuran 
mengangkat jarinya dan mengarahkannya ke Vulcan. 

"Kamu." 

"Iya?" 

"Kamu baru saja memeriksa levelku, bukan?" 

Vulcan panik sejenak, tapi dia menjawab dengan jujur. 

Itu karena tampaknya tidak ada yang bisa didapat dari kebohongan tentang itu. 

"Iya. Betul sekali." 

"Kamu kurang ajar. Sangat kurang ajar. Pemain lain bahkan tidak bisa melihat mataku, tapi 
kamu, kamu berdiri dengan kepala terangkat tinggi dan bahu terbuka lebar. Anda 
memancarkan kebanggaan menjadi tempat pertama Peringkat Rookie. " 

"Terima kasih." 

Pada awalnya, Vulcan mengira Bellon akan mengkritiknya, tetapi kata-kata Bellon lebih 
disukai. 

Sebelum mereka masuk, Vulcan bertanya-tanya apakah dia harus menelan harga dirinya 
dan bertindak rendah hati, tetapi sekarang dia memutuskan untuk bertindak seperti 
dirinya sendiri. 

"Haruskah saya memanggil Anda Uskup Agung? Saya punya pertanyaan." 

"Uskup Agung atau raja pertempuran. Tidak masalah. Apa pertanyaannya?" 

"Saya yakin 99% anggota denominasi berasal dari Powell. Uskup Agung, saya bertanya-
tanya mengapa Anda mengizinkan kami untuk bergabung dengan denominasi ketika Anda 
mengetahui bahwa saya adalah seorang Pemain dan kakak laki-laki saya Dokgo Hoo 
berasal dari Murim. " 

"Yah, itu bukan pertanyaan yang sulit untuk dijawab." 

Bellon melanjutkan dengan santai setelah menyesap anggur merah seperti darah, "Dewa 
kami Powell adalah dewa perang. Dia menyukai orang-orang yang bersemangat tentang 
pertempuran. " 

Bellon menunjuk ke Vulcan dan Dokgo Hoo masing-masing dan melanjutkan, 



"Jika kami tidak akan menerima pria sepertimu yang kuat dan bersemangat tentang 
pertempuran, maka denominasi mungkin juga tidak ada." 

"Jika itu masalahnya, tampaknya tidak ada banyak Pemain atau orang dari Murim di 
denominasi?" 

"Kamu tidak perlu terlalu terkejut dengan itu. Mereka menolak untuk datang sejak awal. 
Bukannya saya bisa menyeret mereka ke sini dan memaksa mereka untuk bergabung. 
Adapun para Pemain, selain Uruo, semua orang kurang memiliki kualifikasi. Kami selalu 
menyambut prajurit elit seperti kalian berdua. " 

Apakah itu benar-benar semuanya? 

"Tentu saja, bukan itu saja alasannya." 

Area di sekitar mata Vulcan sedikit mengernyit. Dokgo Hoo, dengan wajah tercengang, 
menatap Bellon. 

Bellon menyeringai pada keduanya dan menjelaskan, 

"Tidak ada jiwa di kota yang tidak tahu tentang kalian berdua yang membuat marah 
pemimpin Order of Virtue. Saya tidak bisa begitu saja menangani panas semacam itu tanpa 
kompensasi. Hei kamu, Vulcan, kan? Anda di sini untuk memastikan keamanan Anda 
sendiri menggunakan denominasi, kan? " 

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

"Baik. Saya suka Anda jujur. " 

Bellon mengosongkan botol dan melemparkannya ke belakang. Botol itu mengeluarkan 
suara benturan saat pecah. Bellon melanjutkan, "Di antara kerdil yang bergabung dengan 
denominasi, ada beberapa yang melakukannya karena mereka tidak bisa menangani 
dendam sendiri. Saya biasanya membiarkan mereka bergabung tanpa menuduh mereka 
tentang motif mereka. Namun, dalam kasus ini, tidak seperti Anda membeli darah buruk 
dengan beberapa petugas di Orde Kebajikan. Pemimpin Ordo menyimpan dendam 
terhadap Anda berdua. Ini adalah pertama kalinya melihat seseorang dalam situasi Anda 
merangkak ke arah saya tanpa malu-malu. Sejujurnya, aku berpikir untuk mengabaikan 
permintaan itu, tapi kalian berdua sepertinya cukup berguna. " 

"Saat Anda mengatakan kami tampaknya cukup berguna..." 

"Betul sekali." 

Bellon tersenyum dan berkata pada Vulcan dan Dokgo Hoo, 

"Aku akan membiarkan kalian berdua bergabung dengan denominasi. Namun, sebagai 
gantinya, aku ingin kalian berdua melakukan sesuatu untukku. " 



Chapter 36 
Max Level Newbie Bab 36 Vulcan sudah muak dengan situasinya. Karena dia pikir dia 
sedang berlatih dan berburu dengan diam-diam tanpa menyakiti orang lain, dia merasa 
dianiaya karena diseret ke dalam urusan politik orang lain seperti ini. Vulcan merasa 
frustrasi. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Pria yang dihadapi Vulcan lebih kuat, dan dia 
juga memiliki banyak cadangan. Meskipun itu membuat hatinya mendidih, Vulcan merasa 
dia harus mendengarkan apa yang dikatakan Bellon terlebih dahulu. 

"Pekerjaan apa itu? Secara kebetulan, itu bukan jenis yang akan membahayakan hidup 
saya, bukan? " "Hm... Sedikit?" 

Dokgo Hoo langsung meringis. Tetap saja, karena Vulcan memohon dan memintanya lebih 
awal, dia tidak melakukan tindakan mendadak. Sebelum pertemuan, Dokgo Hoo setuju 
untuk membiarkan Vulcan memimpin semua pembicaraan. Dengan pandangan sekilas, 
Vulcan mengamati wajah tidak senang Dokgo Hoo dan kemudian berkata kepada Bellon, 

"Kami bergabung dengan denominasi demi keselamatan kami, tetapi tampaknya Anda 
berniat untuk mengirim saya ke kuburan segera setelah saya bergabung." "Tidak. Saya 
hanya memberi tahu Anda bahwa ada bahaya yang terlibat. Dengan tingkat keahlian Anda, 
Anda seharusnya bisa mengatasinya dengan baik, mungkin. " 

Kata 'mungkin' benar-benar membuat Vulcan salah paham. Vulcan hendak bertanya lagi, 
tetapi Bellon mengalahkannya dan berkata, 

"Antara Ho-Gyung dan aku, kita memiliki duel proxy yang harus kita selenggarakan. Ah, 
jangan repot-repot memikirkan untuk apa duel itu karena tidak ada hubungannya dengan 
kalian. " "..." "Masalahnya, kami tidak memiliki siapa pun untuk dikirim sebagai pejuang 
proxy. Jadi, saya ingin salah satu dari Anda memasuki duel sebagai pejuang proxy saya. " 

Vulcan dan Dokgo Hoo bergabung dengan denominasi tersebut untuk menghindari Order 
of Virtue, namun pria itu meminta mereka untuk bertarung melawan ordo lagi. Vulcan 
berpikir, 

'Tidak ada omong kosong yang bisa mengalahkan ini. Ngomong-ngomong, selain itu, ini 
seharusnya menjadi Denominasi Suci Perang, salah satu dari tiga faksi, namun mereka 
tidak memiliki siapa pun yang bisa pergi? ' 

Vulcan bertanya, 

"Saya minta maaf karena telah mengintip, tapi saya tidak bisa menahan untuk bertanya. 
Denominasi Perang Suci memiliki pejuang kelas atas yang sangat kuat di antara 
anggotanya. Tidak mudah untuk percaya bahwa denominasi tidak memiliki siapa pun yang 
dapat memasuki duel proxy. " "Itu pasti. Dapat dimengerti jika Anda menganggapnya tidak 
dapat dipercaya, tetapi itulah kebenarannya. Saya tidak memiliki siapa pun secara khusus 



yang dapat saya kirim ke duel proxy. " "Apakah ada semacam kriteria kualifikasi?" "Betul 
sekali. Kamu sangat cepat dalam memikirkan sesuatu. " 

Bellon meletakkan tangannya di punggungnya, dan seorang bawahan yang berdiri di 
belakang membawakan minuman baru. 

"Ini bukan pertama kalinya hal seperti ini terjadi antara aku dan bajingan itu. Jika saya 
mengirim seseorang dari peringkat 100 teratas setiap kali ada pertengkaran, dan jika, 
dengan keberuntungan yang buruk, orang yang saya kirim ke duel meninggal, kekuatan 
saya pada akhirnya akan berkurang menjadi setengah. Dalam hal ini, saya mungkin juga 
pergi keluar dan berperang dalam skala penuh seperti yang kami sungguh-sungguh. 
Sepertinya Ho-Gyung tidak ingin menyia-nyiakan bawahannya sendiri. Dia mengusulkan 
metode baru sejak seratus tahun yang lalu, jenis yang akan mengurangi pendarahan di 
kedua sisi. " "Jadi, yang kamu katakan adalah ..." "Untuk duel proxy, hanya orang-orang di 
luar Peringkat Emas yang boleh masuk. Itu bisa disebut pertempuran bakat-bakat yang 
meningkat. Juga, menurutku kalian berdua adalah yang paling berbakat dari semua orang 
yang tidak berada di Peringkat Emas. " 

Bellon tersenyum. 

"Juga, saya tidak ingin mengambil risiko kehilangan bakat yang meningkat di antara 
anggota reguler saya. Di sisi lain, jika itu kamu, bahkan jika kamu mati, itu tidak ada risiko 
bagiku. " "Anda sangat peduli dengan bawahan Anda sendiri. Ini berbeda dari caramu 
memperlakukan kami. " "Tentu saja. Mereka sudah seperti keluarga saya selama lebih dari 
seratus tahun. Juga, mereka menyembah dewa kami Powell dengan pengabdian yang kuat. 
Orang luar seperti Anda tidak dapat dibandingkan dengan subjek setia kami. " "Bukankah 
kita sekarang anggota denominasi? Anda masih memperlakukan kami seperti orang luar. " 
"Tentu saja kalian orang luar. Anda menghitung bajingan. " 

Bellon menyesap minumannya dan melanjutkan, 

"Kalian berdua adalah bajingan yang memutar otak mereka dan memutuskan untuk 
bergabung hanya untuk menghindari hujan lebat. Apakah Anda mengharapkan kami untuk 
memperlakukan Anda seperti saudara? Sebaliknya, mari kita pergi dengan memberi-dan-
menerima. " 

Vulcan ingin berbicara kembali di Bellon, tetapi dia tidak memiliki sesuatu yang khusus 
untuk dibalas ke Bellon. Benar bahwa mereka datang ke denominasi untuk menghindari 
ancaman ordo. Juga, mereka juga tidak memiliki rasa pengabdian terhadap denominasi. 
Terus terang, atau secara kasar, mereka hanya ingin menggunakan denominasi. Vulcan 
berpikir bahwa dia tidak akan menyukai ini jika dia dalam posisi Bellon. 

'Aku berasumsi Bellon membiarkan kita bergabung karena niat baiknya terhadap Horune, 
tapi sepertinya aku salah.' 



Menjadi jelas bahwa Bellon mengizinkan mereka untuk bergabung karena dia berguna bagi 
mereka. Setelah sampai pada kesimpulan ini, kepala Vulcan menjadi jernih. Dia benar-
benar merasa lebih baik karena Bellon jujur dan mengatakan dia tidak bisa mempercayai 
mereka. Vulcan benar-benar berpikir ini sepuluh kali lebih baik daripada politisi pemecah 
rambut dari Benua Rubel yang bersekongkol di belakang punggungnya. Vulcan berkata 
kepada Bellon, 

"Sebelum saya menerima lamaran, saya memiliki sesuatu yang ingin saya tanyakan." 
"Lanjutkan." "Karena Anda mengatakan ini adalah memberi-dan-menerima, saya ingin 
mendapatkan jawaban yang pasti tentang apa yang akan saya dapatkan dari ini. Jika salah 
satu dari kami menang dalam duel proxy, saya ingin Anda menjamin keamanan kami. " 
"Aku juga merasakannya beberapa saat sebelumnya, tapi kamu benar-benar kurang ajar. 
Baik. Jika ada, saya pasti akan menghentikan Order of Virtue dari menekan kalian. Karena 
kalian berdua adalah level Zenith, kalian akan menghabiskan banyak waktu di area 
gerbang utara. Aku akan berhati-hati untuk membuatnya sehingga kalian berdua bisa 
berlatih dengan aman dalam perlindungan kita. " "Bolehkah saya berasumsi maksud Anda 
bahwa Anda akan memberi kami tempat berburu yang aman?" "Betul sekali. Denominasi 
dan ordo memiliki area perburuan yang terpisah. Ini untuk menghindari konflik yang tidak 
perlu. Jika salah satu dari kalian mencapai kemenangan bersih dalam duel, kami akan 
menerima kalian berdua sebagai anggota resmi denominasi dan mengizinkan kalian 
berdua berlatih di wilayah kami. Namun... " 

Mata Bellon yang menyala-nyala menatap Vulcan dan kemudian Dokgo Hoo. 

