
Chapter 41 
Max Level Newbie Bab 41 Tidak seperti dugaan awal bahwa ini akan menjadi pertarungan 
yang sulit, pertarungan berakhir terlalu cepat. Itu anti-iklim. Lee Jung-Yup dan Jang Ho, dua 
prajurit dari Ordo mengkhianati kelompok mereka sendiri. Pertarungan itu berakhir bukan 
dengan ledakan tapi dengan rengekan karena para prajurit dari Ordo panik dan tidak bisa 
menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya. Juga, dengan lapangan bermain yang 
disamakan oleh pengkhianatan Lee Jung-Yup dan Jang Ho, ada sedikit perbedaan dalam 
potensi pertempuran secara keseluruhan antara kedua belah pihak. Dengan keunggulan 
luar biasa dalam jumlah yang sekarang hilang, para prajurit Ordo tidak lagi memiliki 
harapan untuk bertahan hidup. 

"Lee Jung-Yup, kamu bajingan!" 

Lee Jung-Yup menebas kepala prajurit terakhir yang menantang sampai akhir. Lee Jung-
Yup sekarang menatap Vulcan. Vulcan juga menghadapi Lee Jung-Yup dengan wajah 
mengeras. Vulcan masih tidak lengah terhadap Lee Jung-Yup. 

"Hanya apa yang kamu rencanakan?" "Rasanya tidak tepat untuk menjelaskannya di sini. 
Pertama, mengapa kita tidak pergi ke tempat lain? " 

Lee Jung-Yup menggunakan teknik energinya dan menghapus semua mayat dan memberi 
Jang Ho isyarat dengan tatapannya. Melihat Lee Jung-Yup dan Jang Ho mulai bergerak 
dengan segera, Dokgo Hoo bertanya, 

"Apa yang akan kamu lakukan?" "... Untuk saat ini, ayo ikuti mereka." "Saya juga ingin 
melakukan itu. Tempat ini tidak lagi aman. " 

Dokgo Hoo meletakkan Jake di pundaknya begitu Jake menyelesaikan kata-katanya. 
Melihat Dokgo Hoo dengan cepat mengikuti Lee Jung-Yup, Vulcan juga mengaktifkan 
bentuk rohnya. 

'Sepertinya dia tidak semudah ini. Sebenarnya, dia menganggap segalanya dengan sangat 
serius sepanjang waktu, bukan? ' 

Setelah beberapa jam perjalanan, rombongan akhirnya sampai di tempat tujuan. Itu adalah 
tempat kosong dengan hampir tidak ada monster atau orang, tetapi ketika Lee Jung-Yup 
mendorong sebuah batu, sebuah jalur bawah tanah, di mana seseorang hampir tidak bisa 
melewatinya, muncul dengan sendirinya. 

"Mari kita bicara setelah kita masuk." 

Saat Vulcan menyaksikan Lee Jung-Yup dan Jang Ho langsung menuju jalur, dia 
melemparkan Api Neraka. Menggunakan cahaya dari Api Neraka, Vulcan secara 
menyeluruh memeriksa jalur bahaya. Setelah itu, dengan tetap waspada, dia dengan hati-



hati memasuki jalan setapak. Begitu dia masuk ke dalam, ruang kosong muncul. Selain 
beberapa kantong tas dan kotak yang tidak diketahui identitasnya, tidak ada apa-apa di 
ruangan itu. Lee Jung-Yup mulai berbicara. 

"Tempat ini tidak diketahui siapa pun, jadi kita bisa mengobrol dengan tenang di sini." 
"Tenang? Hentikan omong kosongnya dan mulailah dengan poin utama. " 

Lee Jung-Yup menggelengkan kepalanya saat dia melihat Dokgo Hoo menggeram. 

"Aku beberapa ratus tahun lebih tua dari kalian berdua, namun kalian tidak menunjukkan 
rasa hormat." "Berhenti bermain-main dengan kata-kata. Saya punya banyak pertanyaan, 
tapi saya akan menanyakan yang ini dulu. " 

Mendengar Vulcan, Lee Jung-Yup mengangguk. 

"Meminta." "Baik Denominasi dan Ordo, apakah mereka memutuskan untuk membuat 
musuh dari kita?" "Betul sekali. Sebagai imbalan atas kompensasi, Bellon setuju untuk 
mengabaikan upaya Order dalam hidup Anda. " "Dengan apa yang telah kau lakukan, itu 
akan sama denganmu dan ini ... Jang Ho mengkhianati Ordo." Itu juga benar. "Tidak peduli 
bagaimana saya memikirkannya, saya tidak mengerti ini. Mungkin tidak ada keuntungan 
yang bisa Anda peroleh dari memihak saya dan Dokgo Hoo. " 

Dengan ekspresi wajahnya mengeras, Vulcan bertanya dengan serius, 

"Jadi kenapa? Apakah Anda punya alasan untuk membantu kami? " 

'Aku juga harus memikirkan kemungkinan perkelahian terjadi di sini.' 

Lee Jung-Yup menghapus ekspresi lembut yang biasa dari wajahnya dan menatap Vulcan. 
Dengan wajah serius, Lee Jung-Yup berkata pada Vulcan, 

Aku berencana untuk membunuh penguasa Orde Kebajikan. "...!" "Dan menurutku kartu 
yang paling cocok untuk itu adalah kamu." 

Seolah-olah Vulcan tidak pernah mengira dia akan mendengar sesuatu seperti itu dari Lee 
Jung-Yup, wajah Vulcan menjadi jenuh karena terkejut. Jake juga terkejut. Namun, dia 
segera mulai bergumam seolah itu masuk akal baginya, 

"Apakah begitu? Kalau begitu, itu menjelaskan alasan mengapa mereka membantu kalian. " 
"Itu menjelaskannya?" "Bisakah Anda bayangkan berapa banyak dendam yang harus dibeli 
Ho-Gyeong selama beberapa ratus tahun terakhir? Bahkan baru-baru ini, terkadang, ada 
upaya pembunuhan atau tantangan untuk duel sampai mati. Masalahnya adalah mereka 
seperti mencoba menghancurkan batu besar dengan telur. " "Orang itu adalah perwira 
senior di Ordo. Seseorang seperti dia tidak punya alasan untuk mengkhianati Ordo, bukan 
begitu? " "Saya tidak tahu tentang hal seperti itu." 

Dengan wajah benar-benar kusut, Vulcan mengajukan pertanyaan kepada Jake, 



"Anggap saja sekarang dia memang ingin membunuh penguasa Ordo. Tetap saja, tidakkah 
menurutmu ini tidak masuk akal? Dia tidak punya alasan untuk mengambil risiko seperti 
itu hanya untuk membantu kita. " "Itu tidak masuk akal bagimu? Kenapa tidak? Jika Anda 
memikirkannya dalam perspektif jangka panjang, Anda dan Dokgo Hoo hanyalah pejuang 
dengan potensi untuk melampaui Ho-Gyeong. " "Menurutmu hanya itu yang dibutuhkan? 
Bahkan jika saya melewati level 550, saya tidak bisa melawan semua Order. " 

Lee Jung-Yup menyela, 

"Apakah kamu ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Murim adalah tentang 
kebanggaan menjadi yang terkuat. Jika seseorang menantang duel untuk menyelesaikan 
dendam, Ho-Gyeong tidak bisa membawa seluruh organisasinya. Jika Anda meneriakkan 
tantangan Anda di depan semua orang di Plaza, dia tidak punya pilihan selain 
menerimanya. " 

Setelah melihat Lee Jung-Yup yang menyela, masih tidak yakin, Vulcan keberatan. 

"Karena akulah yang mendapatkan bantuan darimu, seharusnya aku tidak menjadi orang 
yang mengkritik, tapi rencanamu memiliki terlalu banyak lubang. Pertama-tama, saya 
merasa menggelikan bahwa Anda mengira saya pasti ingin membunuh penguasa Order of 
Virtue. " "Mengapa itu menggelikan? Anda dan Ordo telah sampai pada titik di mana 
koeksistensi tidak mungkin lagi. Bahkan Denominasi mengabaikan upaya Ordo dalam 
hidup Anda. Bagimu, untuk melewati Babak 1 dengan aman, satu-satunya cara adalah 
membunuh penguasa Order of Virtue. " "Baik. Anggap saja begitu, tetapi rencana Anda 
masih terlalu lemah. Pertama-tama, saya merasa aneh bahwa Anda melakukan hal ini 
dengan menghitung 100% pada saya dan Dokgo Hoo. Juga, aku tidak lebih kuat dari Ho-
Gyeong saat ini. Apa yang Anda lakukan sekarang tidak berbeda dengan seseorang yang 
mempertaruhkan seluruh tabungan hidup Anda untuk dua tiket lotre dan berharap 
mendapatkan skor besar. " "..." "Jika aku jadi kamu, aku akan mencoba memihak Bellon dan 
bekerja keras untuk melawan Order, atau, jika itu terlalu sulit, aku akan menunggu sampai 
kesempatan yang lebih pasti datang." "Jika aku melakukannya, kamu pasti sudah mati 
sekarang." "Apa yang saya katakan adalah, saya tidak bisa mempercayai Anda." "Tidak 
masalah jika Anda bisa atau tidak bisa mempercayai saya. Saya sangat puas dengan 
kenyataan bahwa Anda dan Ho-Gyeong adalah musuh. Juga, aku yakin tentang kalian 
berdua sejak lama. " 

Lee Jung-Yup melanjutkan sambil menunjuk ke Vulcan dan Dokgo Hoo, 

"Kalian berdua bukanlah tipe orang yang akan bertahan di Babak 1. Dalam 10 tahun, dan 
terutama kamu, Vulcan, dalam lima tahun, kamu akan tumbuh lebih kuat sampai-sampai 
kamu akan mampu mengalahkan Ho-Gyeong dan Bellon. Itu sesuatu yang tidak bisa saya 
lakukan. " 

Apa yang baru saja dikatakan Lee Jung-Yup adalah ucapan dengan harga dirinya sebagai 
seorang prajurit Murim yang dibuang. Lee Jung-Yup melanjutkan saat dia menghadapi 
Vulcan dan Dokgo Hoo yang menatapnya dengan wajah tidak nyaman, 



"Kamu mungkin tidak tahu banyak hal karena ini bahkan belum setahun sejak kamu keluar 
dari pelatihan di bawah Filder, tapi membunuh Ho-Gyeong dengan mengobarkan perang 
antar faksi tidak mungkin. Baik Bellon dan Ho-Gyeong adalah tipe orang yang sama sekali 
tidak berniat bertarung. Jadi, pada akhirnya, selain menantangnya untuk duel, tidak ada 
jawaban lain. " "..." "Untuk alasan ini, saya berlatih dengan semua yang saya miliki. Saya 
berlatih dengan rajin sampai hampir tidak pernah melepaskan pedang saya, dan saya bisa 
sejauh ini dengan keberuntungan. " 

Setelah mengatakan sejauh ini, Lee Jung-Yup membuat senyum sadar diri. 

"Namun, ini adalah akhir dari batasan saya. Alih-alih berdiri di depan tembok yang tidak 
bisa saya hancurkan tidak peduli berapa kali saya mengalahkannya, terpikir oleh saya 
bahwa akan jauh lebih baik untuk berinvestasi pada kalian berdua yang seperti lotere 
dengan kemungkinan besar yang sangat tinggi. skor. " "Sepertinya kamu lebih percaya 
padaku daripada aku." "Saya telah berjuang untuk hidup di Babak 1 selama beberapa ratus 
tahun. Setidaknya aku bisa tahu apakah seseorang akan menjadi penduduk biasa di Babak 
1 atau cukup berbakat untuk menghancurkan keseimbangan yang mengeras dari tempat 
ini dan bahkan menjadi besar di Babak 2. " "..." "Saya pikir itu adalah berkah bahwa ada 
darah buruk antara kalian berdua dan Ordo. Semua orang yang memiliki dendam terhadap 
Ho-Gyeong, termasuk saya, mempertaruhkan semua yang mereka miliki untuk Anda dan 
Dokgo Hoo. " 

Vulcan melihat sekeliling. Ada Dokgo Hoo dengan ekspresi yang umumnya tidak puas di 
wajahnya yang mengatakan dia tidak menyukai situasi, Jang Ho yang hanya mendengarkan 
kata-kata Lee Jung-Yup tanpa ada perubahan emosi, dan akhirnya Jake yang tampak seperti 
berempati terhadap Lee Kata-kata Jung-Yup. Menyadari tatapan Vulcan, Jake 
menambahkan, 

"Sampai batas tertentu, saya bisa mengerti apa yang dikatakan Lee Jung-Yup. Masuk akal 
bagiku. " "... Um." "Sudah lebih dari tiga tahun sejak kalian berdua datang ke Beloong City, 
jadi kalian mungkin tidak terlalu tahu. Saya dapat mengatakan tanpa syarat apapun bahwa 
tidak mungkin untuk menjatuhkan Bellon atau Ho-Gyeong dengan metode normal. Satu-
satunya kemungkinan adalah meminjam bakat abnormal dari orang-orang seperti kalian, 
lulusan pelatihan, yang mungkin atau mungkin tidak terjadi dalam seratus tahun ... Namun, 
sampai sekarang, orang-orang seperti itu tidak pernah memiliki hubungan yang buruk 
dengan faksi. " "Apakah Anda mengatakan tidak ada lulusan dalam pelatihan yang memiliki 
masalah?" "Setidaknya mereka tidak tertahankan seperti memukul bagian belakang Ho-
Gwang." 

Setelah menghela nafas, Vulcan membawa tangannya ke dahinya dan berpikir keras. 

'Ho-Gyeong, kamu bajingan. Bellon, kamu bajingan kotor. ' 

Dalam benaknya, Vulcan merobeknya menjadi jutaan keping. Sedangkan bagi Dokgo Hoo, 
hanya memikirkan hal itu bukanlah akhir. Dia tanpa henti mencurahkan umpatan dan 
kutukan yang mungkin bisa dimuat di mulut. Bahkan Jang Ho, yang menjaga 



ketenangannya yang tidak terganggu sampai sekarang, meringiskan wajahnya dari semua 
sumpah serapah. Vulcan berkata kepada Lee Jung-Yup, 

"... Jadi, setelah kamu membantu kami, kamu tidak berencana membuat ini seperti yang 
terakhir kali, kan?" "Tentu saja tidak. Dalam situasi ini, saya berada di perahu yang sama 
dengan kalian. Saya berjanji untuk secara aktif memberi Anda dukungan. " "Saya akan 
meminta tiga hal. Pertama, berikan saya tempat berburu yang aman sehingga saya bisa 
tetap tersembunyi dari Ho-Gyeong dan Bellon. " "Untuk itu, saya sudah menyiapkan 
tempat. Saya yakin ini adalah tempat yang sempurna untuk Anda, seorang Pemain. " Kedua, 
buatlah lingkungan politik sedemikian rupa sehingga Ho-Gyeong tidak bisa menghindari 
duel sampai mati. "Kamu tidak tahu prajurit dari Murim kan? Dalam situasi ini, jika dia 
akan menolak duel sampai mati, dia mungkin akan bunuh diri dulu. " "Juga, aku akan 
membutuhkan kedua seni bela dirimu disegel." 

Wajah Lee Jung-Yup dan Jang-Ho mengeras. Adapun Vulcan, memperhatikan wajah 
mereka, mood Vulcan meningkat secara substansial. Hingga saat ini, Vulcan tidak menyukai 
Lee Jung-Yup yang selalu terlihat santai dan penuh percaya diri. Melihatnya panik 
membuat bagian dalam Vulcan merasa segar. 

"Sepertinya kamu tidak percaya padaku?" "Tentu saja tidak. Setelah semua yang terjadi, 
sekarang saya benar-benar tidak bisa mempercayai siapa pun di Kota Beloong. 
Bagaimanapun, jika rencanamu untuk bergantung sepenuhnya pada aku atau Dokgo Hoo 
mulai sekarang, kamu mungkin tidak akan membutuhkan kekuatanmu. Kakak, kamu bisa 
menyegel seni bela diri mereka dengan teknik penekanan titik tekanan, kan? " "Tentu saja. 
Aku akan mengatakan tidak untuk ditusuk dari belakang oleh bajingan yang bahkan aku 
tidak tahu. " 

Melihat Dokgo Hoo, yang sepertinya bisa bangun dan menyegel seni mereka dengan segera, 
Lee Jung-Yup meringis. Namun, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan menerima 
lamaran Vulcan. 

"Baik. Lakukan apa yang kamu mau." "... Aku tidak berpikir kamu akan menerimanya begitu 
saja." "Anggap saja sebagai ekspresi dari keinginan dan niat kami, bahwa kami memberikan 
semua yang kami miliki untuk kalian berdua. Setelah kami memberi kalian berdua tempat 
latihan, akan benar bahwa tidak ada dari kami yang berguna untuk seni bela diri kami. 
Namun..." 

Dengan kekuatan di matanya, Lee Jung-Yup menambahkan, 

"Ini adalah pertaruhan dimana saya juga mempertaruhkan hidup saya sendiri. Saya harap 
Anda akan melakukan yang terbaik untuk mencapai ketinggian baru sehingga Anda pasti 
akan mengakhiri Ho-Gyeong. " "... Aku akan." 

Melihat wajah bertekad Lee Jung-Yup, Vulcan menjawab. 

*** 



Putaran berburu yang dibicarakan Lee Jung-Yup berada tepat di bawah ruang bawah tanah. 
Setelah mereka membersihkan karung tas, ada tangga menuju ke bawah. Ketika mereka 
berjalan sekitar satu menit, di atas perubahan yang terbuat dari tulang, ada portal merah 
goyah yang terlihat mirip dengan apa yang pernah dilihat Vulcan sebelumnya. Seolah-olah 
mereka mencoba bersikeras bahwa tempat itu tidak berbahaya, Lee Jung-Yup dan Jang-Ho, 
yang seni bela diri mereka disegel melalui penekanan titik tekanan, masuk lebih dulu. 
Mengikuti mereka, Vulcan dan yang lainnya memasuki portal. Ada pesan yang muncul. 

[Quest Dihasilkan!] [Quest Tersembunyi -- Kalahkan Muruolla si Death Knight, Monster Bos 
dari Kuburan Bawah Tanah Terkutuk] [Kesulitan -- C + (Asgard Standard)] [Hadiah -- Pilih 
satu dari Skill atau Item] Sendirian Kalahkan Muruolla the Death Knight, penguasa kuburan 
bawah tanah terkutuk yang tersembunyi di bidang gerbang utara Kota Beloong.  Batas 
Level untuk Ruang Bos -- 450Lv (Disarankan 490Lv)  Jika Anda tersapu dan kewalahan oleh 
ilmu pedang mereka yang sangat terampil, Anda hanya bisa bertahan melawan serangan 
mereka sampai Anda kehilangan nyawa. 

Vulcan dan Jake bertukar pandang. Itu adalah pencarian tersembunyi! Karena ada tempat 
khusus di bidang gerbang selatan, tidak aneh jika ada tempat di bidang gerbang utara juga, 
tetapi mereka merasa tidak nyata sekarang setelah mereka menerima quest tersembunyi 
dalam situasi yang tidak pernah mereka antisipasi. 

"Kalian bertingkah lebih terkejut dari yang aku harapkan ketika kalian bahkan tidak tahu 
tempat seperti apa ini?" 

Lee Jung-Yup, yang tidak tahu bahwa Vulcan dan Jake sudah menerima informasi melalui 
pemberitahuan pencarian, mulai menjelaskan, 

"Setelah kamu membuka pintu yang terbuat dari tulang dan masuk, monster yang 
membuat para Pemain gila akan muncul. Kemampuan mereka mungkin berada di tengah-
tengah Zenith-Rate? Akan ada lebih banyak dari mereka saat Anda masuk lebih dalam ke 
tempat itu, jadi Anda akan menyukainya di sini. Sedangkan untuk makanan ... mereka ada 
di karung tas dan peti di atas, jadi jangan khawatir. " "Ptt. Aku benci monster bodoh. " 
"Apakah kamu ingin berduel saja? Dalam hal ini, Anda akan dapat memilikinya jika Anda 
melepaskan penekanan titik tekanan ini. " 

Bertingkah seolah dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Lee Jung-Yup, Dokgo 
Hoo membalikkan tubuhnya. Melihat Vulcan, Dokgo Hoo berkata, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Adik kecil, untuk saat ini, kamu ambil bagian 
dalam untuk dirimu sendiri. Sedangkan untuk saya, saya hanya akan berlatih dengan 
meditasi untuk sementara waktu. " "Baik. Itu pasti terlihat nyaman. Seniman bela diri dapat 
berlatih meskipun mereka hanya memiliki ruangan. " "Apa katamu kau bajingan? Jika saya 
memiliki keberuntungan yang buruk, saya akan berlatih keras untuk apa-apa selama 10 
atau 20 tahun! Kamu adalah bajingan dengan kemampuan curang yang disebut SISTEM, 
namun kamu berani mengatakan hal seperti itu ?! " "Ugh. Setidaknya kalian berdua harus 



melakukan sesuatu. Bagaimana aku bisa terseret dalam semua ini dan akhirnya terjebak di 
sini... " "... Bagaimana kalau bercakap-cakap dengan pria di sana bernama Jang-Ho? " 

Setelah sedikit keributan mereda, Vulcan berdiri di depan gerbang yang terbuat dari tulang 
dan menarik napas dalam-dalam. 

'Alangkah baiknya jika akan ada hal-hal yang bisa aku peroleh seperti saat itu dengan 
tempat pencarian tersembunyi Cheetahmen.' 

Hanya naik level bukanlah bagian yang penting. Vulcan harus mencapai ketinggian baru 
yang akan memungkinkannya mengalahkan Ho-Gyeong yang merupakan musuh kuat yang 
bisa dianggap lebih kuat dari Sarantis. Situasi tersebut mengharuskan Vulcan untuk 
menembus batas. 

"Yah, saya selalu melihat cara alami seperti yang saya lakukan dengan pekerjaan 
mendengus." 

Di Benua Rubel, pelatihan Filder, dan bahkan di Dungeon Terbengkalai, mencapai 
ketinggian baru datang secara alami saat dia berlatih dengan rajin. Banyak yang telah 
berjuang dan berubah menjadi putus asa setelah pencapaian kecil yang tidak proporsional 
dari kerja keras mereka, tetapi Vulcan tidak pernah mengalami seperti itu. 

'Jika saya benar-benar memiliki bakat ... Itu tidak akan berhenti di sini.' 

Tanpa ragu, Vulcan segera membuka gerbang. Menerangi bagian dalam kuburan yang 
dipenuhi aura tak menyenangkan, Vulcan perlahan berjalan menuju sisi yang lebih dalam 
dari tempat itu. 



Chapter 42 
Level Maks Newbie Bab 42 Monster dari Kuburan Bawah Tanah jauh lebih sulit untuk 
dihadapi daripada monster biasa. Monster yang diperangi Vulcan sampai sekarang 
menyerang dia dengan hanya mengandalkan kekuatan atau kecepatan mereka. Dengan 
monster seperti itu, mudah untuk mengalahkan mereka begitu dia mengetahui pola 
serangan mereka. Namun, dua ksatria kerangka di depan mata Vulcan tidak menunjukkan 
celah dalam pertahanan mereka. Menggunakan ilmu pedang mereka yang luar biasa 
sebagai dasar, mereka datang ke Vulcan dari kedua sisi. 

[Ksatria Tengkorak (Mantan Master Pedang)] [461Lv] 

[Prajurit Tengkorak (Mantan Raja Tentara Bayaran)] [455Lv] 

Rasanya seperti berduel melawan Zenith-Rate Warriors. Tentu saja, butuh waktu lebih 
lama untuk berburu, dan juga butuh lebih banyak fokus mental. Ini adalah lawan yang 
bahkan Vulcan tidak bisa dianggap enteng. Karena itu, dia berusaha keras untuk tidak 
bertemu tiga orang atau lebih sekaligus. 

BOOMBABOOM! 

Vulcan melemparkan serangan sihir yang tak terhitung jumlahnya ke arah mereka, tetapi 
kerangka itu menciptakan penghalang dengan pedang mereka untuk memblokir serangan. 
Meskipun rentetan itu tidak berhasil memberikan kerusakan efektif, itu masih cukup untuk 
menghentikan mereka tanpa henti menyerang ke arah Vulcan. Vulcan dengan ringan 
melangkah ke sekitar untuk menghindari kerangka dan menuangkan jumlah serangan sihir 
yang berbeda ke kedua kerangka. Orang yang kurang tertekan oleh serangan itu datang 
lebih dulu ke arah Vulcan. Akhirnya, salah satu kerangka berhasil datang jauh-jauh ke 
depan Vulcan setelah menembus badai serangan sihir. Vulcan menyerbu ke arah kerangka 
saat dia melemparkan Api Neraka. 

LEDAKAN! 

Vulcan melemparkan Api Neraka khusus ini dengan lebih hati-hati daripada yang lain yang 
dia luncurkan. Api Neraka muncul tanpa pemberitahuan, dan kerangka itu, tidak dapat 
menghindari serangan itu, menginjak Api Neraka dan secara serius kehilangan 
keseimbangannya. Pada saat itu, pedang Vulcan jatuh ke kerangka. 

MENDERING! CLANK CLANK CLANK! 

Dengan serangan pedang cepat Vulcan, seluruh area dipenuhi dengan bayangan 
pedangnya. Tengkorak itu memiliki tangan penuh untuk memblokir serangan pedang 
Vulcan. Namun, karena serangan sihir api yang datang di antaranya, ia tidak mampu 
mempertahankan posisi bertarung yang tepat, dan tidak punya pilihan selain jatuh ke 
lantai dengan tengkoraknya patah. Sisanya sangat sederhana. Vulcan mengalahkan omong 



kosong dari kerangka yang tersisa. Dia bisa mendengar suara pemberitahuan melalui 
SISTEM, 

[Poin Pengalaman Naik.] [Naik Level!] 

Fiuh! 

Itu berarti Vulcan sekarang berada di level 400. Sudah enam bulan sejak dia mulai berburu 
di Kuburan Bawah Tanah. Saat itu, Vulcan naik 50 level. Itu bukanlah angka yang buruk. 
Bahkan dalam game biasa, lebih banyak karakter yang dinaikkan levelnya, poin 
pengalaman yang lebih tinggi secara eksponensial diperlukan untuk level selanjutnya. Jika 
kecepatan ini terus meningkat, kecepatan naik level tidak tertinggal jauh dari keadaan di 
Dungeon Terbengkalai. Tampaknya, sebagai ganti monster yang membosankan untuk 
dilawan, mereka memberikan lebih banyak poin pengalaman. 

'Sekarang saya seorang Zenith-Rate... Nah, untuk mengalahkan Ho-Gyeong, minimal, saya 
harus naik ke Ultra-Zenith Rate. Masih..." 

Bukan itu saja. Vulcan harus melakukan yang lebih baik daripada hanya menggantung 
kepalanya di atas ujung awal Tingkat Ultra-Zenith. Dia harus berada pada ketinggian yang 
dapat dengan mudah mengatasi dinding Tingkat Ultra-Zenith. Sayangnya, Vulcan belum 
mencapai ketinggian itu. Karena Vulcan adalah tipe yang paling baik berkembang melalui 
pertarungan nyata, dia pikir dia mungkin mencapai pencerahan dengan cepat karena dia 
memiliki kerangka untuk dilawan, yang merupakan lawan pelatihan yang sangat baik. 
Namun, kenyataannya tidak semudah itu. 

Mengharapkan perubahan substansial hanya dalam waktu setengah tahun adalah tamak. 
Vulcan berpikir bahwa dia seharusnya tidak begitu tidak sabar. Juga, sepertinya dia tidak 
mendapatkan apa-apa. Itu bukanlah pertumbuhan yang cepat yang akan terlihat sekilas 
oleh siapa pun. Tetap saja, ada sesuatu yang dia peroleh yang akan membantunya dalam 
jangka panjang. Vulcan mengingat keadaan tubuhnya ketika dia berada di level 399 dan 
mulai membandingkan status saat ini di level 400. Kesehatan, kekuatan, mana dan 
kekuatan sihirnya sedikit meningkat. Namun, mereka pasti berkembang lebih jauh dari 
sebelumnya, dan dia juga dapat menentukan bahwa ada perubahan halus dalam tubuhnya 
untuk perkembangan tersebut. Di masa lalu, bahkan ketika dia naik level, Vulcan tidak 
benar-benar merasakannya. Dia hanya berpikir, 'Aku menjadi lebih kuat. Kekuatanku lebih 
besar dari sebelumnya, dan kerusakan dari sihirku juga lebih besar, 'dan tidak terlalu 
memikirkan hal lain. Dia tidak tertarik pada perubahan dalam tubuhnya yang dibuat untuk 
perkembangan stat. 

"Sebenarnya, saat itu aku tidak bisa mengetahuinya." 

Namun, sekarang berbeda. Vulcan menjalani pelatihan terstruktur tentang sihir tradisional 
dan mempelajari teori. Sekarang, Vulcan dapat menyadari bahwa tubuhnya membuat 
perubahan halus agar sesuai dengan peningkatan mana dan kekuatan sihir secara paksa. 
Sejak dia menyadari ini, Vulcan telah menyadari perubahan tersebut dan memeriksanya 



sejak itu. Dia telah membuat perbandingan yang ketat dari semuanya untuk status sebelum 
dan sesudah setiap level naik. Setelah mengulangi proses itu berkali-kali, Vulcan 
mendapatkan gambaran kasar tentang arah yang dia tuju. Dengan kata lain, itu berarti dia 
sekarang bisa membuat prediksi ke depan. 