"Hanya jika itu adalah kemenangan bersih. Hasil imbang atau kekalahan yang plin-plan 
akan membatalkan seluruh janji. Tidak. Bahkan, jika Anda tidak mencapai kemenangan 
yang bersih, Anda juga bisa mendapatkan kemarahan kami terhadap Anda. " 

Aura dari Bellon sangat kuat, cukup untuk membuat bahkan seorang prajurit Kelas Satu 
menggigil ketakutan, tetapi itu tidak memiliki dampak khusus pada Vulcan dan Dokgo Hoo. 
Menonton ini, Bellon benar-benar terkesan. 

'Ini adalah pemula? Kekuatan mereka luar biasa. Dari banyak lulusan yang mengikuti 
Babak 1, saya rasa saya belum pernah melihat bakat semacam ini... " 

Laju pertumbuhan mereka begitu luar biasa sehingga membuat Bellon bertanya-tanya 
apakah The Six seperti ini di masa rookie mereka. Sebelum dia menyadarinya, dia sudah 
memiliki pikiran untuk berhati-hati terhadap dua yang menumpuk di pikirannya. 

"Saya mengerti. Duel proxy ... Aku akan memberimu kemenangan tertentu. " "... Bagus. Baik. 
Seperti yang Anda ketahui, harga diri saya cukup penting. " 

Mendengar jawaban Vulcan, Bellon menyingkirkan pikirannya yang lain-lain. Bellon 
berpura-pura memiliki wajah tanpa emosi dan kemudian menatap Vulcan. Vulcan 
membuat proposal lain. 



"Namun, demi kemenangan tertentu, ada permintaan yang ingin saya minta dari Anda. 
Pertama, kapan duel proxy? " "Tepat satu bulan dari sekarang. Adapun bantuan, jika itu 
adalah sesuatu yang masuk akal, saya akan memberikan pertimbangan yang baik. " "Uskup 
Agung, kebetulan, apakah Anda tahu tentang bagaimana Pemain menjadi lebih kuat?" "Ya 
saya lakukan. Saya mendengar bahwa Pemain mengumpulkan apa yang disebut 
"pengalaman" dari monster yang membunuh. Apakah itu benar? Ini adalah kemampuan 
yang sangat nyaman. Mereka dapat memperbaiki diri sendiri tanpa kesadaran atau 
pemahaman mendalam tentang teknik mereka. Saya tidak mengerti bagaimana mereka 
bisa begitu menyedihkan ketika mereka memiliki kemampuan seperti itu. 

Bellon mengkritik Pemain saat dia mendecakkan lidahnya. Dengan mata berseri-seri, 
Vulcan berkata kepada Bellon, 

"Betul sekali. Ini benar-benar kemampuan yang nyaman. Tentunya, pertumbuhan yang 
dapat dicapai melalui kemampuan itu bukanlah pertumbuhan kualitas. Ini hanyalah 
pertumbuhan setengah jalan dalam kuantitas. Namun, dalam hal pertumbuhan dalam 
waktu singkat, tidak ada kemampuan lain yang bisa menyamainya. " Langsung ke poin 
utama. "Iya. Saya juga seorang Player, dan saya memiliki kemampuan itu juga. Jadi, jika 
Anda bisa menunjukkan sedikit kemurahan hati, saya bisa menggunakan kemampuan itu 
untuk mencapai ketinggian baru dalam waktu singkat. " "Kemurahan hati?" "Iya. 
Kemurahan hati." 

Vulcan mengangguk dan langsung melanjutkan. 

"Hanya untuk sebulan, jika Anda dapat mendukung saya, saya akan memberikan Anda 
kemenangan pasti 100%." 

*** 

Itu adalah tempat di mana monster dengan level sama dengan atau lebih dari 400 
berkeliaran dengan bebas. Bidang gerbang utara adalah gurun kematian yang merangkak 
dengan keberadaan terkutuk seperti Kambing Neraka, Ksatria Tengkorak, dan lainnya. 
Bahkan prajurit Kelas Satu dari Kota Beloong tidak berani berpikir untuk memasuki 
tempat ini dengan mudah. Itu adalah tempat yang berbahaya dimana bahkan para prajurit 
Zenith-Rate menderita luka parah karena membiarkan penjaga mereka turun sejenak. 
Karena itu, gerbang utara terkenal karena selalu memiliki lebih banyak monster daripada 
manusia. Namun, untuk hari ini, adegan yang berbeda dari hari-hari biasa sedang 
diproduksi. 

Kelilingi dengan jaring energi! Di sana, itu melompat keluar! "Jangan mencoba memberikan 
kerusakan! Cegah saja dia kabur! " 

Di lapangan, ada empat prajurit Zenith-Rate termasuk Dokgo Hoo. Para pejuang ini 
biasanya lebih suka mencapai ketinggian baru melalui refleksi diri dan analisis teknik 
daripada pertempuran putus asa melawan monster, tetapi, setidaknya untuk saat ini, 
mereka menunjukkan perilaku yang sangat berbeda. Salah satu prajurit memprovokasi 



monster untuk membawa mereka ke tempat yang ditentukan, dan tiga lainnya 
menggunakan teknik sihir dan bela diri tanpa henti untuk memastikan monster yang 
berkumpul tidak menyebar atau melarikan diri. Akhirnya, Vulcan melakukan overlap pada 
beberapa Firefield untuk memberikan damage pada monster. Karena itu selalu sihir Vulcan 
yang memberikan pukulan terakhir pada monster, dia bisa dengan aman menikmati semua 
poin pengalaman sendiri. Dengan kata lain, orang lain yang membawa bahan-bahan 
tersebut dan memasaknya menjadi makanan yang lezat. Itu juga orang lain yang 
menyiapkan seluruh meja makan. Situasinya adalah Vulcan ada di sana hanya untuk 
menggerakkan sendoknya untuk makan. 

'Jadi begini rasanya memiliki seseorang yang membantumu meningkatkan level.' 

Vulcan merasa hebat kembali ketika dia menerima sponsor barang dari Jake, dan sensasi 
yang tidak kalah menggetarkan dari yang mengelilingi seluruh tubuhnya. Vulcan mengirim 
pesan telepati ke Dokgo Hoo. 

-- Kakak laki-laki! Karena Anda di sini untuk membantu, mohon berusaha lebih keras. -- 
Diam kau bajingan! Saya akan menyebutnya berhenti dan memberi tahu Bellon bahwa saya 
akan memasuki duel proxy sebagai gantinya! -- Maafkan saya. Aku tidak akan pernah 
berbicara begitu bebas kepadamu lagi, kakak. -- Bajingan macam apa itu Pemain. 
Bagaimana mereka menjadi lebih kuat seperti ini? Ck. -- Bagaimanapun, saya bersyukur 
bahwa Anda sangat memahami keadaan saya. Ini adalah kesempatan yang sangat besar 
bagi saya. 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Poin pengalaman Anda naik.] [Poin pengalaman Anda naik.] 
[Naik Level!] 

Vulcan tersenyum lebar karena kecepatan naik level yang jauh lebih cepat dari biasanya. 
Vulcan membuka jendela statusnya dan memeriksa levelnya. 

[Vulcan Penyihir Tingkat Pertama] [320Lv] 

Ini baru tiga hari, tetapi dia sudah naik empat level. Kecepatannya lebih cepat daripada saat 
dia membersihkan ruang bawah tanah yang ditinggalkan. 

"Sayang sekali aku hanya bisa melakukan ini selama sebulan." 

Karena keamanannya terjamin, dia berharap bisa menerima layanan seperti ini setiap saat 
sebagai imbalan untuk berpartisipasi dalam duel proxy. Namun, kemungkinan besar dia 
akan dimasukkan dalam Top 100 Peringkat Emas setelah duel, jadi itu berarti dia tidak 
akan bisa memasuki duel proxy lagi setelah itu. Selain itu, Vulcan membayangkan bahwa 
melatih para pejuang Zenith-Rate seperti ini lagi nanti, ketika mereka semua memiliki 
tujuan sendiri, tidak akan mungkin. 

'Yah, fakta bahwa aku akan mendapatkan tempat yang aman untuk berburu masih 
merupakan keuntungan besar. Jadi tidak apa-apa. Aku seharusnya tidak serakah. ' 



Alih-alih kecewa karena tidak bisa melakukan ini lagi, Vulcan memutuskan untuk 
bersyukur atas kesempatan beruntung yang datang kepadanya. Untuk naik level secepat 
yang dia bisa, bahkan jika itu hanya untuk mendapatkan satu level lagi, Vulcan bekerja 
lebih keras untuk menuangkan lebih banyak kekuatan sihir. Namun, ada seorang pria yang 
menatap Vulcan dengan ekspresi tidak setuju. Itu adalah Ruwan, orang yang bisa dikatakan 
sebagai orang kedua dalam denominasi. Dengan wajah geli, Bellon memperhatikan gerakan 
berulang Vulcan. Ruwan berkata kepada Bellon, 

Uskup Agung, menurutku ini tidak benar. "Sebenarnya bagaimana?" "Tidak peduli betapa 
pentingnya duel proxy, aku bertanya-tanya apakah membawa tiga prajurit Zenith-Rate 
denominasi untuk mendukung rookie adalah tindakan yang berlebihan." "Bukannya aku 
memaksa mereka melakukan ini. Saya mengatakan siapa pun yang frustrasi karena 
memiliki blok pejuang selama pelatihan dipersilakan untuk datang dan menghilangkan 
stres, dan ini datang untuk menjadi sukarelawan. Tidak ada masalah." "..." "Juga, dia bukan 
hanya rookie biasa. Dia adalah seorang elit. Dia memiliki potensi untuk melompat dalam 
sekejap dan menjadi prajurit Zenith-Rate dengan sedikit peluang. Bukan bisnis yang 
merugi untuk memberinya dukungan yang begitu murah hati. " 

Bahkan setelah mendengar penjelasan Uskup Agung, wajah Ruwan tidak mereda. Ruwan 
balas berkata, 

"Saya juga khawatir tentang hubungan diplomatik kami dengan Ordo. Ini adalah fakta 
bahwa Order of Virtue memiliki dendam terhadap Vulcan dan Dokgo Hoo. Jika kita akan 
mengirim Vulcan ke duel proxy ... " " Apa. Apakah Anda khawatir bajingan itu mungkin 
berkata dia ingin pergi berperang? " "..." "Haha. Saya mengerti bahwa Anda tidak terlalu 
mengenal Ho-Gyung, tetapi Anda benar-benar tidak mengenalnya sama sekali. " 

Bellon tersenyum lebar. Banyak orang di Kota Beloong mengenal Ho-Gyung sebagai pria 
yang dingin, sombong, dan tidak takut. Namun, Bellon tahu Ho-Gyung yang asli. Dia tahu 
betapa pengecutnya Ho-Gyung sebenarnya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Yah, meskipun aku sama dalam hal itu ... " 

Inilah alasan mengapa sesuatu seperti duel proxy, yang bahkan tidak lucu, terjadi. Jika ada 
sesuatu yang tidak mereka sukai satu sama lain, mereka bisa saja mengakhirinya dengan 
berduel atau bertarung sampai mati, tapi mereka menggeram dan menggonggong hanya di 
luar dan kemudian menghindari satu sama lain. Kebanggaan dan gairah yang cukup kuat 
untuk membuang hidup seseorang? Mereka telah kehilangan hal-hal seperti itu sejak lama. 
Mereka hanya membuat ancaman kosong terhadap mereka yang lebih lemah dari mereka. 

'Tua dan lelah, kamu dan aku' 

Bellon dan Ho-Gyung hanyalah dua lelaki tua yang lelah yang tidak bisa pergi ke Babak 2 
karena mereka tidak ingin kehilangan apa yang mereka miliki dalam genggaman mereka. 
Karena itu, insiden berdarah yang serius tidak terjadi di antara kedua faksi. Bellon 
berspekulasi bahwa insiden ini akan berlalu hanya sebagai masalah kecil seperti 



bagaimana keseimbangan kekuatan dipertahankan selama beberapa ratus tahun tanpa 
masalah besar. 

"Ngomong-ngomong, apakah Royan masih belum ditemukan?" "Betul sekali. Kami mencari 
di area gerbang utara dan gerbang selatan, tetapi kami tidak dapat menemukan apa pun. 
Tampaknya ... dia pasti mati saat berlatih di tempat berburu. " "Cih. Kami tidak perlu 
membawa orang-orang kerdil ini jika dia masih hidup. Setelah semua kerja keras 
membesarkannya, dia akhirnya mati bahkan sebelum kita bisa menggunakannya. " 
"Permintaan maaf saya." "Tidak mungkin dia dibunuh oleh seseorang?" "Karena baru enam 
bulan sejak sihir Royan berkembang pesat, hampir tidak ada orang yang mengetahuinya. 
Jadi, untuk kemungkinan itu... " " Aku tahu. Aku tahu, tapi waktunya terlalu aneh. " 

Setelah menyelesaikan kalimatnya, Bellon memperhatikan perburuan Vulcan sejenak dan 
berbalik. 

"Itu hanya akan membuatku pahit di dalam semakin aku memikirkannya. Saya melihat 
cukup. Ayo kembali." "Iya. Uskup agung." 

Keduanya menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, Vulcan bahkan tidak melirik kedua pria 
yang sedang menonton. Sebaliknya, dia hanya fokus berburu. 



Chapter 37 
Max Level Newbie Bab 37 Kediaman pemimpin Ordo adalah salah satu bangunan terbesar 
di Kota Beloong. Seorang pria paruh baya dengan tangan ke punggung sedang melihat ikan 
di kolam. Dia berkata, 

"Ho-Gwang." 

Ho-Gwang tetap diam. Dia tidak terlihat seperti anak kecil yang memberontak melawan 
ayahnya. Keheningannya hanya karena dia tersedak ketakutan dan tidak bisa berbicara. 

"Ho-Gwang." "... Y... Ya." 

Ho-Gwang tergagap karena gugup. Ho-Gyeong, pemimpin Ordo, berkata dengan suara 
datar, 

"Aku selalu memikirkan dunia kamu sejak kita berada di dimensi yang lebih rendah." "... 
Iya." 

Setidaknya untuk putranya, Ho-Gyeong selalu memiliki nada suara yang baik, tetapi kali ini 
berbeda. Tubuh Ho-Gwang menggigil. Terlepas dari itu, Ho-Gyoung melanjutkan, 

"Dulu, apa yang disebut kakak laki-laki sangat memalukan bagiku. Mereka dilahirkan 
dalam garis keturunan saya, namun bakat mereka dalam seni bela diri berada pada tingkat 
yang menyedihkan. Bahkan ketika mereka dikritik oleh orang lain tepat di depan saya, saya 
tidak bisa membalasnya. Sungguh memalukan. " 

Sebenarnya, di masa itu, saudara laki-laki Ho-Gwang yang lain memang memiliki tingkat 
pertumbuhan tidak jauh di belakang tingkat peningkatan bakat di faksi lain, tapi hanya itu 
yang bisa mereka capai. Untuk standar Ho-Gyoung, mereka adalah bakat biasa dan tidak 
bisa diterima. 

"Di sisi lain, kamu berbeda. Di dimensi yang lebih rendah, tidak ada tubuh yang bahkan bisa 
dibandingkan denganmu. Bahkan ketika Anda tiba di sini, Anda tidak mengecewakan saya. 
Anda bekerja lebih rajin dan lebih keras melalui pelatihan yang menyiksa. Anda tumbuh 
dan mencapai Zenith-Rate dengan sangat cepat. Itu sudah cukup untuk membuat orang 
berkata bahwa Anda adalah anak ajaib. Sudah cukup bahwa saya akan mengakui Anda 
bahkan jika Anda bukan anak saya. " "..." "Sebanyak saya mengakui dan memperhatikan 
Anda, saya tidak membatasi perilaku Anda. Banyak yang mengatakan bahwa Anda terlalu 
sombong atau terlalu mengandalkan pengaruh ayah Anda, tetapi saya tidak peduli dengan 
keluhan seperti itu. Itu karena kamu adalah pendekar pedang Zenith-Rate. Juga, Anda 
meraih gelar itu di usia muda bahkan sebelum mencapai 150. Anda berhak untuk menjadi 
sombong. Saya selalu percaya bahwa Anda hanya akan membawa lebih banyak 
kehormatan untuk nama saya. Aku tidak pernah berpikir kamu akan menodainya. " 



Setelah mengatakan sebanyak itu, Ho-Gyoung terdiam beberapa saat. Tekanannya terasa 
lebih besar daripada menghadapi permusuhan dari beberapa puluh prajurit Zenith-Rate. 
Hal itu membuat Ho-Gwang mengeluarkan keringat dingin di sekujur tubuh seperti hujan. 
Momen itu bahkan tidak berdurasi satu menit, tetapi bagi Ho-Gwang, itu terasa selama satu 
tahun. Ho-Gyoung akhirnya membuka mulutnya dan berbicara. 

"Ini bahkan tidak dikalahkan dalam duel. Kau dipukul di belakang kepalamu? " "Itu... itu!" 

Aura yang muncul dari pemimpin Ordo cukup kuat untuk terlihat. Ho-Gwang hendak 
mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa. Setelah melihat wajah marah Ho-Gyoung, Ho-
Gwang menyadari tidak ada alasan yang bisa digunakan dalam situasi ini. 

Meneguk. 

Ho-Gwang menelan seteguk kering. Seluruh tubuhnya menggigil seperti pohon yang rapuh 
tertiup angin. Ayahnya tidak menunjukkan sikap kebapakannya yang biasa. Sebaliknya, 
pria yang berdiri di depan Ho-Gwang adalah sisi lain dari Ho-Gyoung, pejuang terkuat yang 
memiliki Kota Beloong dalam genggamannya. Yang bisa dilakukan Ho-Gwang hanyalah 
membuat wajah minta maaf dan meminta maaf. 

"... Pergi." "Ayah." "Pergilah. Pergi ke gunung selatan dan berlatih dalam isolasi selama lima 
tahun. Beri tahu majelis umum untuk mempersiapkannya dan segera berangkat. " "... Iya. 
Saya mengerti." 

Saat Ho-Gyoung melihat putranya menjauh dengan tenang, dia berpikir keras. 

'Dia menderita aib oleh rookie yang telah berada di sini selama kurang dari 5 tahun.' 

Sebagian dari wajah Ho-Gyoung di antara alisnya berkerut. Ho-Gwang memiliki bakat luar 
biasa. Bakatnya tidak ada bandingannya dengan siapa pun di Kota Beloong. Ho-Gwang 
mencapai Zenith-Rate dalam waktu kurang dari 100 tahun ketika Ho-Gyoung 
membutuhkan waktu 150 tahun untuk sampai sejauh itu. Tidak termasuk The Six, tidak 
ada yang mempertanyakan apakah Ho-Gwang diklaim sebagai talenta terbaik di Kota 
Beloong. Terlepas dari pengalamannya selama bertahun-tahun di Asgard, dan meskipun 
telah melihat banyak hal selama bertahun-tahun itu, Ho-Gyoung masih tidak percaya 
bahwa Ho-Gwang dikalahkan oleh seorang pemula yang baru saja namanya terdaftar di 
Peringkat Rookie. Dia hanya bisa membayangkan betapa terkejutnya Ho-Gwang mengingat 
dia sudah lama tidak berada di Asgard. 

'Jadi, apakah mereka sudah muncul? Calon lulusan... ' 

Ini menunjukkan prestasi yang bahkan anak ajaib pun tidak diizinkan untuk mencapainya. 
Alih-alih menaiki ribuan langkah melalui kerja keras selama beberapa ratus tahun, ini 
mencapai Babak 2 dalam tingkat pertumbuhan yang mengerikan dengan beberapa 
lompatan raksasa. Sesekali, makhluk-makhluk ini, seolah-olah dari spesies yang berbeda, 
muncul di Kota Beloong. Mereka memiliki bakat luar biasa yang tidak bisa dimuat dalam 



Babak 1. Bagi mereka yang sudah pasti cukup berbakat untuk keluar dari Babak 1, mereka 
menyebut mereka calon lulusan. Juga, melihat apa yang telah terjadi sejauh ini, menjadi 
jelas bahwa Dokgo Hoo dan Vulcan adalah kandidat lulusan. Karena Ho-Gwang tidak 
pernah bertemu makhluk seperti itu dalam hidupnya, situasinya hanya dia yang tidak 
beruntung. Mempertimbangkan situasi yang tidak biasa, adalah salah untuk menyalahkan 
Ho-Gwang karena menantang Vulcan karena dia tidak tahu konsekuensinya. Karena Ho-
Gyoung menyadari hal ini, dia tidak memarahi Ho-Gwang terlalu kasar. Dia meniupkan 
amarah pada putranya karena tidak ada cara untuk pulih dari rasa malu. 

'Jika menyangkut calon lulusan ... menangani mereka lebih cepat akan lebih baik, tetapi 
cara yang lebih baik adalah tidak membeli dendam dari mereka sejak awal ...' 

Calon lulusan tidak akan lama berada di tempat ini. Jika Ho-Gyoung mencoba membunuh 
mereka karena dia menganggap mereka benih ancaman, dan jika dengan kesialan mereka 
memperoleh pencerahan di tengah pertempuran, kandidat lulusan bisa berubah menjadi 
makhluk tak terkalahkan dalam sekejap, jenis pejuang yang tidak pernah terlihat di Act. 1. 
Sedikit melebih-lebihkan, bajingan ini adalah jenis yang bisa mencapai ketinggian baru 
hanya dengan melihat daun-daun berguguran. Yang terbaik adalah melepaskan pikiran 
tentang mengganggu mereka dan hanya mengirim mereka ke Babak berikutnya. 

'Namun, kami sudah mengalami insiden buruk.' 

Order kehilangan muka karena insiden itu. Untuk merebutnya kembali, dia harus 
menghukum calon lulusan. Namun, bahkan dengan kemungkinan dalam satu dari sepuluh 
ribu, berbagai kemungkinan cara di mana hal-hal bisa salah dapat menjadi perhatian Ho-
Gyoung. Ini menyebabkan kekhawatirannya semakin dalam. Pada saat itu, sebuah suara 
terdengar, yang membangunkan Ho-Gyoung dari pikirannya. 

"Tuanku, ini Lee Jung-yup." Ah, perwira senior. 

Ho-Gyoung mengangguk dan menyambut Lee Jung-yup. Ho-Gyoung bertanya dengan suara 
pelan, 

"Jadi, apakah persiapan untuk duel proxy berjalan dengan baik?" "Iya. Ini berjalan tanpa 
masalah. " "Itu bagus. Setidaknya aku tidak perlu khawatir dipermalukan dalam duel. " 

Melihat Lee Jung-yup membuat Ho-Gyoung merasa dia benar-benar bisa bergantung pada 
pria itu. Ho-Gyoung tersenyum tipis. Bahkan setahun lalu, Ho-Gyoung sempat bertengkar 
dengan Bellon dan harus melakukan duel proxy. Hasilnya adalah kemenangan luar biasa 
bagi Order of Virtue yang mengirimkan Lee Jung-yup sebagai petarung. Dia tidak berada di 
Peringkat Emas saat itu hanya karena orang-orang tidak menyadari kenaikannya ke 
ketinggian baru setelah pencerahan. Saat itu, Lee Jung-yup sebenarnya cukup kuat untuk 
berada di sepuluh besar Peringkat Emas. Kali ini, Order berencana mengirimkan bakat 
terpendam juga. 



'Karena dia di atas Ho-Gwang, tidak ada orang dari luar Peringkat Emas yang akan cocok 
untuk petarung kita.' 

Ho-Gyoung menahan sakit kepala sampai sekarang, tapi rasanya sakitnya sedikit mereda. 
Puas, Ho-Gyoung tersenyum. Lee Jung-yup berkata padanya, 

"Aku punya satu hal lagi untuk diberitahukan kepadamu tentang ..." "Apa itu?" "Orang-
orang yang Tuan Muda mengalami insiden buruk dengan ... Vulcan dan Dokgo Hoo 
bergabung dengan denominasi." "Hm... aku mengerti. Kamu boleh pergi." "Iya." 

Lee Jung-yup menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di tempat pertama. Mengakhiri 
percakapannya dengan Lee Jung-yup di belakangnya, Ho-Gyoung berpikir keras. 

'Mungkin itu sebenarnya hal yang baik ...' 

Jika Ordo meninggalkan Vulcan dan Dokgo Hoo sendirian, orang-orang akan mulai 
berbicara dan mengejek Ordo. Itu karena perpindahan itu dapat dipandang sebagai Ordo, 
sebuah organisasi besar, yang ditakuti oleh beberapa individu. Jika dia membiarkan hal-hal 
seperti itu untuk waktu yang lama, dia tidak akan bisa menghindari kehilangan muka dan 
membiarkannya jatuh ke lantai. Namun, sekarang Vulcan dan Dokgo Hoo bergabung 
dengan denominasi, situasinya berbeda. Itu tidak lagi antara Ordo dan dua individu. Itu 
sekarang antara dua faksi. Oleh karena itu, sekarang situasinya sudah cukup pas sehingga 
orang akan mengerti jika Ordo mundur selangkah tanpa mengambil tindakan drastis. 

'Seharusnya tidak ada masalah bahkan jika saya baru saja mengirim seseorang nanti dan 
mendapat permintaan maaf yang tepat dari mereka.' 

Ho-Gyoung ingin menolak gagasan untuk terlibat dengan monster seperti mereka dan 
membuat masalah menjadi lebih besar. Jika ada insiden lain di masa depan di mana Ordo 
mengalami penghinaan yang lebih besar, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda, tetapi 
untuk saat ini, Ho-Gyoung merasa dapat diterima untuk melihat ke arah lain. Tentu saja, 
jika insiden lain yang serupa dengan ini terjadi ... 

'Maka saya tidak peduli dengan potensi mereka atau apa pun. Aku akan membunuh 
mereka. ' 

RETAK! 

Dengan aura kuat Ho-Gyoung, sebuah batu besar di dekatnya hancur seperti kue. 