'Pak. Filder atau Beruneru yang lebih tua, ini pasti alasan mengapa mereka memiliki 
harapan yang tinggi untukku. ' 

Menggabungkan SISTEM Pemain dengan bakat penyihir tradisional. Itu adalah keajaiban 
yang hanya mungkin jika seseorang memiliki kedua sifat tersebut. Vulcan telah membuka 
pintu gerbang ke kemungkinan untuk dapat terus mencapai perkembangan lebih lanjut 
tanpa bergantung pada dunia pencerahan tak sadar yang berubah-ubah yang datang 
sesekali di waktu yang tidak terduga. Sebenarnya, pemahaman Vulcan tentang sihir terus 
meningkat. 

[Daftar Keterampilan Pasif]  Penguasaan Pertempuran S  Penguasaan Senjata A  
Penguasaan Pertahanan B  Penguasaan Dodge S 

... 

Penguasaan Api S Penguasaan Petir S Penguasaan Dingin C -> B (Peringkat Naik) 
Penguasaan Necromancy C -> B (Peringkat Naik) 

Elemen dingin dan sihir necromancy adalah yang hampir tidak pernah digunakan Vulcan. 
Tetap saja, melalui pemeriksaan cara kerja sihir internal, pemahaman Vulcan tentang sihir 
meningkat, dan peringkat mereka naik secara alami. 

'Meskipun akan lebih baik jika penguasaan api atau penguasaan petir naik juga ...' 

Namun, itu terlalu serakah. Jika salah satu dari keduanya naik pangkat, Vulcan bertanya-
tanya apakah dia akan melihat memiliki kekuatan yang menyaingi seseorang di level lebih 
dari 600, bahkan mungkin level 700. Tentu saja, tidak ada yang salah tentang dia yang 
memiliki keserakahan yang berlebihan. Sebaliknya, dengan menggunakan keserakahannya 
sebagai dasar, Vulcan berusaha lebih keras dari sebelumnya. Ada kemurkaannya terhadap 
Ho-Gyeong dan Bellon, kerinduan akan dunia asalnya dan keluarganya, dan ambisinya 
untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, yang terjadi jauh di dalam hatinya sebelum dia 
menyadarinya. Ini mengambil peran sebagai kereta tiga kuda yang membawa Vulcan ke 
tempat yang lebih tinggi. 

"Fiuh, waktu pendinginan sudah terisi." 

Vulcan memastikan bahwa pendinginan selama dua jam untuk Super Heated Inferno telah 
terisi penuh. Dengan langkah bersemangat, Vulcan berjalan menuju ujung yang lebih dalam 
dari tempat itu. Dalam keadaan normal, dia bisa melawan dua, atau, jika dia memaksakan 
diri, dia hanya bisa bertarung sampai tiga. Namun, dengan Super Heated Inferno, itu adalah 
cerita yang berbeda. Itu karena, di dalam Super Heated Inferno, jika dia berubah menjadi 



roh api, dia bisa berteleportasi berkali-kali. Dibandingkan dengan Blink, yang 
membutuhkan waktu lama untuk mempersiapkannya, itu adalah perbedaan antara tanah 
dan langit. Jika dia menangani kerangka menggunakan mobilitas superior ini, dia bisa 
melawan enam hingga tujuh dari mereka sekaligus. 

"Saya berharap waktu pendinginannya 30 menit lebih pendek." 

Saat Vulcan bergumam di dalam tentang angan-angannya, dia memprovokasi dan 
mengumpulkan kerangka dan menggunakan Super Heated Inferno. Bagian dalam Kuburan 
Bawah Tanah yang terkutuk dipenuhi dengan panas yang menyengat. 

*** 

CLANK CLANK! BENTROKAN! 

Suara benturan pedang bergema melalui pintu masuk Kuburan Bawah Tanah. Seolah-olah 
mereka telah bertengkar dalam waktu yang lama, Jake bisa melihat Dokgo Hoo dan Lee 
Jung-Yup berkeringat di sekujur tubuh. Tidak terlalu menyenangkan untuk melihat Jake. 
Pada awalnya, dia tanpa berpikir melihat duel mereka dengan kagum, tetapi setelah 
menonton adegan serupa selama lebih dari sebulan, dia muak. Faktanya, bahkan dari awal, 
gerakan mereka terlalu cepat dan tidak dapat diprediksi, membuat mereka sulit untuk 
diikuti atau bahkan diamati dengan sangat baik, dan sekarang, duel mereka seperti saluran 
acak di televisi yang dipilih seseorang untuk ditinggalkan dan ditonton dengan sebuah 
tatapan kosong hanya karena dia sama sekali tidak punya hal lain untuk dilakukan atau 
ditonton. 

"Mari kita akhiri di sini." "... Uuuuuuu. Persetan!" "Ini membuat 31 kemenangan dari 31 
duel? Yah, sepertinya tidak ada artinya melanjutkan duel. " "Diam! Lima hari, tidak, setelah 
dua minggu, aku pasti akan menusuk wajahmu dengan pisau! " "... Prajurit Agung Dokgo 
Hoo, musuh kita adalah Ho-Gyeong. Harap perhatikan apa yang Anda katakan. " "Kamu 
hanyalah kain dari faksi, dan kamu berani ikut campur! Apakah Anda ingin bertanding? " 
Aku akan menolak. 

Dokgo Hoo memelototi Jang-Ho, yang dengan tenang mengkritik Dokgo Hoo. Dokgo Hoo 
menghela nafas dan menyingkirkan pedangnya. Dia jatuh ke tanah dan berkata, 

"Aku seharusnya tidak repot-repot berbicara denganmu. Ini tidak seperti saya sedang 
berbicara dengan patung Buddha. " "..." 

Seperti yang dikatakan Dokgo Hoo, Jang-Ho sangat tanpa emosi dan tanpa ekspresi. Dia 
bukan tipe yang mengungkapkan emosinya. Sampai-sampai membuat orang lain bertanya-
tanya bagaimana mungkin Ho-Gyeong membeli dendam dari seseorang seperti Jang-Ho. 
Dokgo Hoo mencoba semua yang dia bisa untuk memprovokasi pria itu, tapi sia-sia. 
Dengan kewaspadaannya terhadap mereka mereda sampai batas tertentu, sejak sebulan 
yang lalu, Dokgo Hoo melepaskan penekanan titik tekanan mereka dan telah berduel 
melawan Lee Jung-Yup setiap hari. Bahkan di tengah-tengah semua ini, Jang-Ho berdiri di 



sana tanpa sepatah kata pun seperti seorang biksu yang menjalani pelatihan meditasi 
sambil menghadap dinding. Dokgo Hoo menoleh dan menatap Vulcan. Dia bisa melihat 
Vulcan bersiap untuk kembali ke Makam Bawah Tanah. 

"Adik kecil, sebelum kamu pergi, tolong beri aku suntikan sihir air!" 

PSHUUU 

"... Terima kasih telah menggunakan sihirnya, tapi kenapa rasanya sangat tidak 
menyenangkan..." 

Setelah tiba-tiba terkena tumpahan air, Dokgo Hoo berbalik sambil mengeluh. Segera, dia 
memasuki dunia hanya miliknya sendiri. Lee Jung-Yup menatap Dokgo Hoo sekali dan 
menoleh untuk melihat Vulcan. Dia tampak terburu-buru. Dia dengan cepat menghilang ke 
luar gerbang kerangka. 

"Dia tidak sabar meski baru setahun." 

Dokgo Hoo, orang yang tidak membuat satu langkah pun kemajuan, tampaknya memiliki 
banyak keberanian dan waktu luang. Sebaliknya, Vulcan, orang yang telah melihat 
perkembangan yang nyata, terlihat lebih tidak sabar. Lee Jung-Yup tidak dapat memahami 
ini. 

'Dia berada pada ketinggian yang mungkin tidak pernah dicapai orang lain bahkan jika 
mereka menghabiskan seluruh hidup mereka. Untuk berpikir dia menunjukkan tanda-
tanda ketidaksabaran hanya setelah satu tahun ... ' 

Lee Jung-Yup tidak tahu banyak tentang sihir, tetapi dia sangat menyadari fakta bahwa, 
bagi seorang seniman bela diri, ketidaksabaran pasti akan menjadi racun. Dia telah melihat 
tak terhitung banyaknya seniman bela diri yang memaksakan diri untuk mencapai 
ketinggian baru yang tidak dapat mereka capai dengan mudah. Dalam kasus seperti itu, 
mereka jatuh ke dalam godaan untuk mendorong diri mereka sendiri melampaui batas dan 
akhirnya menyebabkan energi mereka mengamuk, membuat mereka secara permanen 
lumpuh karena tidak dapat berlatih seni bela diri selama sisa hidup mereka. Tentu saja, 
Vulcan memiliki bakat yang jauh lebih unggul dari orang-orang seperti itu, dan karena dia 
adalah seorang Player, tipe pejuang yang berbeda dari jenisnya sendiri, situasinya berbeda. 
Namun... 

'Saya harap dia melewati ini dengan hati-hati. Demi balas dendamku... Kamu harus 
melakukannya dengan baik. ' 

Mata Lee Jung-Yup menjadi tenang. 

Sekitar waktu itu, Vulcan, yang pergi ke dalam Kuburan Bawah Tanah, berlari melalui 
koridor dengan cepat. Itu untuk naik level lebih cepat dengan berburu lebih banyak 
kerangka, bahkan jika itu hanya sedikit lebih banyak. Tidak seperti biasanya, di mana dia 



berburu dua sekaligus, atau tiga sekaligus ketika ada banyak, dia menghadapi empat 
kerangka sekaligus. Jika Jake melihat ini, dia akan menghentikan Vulcan bahkan jika dia 
harus menggigit kakinya. Melawan empat kerangka sekaligus adalah hal yang sembrono. 
Namun, Vulcan tidak ragu-ragu. Sebaliknya, dia frustasi dengan dirinya sendiri karena 
tidak mampu menangani mereka berlima sekaligus. 

[Vulcan Penyihir Tingkat Zenith-Rate] [428Lv] 

Jumlah level yang dia peroleh dalam enam bulan terakhir hanya 28. Tidak seperti enam 
bulan pertama sebelum siklus ini, di mana dia naik 50 level, kemajuannya sangat kurang. 
Juga, tingkat pertumbuhan secara bertahap menurun. Tentu saja, Vulcan sangat menyadari 
alasan mengapa tingkat pertumbuhan menurun. Saat dia menghindari serangan tajam dari 
kerangka yang terbang ke arahnya, Vulcan mengerut. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Perbedaan antara levelku dan monster ... 
Sekarang hampir tidak ada!' 

Di masa lalu, ketika dia masih menjadi Kelas Tiga, ada hari-hari di mana dia naik 30 level 
hanya dalam satu hari. Dia adalah Kelas Tiga hanya dalam penampilan. Kekuatan aslinya 
lebih dekat dengan seseorang dengan level 500. Saat itu, Vulcan, yang memiliki 
kemampuan luar biasa untuk seseorang dengan level rendah, dia benar-benar dapat 
menyapu dan mengumpulkan monster dengan level yang lebih tinggi dan mendapatkan 
peningkatan level yang eksplosif. Ada Goblin Dungeon, the Abandoned Dungeon, dan 
setelah itu, ada saat dia bisa naik level dengan kecepatan gila melalui power leveling 
dengan bantuan prajurit Zenith-Rate lainnya di medan gerbang utara. Akhirnya, di tempat 
ini, Kuburan Bawah Tanah Terkutuklah, tempat pencarian tersembunyi lainnya, Vulcan 
telah menghadapi monster dengan level yang jauh lebih tinggi dari dirinya selama ini, dan 
dengan melakukan itu, dia telah berlari dengan kecepatan penuh tanpa pernah 
menggunakan rem. Namun, rentetan itu berakhir sekarang. Sekarang, perbedaan level 
antara monster dan Vulcan telah menyempit secara substansial. Untuk mengharapkan 
peningkatan level eksplosif seperti di masa lalu, situasinya telah berubah terlalu banyak. 
Tentu saja, dengan memeriksa cara kerja teknik dan sihir, Vulcan telah mencapai 
pencerahan kecil tapi mantap dan terus berkembang lebih jauh. Namun, hanya dengan ini, 
dengan tingkat pertumbuhan ini, itu tidak cukup untuk memuaskan Vulcan. 

'Jika saya punya banyak waktu, saya akan puas dengan tarif saat ini, tapi ...' 

Tujuan sejati Vulcan adalah bersatu kembali dengan keluarganya. Membunuh Ho-Gyeong 
hanyalah tujuan sampingan yang harus dia capai untuk sampai ke sana. 

Pada kecepatan naik level yang sangat lambat ini, yang membuat Vulcan merasa seperti dia 
bisa meledak dari kesedihan, jika dia hanya menunggu pencerahan sejati bahwa dia tidak 
tahu kapan itu akan datang, ada kemungkinan dia tidak akan pernah mendapatkannya. 
mencapai target tinggi bahkan setelah sepuluh tahun. 



'Setelah akhir bertahun-tahun yang panjang, setelah mencapai ketinggian, mengalahkan 
omong kosong dan membunuh Ho-Gyeong, setelah menghukum Bellon, setelah memburu 
Sarantis ... Ketika aku kembali ke dunia asal setelah semua itu, bagaimana jika orang tuaku 
semuanya mati? Apa yang akan saya lakukan ketika saya harus menghadapi adik 
perempuan saya, yang akan berusia paruh baya saat itu? ' 

'Bahkan sekarang ... Hampir sepuluh tahun telah berlalu.' 

Vulcan ingin mengatakan tidak untuk penundaan lebih lanjut. Karena itu, Vulcan memilih 
metode yang agak berisiko. Jika level monster terlalu rendah untuk naik level dengan cepat, 
maka dia hanya perlu memburu lebih banyak monster dengan kecepatan yang lebih cepat. 
Tentu saja, Vulcan tidak berada di ketinggian di mana dia bisa dengan mudah berburu 
monster di 460 level. Karena itu, dia meninggalkan kecenderungan berorientasi 
keselamatan yang biasa dan memilih untuk menyudutkan dirinya ke tepi. 



Chapter 43 
Max Level Newbie Bab 43 sebuah, perkirakan, buat aliran pertempuran yang stabil, dan 
dapatkan hasil yang diinginkan. 

Dalam hal pertempuran, Vulcan selalu menyukai persiapan rencana yang 
memungkinkannya melakukan pertempuran dengan cara yang stabil dan aman. 

Itu seperti bagaimana pemain catur yang terampil memimpin lawan yang lebih rendah ke 
arah yang diinginkannya. 

'Dari awal sampai akhir, saya harus melakukannya seperti ini.' 

'Jika saya melakukannya dengan cara ini, saya dapat menetralkannya tanpa mengambil 
risiko apa pun.' 

Vulcan selalu memulai pertempuran dengan pola pikir ini, dan dia menikmati metode 
seperti itu. Dia berbeda dari prajurit kuat lainnya. 

Ketika datang ke pelatihan dan mencoba untuk mencapai ketinggian baru, dia merasa 
berbahaya untuk melalui jenis duel di mana dia harus mempertaruhkan nyawanya. Jadi, 
sebaliknya, dia selalu berada dalam posisi yang aman dan terjaga dengan baik. 

Dia selalu percaya bahwa melakukan itu sudah cukup. 

Bagaimanapun, kerugian tidak akan bisa diterima jika dia berlatih sambil mempertaruhkan 
nyawanya dan benar-benar mati dalam prosesnya. 

Namun... Seperti itu, sembilan tahun telah berlalu, dan dia menghadapi tembok nyata untuk 
pertama kalinya dalam pelatihannya. Sekarang, dia tidak bisa lagi mencapai pertumbuhan 
yang cepat dengan bermain aman dalam pertempuran, jadi, untuk pertama kalinya, Vulcan 
mencoba gaya yang lebih agresif sambil mengambil risiko. 

WHOOOSH! 

Pedang Skeleton Knight naik dari bawah untuk menyerang Vulcan. Biasanya, sambil juga 
mempertimbangkan Skeletons lain yang menyerang ke arahnya, Vulcan akan menjauh 
untuk menghindari mereka. 

Namun, kali ini, Vulcan tidak memperlebar jarak. Sebagai gantinya, dia mengayunkan 
pedangnya ke bawah dan menangkis pedang Skeleton Knight, dan menggunakan reaksi 
dari tabrakan itu, dia mengayunkan pedangnya ke atas dan mendaratkan pukulan yang 
kuat di rahangnya. 

BAAM! 



Tentu saja, itu tidak terlalu lemah hingga akan runtuh dalam satu serangan. 

Itu kehilangan keseimbangan dan sedikit goyah karena shock, tapi hanya itu saja. Tak lama 
kemudian, Ksatria Tengkorak berhasil menguasai dirinya dan bergabung dengan Prajurit 
Tengkorak lainnya untuk membentuk serangan gabungan. 

KAGAGAGANG! BOOMBABOOM! 

Vulcan mendorong dirinya sendiri ke tepi batas dan menuangkan sihir dan teknik pedang. 
Untuk serangan yang tidak bisa dia belokkan menggunakan pedangnya, dia 
menghentikannya menggunakan sihir. Jika dia tidak memiliki kesempatan untuk merapal 
sihir, dia membenturkan pedangnya ke arah mereka dan berhasil melewati bahaya. 

Dia secara aktif menggunakan keterampilan menghindar S-Rank untuk bermanuver 
melewati serangan sebanyak mungkin. Di tengah semua ini, Vulcan tidak pernah mundur 
selangkah pun. 

Meskipun dia bisa melawan mereka dari posisi yang jauh lebih aman dengan mundur 
beberapa langkah, dia tidak melakukannya. 

Dia tidak bisa membiarkan waktu terbuang percuma untuk melakukannya. 

SLASH SLASH 

Vulcan mengalami luka dan darah di sekujur tubuhnya. 

Namun, tidak seperti bagaimana dia melakukannya secara pasif, dia mampu membunuh 
kerangka dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. 

Untuk melanjutkan ke target berikutnya, Vulcan dengan cepat menggunakan skill. 

Setiap kali dia kehilangan fokus dan sedikit lengah, serangan mematikan yang cukup dekat 
untuk merenggut nyawanya datang untuk mengancamnya. 

Namun, berkat armor berkualitas tinggi Jake dan teknik Tubuh Besi Vulcan, Vulcan bisa 
terhindar dari cedera serius. Tentu saja, ramuan khusus juga memainkan perannya. 

Seperti prajurit berserker, Vulcan terjun ke medan perang tanpa terlalu memperhatikan 
keselamatannya sendiri. 

*** 

Satu tahun lagi berlalu. 

Sekarang, level Vulcan adalah 465. Dalam satu tahun, dia naik 37 level. Bagi Pemain lain, itu 
adalah pertumbuhan yang sangat cepat, tapi tidak memuaskan Vulcan. 



Apalagi, sekarang level Vulcan lebih tinggi dari monster di kuburan. 

Bahkan ketika Vulcan mengalahkan Muruolla untuk pertama kalinya setelah beberapa 
lusin panggilan dekat dengan kematian, Vulcan mengetahui bahwa bahkan pencarian 
tersembunyi dapat memberinya hadiah sampah. 

Untuk berjaga-jaga, Vulcan mengalahkan Muruolla untuk kedua kalinya, berharap 
mendapat hadiah yang lebih baik, tetapi sekali lagi, itu hanya memberinya barang normal. 

Sejak itu, Vulcan bahkan tidak repot-repot melihat ke arah ruang bos. Sebagai gantinya, dia 
fokus untuk membunuh monster lain. 

SUARA MENDESING. MENDERING! PUK! 

Vulcan sekarang benar-benar terbiasa dengan gaya bertarungnya yang ofensif. 

Dia menyerang, menyerang, dan menghindari hanya yang paling berbahaya dan 
menyerang lagi. 

Ketika sampai pada serangan monster yang bisa dia tahan, dia memilih untuk 
menyentakkan matanya sekali dan menerimanya. Sebagai imbalannya, dia menggunakan 
kesempatan yang dia peroleh darinya. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, dia 
memasukkan kerusakan maksimum yang bisa dia berikan pada monster itu. 

Vulcan tidak ingin mundur selangkah. Sebaliknya, dia memilih untuk menjadi agresif dan 
secepat mungkin dalam tindakan ofensifnya. Idenya adalah untuk menggigit cukup keras 
untuk menimbulkan rasa takut pada lawan. 

'Yah, karena orang-orang ini adalah undead, sepertinya tidak berpengaruh pada mereka 
secara khusus, tapi ...' 

Sudah setahun sejak Vulcan meninggalkan gaya bertarungnya yang aman dan berubah 
menjadi gaya naluriah dan sembrono, dan dia memperoleh pencapaian dalam 
keterampilan pasif. 

Peringkat teknik Tubuh Besi naik dari B ke A. 

Itu adalah pencapaian yang tidak akan mungkin terjadi dengan gaya bertarung masa 
lalunya, di mana dia biasanya berlari menghindari serangan dan mengayunkan pedangnya 
hanya pada kesempatan tertentu yang dia buat dengan sihirnya yang menciptakan celah di 
pertahanan lawan. 

Itu bukanlah perkembangan yang besar, tetapi Vulcan cukup puas dengan 
pertumbuhannya. 

Juga, ada satu hal lain yang membuat Vulcan bersemangat. 



'Gerakanku menggunakan Kekuatan Dewa Petir adalah ... semakin cepat!' 

Ketika Vulcan meninggalkan pertarungan gaya out-boxer dan beralih ke fokus pada 
pertarungan jarak dekat, pada awalnya, itu pasti sulit untuk bertukar serangan pedang 
dengan kerangka. Namun, dia secara bertahap terbiasa dengan pertarungan jarak dekat, 
dan ketika dia mulai menemukan serangan lebih mudah daripada menghindar, banyak hal 
berubah. 

Jumlah kasus Vulcan yang perlu dipertahankan sama sekali telah berkurang secara 
signifikan. 

Di masa lalu, sering kali, Vulcan kewalahan dengan jumlah mereka, dan dia tidak punya 
pilihan selain terpojok dan menerima pukulan sebelum dia bisa memulai tindakan 
ofensifnya. 

"Tapi sekarang, aku hampir tidak pernah melakukannya seperti itu lagi." 

Anehnya, Kekuatan Dewa Petir jauh lebih efektif dalam gerakan ofensif. Rasanya seperti dia 
meminjam dari ketidaksabaran Dewa Petir. Setiap kali dia secara aktif berusaha untuk 
mendorong lawan untuk memberikan kerusakan, Dewa Petir memungkinkan dia untuk 
meminjam kekuatan yang lebih besar. 

Setelah menyadari ini entah bagaimana, Vulcan mulai melepaskan pertahanan, dan 
sebaliknya dia mengubah gayanya untuk fokus pada serangan. Sekarang, dia benar-benar 
bisa melihat kerangka kewalahan oleh serangannya. 

Situasinya benar-benar sesuai dengan pepatah lama, 'pertahanan terbaik adalah 
penyerangan.' 

"Huuuu." 

Vulcan menyelesaikan pertempuran lain melawan kerangka. Alih-alih melompat ke 
pertempuran berikutnya, dia memikirkan masa lalu. Dia hampir bisa mendengar suara 
Bereneru yang memarahinya. 

'Dasar bajingan! Anda jelas pemarah dan berdarah panas. Kamu adalah pasangan yang 
cocok dengan elemen sihir api dan petir yang cenderung melakukan apapun yang mereka 
inginkan, jadi mengapa kamu selalu begitu fokus untuk mengelak di semua tempat dan 
bertahan? ' 

'Apa yang kau bicarakan? Tidak ada yang sopan dan pengertian seperti saya. ' 

'Kamu masih menggonggong omong kosong seperti anjing kampung ... Kepribadian 
bawaanmu tidak tahan! Sudah jelas dari fakta bahwa kamu tidak bisa menggunakan sihir 
berbasis elemen tanah atau air! ' 



"Bukankah itu seperti asumsi berdasarkan tipe darah? Ketika saya berada di Benua Rubel, 
bahkan orang-orang yang pemarah belajar sihir elemen air. Ada banyak orang seperti itu. ' 

'Karena itulah para bajingan itu memiliki kemampuan kelas rendah... Ck. Ck. Sepertinya 
Anda tidak akan mendapatkannya apa pun yang terjadi saat ini. Nanti, ketika Anda benar-
benar memahami apa yang saya katakan hari ini, jangan lewatkan kesempatan itu! ' 

"Lakukan apapun yang mereka inginkan... ofensif... berdarah panas..." 

Hari ini khususnya, Vulcan merasa bahwa kata-kata Beruneru benar-benar menyentuh inti 
permasalahan. Saat dia memikirkannya lagi, dia menyadari ada waktu lain seperti ini. 

"Apakah saat aku melakukan pekerjaan kasar di bawah Mr. Filder untuk berlatih menjadi 
ahli?" 

Dia tidak dapat mengingat dengan tepat apa yang terjadi, tetapi begitu dia melepaskan 
sesuatu yang menghambatnya, dia bisa bergerak lebih cepat. Dia ingat kesan umum 
tentang sesuatu seperti itu yang terjadi. 

Saat itu, dia tidak bisa menguasai kepalanya karena The Six datang tiba-tiba. Sekarang dia 
memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa seperti dia bisa mengerti. 

Dia sekarang mengerti bahwa sikap yang dia miliki pada saat itu adalah petunjuk penting 
untuk arah yang harus dia ambil sebagai penyihir selama sisa hidupnya. 

"Sekarang setelah saya menyadarinya, saya harus mempraktikkannya." 

PAZIZIZIK 

Vulcan dengan cepat meminum ramuan itu dan mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir dengan 
kekuatan penuh. 

'Selama satu tahun ke depan... Ayo hidup seperti Dokgo Hoo!' 

Vulcan memutuskan untuk mencoba pelatihan berbahaya. Dia menyerbu menuju ujung 
kuburan yang lebih dalam. 

*** 

Sebulan berlalu. 

Levelnya sudah di 469. Jika dia naik satu level lagi, dia akan bisa menggunakan senjata 
legendaris, Heavenly Lightning Blade. 

Namun, Vulcan saat ini melupakan fakta ini. Benar-benar fokus dalam pertempuran, dia 
menghancurkan kerangka dengan kecepatan yang luar biasa. 



BAAM! KADUDUDURUK. 

Ksatria Tengkorak dan Prajurit bahkan tidak berani berpikir untuk menyerang Vulcan. 
Dipenuhi oleh serangan yang sangat cepat yang ditujukan pada mereka, kerangka itu nyaris 
tidak berhasil mempertahankan diri. 

Dengan hanya lima Tengkorak, mereka sangat kekurangan kekuatan untuk menyudutkan 
Vulcan. 

"KUUUAAAA!" 

Sangat bersemangat, Vulcan berulang kali menghancurkan kerangka dan menyerang ke 
depan. Dia tidak bisa dihentikan. Tak lama kemudian, semua kerangka hancur, dan satu-
satunya hal yang tersisa di depan pandangannya adalah gerbang batu dengan mata tak 
menyenangkan bersarang di atasnya. 

Jika seperti hari lainnya, dia akan mengabaikan gerbang dan kembali ke pintu masuk 
Kuburan Bawah Tanah, tapi kali ini, dia tidak mau. 

'Kamu bajingan yang terus memberikan barang sampah!' 

Menuju bola mata yang melihat ke sekeliling, Vulcan dengan kuat mengepalkan tangan 
kirinya. 

PUK! LABU. 

Setelah bola matanya meledak, Vulcan bahkan tidak meliriknya. Sebaliknya, dia langsung 
masuk ke ruang bos. Menuju Vulcan, Muruolla sang Death Knight berkata, 

-- Kutukan ... kuno ... 

"Oh, diam saja!" 

BAAM! 

Oleh serangan kereta berat Vulcan, tubuh Muruolla goyah. 

Bukan itu saja. Mengikuti di belakang punggung Vulcan, beberapa lusin sihir petir dan api 
datang untuk menyerang Muruolla. 

BOOMBABABABOOM! KUAKUAKUA! 

Muruolla, yang terjepit dalam sekejap, berkata kepada Vulcan, 

-- Kamu... kerdil... kamu harus mendengarkan... sampai akhir ketika... seseorang 
berbicara....! Kamu hanyalah seorang kerdil yang darah di kepalanya sejak lahir... bahkan 
belum kering...! 



Vulcan tidak peduli tentang apa yang dikatakannya. Dia meraih dan memukulnya dengan 
baik. 

Serangan Dewa Petir diaktifkan secara tidak sadar dan membelai seluruh pelindung tubuh 
Muruolla, dan ada serangan sihir yang dituangkan padanya. 

Dengan suara retak, pelindung Muruolla jatuh. 

Kerangka berwarna perak yang terlihat lebih kuat dari armor yang jatuh menunggu Vulcan. 
Dengan pertarungan yang akhirnya memasuki tahap kedua, Death Knight memanggil 
pedang raksasa. 

WOOONG 

Jiwa bertahan di sekitar pedang dan meratap. Pedang raksasa itu adalah pencuri jiwa yang 
menyerap ketahanan kesehatan lawan pada setiap serangan. Untuk mengganti kerusakan 
yang dideritanya sampai saat ini, Muruolla mencengkeram pedang itu dengan seluruh 
kekuatannya. 