*** 

Waktu berlalu dan matahari terbit di hari duel proxy. Duel itu terjadi antara Denominasi 
Suci Perang, mereka yang menyembah Powell, dan Orde Kebajikan, aliansi seniman bela 
diri dari Murim. Karena itu adalah pertarungan antara dua faksi yang mewakili Kota 
Beloong, ada minat besar tentang duel tersebut. Namun, tidak banyak penonton. Itu karena 
kedua faksi membatasi siapa yang bisa datang untuk menonton. Ini karena kekhawatiran 



bahwa membiarkan sekelompok orang bukan siapa-siapa untuk datang dan menonton 
dapat mengganggu duel. Batasannya adalah Zenith-Rate ke atas. Meskipun batasnya 
lumayan, lebih dari 300 orang datang untuk menonton. Mereka menjaga tempat mereka di 
bagian penonton untuk mengantisipasi duel yang akan segera terungkap. Dan, makhluk 
yang bersinar lebih terang dari semua orang, Raja Pedang dari Ordo Ho-Gyoung dan Raja 
Bellon dari Uskup Agung Pertempuran dari Denominasi, tiba di tempat kejadian. Seolah 
semua orang telah merencanakannya bersama, begitu mereka melihat kedua pria itu 
masuk, mereka semua terdiam. Lebih dari dua pertiga penonton adalah anggota faksi, dan 
yang lainnya tahu lebih baik untuk tidak mengabaikan pengaruh mereka, oleh karena itu 
jelas mengapa semua orang menjadi diam. Dalam keheningan, hanya suara angin yang bisa 
terdengar sesekali. Yang memecah keheningan itu adalah Bellon, sang Battle King. 

"Sudah lama melihatmu seperti ini." "Memang. Apakah sudah... sekitar satu tahun sejak 
perwira senior kita meraih kemenangan? " "Tidakkah kamu pikir kamu terlalu tua untuk 
provokasi manipulatif kecil?" "Mereka yang rentan terjatuh bahkan ketika mereka berusia 
lebih dari seribu tahun. Saya pikir Anda adalah salah satu dari jenis itu. Apa kamu tidak?" 

Mendengar apa yang dikatakan Ho-Gyoung, Bellon tertawa dengan percaya diri dan 
berkata, 

"Ha ha. Anda pasti bicara besar. Anda tampak cukup percaya diri... Kebetulan, apakah Anda 
memiliki Lee Jung-yup lagi? " "Meskipun mereka mungkin tidak setinggi perwira senior 
kita, tapi saya memiliki banyak bakat yang berguna. The Order memberikan dukungan 
penuh kepada mereka yang memiliki bakat. " 

'Bajingan ini, jadi ada seseorang yang dia persiapkan.' 

Bellon merasa percaya diri dengan nada suara Ho-Gyoung. Bellon tersenyum pahit. Dari 
raut wajah Ho-Gyoung, Bellon berpikir bahwa itu mungkin tidak akan berjalan dengan baik 
jika dia mengirimkan prajurit yang awalnya ingin dia kirim. 

'Tapi ... giliranmu yang terkejut kali ini.' 

Setelah menyaksikan kereta Vulcan selama sebulan, Bellon menjadi yakin akan 
kemenangannya. Bellon yakin tak seorang pun, kecuali jika itu adalah seseorang yang 
berada di sepuluh besar Peringkat Emas, yang bisa mengalahkan pendatang baru ramah 
lingkungan itu. Meskipun Bellon tidak pernah melihat Vulcan bertarung dengan sekuat 
tenaga, Bellon dapat merasakan bahwa Vulcan adalah monster. 'Vulcan jelas merupakan 
kandidat lulusan yang akan pergi ke Babak 2 atau pulang dalam sepuluh tahun. Atau 
mungkin dia mungkin naik ke alam dewa. ' 

Terlepas dari itu, Vulcan akan memberinya kemenangan, dan dengan ini, Bellon akan dapat 
menjaga hubungan baik dengannya. Berdasarkan reaksi Vulcan ketika Bellon menjanjikan 
tempat berburu yang aman, Bellon yakin akan hal ini. Bellon merasa hebat, jadi dia berkata 
pada Ho-Gyoung, 



"Jika kamu begitu percaya diri, ayo hentikan obrolan dan mulai, oke?" "Betulkah? Baik. 
Saya akan memperkenalkan kami dulu. " 

Ho-Gyoung menjentikkan jarinya. Dari sisi Order, seorang pria yang memegang tombak 
perlahan berjalan ke depan. Mata proxy duel fighter memancarkan aura dingin. Melihat 
auranya yang stabil, beberapa penonton bergumam. 

"Ini luar biasa." "Bukankah mereka seharusnya memilih petarung dari seseorang di luar 
Peringkat Emas? Sepertinya dia mungkin berada di paruh bawah peringkat. " "Aku tidak 
bisa memastikannya, tapi... kupikir akan sulit untuk Denominasi. Jika kami memiliki 
Pemain di sini, kami akan dapat menentukan statistiknya secara akurat. Sayang sekali." 

Semua orang memuji petarung itu. Ho-Gyoung mendengarkan reaksi penonton dengan 
tenang. Dia tidak repot-repot menyembunyikan ujung bibirnya yang miring ke atas. Sambil 
menyeringai, Ho-Gyoung berkata pada Bellon, 

"Sekarang, pejuang kita sedang menunggu. Bagaimana kalau Anda memperkenalkan 
petarung tersembunyi Anda juga? " "Aku akan tetap melakukannya." 

Bellon balas menyeringai. Menonton Bellon, Ho-Gyoung bisa merasakan ketidaknyamanan 
yang muncul di dalam. 

'Apa ini? Kenapa dia begitu santai? Mengapa semua ini percaya diri? ' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Ho-Gyoung yakin bahkan Bellon bisa melihat 
betapa kuatnya petarung Order. 

'Apakah Bellon memasang wajah dan berpura-pura percaya diri?' 

Tampaknya tidak demikian. Ho-Gyoung telah mengenal Bellon selama beberapa ratus 
tahun. Dia tahu wajah Bellon dengan baik. Dia setidaknya bisa tahu apakah ekspresi Bellon 
asli atau tidak. 

'Secara kebetulan, Denominasi juga memiliki prajurit terbaik yang telah mereka besarkan 
secara rahasia? Tidak. Jika itu masalahnya, mereka akan mengirim petarung itu selama 
duel proxy tahun lalu. Apa dia ... ' 

Ho-Gyoung pemimpin Ordo sedang berpikir keras. Dia terganggu olehnya sampai dia 
membuat kerutan di dahinya. Saat dia menderita karena pikirannya, Ho-Gyoung, untuk 
sesaat, membuat wajah seolah-olah dia kehilangan akal ketika dia melihat pejuang 
Denominasi. Pria itu berambut hitam dengan ekspresi samar. Wajahnya tampak muda, 
bahkan tidak mendekati usia 30 tahun. Dia mengayunkan pedang dengan kilatan petir 
mengelilingi seluruh tubuhnya. 

'Vulcan! Alasan Anda bergabung dengan Denominasi adalah...! Daripada menghindari hantu 
Order, apakah itu untuk mengejekku ?! ' 



MENGGERTAKKAN 

Ho-Gyoung, Raja Pedang dari Order of Virtue, menggertakkan giginya cukup keras untuk 
mematahkannya. 



Chapter 38 
Max Level Newbie Bab 38 Vulcan sedang melakukan peregangan dan pemanasan untuk 
duel saat dia berjalan menuju arena, tapi dia menoleh saat dia merasakan aura mematikan 
yang intens. Vulcan bisa melihat Ho-Gyeong, pemimpin Ordo, memelototinya. Matanya 
tampak seperti api yang bisa keluar dari mereka. Saat Vulcan melihat Ho-Gyeong tampak 
marah, Vulcan merasa bahwa bergabung dengan Denominasi adalah pilihan yang tepat. 

'Jika saya tidak melakukan apa-apa, sepertinya saya akan mengalami insiden kekerasan 
pada akhirnya.' 

Vulcan tidak tahu apakah Ho-Gyeong seperti ini karena putranya atau duel proxy, tetapi 
sepertinya Ho-Gyeong adalah tipe yang tidak tahan dengan apa pun yang tidak disukainya. 
Vulcan memeriksa level Ho-Gyeong. 

[Pendekar Pedang Ultra-Zenith Ho-Gyeong Sang Raja Pedang] [537Lv] 

'Dia juga seorang prajurit Ultra-Zenith yang setara dengan Bellon.' 

Vulcan menganggapnya jelas karena Ho-Gyeong adalah orang nomor satu di Peringkat 
Emas. 

Vulcan dengan cepat menoleh dan menurunkannya. Dia berusaha keras untuk tidak 
membiarkan pandangannya mengarah ke mata Ho-Gyeong. Namun, Vulcan masih bisa 
merasakan silau yang membara dari Ho-Gyeong. Rasanya seperti silau bisa membakar 
lubang di tubuhnya. 

Tiba-tiba, Vulcan merasa kesal, dan sensasi itu dengan cepat memenuhi di dalam. Pada 
akhirnya, Vulcan sekarang berada di bawah payung Bellon, dan mulai sekarang, Vulcan 
berencana naik level di tempat berburu di mana keamanannya dijamin. 

Sepertinya hari ini akan menjadi yang pertama dan terakhir kali Vulcan bertemu dengan 
Ho-Gyeong, pemimpin Ordo. 

Oleh karena itu, yang harus dilakukan Vulcan hanyalah melalui proxy duel dengan rajin dan 
turun dari arena. Namun, meskipun semuanya sampai pada kesimpulan yang memuaskan, 
di sampingnya, situasi ini tidak sesuai dengan keinginan Vulcan. 

'Kotoran. Sungguh, bagaimana semuanya bisa menjadi seperti ini? ' 

Jelas, hanya sebulan yang lalu, Vulcan dengan tekun mendekati ketinggian baru tanpa 
khawatir. Vulcan juga berhati-hati dengan tingkah lakunya terhadap orang lain untuk 
menghindari konflik yang tidak perlu dengan orang lain. Mempertimbangkan semua ini, 
Vulcan merasa dirugikan. Itu membuatnya gila. 

"Jadi, Anda adalah Vulcan. Aku mendengar rumor tentangmu. " 



Di depan Vulcan, yang tenggelam dalam pikirannya, pejuang duel proxy Order of Virtue 
mendekat. Petarung itu menjaga mereka, tapi semangat bertarung dan aura mematikannya 
tidak bisa disembunyikan. Dengan campuran itu, mereka memprovokasi Vulcan, yang 
berdiri di sekitar seperti patung. Namun, Vulcan tidak menunjukkan tanggapan apa pun. 

'Apakah karena dia punya nyali? Atau dia hanya mengabaikanku? ' 

Jin-Gwak dengan tombak tanpa nama, pejuang proksi untuk Ordo, menggeretakkan giginya 
saat dia melihat pemula ini tidak menunjukkan tanda-tanda tanggapan dari provokasinya. 

Jin-Gwak cukup terkejut saat melihat Vulcan keluar sebagai proxy fighter Denominasi 
karena Vulcan adalah orang nomor satu di Rookie Ranking dan juga pembicaraan di 
Beloong City. 

Jin-Gwak memasuki duel proxy dengan percaya diri karena dia yakin dia cukup terampil 
untuk berada di ujung bawah Peringkat Emas, tetapi dia tidak berpikir Vulcan akan 
menjadi orang yang akan dia lawan. 

Hingga saat ini, dia cukup yakin dengan kemenangannya, tetapi sekarang, peluang 
kemenangannya anjlok dengan selisih yang besar. Namun, Jin-Gwak malah berpikir bahwa 
ini adalah kesempatan baginya. 

'Disebut sebagai ujung atas Tingkat Pertama atau Zenith tingkat pemula ... Saya 
menemukan mereka kurang, jadi ini bagus.' 

Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa meningkatkan ketenaran dan statusnya dengan 
mengalahkan lawan level biasa. Semua yang dia dapat dari duel itu adalah sesuatu yang 
membuat orang-orang menyadari bahwa dia adalah senjata rahasia Ordo, dan dia 
bertarung dengan baik. 

Namun, jika dia mengalahkan Vulcan, lulusan pelatihan dan juga orang nomor satu di 
Peringkat Rookie, Jin-Gwak akan bisa mendapatkan ketenaran yang besar. 

Dia berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia harus mempertaruhkan segalanya dan 
bertarung dengan sekuat tenaga. Namun ... Untuk Vulcan, yang tampaknya tidak peduli 
sama sekali tentang Jin-Gwak, dia berkata, 

"Hei. Anda memiliki lawan di depan Anda. Bagaimana jika Anda menghentikan pikiran 
tidak berguna Anda? " "..." 

Jin-Gwak langsung berbicara dengan Vulcan, tetapi masih belum ada tanggapan darinya. 
Dengan wajah benar-benar kusut, Jin-Gwak hendak mengatakan sesuatu lagi, tetapi Vulcan 
akhirnya membuka mulutnya. 

"Ini sangat menyebalkan." "Apa? Mengganggu? " "Kamu di sini dengan niat untuk 
membunuhku, kan?" "..." "Saya akan berasumsi bahwa Anda siap untuk kemungkinan 
konsekuensi yang sama untuk diri Anda sendiri." 



Saat Jin-Gwak mengernyit karena tanggapan tak terduga dari Vulcan, hakim duel proxy 
berteriak keras, 

"Mulailah!" "Pondok!" 

Jin-Gwak tercengang oleh kata-kata Vulcan. Setelah mendengar hakim tersebut, Jin-Gwak 
dengan cepat mengambil posisi dan memelototi Vulcan. 

Vulcan sekarang menunjukkan sisi yang sama sekali berbeda tidak seperti tatapan kosong 
yang dia berikan sampai beberapa saat yang lalu. Sejak awal, Vulcan menggunakan 
Superheated Inferno. Flames of Hell bangkit dari bawah kaki Vulcan. 