-- Mati...! 

Vulcan menguasai dirinya saat dia melihat monster di depannya memancarkan aura tidak 
menyenangkan. Juga, dia berpikir terlalu buruk bahwa momennya dipotong pendek, 

'Betapa disesalkan. Sedikit lebih lama, dan saya pasti bisa tumbuh satu langkah lagi. ' 

Berpikir tentang bagaimana dia bisa menyerang Muruolla tanpa menghalangi jalannya dan 
bagaimana dia bisa menghasilkan sihir yang lebih kuat dan lebih cepat dari biasanya, dia 
tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya. 

Namun, momen itu telah berlalu. 

Vulcan memberikan kekuatan pada ujung kakinya untuk menghindari pedang raksasa itu 
turun menuju kepalanya. 

'Sebenarnya, tunggu.' 

Vulcan hendak mundur dan menghindari pedang, tapi dia menghentikan tubuhnya. Itu 
adalah saat yang kritis dan berbahaya, tetapi untuk beberapa alasan, bagi Vulcan, rasanya 
waktu berlalu seratus kali lebih lambat. 

Saat dia melihat pedang raksasa Muruolla yang perlahan mendekat, Vulcan memikirkan 
satu hal yang disadari karena dia telah memburu kerangka selama sebulan terakhir tanpa 
ada yang menghalangi jalannya. 

Itu kekanak-kanakan, tapi sikap yang paling mirip dengan sihir petir dan api adalah, 



'Beri pukulan sebelum dipukuli, dan bunuh sebelum dibunuh!' 

Itu benar-benar wa yang sangat mirip Dokgo Hoo 

Anda berpikir, tetapi Vulcan akhirnya mengakui bahwa bahkan di dalam dirinya, ada sisi 
yang bodoh dan seperti gunung berapi. Dia juga menyadari bahwa kecenderungan dalam 
dirinya ini membawanya ke dunia baru. Dengan pengakuan itu, dia berpikir tentang apa 
yang akan menjadi langkah yang benar sekarang karena dia menghadapi lawan yang kuat 
seperti ini. 

'Haruskah saya mundur sejenak untuk menghindari bahaya? Atau haruskah saya 
memukulnya sebelum bisa menyerang saya? Tentu saja ... yang terakhir! ' 

Vulcan memutuskan untuk menyerang Muruolla. 

Tentu saja, tidak mudah mengabaikan pedang raksasa menakutkan yang jatuh ke 
kepalanya. Rencananya tidak akan mudah untuk dicoba bahkan tanpa berada di puncak 
kekuatan ofensifnya, yang mungkin beberapa saat yang lalu dari berada di tengah 
kekacauan. 

Namun, Vulcan memiliki keterampilan yang bisa membuatnya sangat bersemangat. 

'Transformasi Binatang!' 

Dalam sekejap, kekuatan fisik, gerakan, dan kecepatan serangannya meningkat dengan 
margin yang besar. Vulcan dengan kasar menunjukkan cakarnya. Dia tidak bisa memegang 
pedang, tapi itu tidak relevan. 

Dari semua serangan yang ditunjukkan Vulcan hingga saat ini, ini adalah yang tercepat dari 
semuanya. 

Sebelum pedang pencuri jiwa Muruolla bisa mencapai kepala Vulcan, serangan Vulcan 
mencapai perut Muruolla. 

KUAKUAKUAKUAKANG! 

Muruolla terpental saat diseret ke lantai dan membuatnya retak seperti kue. Namun, 
Vulcan tidak memiliki kesempatan untuk memikirkan bagaimana Muruolla meninggal. 

[Poin Pengalaman Naik.] [Naik Level!] 

[Vulcan Penyihir Tingkat Zenith-Rate] [470Lv] 

Dengan peningkatan poin pengalaman, dan dengan pembatasan pada senjata legendaris, 
yang ingin dia gunakan untuk waktu yang lama, akhirnya terbuka, rasa pencapaian yang 
diperoleh dengan susah payah mengelilingi seluruh tubuh Vulcan. 



Selain itu, ada juga naluri destruktif dan kegembiraan dari Transformasi Binatang, dan 
menambahkan Kekuatan Dewa Petir ke dalam campuran, perasaan pergolakan yang luar 
biasa datang ke Vulcan. 

"..." 

Vulcan seperti itu sesaat. Ketika Transformasi Binatang berakhir, dia sangat berharap itu 
bisa berlanjut. Ketika dia dalam keadaan gembira, dia mendekati sifat sebenarnya dari 
elemen petir dan api. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Pada saat itu, seperti orang yang kesurupan, 
Vulcan membuka inventaris dan meraih senjata legendaris yang memancarkan cahaya suci, 
Pedang Petir Surgawi. 

"Ah...!" 

Dengan opsi pisau, peningkatan 20% dalam efisiensi pelatihan elemen petir, sisa-sisa 
pencerahan yang belum meninggalkan Vulcan dari saat bersinergi dengan peningkatan 
statistik Pedang Petir Surgawi. 

Peningkatan statistiknya yang kuat mengisi langkah terakhir yang kurang dalam 
pencerahan Vulcan, dan itu membawanya ke dunia baru. 

[Peringkat Penguasaan Petir Naik dari S ke SS.] 

"Huuuu." 

Vulcan menarik napas dalam-dalam. Sekarang dia telah menjadi prajurit yang kuat yang 
tidak bisa lagi ditahan dalam Babak 1. 

Bunga api keemasan yang menyilaukan mengelilingi seluruh tubuhnya. 



Chapter 44 
Level Maks Newbie Bab 44 Seperti biasa, untuk memulihkan energi internal mereka, Lee 
Jung-Yup dan Dokgo Hoo melakukan meditasi melalui pernapasan lambat untuk 
mengarahkan energi internal melalui aliran darah. Ada Jang-Ho berdiri di samping dua pria 
itu duduk dalam posisi lotus. Tempat ini tersembunyi dengan baik, dan kecil 
kemungkinannya mereka akan ditemukan, tapi untuk berjaga-jaga, dia menjaga mereka. Itu 
menunjukkan betapa kuno dan teliti dia. 

"...!" 

Jang-Ho, yang berjaga-jaga dan waspada terhadap lingkungan sekitar, mendengar sesuatu 
yang tidak biasa. Itu adalah suara langkah kaki Vulcan saat dia berjalan menuju mereka 
dari dalam Kuburan Bawah Tanah. Juga, ada keberadaan eksistensi perkasa yang merobek 
udara. 

LEDAKAN! 

Gerbang di pintu masuk kuburan meledak dengan kekuatan yang sangat kuat. Beberapa 
potongan tulang terbang dengan kecepatan tinggi seolah ada claymore yang meledak. 
Terkejut, Jang-Ho mengangkat dan mengayunkan tinjunya. 

WOONG 

Gelombang energi tingkat besar dicurahkan dan melindungi Dokgo Hoo, Lee Jung-Yup dan 
Jake dari pecahan. Suara gelombang kejut yang keras mengguncang gua bawah tanah, dan 
pecahan batu jatuh dari langit-langit. Jang-Ho menciptakan hembusan angin dengan 
tinjunya untuk membersihkan garis pandang dan memastikan orang yang bertanggung 
jawab atas semua ini. Namun, Jang-Ho hanya bisa melihat sisi belakang pria itu. Tak lama 
kemudian, pria itu sudah berlari keluar dari area quest. Saat Jang-Ho menyaksikan ini, dia 
bergumam, 

Vulcan...! 

Menyadari kilat keemasannya mengelilingi tubuh, kecepatan luar biasa di mana orang lain 
bahkan tidak dapat merespons dengan baik, dan terlebih lagi, aura terkuat yang dapat 
dirasakan secara alami bahkan dari pandangan sekilas ke punggungnya, Jang-Ho 
menyadari bahwa, 

'Vulcan, kamu menerobos tembok!' 

Jang-Ho secara naluriah menyadari bahwa Vulcan membuat lompatan besar menuju 
tempat baru. Dia dengan hampa menatap ke arah di mana Vulcan baru saja pergi, tetapi dia 
dengan cepat menguasai pikirannya. 

"Aku tidak boleh membiarkan dia pergi ke sana sendirian." 



Dia pasti lebih kuat. Sebelum ini, Jang-Ho berpikir Vulcan sekuat dirinya atau sedikit lebih 
kuat. Sekarang, Jang-Ho bahkan tidak bisa mengukur seberapa kuat Vulcan. Dia 
membayangkan bahwa Vulcan pasti penuh percaya diri dan telah bergegas ke permukaan 
karena Vulcan hampir yakin akan kemenangannya melawan Ho-Gyeong dalam duel sampai 
mati, sekitar sembilan dari sepuluh peluang sukses. Namun, meski begitu, tidak baik 
membiarkan dia menyerang sendiri seperti babi hutan yang diprovokasi oleh panah nyaris 
meleset. 

'Jika, dengan nasib buruk, dia bertemu dengan anggota Ordo sebelum dia bisa sampai ke 
Ho-Gyeong...' 

Sebelum dia bisa menantang Ho-Gyeong untuk duel sampai mati, dia bisa mati karena 
serangan gabungan mereka. Tidak peduli seberapa kuat Vulcan, Order tetaplah organisasi 
dengan banyak Zenith-Warriors diantara barisannya. Jika Vulcan akan memamerkan tinggi 
badannya kepada semua orang, tidak akan terlambat untuk melakukannya setelah kembali 
ke kota dengan selamat bersama Dokgo Hoo dan Lee Jung-Yup. 

"T... Orang itu, kenapa dia bertingkah seperti itu!" 

Tampaknya Jake memikirkan hal yang sama. Dia mengernyitkan wajahnya dan menunjuk 
ke arah tujuan Vulcan. 

"Betulkah. Jika dia mencapai sesuatu, dia harus tenang dulu dan menjelaskannya kepada 
kami. Dia harus meluangkan waktu untuk membuat rencana dengan kita dan sebagainya! 
Juga, mengapa dia berlari secepat itu? Untuk apa? Kita tinggal membuka portal dan 
bergerak! " 

Jang-Ho memikirkan hal yang sama. Vulcan yang mereka kenal adalah orang metodologis 
yang selalu memiliki banyak pemikiran di benaknya dan membuat gerakan setelah 
pertimbangan yang cermat. Langkah gegabah oleh Vulcan barusan benar-benar berbeda 
dari Vulcan sebelumnya. Menonton Vulcan berakting seperti Dokgo Hoo, Jang-Ho juga 
memiringkan kepalanya ke samping dengan heran. 

"Untuk saat ini, ayo pergi ke kota setelah Lee Jung-Yup dan Dokgo Hoo menyelesaikan 
meditasi siklus energi mereka. Mereka mungkin akan menyelesaikannya dalam lima belas 
menit berikutnya. " "Ugh... Kita harus. Saya harap tidak ada hal buruk yang terjadi pada 
Vulcan untuk sementara waktu. " 

Jang-Ho benar-benar berharap ketika dia melihat gerbang Kuburan Bawah Tanah yang 
dihancurkan Vulcan. 

"Kuharap dia jauh lebih kuat dari yang pernah kubayangkan." 

Sementara itu, Vulcan sama sekali tidak mengkhawatirkan apapun. Kurangnya 
kekhawatirannya sampai pada titik itu membuat kekhawatiran Jake dan Jang-Ho terlihat 



konyol. Vulcan hanya fokus untuk mencapai Kota Beloong secepat yang dia bisa. Dengan 
semua kekuatannya, dia menyerang ke depan. 

KUWA KUWA KUWA KUWA 

Banyak Hellgoats di lapangan gerbang utara bergegas menuju Vulcan untuk menyerangnya, 
tapi itu tidak berguna. Sebelum mereka bisa mendekat, Vulcan menghilang dengan 
kecepatan luar biasa. Dalam kekecewaan, Hellgoats mengeluarkan suara tangisan seperti 
kambing, menggaruk kepala mereka, dan kembali ke tempatnya. Hanya itu yang bisa 
mereka lakukan. Secara harfiah, Vulcan sedang berlari melewati lapangan tanpa ada yang 
menghalangi jalannya. Vulcan telah menjadi seperti aliran petir. Dia melihat senyum di 
wajahnya. 

'Ini terasa menggembirakan!' 

Dia merasa sangat ringan sehingga dia bertanya-tanya apakah dia bisa terbang. Semua hal 
yang telah mengikatnya sampai saat ini terasa sepele sekarang. Hingga saat ini, Vulcan 
telah mencoba melakukan berbagai hal dengan hati-hati dengan rencana dan menghindari 
risiko atau bahaya. Dia juga bersedia mengikuti situasi politik untuk tujuan itu. Sekarang, 
dia hampir merasa bodoh karena telah hidup begitu lama dengan berpikir seperti itu. 

'Aku bahkan tidak terlalu pintar untuk memulai. Saya bertanya-tanya mengapa saya 
menjalani hidup saya seperti itu? ' 

Dia ingin menjadi lebih kuat dengan mantap dalam batas-batas keamanan. Meskipun dia 
tahu bahwa otaknya tidak cocok untuk berputar dengan baik pada awalnya, dia 
memaksanya untuk berputar dan membuat rencana serta melakukan yang terbaik di 
Asgard, dan dia telah melakukan segala yang dia bisa untuk bergerak menuju cara-cara 
yang akan meminimalkan bahaya. atau resiko. Namun, pada akhirnya, 

'Aku menjadi musuh bebuyutan Ordo. Aku juga ditinggalkan oleh Denominasi. ' 

Sekarang, dia tidak punya alasan untuk bertindak seperti itu lagi. Tanpa memikirkannya 
lagi, Vulcan memeluk kekuatan yang meledak dari dalam. Dia bisa merasakan kekuatan 
Kekuatan Dewa Petir mendidih di dalam dirinya. Vulcan yakin akan kekuatannya. Dia 
merasa semuanya akan berjalan dengan baik jika dia membiarkan kekuatan ofensifnya 
mengalir bebas ke kepuasan hatinya. Sebenarnya, dia merasa bahwa membiarkan kekuatan 
menjadi liar adalah satu-satunya cara untuk memberikan hasil terbaik. 

'Ho-Gyeong, Bellon... Aku akan menghancurkan mana pun yang lebih dulu terlihat.' 

Kecepatan Vulcan yang melewati medan gerbang utara semakin meningkat. 

*** 

Ho-Gyeong sedang berjalan-jalan melewati gerbang utara. Dia ada di sini untuk 
meledakkan semangat melawan monster. Tentu saja, tidak mungkin melakukan hal seperti 



ini untuk menghilangkan kekhawatirannya. Bahkan sebelum ini, dia datang ke lapangan 
gerbang utara dan mengubah monster menjadi daging giling beberapa kali, tapi setiap saat, 
yang tersisa bagi Ho-Gyeong hanyalah rasa hampa dan bahkan sedikit ketakutan. 