Jin-Gwak akan segera menyerang Vulcan sebelum dia bisa melakukan gerakan apa pun 
atau melakukan trik apa pun, tetapi dia terengah-engah saat dia menghadapi serangan sihir 
api yang terbang ke arahnya dengan kecepatan luar biasa. 

Dia berpikir untuk menyerang setelah menghindari gumpalan api yang datang ke kepala, 
perut dan kakinya. Namun, itu hanya angan-angannya. 

BOOMBOOMBOOM BOBOBOOM 

Melawan sejumlah besar serangan sihir yang menyerang dia sekaligus dari segala arah 
yang mungkin dia tuju, Jin-Gwak dengan kacau mengayunkan tombaknya. Namun, 
menghentikan semuanya itu mustahil. 

Teknik tombak Jin-Gwak mengkhususkan diri dalam menusuk lawan dalam satu pukulan, 
dan itu mengharuskannya untuk memimpin pertempuran dan dengan cepat menyerang ke 
arah lawan. Itu memiliki kekuatan ofensif yang dia banggakan, tetapi sebaliknya, ketika 
berbicara tentang pertahanan, tekniknya tidak memiliki sesuatu yang istimewa. 

Jin-Gwak selalu menusuk hati lawan sebelum mereka sempat merespon. Sekarang dia 
menghadapi sejumlah besar serangan sihir yang datang padanya dengan kecepatan luar 
biasa untuk pertama kalinya, Jin-Gwak tidak bisa memahami situasinya. 

Jadi, pada akhirnya, dia menggunakan bilah energi pelindung untuk menahan Inferno 
Superheated dan serangan sihir lainnya yang tidak berhasil dia jatuhkan. 

Tentu saja, dalam keadaan ini, mustahil baginya untuk tersinggung. Pertempuran itu 
sepihak dengan Vulcan menangani semua serangan, dan Jin-Gwak pada dasarnya menjadi 
boneka pelatihan. 

'Tidak mungkin. Kecepatan casting bajingan ini ... Mereka juga kuat, tapi bagaimana dia 
melakukan casting begitu cepat? ' 

Serangan sihir itu sederhana. Proyektil, yang terbakar pada suhu tinggi, dituangkan ke 
arahnya, dan tidak ada yang istimewa dari mereka. 



Namun, ini adalah contoh di mana satu keterampilan yang dipoles hingga kinerja puncak 
bersinar lebih terang daripada memiliki beberapa lusin keterampilan lain-lain. 

Api Neraka Vulcan lebih tajam daripada sihir oleh penyihir lain yang berspesialisasi dalam 
elemen api. Nyatanya, itu tidak bisa dibandingkan. Sihir Vulcan secara bertahap 
mendorong Jin-Gwak ke dalam kuburnya. 

Juga, hal-hal yang menargetkan kehidupan Jin-Gwak bukan hanya serangan sihir yang bisa 
dia lacak dengan matanya. 

BOBOOM! 

Kuuurk! 

Ledakan, sihir yang meledakkan api di area terdekat dan menghasilkan kerusakan besar, 
memamerkan kekuatannya. Sudah lama sejak Vulcan menggunakan skill ini. 

Menggunakan teknik langkah ilusi, Jin-Gwak melakukan teleportasi jarak pendek dan 
melewati keadaan darurat, tetapi Jin-Gwak merasa perutnya terbakar karena kecemasan. 

Seluruh medan perang diselimuti api dari Superheated Inferno, dan Ledakan terjadi tanpa 
petunjuk atau tanda apapun. Bagi Jin-Gwak, teknik Ledakan Vulcan seperti bencana. 

Ledakan itu seperti serangan penyergapan mematikan yang datang padanya hanya ketika 
dia memiliki celah dalam pertahanannya karena kewalahan. Itu adalah ketakutan yang 
mencolok dalam dirinya. 

Wajah Jin-Gwak perlahan-lahan dipenuhi dengan rasa putus asa. 

'Ini ... aku tidak punya pilihan. Biarpun aku harus menghabiskan Life Force... Bahkan jika 
aku harus mengambil risiko kematian atau kehilangan kemampuanku untuk menggunakan 
teknik energi selamanya... Sebagai pilihan terakhir... ' 

Dia mempersiapkan dirinya untuk kemungkinan cedera permanen atau kematian saat dia 
mengelilingi dirinya dengan beberapa lapisan bilah energi hitam. Dia akhirnya mengelilingi 
dirinya dengan 13 lapisan bilah energi, membuat penampilan yang tampak seperti bola. 

Itu hanya tentang kapan Jin-Gwak akan mengaktifkan teknik Soul-Steal-Flash-nya. 

Dia bisa merasakan sesuatu. 

Karena dia disibukkan dengan membungkus dirinya dengan bilah energi, dia gagal 
menyadarinya sampai sekarang. Ada kepalan tangan raksasa mendekati bagian atas 
kepalanya dengan kecepatan yang tak terhindarkan. 

Ada Tinju Ifrit, kepalan tangan raksasa dengan diameter 100 kaki, jatuh ke arah Jin-Gwak 
untuk menghancurkannya. 



'TIDAK...!' 

KABOOM! 

Sihir Tinju Ifrit bukan untuk melawan musuh manusia. Sebaliknya, itu dimaksudkan untuk 
digunakan untuk menghancurkan monster berukuran super dalam satu pukulan. 

Itu adalah teknik yang sangat tidak efisien mana yang Vulcan bahkan tidak dapat pikirkan 
untuk digunakan sampai dia melewati level 300. 

Terlepas dari itu, mengimbangi kekurangannya dalam konsumsi mana, Tinju Ifrit adalah 
sihir pembunuh yang menunjukkan kerusakan luar biasa. 

Suara ledakan yang dahsyat, seolah-olah beberapa ribu dinamit meledak bersama-sama, 
bergema di seluruh medan perang. 

Para penonton dengan cepat mengaktifkan sihir dan teknik bela diri untuk melindungi 
telinga mereka. 

Efek dari tabrakan itu mereda, dan pemandangan yang muncul setelahnya cukup 
mengejutkan untuk disebut sebagai akibat dari bencana alam. 

Ada kawah besar seolah-olah meteor jatuh, dan pepohonan di dekatnya masih menyala 
dalam nyala api tanpa tanda-tanda mereda. 

Tidak ada tanda-tanda Jin-Gwak. 

Itu karena dia diuapkan oleh hantaman dari Tinju Ifrit. Di sisi lain, di tengah lapangan yang 
terbakar, Vulcan masih berdiri tegak. 

Karena penggunaan mana yang berlebihan, bahu Vulcan bergerak naik turun saat dia 
mencoba mengatur napas. Tetap saja, dia terlihat sangat bersih tanpa goresan. Setelah 
menyaksikan pertempuran itu, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan. 

Melawan ahli tombak sekaliber itu ... 

"Cukup menggunakan... Dengan kewalahan... Dia bahkan tidak menggunakan pedangnya! 
Hanya dengan sihirnya...! " 

"Ini... Bahkan jika kita memanggilnya tepat di bawah Raja Pedang atau Raja Pertempuran..." 

"... Aku tahu." 

Terkesan, orang-orang mulai mengungkapkan pendapat mereka dengan kata-kata saat 
mereka bangun dari keadaan syok. Mereka berharap duel itu akan menjadi pertarungan 
kelas tinggi antara dua prajurit terbaik, tapi mereka akhirnya menyaksikan sesuatu yang 
jauh lebih luar biasa. 



Kejutan yang mirip dengan tahun lalu, ketika Lee Jung-Yup masuk seperti komet, menelan 
mereka seperti gelombang pasang. Sebenarnya, ini tidak bisa dibandingkan. 

Dalam kasus Lee Jung-Yup, dia mencapai puncak Zenith-Rate dengan sangat cepat, tetapi 
untuk menghasilkan hasil itu, dia membutuhkan waktu 150 tahun. 

Bagi orang-orang yang tidak menyadari fakta ini, sepertinya Lee Jung-Yup tumbuh dalam 
waktu singkat, tetapi sebenarnya, dia menghabiskan tahun-tahun sulit yang sangat lama 
menanggung pelatihan yang menyiksa untuk mencapai tempat ketujuh dalam Peringkat 
Emas. Namun, berbeda dengan Vulcan. 

Rasanya seperti ulat menjadi kupu-kupu dengan kecepatan tak terbendung tanpa melalui 
proses kepompong. Itu sama dengan ngebut di lapangan dengan menunggang kuda Kelinci 
Merah ketika yang lain baru saja selesai belajar berjalan dan baru mulai berpikir untuk 
mencoba jogging lambat. 

"Bakat terhebat... pernah." 

Ini adalah dunia tempat para prajurit terhebat dari dimensi yang lebih rendah berkumpul. 
Tiga dari lima dianggap juara tak terkalahkan di dunia mereka sebelumnya, dan sesekali, 
ada beberapa yang akan menjadi yang terbaik dalam sejarah masa lalu dan bahkan masa 
depan. 

Sekarang, mengingat bakat terbesar yang pernah mereka temui, orang tidak bisa 
menyembunyikan kegembiraan mereka. 

"Semakin aku melihatnya... aku semakin terkejut." 

Setelah menyaksikan akhir duel, Bellon bertepuk tangan dengan senyum puas. 

Anggota Denominasi lainnya, yang tidak mampu mengendalikan pikiran mereka dari 
keterkejutan, mengikuti Bellon dan mulai bertepuk tangan dengan sepenuh hati, dan itu 
segera menyebar ke orang lain yang tidak terkait dengan Denominasi. 

Namun, prajurit terbaik dari Order of Virtue tidak bergabung di atmosfir. 

Sebenarnya, mereka tidak bisa. 

Siapapun yang melihat wajah Ho-Gyeong tidak punya pilihan selain berhati-hati. Suasana 
yang tidak nyaman, yang membuat mereka merasa tidak nyaman meski hanya bernapas 
dengan keras, mengikat mereka. 

Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik, Vulcan. 

Dengan senyum menggembirakan, Bellon berkata kepada Vulcan, yang baru saja kembali 
dari meraih kemenangan yang pasti. Dengan pikirannya masih berbelit-belit, Vulcan 
mengangguk ringan dan berjalan menuju tempat Dokgo Hoo berada. Ketika semua orang 



sedang serius, Dokgo Hoo sedang melihat Vulcan saat dia mengunyah dan mengunyah 
popcorn. Wajah Vulcan benar-benar kusut. 

"Ugh! Kamu benar-benar gila, kakak! Aku harus melalui semua masalah itu karena kamu, 
tapi kamu tidak bersyukur sama sekali! " 

"Apa! Dasar bajingan! Beraninya kamu berbicara dengan nada kurang ajar seperti itu 
kepada kakakmu! " 

"Jika Anda tidak bertindak bodoh selama duel saya melawan Ho-Gwang, hidup saya tidak 
akan seperti sekarang!" 

"Apa? Baru kemarin, Anda semua sangat senang dan senang karena Anda dapat naik level 
dengan cepat dan sudah melewati level 350! " 

"Itu hanya salah satu hal yang mengejutkan yang muncul dari semua insiden bencana 
lainnya!" 

"Ya ampun, sepertinya kita harus melakukan duel yang tidak kita dapatkan saat itu." 

Bellon melihat sekilas pada keduanya yang sedang berdebat dan kemudian mengarahkan 
pandangannya ke arah Ho-Gyeong. 

Dia mengeraskan rahangnya cukup untuk menghancurkan giginya. 

Bellon berkata, 

"Tampaknya, untuk duel ini, kemenangan adalah milik kita." 

"..." 

"Seperti yang kau janjikan, kami akan meminum ramuan khusus yang ditemukan di area 
gerbang barat. Apakah Anda keberatan? " 

Ho-Gyeong memelototi Bellon, tapi segera dia menutup matanya. 

Bellon memiliki senyum lebar di wajahnya, dan Ho-Gyeong ingin segera merobek 
mulutnya. 

Dia ingin berperang habis-habisan sekarang, mematahkan tulang bajingan itu dari 
Denominasi dan mengukir hati mereka. 

Seperti bagaimana keadaan di dimensi yang lebih rendah, dia ingin kembali ke masa ketika 
dia adalah kekuatan yang tak terbendung. 

Pada saat itu, suara bisa terdengar dari suatu tempat. 

"Oh, kamu orang tua gila, bagaimana kamu bisa begitu keras kepala?" 



"Itu tidak keras kepala! Ini disebut memiliki grit! Juga, saya tidak pernah berpikir saya 
telah melakukan kesalahan! " 

"Itu tidak... aku salah. Hanya... mulai sekarang, tidak bisakah kamu membunuh amarahmu 
sedikit dan hidup? " 

"Adik kecil, apa yang sangat kamu khawatirkan? Sekarang setelah kita diakui oleh 
Denominasi, kita tidak perlu lagi khawatir tentang melihat dari balik bahu kita. " 

"Ugh ... Mari kita berhenti membicarakannya di sini." 

Mata Ho-Gyeong berbinar dalam sekejap. Dia memelototi sumber suara itu. Seluruh 
tubuhnya gemetar karena amarah. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Vulcan... Dokgo Hoo...!' 

"Ho-Gyeong. Apakah Anda keberatan? Anda benar-benar membutuhkan waktu untuk 
menanggapi. " 

Setelah menyadari niat membunuh Ho-Gyeong, Bellon menatap dengan mata penasaran 
saat dia bertanya. Ho-Gyeong secara singkat mengarahkan pandangannya ke arah Bellon 
dan segera berbalik. Mengikuti pemimpin mereka yang marah, para pejabat dari Ordo 
dengan cepat menghilang. Bellon menerima keheningan Ho-Gyeong sebagai kesepakatan. 
Dia tersenyum lebar dan berkata, 

"Ha ha ha. Kami membayar kembali penghinaan dari tahun lalu dengan bunga. Baiklah. Ayo 
kembali juga! " 

Dengan sorak-sorai, orang-orang dari Denominasi menjawab kata-kata Bellon. Sementara 
itu, berdiri di antara mereka, Vulcan membuat wajah gelisah. 

'Ini mungkin akhir dari semua itu ... Ini mungkin yang terbaik.' 

Ini tidak seperti tidak ada yang mengganggunya, tapi bagaimanapun, Vulcan dan Dokgo 
Hoo sekarang berhasil menempatkan diri mereka di dalam Denominasi. 

Saat dia mencuri popcorn dari Dokgo Hoo, Vulcan berusaha sebaik mungkin untuk berpikir 
positif. 



Chapter 39 
Level Maks Newbie Bab 39 uaaaa! " 

Raungan keras terdengar dari kediaman Ho-Gyeong. Bukan itu saja. Berbagai benda rumah 
tangga berguling-guling di semua tempat dalam pecahan-pecahan, dan bahkan benda besar 
seperti batu dan meja tersapu dan pecah karena aura kekerasan yang ia pancarkan. Lord of 
the Order of Virtue memiliki wajah meringis seperti iblis, dan ledakan amarahnya terus 
berlanjut. 

"Ugh. Ugh. " 

Ho-Gyeong sedikit tenang dan mencoba menarik napas dalam-dalam. Baek-Un, orang yang 
menjadi ajudannya, berkata dengan hati-hati, 

"... Kami terus berpikir mungkin, dan mungkin, tapi kami tidak pernah tahu bahwa 
Denominasi akan mengirimkan Vulcan." "..." "Selain itu, kemampuannya hampir mendekati 
ujung atas Zenith-Rate. Menang mungkin tidak mungkin baginya, tapi aku tidak pernah 
berpikir bahwa Jin-Gwak akan kalah begitu mudah tanpa bisa melakukan perlawanan 
apapun ... " " Diam. Diam." 

Baek-Un menutup mulutnya dengan erat. Ho-Gyeong memejamkan mata untuk mengatur 
kepalanya yang berantakan dengan banyak pikiran. Hal pertama yang dia pikirkan adalah 
keinginannya untuk membunuh Vulcan. 

'Aku ingin membunuh bajingan itu!' 

Itu adalah penghinaan yang luar biasa yang tidak pernah dia derita selama beberapa ratus 
tahun. Dia adalah yang terkuat di Kota Beloong. Dia tidak pernah dipermalukan di depan 
umum secara langsung seperti itu. Juga, karena dia selalu menjaga hubungan baik dengan 
lulusan dalam pelatihan yang muncul sekali dalam seratus tahun, dia tidak mengalami hal-
hal buruk seperti ini terjadi di tempat pertama selama tahun-tahun itu. Karena itu, dia 
bahkan lebih marah dengan situasinya, dan dia menemukan Vulcan dan Dokgo Hoo bahkan 
lebih tak termaafkan. Dia ingin segera pergi dan mengambil nyawa mereka berdua. Dia 
ingin menarik hati mereka dan mematahkan tulang leher mereka. Namun, itu berarti 
perang melawan Denominasi. Itu tidak akan menjadi duel perwakilan demi pertengkaran 
kecil atau kesombongan. Perang skala penuh dapat menyebabkan korban lebih dari seribu. 

'... Itu tidak bagus.' 

Dia ingin mengumpulkan semua anggota Ordo, bertabrakan dengan Denominasi dengan 
sekuat tenaga dan memuaskan amarahnya, tapi itu tidak mungkin. Dia hanya memiliki 
sedikit yang benar-benar setia padanya. Sebagian besar anggota bergabung dengan Ordo 
karena alasan egois atau karena mereka menyerah pada pengaruhnya. Mereka kebanyakan 
bajingan yang hanya berpura-pura mengikuti perintahnya dengan maksud menerima 



ajaran dari Ho-Gyeong. Karena sebagian besar anggotanya seperti itu, dia bertanya-tanya 
apakah dia bisa membuat mereka tetap sejalan jika dia mengusulkan perang habis-habisan. 

'Juga, The Six tidak akan hanya duduk dan menonton itu juga ...' 

Pada tingkat dasar, The Six tampaknya tidak tertarik dengan bisnis penduduk Kota 
Beloong, tetapi sikap lepas tangan mereka tidak sampai mereka mengabaikan perang 
antara dua faksi. Sudah pasti mereka akan datang untuk mencegahnya. Secara keseluruhan, 
ada begitu banyak masalah. Ho-Gyeong berusaha keras untuk menenangkan amarahnya. 

"Kuuu..." 

Tentu tidak mudah. Di dimensi yang lebih rendah, Ho-Gyeong adalah seorang pejuang 
terkemuka yang selalu bertindak sesuai keinginannya. Saat itu, dia tidak pernah peduli 
dengan apa yang dipikirkan orang lain. Bellon menjadi gelisah seperti sebelumnya, dan 
sekarang dia memiliki kera petir bernama Vulcan dan Dokgo Hoo ke dalam campuran 
untuk mengganggunya, kesabarannya mencapai dasar sumur. 

"Tuanku." "... Petugas Senior Lee." 

Ho-Gyeong menenangkan energinya, yang sudah tidak terkendali, dan mendengarkan Lee 
Jung-Yup. Dengan kepala dimiringkan ke bawah, Lee Jung-Yup melanjutkan, 

Aku tahu apa yang benar-benar kamu inginkan. "..." "Mereka membuatmu menderita 
penghinaan yang tidak pernah bisa dibatalkan. Tanpa niat untuk menawarkan permintaan 
maaf, mereka bersekongkol di dalam keamanan Denominasi, dan Vulcan datang ke duel 
proxy dan membunuh Jin-Gwak. Semua ini hanya bisa diartikan sebagai tindakan dengan 
maksud untuk membodohi Anda. Jika kami membiarkan ini, nama baik Anda akan segera 
jatuh ke tanah, dan kekuatan Order bisa perlahan-lahan berkurang. Mengingat situasinya, 
saya yakin hal yang benar untuk dilakukan adalah membunuh mereka berdua. " 

Ho-Gyeong membalikkan tubuhnya dan menghadap Lee Jung-Yup. Lee Jung-Yup telah 
mencapai pertumbuhan yang luar biasa karena pencerahan dari beberapa tahun yang lalu. 
Bahkan sebelum dia mencapai ketinggian seperti itu, Lee Jung-Yup adalah orang yang 
menangkap Ho-Gyeong ketika kecenderungannya untuk mudah gelisah menguasai dirinya. 
Selain itu, Lee Jung-Yup mendapatkan kepercayaannya saat melayani di Ordo dan 
menjalankan tugas sulitnya selama lebih dari seratus tahun. Lee Jung-Yup bukan hanya 
seorang pejuang terkemuka dengan potensi tempur yang luar biasa. Dia juga brilian dan 
pemikir yang cepat. Lee Jung-Yup selalu tahu apa yang diinginkan Ho-Gyeong lebih dari 
siapa pun, dan bahkan tanpa instruksi khusus, dia selalu bertindak demi kepentingan 
terbaik Ordo. Lee Jung-Yup adalah seorang pria yang sangat cakap dan anggota kerajaan 
Ordo yang melayaninya. Mempertimbangkan bahwa Lee Jung-Yup memiliki pemahaman 
yang mendalam tentang pemikiran Ho-Gyeong, dia tidak punya alasan untuk tidak 
menyadari alasan mengapa Ho-Gyeong begitu ragu untuk bertindak. 



Langsung ke poin utama. "Aku akan pergi sendiri ke Battle King." "Apa maksudmu?" "Aku 
akan bernegosiasi dengannya sehingga dia tidak akan keberatan bahkan jika Order 
melenyapkan Vulcan dan Dokgo Hoo." 

Ho-Gyeong menatap Lee Jung-Yup dalam diam. Dengan percakapan yang berkembang 
pesat, Baek-Un, yang hanya berdiri di sana dengan ekspresi kosong di wajahnya, dengan 
cepat menyela, 

"Apa? Jika sesederhana itu, tuan kita tidak akan menderita karena masalah ini sejak awal! 
Ini tidak seperti Battle King yang bodoh. Apa kau benar-benar berpikir dia akan 
mengabaikan mereka dengan mendengar beberapa kata darimu ?! " "Memang benar 
mereka telah menjadi anggota Denominasi, tapi mereka belum mengumpulkan 
kepercayaan. Hubungan antara mereka dan Denominasi tidak solid. Semua itu adalah 
bahwa tidak ada darah jahat antara mereka dan Denominasi. " "Bahkan jika itu adalah ..." 
"Baek-Un." 

Ho-Gyeong memotong kata-kata ajudan dan berkata kepada Lee Jung-Yup. 

"Petugas senior Lee." "Baik tuan ku." "Apakah ada cara tertentu untuk mewujudkannya?" 
"Itu belum pasti. Kemungkinan sukses adalah sekitar lima hingga enam dari sepuluh... 
Namun... " 

Lee Jung-Yup berhenti sejenak. Matanya berbinar. 

"Setidaknya itu mungkin tidak akan membahayakan Order of Virtue." "Hm." 

Ho-Gyeong berpikir keras saat dia mengetuk sarungnya dengan jarinya. Baek-Un 
mengeluarkan keringat dingin di tengah keheningan yang tidak nyaman. Selama sekitar 
satu menit, suara ketukan Ho-Gyeong di sarungnya semakin keras. Ho-Gyeong, dengan 
wajah bermartabat dan tegas, memberi perintah pada Lee Jung-Yup. 

"Perwira senior Lee, pergi dan bernegosiasi dengan Battle King Bellon secara rahasia." "Iya. 
Saya mengerti." Di bibir Lee Jung-Yup, yang masih menundukkan kepalanya, sebuah 
senyuman berlalu sesaat. 

*** 

"Kamu bahkan tidak tertarik untuk naik level, jadi kenapa kamu bersikeras mengikuti kami 
di sini? Untuk apa?" "Hu hu. Kau tak pernah tahu? Sama seperti bidang gerbang selatan, 
mungkin ada lokasi pencarian tersembunyi di bidang gerbang utara. Karena Anda hampir 
tidak tahu apa-apa tentang hal-hal semacam itu, saya akan melihat sekeliling dengan 
cermat untuk menemukannya. " "Tetapi mengapa saya perlu membantu Anda 
menemukannya? Ini menghalangi cara saya berlatih. " "Apa yang kau bicarakan? Anda 
hanya fokus pada pelatihan. Untuk melindungiku, dia yang akan melakukan itu. " 



Jake berkata sambil menatap Dokgo Hoo. Di tangan Dokgo Hoo, ada pedang buster besar 
yang belum pernah dilihat Vulcan sampai hari ini. Dia melihatnya sekilas dengan SISTEM 
dan mengetahui bahwa itu adalah pedang besar 450 tingkat. Dokgo Hoo tersenyum begitu 
lebar hingga ujung bibirnya menggantung di telinganya. Melihat ini, Vulcan berkata kepada 
Jake, 

"Kami berada di Asgard, namun, untuk berpikir bahwa Materialisme masih berfungsi..." 

Jake terkikik. Dia mengetuk punggung Vulcan dan berkata, 

"Kau tak pernah tahu. Jika saya menemukan area pencarian tersembunyi, bukankah itu 
juga hal yang baik untuk Anda? Aku sedikit menghalangi jalanmu, tapi tolong mengerti. " 
"Baiklah, oke." 

Dengan duel proxy selesai, seperti yang dijanjikan oleh Denominasi Perang Suci, Vulcan 
mampu berburu dengan bebas di tempat berburu yang berada di bawah kendali 
Denominasi. Dokgo Hoo tidak ikut ke tempat berburu. Dia mengklaim bahwa berduel 
melawan prajurit Murim adalah pelatihan yang lebih pas baginya daripada mengalahkan 
monster. Vulcan mengira itu bukan menjadi bandit gunung yang tampak seperti orang 
bodoh yang bodoh, tapi dia dengan kasar menerima jawabannya dan pergi berburu 
sendirian. Ketika Vulcan sudah seperti itu selama beberapa waktu, Jake datang untuk 
meminta bantuan. Itu tentang meminta Denominasi untuk memungkinkan dia menjelajahi 
tempat berburu Denominasi. Jake adalah Kelas Tiga yang levelnya bahkan tidak di atas 200, 
dan dia hampir tidak memiliki keterampilan yang berguna terkait dengan pertempuran, 
tetapi Jake memiliki sesuatu yang lain yang menjadi keahliannya. Dalam hal keterampilan 
seperti mencari, mengumpulkan, dan menemukan, jenis yang tidak terkait dengan 
pertempuran, Jake memiliki keahlian yang luar biasa. Ada beberapa kesempatan di mana 
Jake pergi menjelajahi gunung ladang gerbang selatan dengan mempekerjakan seseorang, 
dan kesempatan itu adalah menggunakan keterampilan ini. Sekarang, dengan bantuan 
Vulcan, Jake akan memasuki dan menjelajahi bidang gerbang utara yang berada di bawah 
kendali Denominasi, yang sulit dimasuki dalam keadaan normal. 