"Aku mengirim delapan." 

Delapan yang dia kirim bukanlah prajurit biasa. Semuanya dianggap berada di ujung atas 
Zenith-Rate. Bawahan yang dia kirim bisa disebut anggota inti Ordo, tapi tidak satupun dari 
mereka kembali hidup-hidup. 

'Bahkan Lee Jung-Yup, peringkat 7 dalam Peringkat Emas! Melawan mereka semua akan 
sulit bahkan bagiku ... ' 

Inilah alasan mengapa dia mengirim delapan prajurit. Vulcan dan Dokgo Hoo adalah 
lulusan pelatihan, tetapi mereka masih belum sepenuhnya matang pada saat itu. Sulit bagi 
Ho-Gyeong untuk membayangkan bahwa pertempuran mereka melawan delapan prajurit 
terkuat Ordo mengakibatkan kematian semua orang di kedua sisi. 

'Juga, itu mungkin ... Mungkin tidak semua orang mati.' 

Setelah pencarian untuk menemukan bawahannya yang tidak pernah kembali, Order 
menemukan jejak pertempuran di suatu tempat. Namun yang mereka temukan hanyalah 
gangguan dan kerusakan di lapangan. Seluruh pemandangan tampak tidak wajar seolah 
seseorang menghancurkan semua bukti. Dengan pikiran mengkhawatirkan yang terus-
menerus muncul di kepalanya, ekspresi wajah Ho-Gyeong mengeras. 

'Sepertinya ... aku harus berasumsi setidaknya salah satu dari mereka telah menembus 
dinding.' 

Kebangkitan mendadak di tengah pertempuran adalah satu hal yang paling dikhawatirkan 
Ho-Gyeong. Kemungkinan besar salah satu dari keduanya membuat lompatan menjadi 
Ultra-Zenith-Rate dalam sekejap, membersihkan bawahan Ho-Gyeong, dan bersembunyi. 
Ho-Gyeong mengira orang yang terbangun pasti berada di tempat yang aman di suatu 
tempat dan mengasah pedang pembalasannya. Karena itu, sejak kejadian itu, Ho-Gyeong 
tidak pernah pergi ke mana pun sendirian. Sebaliknya, dia selalu meminta bawahannya 
untuk menemaninya. Dia mengira bahwa bahkan yang terbangun akan kekurangan 
kekuatan untuk membunuhnya jika mereka melawannya bersama dengan bawahannya di 
sisinya. Itu melukai harga dirinya, tapi mau bagaimana lagi. Jika dia pergi ke suatu tempat 
sendirian dan disergap, dia tidak akan bisa memastikan keselamatan hidupnya sendiri. 

"Aku berharap mereka meninggalkan Babak 1 sebagai gantinya." 

Sama seperti Ho-Gyeong yang menemukan keberadaan mereka menjadi masalah, jika 
Vulcan dan Dokgo Hoo juga menemukan kekuatan Ho-Gyeong sebagai luka mata, mungkin 
saja mereka telah mengalahkan Sarantis secara rahasia dan meninggalkan Babak 1. Itu 
adalah akhir untuk masalah yang terbaik untuk Ho-Gyeong, dan itu juga tidak terlalu 



rendah kemungkinannya. Itulah yang diharapkan Ho-Gyeong. Namun, situasinya tidak 
mengalir ke arah yang diharapkannya. Ada cahaya keemasan yang bisa dilihat di kejauhan. 
Energi yang kuat bisa dirasakan dari arah. Sudah cukup bagi Ho-Gyeong, yang sedang 
berpikir keras, untuk berbalik dan melihat. Cahaya itu sangat jauh. Itu di ujung cakrawala 
yang berdarah, tetapi sebelum dia menyadari, pria itu sudah cukup dekat sehingga Ho-
Gyeong bisa melihat wajahnya. Ho-Gyeong tegang dan membuka matanya lebar-lebar 
karena terkejut. Setelah memastikan siapa itu, Ho-Gyeong mengerang, 

'Vulcan!' 

Ho-Gyeong dengan cepat menarik pedangnya dan meningkatkan kekuatannya hingga 
120%. Bawahannya, terlambat menyadari bahwa itu adalah Vulcan yang mendekat dengan 
cara ini, mengikuti dan mengambil posisi bertarung. Baek-Un, ajudan Order, berkata, 

"Tuanku, ini mungkin bukan tempat bagi saya untuk mengatakan ini, tapi ..." 

Dia mencoba untuk berpura-pura tenang, tetapi raut wajahnya semakin mengeras karena 
usahanya untuk terlihat tenang, jadi sebaliknya, dia benar-benar tampak seperti tersedak 
ketakutan. Ho-Gyeong khawatir jika wajahnya sendiri memiliki ekspresi yang mirip. 

"Saya pikir kita harus memanggil lebih banyak orang." 

SHUUUUOOK. LEDAKAN! 

Baek-Un melanjutkan dan menembakkan suar sinyal tanpa mendapatkan izin dari Ho-
Gyeong. Namun, Ho-Gyeong tidak bisa memarahi Beck-Un atas tindakannya. Ada Vulcan 
sudah berdiri di depan mereka. Vulcan tampak percaya diri dan santai dengan keberanian 
yang tersisa. Saat Ho-Gyeong melihat ke arah Vulcan yang berdiri seperti itu, bagian dalam 
dada Ho-Gyeong menjadi penuh dengan rasa kekalahan. 

'Ultra-Zenith-Rate ... Tidak. Tidak. Kehadiran yang menakjubkan ini... ini seperti pertama 
kalinya aku bertemu The Six untuk pertama kalinya... ' 

Ho-Gyeong menelan ludah. Sepertinya hasilnya akan diputuskan sebelum bawahannya bisa 
tiba. Menuju Vulcan, yang hanya melihat Ho-Gyeong dengan mata penasaran, salah satu 
antek Ho-Gyeong berkata, 

"Kamu kerdil, beraninya kamu menghalangi jalan Tuan kita..." 

CHUZUZUZUZUK 

"KUUURK!" 

BERDEBAR. 

"...!" 



Tak satu pun dari bawahan, termasuk Beck-Un, melihat Vulcan sedang mengeluarkan petir. 
Yang mereka sadari hanyalah ada kilatan cahaya tiba-tiba di depan mereka, tetapi 
sekarang, ada salah satu sekutu mereka jatuh ke tanah dengan wajah menghadap ke bawah 
dan tubuhnya mengeluarkan asap. Itu adalah sihir kilat yang luar biasa cepat sehingga Ho-
Gyeong harus fokus dengan semua kekuatannya hanya untuk menyadarinya. 

"Aku mencoba untuk diam-diam membuang Ho-Gyeong dan Bellon saja, namun ..." 

Vulcan menggerakkan lehernya ke segala arah dan meregangkan tubuhnya. Saat dia 
bergerak, petir emas yang mengelilingi tubuhnya membuat suara berbahaya. 

"Orang lain tidak akan membiarkan saya." "UU UU!" 

Selain Beck-Un, dua bawahan menggunakan teknik langkah ringan dan menjauhkan diri 
dari Vulcan. Merupakan tindakan yang memalukan untuk meninggalkan tuan mereka 
sendiri dan lari, tetapi sejak awal, mereka dipaksa untuk bergabung dengan Ordo karena 
pengaruhnya. Mereka tidak memiliki bangsawan untuk menyia-nyiakan hidup mereka 
demi melindungi tuannya. Tentu saja, itulah pikiran mereka. Dengan wajah geram, Baek-Un 
dan Ho-Gyeong memelototi punggung mereka. 

"Kalian bajingan bitc...!" 

PAZIZIZIC 

"KUUUAK!" "KUURK!" 

THUMP THUMP 

"...!" 

Meskipun Ho-Gyeong dan Baek-Un ingin memisahkan mereka karena melarikan diri, dan 
meskipun mereka tidak dapat bergerak karena mereka menghadapi Vulcan, seolah-olah dia 
mencoba untuk mengatakan bahwa Ho-Gyeong dan Baek-Un bukanlah ancaman. baginya, 
Vulcan dengan mudah menguapkan saraf di dua bawahan yang melarikan diri. Hanya 
dengan dua aliran sambaran petir, tiga orang telah meninggal. Sambaran petir yang 
diluncurkan dari gerakan ringan Vulcan dengan pedangnya mengandung kekuatan 
mematikan untuk membunuh lawan dalam satu serangan. 

"Sepertinya mereka menganggap nyawa orang lain itu murah dan hanya nyawa mereka 
sendiri yang berharga. Bukankah begitu? Tuan Ho-Gyeong sang Raja Pedang? " 

Tanpa perubahan ekspresi di wajahnya, Ho-Gyeong memelototi Vulcan. Di sisi lain, Baek-
Un yang melangkah maju dan mengkritik Vulcan. 

"Kamu bodoh! Apa kau tidak pernah berpikir tentang aib yang kau timbulkan pada tuan 
kami! " 



Vulcan perlahan memiringkan kepalanya ke arah Baek-Un dan memelototinya. Mata Vulcan 
tampak agak tidak tertarik. Namun, di dalam matanya, amarah yang tertahan bisa 
dirasakan. Merasa tertekan oleh aura Vulcan, Baek-Un mundur, dan Vulcan membuka 
mulutnya dan berkata, 

"Jika Anda meminta saya untuk melakukan percakapan ini dua tahun lalu ... Saya pikir saya 
akan mencoba memutar kepala saya untuk menyelesaikan semua ini dengan cara yang 
baik, tapi ..." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan memegang Pedang Petir Surgawi di 
tangannya. Itu bersinar dengan cahaya suci. Ujung bilahnya mengarah ke Baek-Un. 
Merasakan bahaya, Baek-Un menyerbu ke arah Vulcan untuk merebut serangan pertama. 
Baek-Un datang ke Vulcan dengan serangan pamungkasnya, Uni-Blade. Dia bahkan 
menuangkan kekuatan hidupnya tanpa ada pemikiran untuk melestarikannya, mengetahui 
bahwa penggunaan kekuatan hidup yang berlebihan dapat mengakibatkan cedera 
permanen atau bahkan kematian. Kekuatan seperti gunung berapi mengalir keluar dari 
pedang Beck-Un. Kekuatannya tak terbayangkan dalam keadaan biasa. Namun, 
kekuatannya tidak pernah mencapai Vulcan. 

BOOMBABOOM 

Vulcan menyerbu ke depan dengan kecepatan luar biasa, begitu cepat bahkan hingga Ho-
Gyeong tidak bisa melihatnya. Ujung pedang Vulcan bertemu dengan kepala Baek-Un dan 
menyebabkannya meledak. Itu adalah adegan kekerasan seolah-olah dia terkena peluru 
artileri. Ada cairan serebrospinal yang keluar, dan dengan tengkorak pecah-pecah dan 
darah berceceran di mana-mana, mereka menciptakan pemandangan yang sangat aneh. 

SPLASH SPLASH--- 

Bahkan saat dia berdiri dengan potongan kilatan cahaya dari bawahan kerajaannya jatuh di 
wajahnya, Ho-Gyeong memelototi Vulcan. Dari mulutnya, suara kering bisa terdengar, 

"Sejak aku melihatmu untuk pertama kalinya, aku selalu mengira kau adalah bajingan 
merusak pemandangan yang membawa keberuntungan..." "Aku merasakan hal yang sama. 
Setiap kali aku melihatmu, aku selalu merasa jijik. " 

Vulcan menanggapi dengan suara penuh kehidupan, 

"Tapi, sungguh menyenangkan melihat ekspresi wajahmu sekarang." 



Chapter 45 
Level Maks Newbie Bab 45 Ho-Gyoung memikirkan hari-hari terakhirnya. Dia memikirkan 
tatapan dari banyak orang. Sangat menyenangkan baginya untuk menyaksikan wajah-
wajah mengerut dari semua orang yang dulunya disebut sebagai pejuang paling kuat di 
dunia mereka sendiri. Terhadap dinding yang tidak pernah bisa mereka lewati, atau ke 
gunung yang tidak dapat mereka daki, banyak prajurit yang memiliki ekspresi putus asa di 
wajah mereka. Ketika Ho-Gyoung berada di dimensi yang lebih rendah, dan ketika dia 
menjadi yang terkuat yang melampaui semua orang, dia telah menyaksikan banyak orang 
seperti itu. Di depannya, semua orang sama. Tidak masalah jika seseorang termasuk dalam 
kebaikan atau kejahatan. Tidak perlu menilai siapa pun sebagai terampil atau tidak 
terampil. Tidak peduli siapa itu. Guru bangsawan besar, biksu yang terlatih dalam seni 
energi internal selama 60 tahun, pendekar pedang terbaik di dunia yang mendapatkan 
gelar mereka setelah pertempuran yang tak terhitung jumlahnya ... 

"Tidak peduli siapa mereka, mereka benar-benar sekarat karena putus asa, dan aku tidak 
pernah bosan dengan raut wajah mereka." 

Setelah menyatukan dunia Murim, ketika dia tidak punya apa-apa lagi untuk dicapai, dia 
tiba-tiba dipindahkan ke Asgard. Meski begitu, hobinya tidak berubah. Meskipun 
kekuatannya tidak lagi jauh lebih unggul dari yang lain seperti di dimensi yang lebih 
rendah, bakatnya masih terlalu besar untuk disembunyikan. Dia masih merupakan 
kekuatan absolut bahkan di Kota Beloong. Ketika dia bahkan melampaui Bellon, yang 
merupakan orang nomor satu di Peringkat Emas sebelum kedatangannya, dia tertawa 
dalam kepuasan dan kegembiraan saat dia minum di rumahnya. Sangat menyenangkan 
baginya untuk menyaksikan ekspresi putus asa di wajah para pejuang yang kuat ini yang 
dengan mudah membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya bertekuk lutut atau orang-
orang yang tidak pernah menghadapi kesulitan apa pun sampai tiba di Asgard. Namun, 
sekarang dia sedang menghadapi gunung yang sangat besar di depannya, seorang pria yang 
dipenuhi dengan kilat keemasan, seorang pria yang memancarkan kebencian terhadapnya 
tanpa ragu-ragu, Ho-Gyoung tidak dapat menahan ekspresi wajahnya sendiri. Ketinggian 
yang dicapai Vulcan jauh melampaui apa pun yang pernah dibayangkan Ho-Gyoung. Ini 
bukanlah sesuatu yang akan bisa dia lawan bahkan jika dia telah mempersiapkannya. 

'Raut wajahku sekarang ... Aku mungkin ... memiliki wajah yang sama seperti mereka.' 

Dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang, tetapi dia tahu raut wajahnya sendiri 
berbeda dari biasanya. Wajahnya begitu mengeras sehingga area di dekat matanya sesekali 
bergetar. Karena dia sangat gugup, lehernya terasa kaku. Dia merasa seperti dia hanya 
menjadi pengawal Kelas Dua yang berdiri di depannya beberapa saat yang lalu. 

'Aku benar-benar benci ... mempermalukan diriku sendiri.' 



Dia menahan diri karena dia berharap penampilannya tidak terlalu menyedihkan. Bahkan 
jika ini akan menjadi akhir hidupnya, tidaklah benar untuk menunjukkan aib. Ho-Gyoung 
takut akan hal itu lebih dari kematian. Tanpa mengatakan apapun, dia mengejar Vulcan. 

KIGIGIGING 

Dari belakang Vulcan, beberapa bilah energi muncul dan diluncurkan ke pinggangnya. 
Beberapa puluh bilah energi, masing-masing panjangnya sekitar tiga kaki, bergabung 
bersama seperti gigi tajam hiu. Membuat bilah energi tanpa media apa pun di udara itu 
sendiri adalah prestasi yang luar biasa, dan ukurannya juga luar biasa. Namun, bagi Vulcan, 
mereka bukanlah ancaman. Vulcan bergerak dalam jalur zigzag dengan gerakan secepat 
kilat, dan sebagai hasilnya, gigi bilah energi selalu mengunyah udara kosong. Vulcan 
tersenyum pada Ho-Gyoung. Melihat ini, Ho-Gyoung tiba-tiba merasa marah dan ingin 
mengatakan sesuatu, tetapi dia merasakan mana diam-diam bergerak di bawah kakinya. 

'Ini tidak bisa!' 

LEDAKAN! 

Dia dengan cepat melemparkan tubuhnya dan menghindarinya, tetapi dia masih terkena 
panas, dan itu cukup untuk membakar sepatunya sepenuhnya. Wajah Ho-Gyoung mengeras 
karena putus asa. Menonton ini, Vulcan berkata, 

"Kamu seharusnya menjadi pria dengan pisau sebagai keahliannya, namun yang kamu 
lakukan hanyalah mencoba membuat skema kecil. Anda pasti masih berpikir bahwa Anda 
ada di atas. " Kuk. 

Vulcan bisa saja mengirimkan gelombang serangan lain segera setelah yang terakhir, tapi 
ternyata tidak. Tampaknya dia begitu percaya diri. Dia memiliki banyak cadangan risiko. 
Vulcan masih menatap Ho-Gyoung dengan senyum lebar. Menonton ini, Ho-Gyoung 
langsung tahu apa yang dipikirkan Vulcan. 

'Dia ... hanya mempermainkanku.' 

Karena Ho-Gyoung sering melakukannya terhadap kekhawatiran lain yang berada di 
bawahnya, dia tahu dengan pasti. Ho-Gyoung tidak lagi peduli tentang memasang wajah 
tanpa emosi. Sebagai gantinya, dia meraih pedangnya dengan kedua tangan dan menyerang 
ke arah Vulcan. 

KAGAGAGAGANG. 

Menggunakan teknik pisau energi yang sangat terkompresi, salah satu yang bahkan Dokgo-
Hoo harus puaskan dengan menarik keluar 6,5 kaki, Ho-Gyoung berhasil menarik lebih dari 
10 kaki. Setiap kali dia mengayunkan pedangnya, tanah dipotong terbuka dan terbalik 
seolah-olah gempa bumi terjadi. Mengingat Asgard terbuat dari material yang secara 
substansial lebih keras daripada dimensi yang lebih rendah, kekuatan penghancurnya luar 



biasa. Namun, itu tidak mencapai target, karenanya tidak berguna. Dia mengayunkan 
pedang dengan seluruh kekuatannya, mencoba untuk mengangkatnya dan menekan Vulcan 
dengannya, dan bahkan mencoba untuk membanjiri Vulcan dengan ayunan tak terduga 
yang tak terhitung jumlahnya dalam upaya untuk membingungkan penglihatannya. Namun, 
tidak ada yang berhasil. Setiap kali dia merasa seperti dia mulai berada di atas angin, 
sambaran petir yang luar biasa datang padanya dalam kesempatan seolah-olah Vulcan 
hanya bermain-main, dan itu mengganggu aliran permainan pedang Ho-Gyoung. Itu 
membuatnya marah. Juga, raut wajah Vulcan... Ekspresi itu! Sepertinya Vulcan 
memperlakukan Ho-Gyoung seperti guru seni bela diri Kelas Tiga di sebuah kota kecil. Itu 
membuat Ho-Gyoung benar-benar kehilangannya. Pedang energi terkompresi miliknya 
sekarang setinggi 14 kaki, dan memancarkan kekuatan mematikan, itu jatuh ke arah 
Vulcan. 

"Kuuuaaaaa!" 

BAM! LEDAKAN! 

"Ku... Huhuk... Kuluk, Kulkuk!" 

Namun, alih-alih Vulcan, justru Ho-Gyoung yang terpental. Serangan yang dua kali lebih 
cepat dari Ho-Gyoung datang tepat di perutnya. Karena itu adalah gagang bilahnya, bukan 
ujungnya, itu tidak membunuhnya, tapi itu adalah serangan hebat yang mengganggu aliran 
energi di seluruh tubuhnya. Ho-Gyoung memuntahkan air mancur darah saat dia mundur 
sekitar 20 langkah. Vulcan perlahan berjalan menuju Ho-Gyoung, yang kesulitan bernapas. 
Dari mulut Vulcan, yang tersenyum, suara dingin keluar. 

"Jika Anda tidak memiliki hal lain untuk ditunjukkan kepada saya, maka mari kita akhiri di 
sini." 

Itu adalah kata-kata yang sangat kurang ajar, jenis kata yang tidak boleh diucapkan oleh 
seorang pemula yang telah berada di Asgard kurang dari enam tahun. Ho-Gyoung ingin 
memberi tahu Vulcan tentang itu, tetapi situasinya membuatnya menutup mulutnya 
dengan rapat. Tidak peduli siapa yang melihatnya, perbedaan kekuatannya terlihat jelas. 
Rasanya tidak masalah jika puluhan atau bahkan ratusan anteknya bergegas membantunya 
melawan Vulcan. Rasanya putus asa seolah-olah dia memiliki salah satu dari The Six yang 
berdiri di depannya. Pada saat itu, Ho-Gyoung benar-benar menyadari bahwa dia tidak 
mungkin bisa mengalahkan Vulcan. 

'Dalam situasi ini ... aku bahkan tidak bisa tertawa.' 

Dia memiliki tebakan yang cukup bagus sejak pertama kali dia melihat Vulcan. Dia pikir itu 
akan sulit bahkan jika dia bekerja sama dengan Bellon, raja pertempuran, dan melawan 
Vulcan. Faktanya, bahkan jika ada tiga prajurit sekuat dirinya, mereka masih harus 
mengkhawatirkan nyawa mereka. Meski begitu, Ho-Gyoung tidak bisa mundur. Tidak ada 
aib yang lebih buruk daripada kehilangan nyawa dengan punggung menghadap. 



"Karena ini akan menjadi akhir bagiku... Aku mungkin juga pergi setelah menonton satu 
gerakan lagi." 

Setelah mengerahkan semua keberaniannya untuk mengucapkan kata-kata itu, Ho-Gyoung 
mengangkat pedangnya dan menggunakan teknik terhebatnya. 

WOOOONG 

Itu menimbulkan suara yang tidak nyaman, cukup untuk hampir merobek gendang telinga 
seseorang. Dengan suara beberapa juta lebah yang berkerumun, dalam sekejap, beberapa 
puluh ribu bentuk seperti bilah memenuhi ruangan. Semua bilah diliputi energi merah 
seolah-olah memiliki pembuluh darah. Setiap bilahnya tampak seolah-olah masing-masing 
memiliki kekuatan yang cukup untuk menembus langit dan menghancurkan tanah. Itu 
seperti gelombang pasang besar yang terbuat dari bilah. Itu tampak lebih kuat daripada 
Wraith Dewa Air Horuine dengan beberapa puluh kali lipat. Itu membuat penasaran 
Vulcan. 

KUWAGAGAGAGAGANG 

Beberapa puluh ribu bilah melesat menuju Vulcan seperti gelombang. Pada saat itu, 
sepertinya Vulcan akan terkoyak oleh gelombang pedang. Tidak mungkin Ho-Gyoung bisa 
membuat bilah energi sebanyak ini. Sudah pasti ada bilah energi asli yang bersembunyi di 
antara yang palsu. Ho-Gyoung adalah seseorang yang memerintah Kota Beloong selama 
beberapa ratus tahun, dan ini adalah teknik utamanya. Menjadi judul, tekniknya sangat 
sulit dan rumit untuk ditangani. Nyatanya, Vulcan tidak bisa membedakan mana yang nyata 
dan mana yang merupakan ilusi. Namun, dia tidak terlalu khawatir. Dia tidak perlu 
membedakan mereka. 

"Aku hanya perlu menghancurkan semuanya." 

Vulcan dengan ringan mengulurkan tangan kirinya. Namun, apa yang dihasilkan dari 
gerakannya tidak lain adalah ringan. 'Tinju Ifrit' menyerang ke depan saat itu 
menghancurkan setiap pedang Ho-Gyoung. 

KUGUGUGUGUGU 

Berbeda dengan penguasaan petir, peringkat penguasaan api tidak meningkat, tapi tetap 
saja, karena Vulcan membuat lompatan tinggi, sihir itu menunjukkan kekuatan yang jauh 
lebih besar. Meskipun dia masih di peringkat S dalam penguasaan api, kekuatannya 
menjelang akhir peringkat tentu berbeda dari ketika dia baru saja memperoleh peringkat S. 
Vulcan mengira ini akan menjadi akhir dari Ho-Gyoung. Karena sepertinya Ho-Gyoung 
memeras kekuatan terakhirnya untuk menggunakan teknik ultimate-nya, jelas bagi Vulcan 
untuk berpikir seperti itu. Namun, ada sesuatu yang terasa tidak benar. Rasa bertarung 
sebagai seseorang yang telah mencapai ketinggian tertentu menggelitik bagian dalam 
kepala Vulcan. Vulcan meringis sejenak, dan akhirnya, dia mulai menonton adegan itu 



dengan gugup. Juga, Vulcan menajamkan matanya untuk menyaksikan akhir dari Ho-
Gyoung. Dia ingin melihatnya dengan pasti. 

'Kuuu... Panas luar biasa...!' 

Meskipun tidak semua bilah energi tersapu, Ho-Gyoung bisa merasakan panasnya 
menembus. Ho-Gyoung mengernyitkan wajahnya seolah dia baru saja jatuh ke neraka. 
Pada tingkat ini, sudah pasti bahwa dia akan kehilangan nyawanya. Terlepas dari itu, 
karena dia pikir dia akan kalah, dia tidak tertarik pada hasil pertempuran. Namun, dia akan 
mati bukan dengan keras tapi dengan rengekan, dan dia benar-benar ingin menolaknya. 

'Aku punya harga diriku sebagai Ho-Gyoung sang Raja Pedang... Aku tidak bisa 
menyerahkan nyawaku tanpa melakukan perlawanan!' 

Ho-Gyoung memfokuskan semua energinya dan mengirimkannya ke pedangnya yang 
paling berharga, 'Setting Sun.' Dia bahkan menuangkan energi yang seharusnya dia 
gunakan untuk mempertahankan bilah energi pelindung. Walaupun Setting Sun terkenal 
sebagai pedang yang luar biasa, bahkan Setting Sun mulai retak karena tidak mampu 
menahan fokus energi yang berlebihan. Saat lapisan pisau energi pelindung mulai menipis, 
bukan hanya kainnya, tapi bahkan kulitnya mulai terbakar, tapi Ho-Gyoung tidak peduli. 
Sebaliknya, berharap saat Matahari Terbenam meledak, dia menuangkan lebih banyak 
energi ke dalam pedangnya. 

'Setelah itu hancur menjadi ribuan keping, itu akan meledak saat dikelilingi oleh energi 
yang sangat terkompresi... Jika salah satu dari kepingan ini menembus sihirnya dan 
menyerang bajingan itu...!' 

Ho-Gyoung sudah berantakan. Kain dan rambut di sekujur tubuhnya dibakar hingga bersih. 
Namun, matanya bersinar dengan tajam. Matanya masih memelototi Vulcan tanpa 
kehilangan kekuatan. 

'Saat dia lengah, saat dia meletakkan pedangnya sambil berpikir bahwa dia telah menang ... 
Itu akan menjadi kesempatan jurus terakhirku bisa menembus tubuhnya ...' Ho-Gyoung 
telah berpikir sejauh ini, tapi dia membuat tercengang. wajah setelah merasakan kehadiran 
di belakangnya. Ho-Gyoung pasti melihat seseorang berdiri jauh di depannya, dan sosok itu 
masih ada di sana. Pada saat pedang Vulcan menghantamnya, untuk mengatasi rasa ingin 
tahunya, Ho-Gyoung memfokuskan energi ke matanya untuk meningkatkan 
penglihatannya. Di sana, dia sekarang bisa melihat identitas sebenarnya dari sosok itu di 
kejauhan. 

'Dasar brengsek ... Kamu menggunakan mag ilusi kerangka ...!' 

WHEEC 



Kepala Ho-Gyoung terbang tinggi ke udara. Dengan Tinju Ifrit, tubuhnya menjadi abu dan 
lenyap, dan pedangnya, Matahari Terbenam, yang dipenuhi dengan energi, kehilangan 
kekuatan dan meleleh karena panas. 

Tentu saja, Vulcan adalah pengecualian untuk semua ini. Apalagi luka apa pun, dia bahkan 
tidak memiliki satu goresan pun di tubuhnya. Dia benar-benar bersih. Dia dengan cepat 
menjauh dari jangkauan efektif dari Tinju Ifrit dan mendarat dengan gaya. Dia melihat 
sekeliling tempat kejadian. 

"Ini tidak mungkin...!" "Tuan kami... Dibunuh oleh seorang pemula!" "Hah...!" "Ini tidak 
mungkin!" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Mereka adalah prajurit Ordo yang datang 
setelah melihat sinyal suar yang ditembakkan Baek-Un ke langit. Sepertinya ada beberapa 
ratus prajurit Kelas Satu dan Kelas Zen, dan mereka melihat ke arah Vulcan dengan 
ekspresi hampa di wajah mereka. Itu adalah pemandangan yang tidak pernah mereka duga 
akan mereka lihat sampai hari mereka meninggalkan Babak 1 atau meninggal. Semua 
orang melihat bahwa Ho-Gyoung dikalahkan oleh kekuatan yang luar biasa. Tidak ada 
satupun prajurit yang tidak terkejut. 

"Hm." 