"Tapi, aku tidak terlalu dekat dengan Uskup Agung Denominasi. Apa kamu tidak tahu? " 
"Hu hu. Aku tahu itu, tapi, jika tidak terlalu sulit, Bellon akan berusaha berada di sisi 
baikmu. " "Mengapa pria itu mencoba menjadi seperti itu? Sepertinya dia bermaksud untuk 
memberiku pekerjaan lain. " "Betul sekali. Nah, dengan duel proxy yang selesai dan 
berakhir, perdagangan yang berdiri antara Anda dan Bellon sekarang seimbang, jadi 
terserah Anda untuk menerima atau menolak permintaannya, tetapi bagaimanapun, Bellon 
tidak berniat menolak Anda, jadi dia akan menerima bantuan sederhana seperti ini. " "Jika 
kamu menemukan misi tersembunyi, kamu harus segera memberitahuku." "Tentu saja." 
"Apa itu? Apa itu misi tersembunyi? " "Ini masalah yang sebenarnya tidak ada 
hubungannya denganmu." 

Sejak itu, ketiganya berjalan sambil membicarakan hal-hal yang tidak penting. Mereka 
akhirnya mencapai pintu masuk ke gedung Denominasi tempat Battle King Bellon berada. 



Mereka memberitahu Denominasi kunjungan mereka, menunggu sejenak, dan segera, 
mereka pergi untuk berdiri di depan Bellon. 

"Jadi, apakah levelingnya berjalan dengan baik?" "Iya. Aman disana. Saya puas dengan 
perburuan yang terjadi. Terima kasih." "Menanyakan kepada seseorang tentang bagaimana 
kehidupan mereka berjalan bukanlah kepribadian saya. Semua basa-basi ini cukup 
canggung. Mengapa Anda tidak langsung ke poin utama? " 

Mendengar kata-kata Bellon, Vulcan tersenyum. Tidak seperti di masa lalu, Bellon sedang 
berbicara dengan Vulcan dengan nada hormat. 

'Seperti yang dikatakan Tuan Jake, sepertinya dia ingin menjaga hubungan baik dengan 
saya.' 

Ketika Vulcan memperkenalkan Jake ke Bellon, dia bahkan berpikir untuk meminta 
bantuan Bellon pada perburuan massal lainnya seperti selama pelatihannya untuk duel 
proxy ketika dia melihat peluang bagus. Tentu saja, Bellon mengenal Jake. Jake menjelaskan 
tujuannya kepada Bellon dengan kefasihan yang jauh lebih lancar daripada Vulcan, dan 
Bellon menerima permintaan itu tanpa syarat apa pun. 

"Baiklah. Ini tidak seperti kita akan menghabiskan atau merusak sesuatu dalam prosesnya. 
Bahkan jika Anda mencari tempat itu, saya khawatir Anda tidak akan menemukan apa pun. 
Anggota Denominasi kami telah keluar masuk tempat itu berkali-kali, tapi kami belum 
menemukan apapun selain monster di sana. " "Terima kasih telah memperhatikan kami. 
Saya menjelajah hanya karena keingintahuan saya sebagai pedagang. " "Hm ... Kalau begitu, 
tidak apa-apa." 

Jake bertukar pandangan dengan Vulcan saat dia tersenyum. Orang-orang dari Denominasi 
memiliki mata yang bagus, tetapi mereka tidak berspesialisasi dalam pencarian dan 
penggalian seperti Jake yang memiliki keterampilan khusus untuk tugas-tugas itu. Vulcan 
sedang berpikir tentang mungkin dia harus berpura-pura tidak tahu kepada semua orang 
jika Jake menemukan sesuatu selama pencariannya. Sementara Vulcan tenggelam dalam 
pikirannya, dia melihat seseorang bergegas masuk. Sepertinya dia memiliki sesuatu yang 
penting, namun, karena party Vulcan masih setengah asing dengan Denominasi, sepertinya 
pria itu ragu-ragu untuk berbicara dengan mereka yang hadir. 

"Kami akan pergi sekarang." 

Karena Vulcan mendapatkan semua yang dia inginkan, dia segera pergi. Bellon membuat 
beberapa gerakan tangan untuk melepaskan mereka. Ketika mereka meninggalkan 
Denominasi, raut wajah Jake tidak terlihat bagus. Melihat Jake yang tampaknya sedang 
berpikir keras tentang sesuatu, Dokgo Hoo bertanya, 

"Mengapa kamu membuat wajah seolah-olah kamu baru saja mengunyah kotoran?" "Aku 
baru... memikirkan tentang apa yang terjadi beberapa saat yang lalu. Apa yang mungkin 
terjadi sehingga orang ini harus bergegas ke Bellon untuk memberitahunya? " 



Jake memiringkan kepalanya ke samping saat dia melanjutkan, 

"Duel proxy sudah berakhir, dan tidak ada yang bisa menyebabkan insiden lebih lanjut. 
Tentang apa ini ... " " Yah, dia adalah pemimpin faksi, jadi mereka pasti memiliki banyak hal 
yang tidak kita ketahui. " "Ini tidak seperti dia adalah raja suatu negara. Kota ini paling 
banyak hanya berpenduduk sekitar dua puluh ribu jiwa. Apa yang mungkin terjadi di kota 
seperti ini? Bahkan jika itu adalah sesuatu yang besar, itu mungkin tentang Order of 
Virtue... " 

Saat Jake terus menderita karena pikirannya, Dokgo Hoo, yang frustrasi, meletakkan Jake di 
pundaknya. 

"Ah, hei! Kamu! Apa yang kamu lakukan...! " "Adik laki-laki! Aku lelah mendengarnya, jadi 
kenapa kita tidak sampai di sana secepatnya! " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan menggelengkan kepalanya saat dia 
melihat Dokgo Hoo berlari jauh di depan. 

*** 

Sekitar waktu yang sama, ke dalam Kuil Suci tempat Bellon berada, orang asing datang 
berkunjung. Ada Lee Jung-Yup, seorang prajurit Murim yang membawa dua pedang 
melengkung yang membuat kesan, dan Miluwall, salah satu komandan dari Aliansi Pemain. 
Melihat Lee Jung-Yup, yang berdiri tegak dalam diam, dan Miluwall, yang sangat gugup, 
Bellon meringis saat dia melihat mereka satu demi satu. 

"Mereka tidak punya alasan khusus untuk datang ke sini." 

Bellon melewatkan formalitas dan basa-basi dan bertanya pada Lee Jung-Yup. 

"Jadi, pesan seperti apa yang harus disampaikan oleh perwira tinggi dari Ordo? Anda 
bahkan membawa seseorang? " 

Dengan wajah tanpa ekspresi, Lee Jung-Yup memandang Bellon dan berkata, 

"Saya akan sampai pada poin utama. Order of Virtue akan melenyapkan Vulcan dan Dokgo 
Hoo. " 



Chapter 40 
Max Level Newbie Bab 40 Mencari editor! 

"..." "Battle King, kami akan sangat menghargai jika Anda bisa melihat ke arah lain kali ini 
ketika Order of Virtue bergerak." "Kamu gila." 

Raut wajah Bellon tidak sekadar menunjukkan ketidaksenangan. Marah, Bellon berkata 
kepada Lee Jung-Yup, 

"Ini bahkan tidak layak untuk dibicarakan. Pergi dari hadapanku. Saya akan pergi dan 
menemui Ho-Gyeong sendiri untuk mengungkapkan keluhan saya tentang lamaran konyol 
Anda. " 

Meskipun Vulcan dan Dokgo Hoo belum menjadi saudara sejati Denominasi, tetap saja, 
secara resmi, mereka adalah anggota Denominasi sepenuhnya. Mengatakan dia harus 
duduk dan menonton ketika Ordo membunuh Vulcan dan Dokgo Hoo sama dengan 
menggurui Bellon, uskup agung dan Denominasi itu sendiri. Itu adalah proposal yang 
konyol sampai-sampai Bellon bertanya-tanya apakah Ho-Gyeong akhirnya kehilangannya 
karena amarahnya. Bellon tidak punya alasan untuk mendengarkan dengan seksama 
proposal seperti itu dari Ordo. Bellon mengangkat tinjunya dengan maksud untuk secara 
paksa melemparkan Lee Jung-Yup keluar dari kuil. Pada saat itu, dengan tenang, Lee Jung-
Yup membuka mulutnya. 

Vulcan tidak berniat meninggalkan Kota Beloong. "...!" 

Bellon terkejut sampai-sampai intensitas ganasnya menghilang. Bellon bertanya, 

"Apa yang baru saja Anda katakan?" "The Order of Virtue berpikir bahwa Vulcan tidak 
berniat meninggalkan Babak 1." "... Bullcrap!" 

Bellon menyangkal kata-kata Lee Jung-Yup, tetapi fakta bahwa dia sekarang mendengarkan 
berarti benih keraguan baru telah ditanam dan tumbuh di Bellon. Lee Jung-Yup menghela 
napas lega dan meremehkan Bellon. 

'Sungguh sekelompok pengecut yang tak berdaya.' 

"Ini bukanlah teori tanpa dasar. Kami telah melihat banyak orang lain yang menyelesaikan 
Babak 1 dan pergi ke Babak 2 atau alam dewa. Namun, ada perbedaan besar antara orang-
orang itu dan Vulcan. Tidak seperti Vulcan, mereka tidak berusaha untuk meningkatkan 
pengaruh mereka di Kota Beloong. " "Kamu pasti tahu bagaimana meneriakkan 
kebohongan terang-terangan dengan wajah lurus. Kapan Anda mengatakan Vulcan 
mencoba melakukan hal seperti itu? " "Segera setelah dia menyelesaikan pelatihannya di 
bawah Filder, dia membuat Aliansi Pemain bertekuk lutut, dan dia mendapatkan dukungan 



penuh dari Jake. Juga, dia telah berkenalan dan memperdalam persahabatannya dengan 
prajurit Zenith-Rate seperti Horuine dan Ser-Whee yang tidak termasuk faksi mana pun. " 

Lee Jung-Yup dengan cepat memberikan lebih banyak penjelasan. Mendengarkan kata-
katanya, Bellon meragukannya. 

"Apa? Tunggu. Apa maksudmu Vulcan membuat Aliansi Pemain bertekuk lutut? " "Seperti 
yang saya katakan. Anggota Aliansi Pemain sudah menjadi pasukan di bawah komandonya. 
" "Ide yang konyol! Dari apa yang saya pelajari tentang insiden itu, itu adalah Uruo yang 
bertarung melawan Vulcan. " "Itu benar. Namun, pada akhirnya, dia pergi ke bawah sayap 
Vulcan sebagai bawahannya. Ini juga alasan mengapa Vulcan masih tidak membunuh siapa 
pun yang menyerangnya selama insiden itu. " 

Lee Jung-Yup berhenti sejenak dan melanjutkan, 

Vulcan berencana untuk membuat faksi ketiga berdasarkan Pemain. "...!" 

Ekspresi wajah Bellon mengeras. Lee Jung-Yup melanjutkan penjelasannya. 

Dengan gerakan tangannya, Bellon menyuruh Lee Jung-Yup dan Miluwall untuk mundur 
selangkah. Bellon menutup matanya dengan erat. Dia tidak berpikir keras tentang mengapa 
Vulcan ingin tetap di tempat ini. Itu karena alasannya jelas bagi Bellon. 

"Dia tidak percaya diri untuk pergi ke Babak 2, dan mungkin melukai harga dirinya untuk 
memikirkan kembali ke dimensi yang lebih rendah." 

Bellon berpikir tentang bagaimana segala sesuatunya berjalan sejak dia tiba di Kota 
Beloong dan bagaimana dia sampai ke tempat dia sekarang. Sebelum dia datang ke Asgard, 
dia merasa tak terkalahkan dan tak tertandingi di bawah langit, tetapi ketika dia tiba di 
Asgard, begitu banyak pejuang jempolan muncul di hadapannya. Bahkan Bellon putus asa 
seperti yang lainnya. Untungnya, karena dia dilahirkan dengan bakat cemerlang, cukup 
untuk disebut sebagai anak ajaib di antara semua keajaiban, dia bisa menjadi lebih kuat 
dengan kecepatan yang luar biasa, dan dia akhirnya bisa mencapai tempat kedua di 
Peringkat Emas. Selama rentang beberapa ratus tahun, Bellon telah menyaksikan banyak 
keajaiban yang diblokir dan menyerah dari keputusasaan setelah melihat jenius lain yang 
jauh lebih unggul. Berkali-kali, Bellon telah melihat mereka menjadi biasa dan 
menyedihkan. Merupakan kesalahan untuk berpikir Asgard akan berbeda dari dimensi 
yang lebih rendah karena hanya dimensi yang lebih rendah yang terkuat yang 
dikumpulkan di sini. Tingkat Ketiga, Tingkat Kedua, Tingkat Pertama, Tingkat Zenith, dan 
yang ada di puncak piramida, Tingkat Ultra-Zenith ... Meskipun tempat ini hanya 
menampung manusia super di sini, seperti di dimensi yang lebih rendah , status dan kelas 
berdasarkan kemampuan diciptakan secara alami. Manusia super dari dimensi yang lebih 
rendah, yang dulu penuh percaya diri dan bangga, akhirnya menemukan tempat mereka di 
Kota Beloong yang sesuai dengan kemampuan mereka dan bertindak sesuai dengan itu. 
Setelah menyaksikan semuanya di tempat kerja begitu lama, Bellon bahkan tidak pernah 



berpikir untuk pergi ke Babak 2. Di Kota Beloong, dia adalah pria yang memiliki bakat 
cemerlang. 

'Namun, di Babak 2, atau di alam dewa ... Di Babak 2, aku akan diperlakukan seperti Kelas 
Tiga di sini.' 

Setelah menyaksikan beberapa puluh ribu keajaiban jatuh ke dalam keputusasaan dan 
menyerah, ada ketakutan tersendiri yang mengatasi Bellon saat dia memikirkan tentang 
kemungkinan jika dia pergi ke dimensi atas. Ketakutan, bahwa bahkan bakat briliannya 
bisa menjadi tidak biasa di dimensi atas, mengikatnya ke bawah. Meski begitu, dia tidak 
menyukai gagasan untuk kembali ke dimensi yang lebih rendah. Itu karena itu akan seperti 
mengakui sepenuhnya bahwa dia adalah seorang pengecut yang menggigil ketakutan. 
Tentu saja, ada juga fakta bahwa dia harus menyerahkan kehidupan abadi jika dia 
meninggalkan dunia ini. Itu menjadi sebagian besar alasan mengapa dia ragu-ragu untuk 
meninggalkan dunia ini. Karena ketakutannya terhadap dimensi atas, dan karena perasaan 
kalah tentang kembali ke dimensi bawahnya, Bellon adalah eksistensi yang menjadi hantu 
penghuni kota Beloong. Ini adalah diri sejati Battle King Bellon. Seperti itu, dari tempat 
aman yang disebut puncak Kota Beloong, dia menghabiskan hari-harinya menikmati 
menyaksikan para jenius yang baru tiba dihancurkan dan jatuh ke dalam keputusasaan. 
Meskipun Ho-Gyeong, yang menciptakan Order of Virtue sekitar waktu yang sama dengan 
Bellon menciptakan Denominasi, sedikit mengkhawatirkan Bellon, karena dia yakin bahwa 
Ho-Gyeong juga hanyalah seorang pengecut seperti dirinya, kedua faksi tersebut dapat 
hidup berdampingan. tanpa tabrakan serius. 

'Namun, dalam keseimbangan kekuatan yang rumit ini, bagaimana jika sosok baru 
bernama Vulcan memasuki tempat kejadian? Saat ini, dia jelas tidak sekuat saya, tapi 
bagaimana jika dia menggunakan bakat jahatnya dan naik di atas saya? Bagaimana jika dia 
mengubahku menjadi salah satu prajurit terbaik di tempat ini, yang bahkan bukan Babak 2, 
tapi Babak 1? ' 

"Um..." 

Bellon menggeram. Mencari tahu kemungkinan Vulcan memilih untuk menempatkan 
dirinya di Kota Beloong tidak lagi penting. Yang penting adalah fakta bahwa ada 
kemungkinan, meski itu kecil. Bellon harus menjadi yang teratas di dunia ini, dan siapa pun 
yang mengancam posisinya tidak dapat dimaafkan. Juga, satu-satunya kesempatan untuk 
menghilangkan ancaman itu adalah ketika keajaiban luar biasa bernama Vulcan belum 
sepenuhnya matang, yang saat ini terjadi. Bellon membawa Lee Jung-Yup lagi dan bertanya, 

"Anda mungkin tidak datang ke sini hanya dengan dugaan Anda. Apakah Anda punya bukti 
atau saksi? " 

Meskipun begitulah dia mengatakannya, Bellon akan menerima lamaran Lee Jung-Yup 
bahkan jika dia mengajukan alasan yang paling konyol. Bagi Bellon, logika atau bukti pasti 
tidak lagi penting. Ada benih kecemasan yang tertanam jauh di dalam hatinya, dan 
sekarang telah tumbuh. Selama dia bisa diberi alasan untuk melenyapkan Vulcan, tidak 



masalah seberapa buruk alasan itu baginya. Lee Jung-Yup, saat dia tersenyum untuk 
pertama kalinya sejak dia memasuki kuil, memperkenalkan Milwall ke Bellon. 

"Pria ini adalah salah satu komandan di Aliansi Pemain dan juga saksi." 

Bellon mendengarkan testimonial yang Milwall berikan saat Milwall bergetar tak 
terkendali karena ketakutan. Setelah selesai mendengarkan apa yang Milwall katakan, 
Bellon berkata kepada Lee Jung-Yup, 

Denominasi tidak akan mengganggu tindakan Order. 

*** 

LEDAKAN! 

Seekor Hellgoat, seekor monster dengan tubuh manusia dengan kepala kambing, 
mengayunkan tombaknya dengan ayunan besar. Itu menciptakan retakan di tanah dengan 
panjang lebih dari 100 kaki. Menontonnya membuat Vulcan merinding. 

"Ini seperti bencana alam berjalan." 

Itu di ambang kematian, namun masih menunjukkan kekuatan seperti itu. Wajah Vulcan 
mengatakan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Dengan ekspresi seperti itu di 
wajahnya, Vulcan mengincar celah di pertahanan Hellgoat. Karena Hellgoat sudah terluka 
parah akibat serangan sihir, ia tidak mampu merespon serangan Vulcan dengan baik. 
Kepalanya yang terbang dari tubuhnya berguling-guling di tanah, dan kematiannya 
berubah menjadi poin pengalaman Vulcan. 

[Poin Pengalaman Anda Naik.] [Naik Level!] 

"Wow, sulit untuk memiliki hanya dua dari mereka yang datang pada saya sekaligus." 

Vulcan menyeka keringat saat dia mengumpulkan barang-barang itu dan melihat ke arah 
Dokgo Hoo. 

"Adik laki-lakimu dalam bahaya, jadi kenapa kamu hanya menonton?" "Apa yang kau 
bicarakan? Apa yang akan kamu lakukan jika aku meninggalkan sisi Jake untuk datang ke 
sana dan monster lain datang ke Jake? " 

Dokgo Hoo, yang berdiri di samping Jake, keberatan. Vulcan kehilangan kata-kata. Dia 
membuat suara klik dengan mulutnya dan menoleh. 

'Tempat ini pasti memiliki lebih banyak monster daripada tempat lain di bidang gerbang 
utara. Sepertinya saya harus berhati-hati. ' 

Karena Hellgoats kuat, mereka biasanya berkeliaran sendirian. Namun, di tempat ini 
Denominasi diperkenalkan ke Vulcan, terkadang ada kelompok dua atau bahkan tiga. Area 



itu memiliki konsentrasi monster yang tinggi. Itu sempurna untuk berburu monster dalam 
jumlah besar, tapi jika ada tiga atau lebih Hellgoats, bahkan Vulcan bisa terancam terluka, 
jadi dia tidak akan lengah. 

'Pak. Jake datang ke tempat seperti ini. Apakah dia tidak memiliki rasa takut... ' 

Kadang-kadang, Vulcan merasa Jake pemberani seolah-olah dia tidak memiliki keterikatan 
pada nilai hidupnya sendiri. Bahkan sekarang, Jake tidak peduli apakah pertempuran 
sedang terjadi di dekatnya atau tidak. Dia hanya mengamati sebatang pohon. 

'Apakah karena dia hidup terlalu lama atau hanya karena kepribadiannya?' 

Bagi Vulcan, yang bahkan belum berusia tiga puluhan, sulit untuk memahami atau 
membayangkan bagaimana Jake memikirkan hidupnya sendiri. Vulcan mengulurkan 
lengannya lebar-lebar dan melakukan peregangan besar. Itu hanya tentang kapan dia akan 
berjalan menuju tempat Jake dan Dokgo Hoo berada. 

"...!" "Ini adalah!" 

Vulcan dengan cepat bergabung dengan Dokgo Hoo dan Jake dan melihat ke suatu tempat. 

Ada orang yang mendekati kita. "Aku tahu. Kotoran. Sepertinya mereka tidak berasal dari 
Denominasi. " 

Setelah mengeluarkan kata-kata kutukan, Dokgo Hoo menghunus pedangnya. Vulcan juga 
membuat segala macam persiapan untuk bersiap menghadapi situasi berbahaya yang bisa 
segera terjadi, dan kemudian dia dengan cermat memeriksa orang-orang yang mendekat 
dari kejauhan. Hal pertama yang dia perhatikan adalah penampilan mereka, yaitu pakaian 
gaya Murim. Adapun jumlah mereka ada delapan. Vulcan menggunakan SYSTEM dan 
memindainya. Dia bertanya-tanya apakah itu mungkin karena jaraknya yang jauh, tetapi 
untungnya, ada hal-hal yang mengambang di depannya. 

[Pendekar Zenith-Rate Jang-Ho] [481Lv] 

[Pendekar Tingkat Zenith Hwang Bo-Huk] [479Lv] 

... 

[Pendekar Zenith-Rate Lee Jung-Yup] [493Lv] 

'Lee Jung-Yup! Mereka berasal dari Orde Kebajikan! ' 

Vulcan menggertakkan giginya. Hal pertama yang terlintas di benaknya adalah, 'mengapa.' 
Kecuali jika Order bermaksud untuk berperang habis-habisan melawan Denominasi, 
mereka tidak akan datang untuk menyerangnya. 



Namun, ketika Vulcan memikirkannya lebih jauh, tidak masuk akal juga bahwa orang-orang 
dari Ordo berhasil menyusup jauh ke dalam lokasi perburuan yang dikendalikan oleh 
Denominasi. Bukan itu saja. Orang-orang yang mendekat tidak menunjukkan tanda-tanda 
perjuangan di sepanjang jalan. Mereka semua memiliki pakaian dan wajah yang benar-
benar bersih. 

'Itu artinya ... Bellon, bajingan itu ...!' 

Kemarahan yang tak terkendali mengelilingi seluruh tubuh Vulcan. Itu bukan kemarahan 
terhadap Bellon. Itu adalah kemarahan terhadap dirinya sendiri. 

'Aku terlalu percaya diri dengan menganggap Bellon dan Ho-Gyeong tidak akur. Aku telah 
bertindak dengan lengah! ' 

Sejak awal dari semua masalah ini, selama ini, Vulcan telah berurusan dengan hal-hal 
dengan gagasan mengikuti arus, tetapi pada akhirnya, untuk melihat bahwa ini adalah 
hasilnya, perasaan penyesalan menolak untuk meninggalkan pikiran Vulcan. . Dia terus 
berpikir dia seharusnya lebih proaktif. Tidak seperti Vulcan, yang kepalanya dalam 
keadaan kacau balau, Dokgo Hoo tidak punya pikiran di kepalanya. Ada delapan lawan 
yang berada di sekitar levelnya dalam potensi tempur. Perbedaan jumlah sangat sulit. 
Bahkan jika dia fokus pada pertarungan, akan sulit untuk bertahan hidup. 

WOOOONG 

Dari pedang buster raksasa Dokgo Hoo, bilah energi dengan panjang lebih dari 60 kaki 
keluar. Tak puas dengan itu, Dokgo Hoo lebih memfokuskan pikirannya. Saat dia 
memfokuskan energinya, bilah energi yang memanjang secara bertahap dikompresi dan 
menjadi sekitar tujuh kaki panjangnya. Itu melampaui pedang energi biasa. Sekarang 
memiliki jumlah kompresi energi dan kekuatan destruktif yang luar biasa. 

'Aku akan menjatuhkan mereka begitu mereka sampai di sini!' 

Menghadapi delapan prajurit Murim yang mendekat tepat di depannya, Dokgo Hoo selesai 
bersiap-siap untuk menyerang ke depan. Namun, ada orang yang mulai menyerang bahkan 
sebelum Dokgo Hoo. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Lee Jung-Yup dan Jang-Ho, dua prajurit yang 
berada di ujung belakang kelompok, menyergap dan membunuh dua orang yang mendekati 
Vulcan dan Dokgo Hoo. 

"Apa...!? Apakah anda tidak waras?! Petugas senior Lee !! " Apa yang kamu lakukan? 

Ada dua mayat, satu dengan kepala dipotong, dan yang lainnya dengan kepala meledak. 
Orang-orang dari Order of Virtue berteriak kaget. Vulcan dan Dokgo Hoo juga tidak bisa 
menguasai pikiran mereka. Bukan hanya Vulcan, tapi juga Dokgo Hoo, yang baru saja akan 



menyerbu dan melepaskan teknik pedang Raja Harimau, keduanya berdiri diam dengan 
ekspresi kosong di wajah mereka. Lee Jung-Yup berteriak, 

"Sekarang empat lawan empat! Kita harus segera mengakhiri ini dan keluar dari tempat ini! 
" 

Dokgo Hoo secara naluriah menyerbu masuk. Menyaksikan pemandangan berubah 
menjadi kekacauan, Vulcan meremas celah di antara alisnya. 

'Baik. Tidak akan terlambat untuk berpikir keras tentang ini nanti. ' 

Mengelilingi tubuhnya dengan api dan kilat, Vulcan maju ke depan menuju medan perang. 

Di dalam kekacauan itu, pertempuran pembantaian berdarah dimulai. 
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