Vulcan, dengan bangga pada matanya, memelototi mereka. Tentu saja, tidak ada orang yang 
langsung menatapnya. Para prajurit semua memalingkan kepala mereka setiap kali 
pandangan Vulcan bertemu dengan mereka. Mereka tampak seolah-olah bertemu dengan 
malaikat maut. Mereka tidak bisa menyembunyikan kegugupan mereka. 

"Apa yang harus saya lakukan?" 

Setelah mendengar suara Vulcan barusan, semua prajurit tersentak dan mulai gemetar. Itu 
satu berbanding beberapa ratus, tapi perbedaan jumlah tidak berarti apa-apa. Vulcan 
adalah orang yang sangat kuat, dan pihak Orderlah yang kewalahan. Mereka adalah ahli 
seni bela diri dan pertempuran yang telah naik ke tempat mereka setelah menginjak 
makhluk berbakat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Namun... Di depan monster 
bernama Vulcan, mereka tidak berbeda dengan domba di depan serigala. Tentu saja, jika 
masing-masing dan setiap prajurit ini setia kepada Ordo, bahkan Vulcan tidak akan bisa 
melawan mereka sekaligus. Namun, mereka hanyalah sekelompok orang yang lebih 
mementingkan hidup mereka sendiri daripada kehormatan kelompok mereka. Mereka 
bukanlah kelompok yang bersatu. Itu hanyalah kumpulan pasir. Vulcan tidak punya alasan 
untuk takut pada mereka. 

"Bukannya aku ini maniak pembunuh..." 

'Sekarang setelah aku membalas dendam, aku tidak punya alasan untuk menjadikan 
mereka semua sebagai musuhku.' 



Vulcan menggunakan kekuatan bentuk roh dan Kekuatan Dewa Petir dan bergegas menuju 
Kota Beloong. Tidak ada yang berpikir untuk menghentikan Vulcan. Dia sudah menjadi 
makhluk yang hidup di dimensi yang berbeda dari dirinya sendiri. Di antara jajaran Ordo, 
tidak ada satu jiwa pun yang memiliki keberanian untuk menghentikan Vulcan. Dalam 
keheningan, mereka hanya memberikan tatapan kosong ke belakang Vulcan saat dia 
menyerbu ke arah kota. 



Chapter 46 
Level Maks Newbie Bab 46 LEDAKAN! 

Dinding samping kuil suci Denominasi dilenyapkan. Serbuk debu dari pecahan batu 
membubung seperti awan dan menghalangi pandangan. Vulcan dengan kasar 
menyingkirkan semuanya menggunakan sihir angin dan melihat ke dalam kuil. Ada Bellon 
melihat ke Vulcan dengan wajah tanpa ekspresi. Dua pelayan yang biasanya ada untuk 
melakukan perintahnya tidak bisa ditemukan. 

"Sepertinya kamu tidak peduli kita berada di dalam kota. Apakah kamu sangat ingin 
membunuhku? " "Sepertinya kamu sedang menungguku." "Betul sekali. Saya pikir itu akan 
menjadi upaya yang tidak berguna untuk mencoba lari. Saya merasakan pertarungan saat 
Anda dan Ho-Gyoung bertengkar. " 

Bellon menghela napas dan menjelaskan lebih banyak. 

"Saya tidak berpikir saya akan hidup selamanya, tapi sepertinya saya akan pergi lebih cepat 
dari yang saya kira." "Bukankah kamu hidup hampir seribu tahun? Menurut apa yang saya 
dengar, Anda ada di sini sebelum Ho-Gyoung. " "Betul sekali. Namun, saya bisa hidup 
selama itu di dimensi yang lebih rendah juga. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya 
seharusnya membunuh Sarantis dan lari ke dimensi yang lebih rendah. " 

Jadi ada cara seperti itu. Vulcan memandang Bellon seolah-olah dia mencoba bertanya 
mengapa dia tidak melakukannya. 

"Kuku. Ketika aku mendengar regu pembunuh Ordo tidak kembali, aku terus berpikir... 
Tidak mungkin, tidak mungkin... Tetap saja, aku tidak berpikir kamu akan tumbuh 
sebanyak itu hanya dalam dua tahun. Saya tidak pernah berpikir Anda akan tumbuh 
melampaui Tingkat Ultra-Zenith dalam waktu sesingkat itu dan kembali. Mungkin tidak ada 
cukup monster untuk naik level. Saya masih tidak mengerti bagaimana Anda tumbuh 
begitu banyak. " 

Seolah-olah dia menganggapnya lucu, Bellon masih tertawa. 

"Sepertinya kau mungkin bisa mewujudkan keinginan The Six." Apa yang mereka inginkan? 

Apa yang baru saja dikatakan Bellon tiba-tiba saja. Namun, Vulcan tidak panik. Itu karena 
Bellon menggaruk bagian yang gatal dalam waktu lama. 

"Aku selalu merasa The Six menginginkan sesuatu dariku." 

Ketertarikan yang ditunjukkan The Six, termasuk Filder, pada dirinya sendiri ... Vulcan 
mengingat cara mereka berbicara, bagaimana mereka bertingkah seperti berharap Vulcan 
akan pergi ke Babak 2. Karena The Six tidak memaksa Vulcan, dia mengesampingkannya 



sebagai memori yang jauh. Namun, Bellon tiba-tiba mengatakan sesuatu yang terkait 
dengannya. Vulcan cukup tertarik. Namun, Bellon menggelengkan kepalanya. 

"Baik. Ini tidak seperti aku salah satu dari Enam. Rasanya tidak tepat bagiku untuk 
memberitahumu. Mengapa Anda tidak pergi ke Filder dan bertanya pada diri sendiri? Dia 
mungkin akan memberitahumu sekarang. " "..." "Juga, tidak ada yang besar. Itu hanya 
kepuasan pengganti bagi orang tua yang telah menyerah. Di satu sisi, mereka adalah 
bajingan seperti saya. " 

Setelah mengatakan sebanyak ini, Bellon mulai bergumam pada dirinya sendiri saat dia 
mengusap dagunya dengan tangannya. 

"Sekarang aku memikirkannya, bahkan sebelum kamu menjadi Tingkat Ultra-Zenith, 
sepertinya kamu telah menerima banyak nasihat tidak langsung dari mereka. Pasti luar 
biasa menerima harapan yang tinggi dari mereka. Ha ha ha!" 

Bellon menertawakannya sekali lagi dengan suara nyaring. Menonton Bellon, Vulcan 
berdiri di sana tanpa kata-kata. Bellon tertawa sebentar seolah dia punya masalah 
psikologis. Kuil itu sudah setengah hancur seperti sebelumnya. Sekarang dengan Bellon 
yang tertawa begitu keras, itu gemetar berbahaya. Vulcan sedang menonton, bertanya-
tanya berapa lama dia akan tertawa, tetapi Bellon tiba-tiba berhenti tertawa. Dengan wajah 
tanpa ekspresi, dia menatap Vulcan dan berkata, 

"Saya adalah pemuja Dewa Powel, namun selama ini saya bersembunyi dalam ketakutan 
akan pertempuran. Mungkin sudah jelas saya harus menemui akhir yang menyedihkan 
seperti ini. " "Apakah kamu sudah selesai dengan apa yang ingin kamu katakan?" 
"Bagaimana Ho-Gyoung mati?" Dia meninggal dengan kematian yang menyakitkan. "Itu 
tidak terlalu buruk." 

Bellon meningkatkan kekuatannya saat dia menghancurkan kedua tinjunya. Seluruh 
tubuhnya mulai membiru seiring bertambahnya ukuran. 

"Selain itu, aku juga merasa senang tentang bagaimana bajingan itu mati sebelum aku." 

Mungkin itu karena Ho-Gyoung adalah rival bebuyutan Bellon. Bahkan pada saat ini, ketika 
hidupnya dalam bahaya akan segera berakhir, Bellon masih sadar akan Ho-Gyoung. 
Sementara itu, tubuh Bellon tidak berhenti berkembang. Perubahannya luar biasa. Itu 
membuat Vulcan bertanya-tanya bagaimana perubahan seperti itu bisa terjadi. Vulcan 
menatap Bellon yang terus membesar. 

'Seberapa besar dia akan mendapatkan?' 

Itu adalah pertumbuhan yang konyol. Itu lebih dari 5... 10 kali ukuran aslinya. Itu adalah 
prestasi luar biasa yang belum pernah dilihat Vulcan di tempat lain. Menontonnya, Vulcan 
terkesan di dalam. Bahkan saat Vulcan memikirkan hal-hal seperti itu, Bellon tidak 
menunjukkan tanda-tanda melambat dengan pertumbuhannya. 



DUDUDUDUK. 

Akhirnya, pertumbuhannya berhenti. Dia tampak seperti terbuat dari besi tuang. Dia 
tampak kewalahan. Dia sebesar monster raksasa biasanya. Menonton ini, Vulcan terkesan. 
Bellon tidak hanya bertambah besar. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh lapisan semi-
transparan tak dikenal. Itu mengandung energi berbahaya. Jika merasa seperti prajurit 
Zenith-Rate biasa dari Asgard akan terluka parah hanya karena bersentuhan dengan 
lapisan itu. 

'Sepertinya pedang energi biasa tidak akan cukup untuk membuat goresan di atasnya.' 

Bellon tampak seperti iblis tingkat tinggi dari beberapa legenda tentang dewa. Namun, itu 
tidak membuat Vulcan merasa takut atau ngeri. Vulcan memiliki penguasaan petir 
Heavenly Lightning Blade dan SS Rank, dua senjata yang sangat kuat. Baik dalam hal 
kekuatan dan kecepatan, Vulcan yakin bisa menetralkan lawan dengan cara apa pun. Bellon 
menjadi monster setinggi 33 kaki. Dia hampir seukuran gedung tinggi. Dia menatap Vulcan. 

"Bisakah kamu melawanku dengan sekuat tenaga? Setidaknya untuk saat-saat terakhir, 
sebagai penyembah Powel, saya tidak ingin dipermalukan. " "Baiklah." 

TSUPAT. 

Begitu dia menyelesaikan kata-katanya, Vulcan pergi ke belakang Bellon. Terkejut, Bellon 
dengan cepat menggerakkan tangannya ke belakang. Namun, dengan pendiriannya yang 
terganggu, tidak mungkin serangannya membawa kekuatan yang tepat. Vulcan 
menciptakan beberapa lusin Api Neraka dan menembaknya ke arah tangan Bellon. 

BABABABOOM. 

Meskipun mereka sangat kuat, jauh melampaui bagaimana sebelum kebangkitan, mereka 
tidak dapat menimbulkan banyak kerusakan. Itu karena lapisan semi-transparan 
menunjukkan kekuatan pertahanan yang luar biasa. Namun, itu cukup untuk membuat 
Bellon kehilangan keseimbangan, dan itu memungkinkan Vulcan untuk melakukan 
serangan berikutnya dengan mudah. 

Serangan Dewa Petir. Pedang petir Vulcan membelai Bellon dengan kecepatan yang bahkan 
dia, seorang prajurit Ultra-Zenith-Rate, tidak bisa merespons. Bilahnya memotong sekitar 
setengah dari leher Bellon. Itu adalah serangan kritis, cukup bagi Bellon untuk hampir 
kehilangan nyawanya. Lapisan semi-transparan yang mengelilingi Bellon menghilang. 
Vulcan mengayunkan pedangnya sekali lagi dan memotong kepala Bellon hingga bersih. 
Dalam sekejap mata, tubuh dan kepala Bellon terpisah. Bellon meninggal dengan ekspresi 
panik di wajahnya. Itu dari saat dia panik ketika Vulcan tiba-tiba pergi ke belakangnya. Dia 
adalah yang terkuat yang menguasai Kota Beloong untuk waktu yang lama. Namun, dia 
tidak cukup kuat untuk menangani kekuatan penuh Vulcan. 

KUAGUAGUANG 



Kepala seukuran batu jatuh, dan tubuh raksasa itu mengeluarkan suara keras saat jatuh 
berlutut. Kuil itu tidak mampu menahan berat Bellon. Lantainya mulai retak seperti jaring 
laba-laba. Vulcan bergumam saat dia melihat sekeliling kuil yang rusak. 

"Rasanya luar biasa ketika Ho-Gyoung meninggal, tapi begitu-begitu saja dengan kematian 
Bellon." 

Mungkinkah keinginannya untuk membalas dendam terpenuhi ketika dia menindas Ho-
Gyoung dengan kekuatan yang luar biasa? Mungkinkah Vulcan mengira musuh sebenarnya 
hanyalah Ho-Gyoung? Dia tidak tahu pasti. Yah, toh itu tidak lagi penting baginya. 

"Saya pikir saya harus pergi membunuh Sarantis." 

Sarantis dikatakan berada di sudut terjauh dari bidang gerbang utara. Itulah alasan 
mengapa Vulcan naik level selama ini sambil menanggung semua kesulitan itu. Memotong 
kepala Ho-Gyoung dan Bellon bukanlah tujuan terakhirnya. 

'Sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. " 

Untuk melihat akhir dari semua pekerjaan kasar ini, Vulcan mulai berjalan. Namun, dia 
berhenti setelah hanya mengambil beberapa langkah. 

"Ah, setidaknya aku harus mengucapkan selamat tinggal pada kakak laki-laki dan Tuan 
Jake." 

Sekarang setelah dia memikirkannya, Vulcan menyadari dia bergegas keluar tanpa 
mengatakan apapun kepada mereka. Saat itu, dia bertindak berdasarkan naluri. Dia tersapu 
oleh kebangkitan sihir petir dan api. Sekarang setelah inderanya kembali perlahan, dia 
mulai mengkhawatirkan mereka. Meski kecil kemungkinannya, ada kemungkinan sisa-sisa 
Ordo membalas dendam pada Dokgo Hoo dan Jake. Vulcan mengira itu mungkin sedikit 
berbahaya. 

'Sejak Ho-Gyoung meninggal sekarang, itu tidak masalah bagi mereka ... Tetap saja, aku 
tidak tahu pasti, jadi mungkin aku harus kembali.' 

Vulcan memutuskan untuk kembali ke cara dia datang dan bertemu dengan kelompok Jake. 
Dia khawatir, tetapi bahkan jika bukan itu masalahnya, dia masih harus bertemu mereka. 
Tidak sopan jika Vulcan meninggalkan Babak 1 tanpa mengucapkan selamat tinggal yang 
pantas kepada mereka. Vulcan berhasil melewati reruntuhan kuil dan keluar. Dia akan 
berlari menuju lokasi tersembunyi di lapangan gerbang utara, tapi dia bisa melihat wajah 
yang dikenalnya. 

"Yo! Adik laki-laki! Anda benar-benar menghancurkan mereka. " "... Aku pikir kamu 
kadang-kadang pemarah... Tetap saja, aku tidak pernah mengira akan sebanyak ini." "Kakak 
laki-laki. Tuan Jake. " 



Vulcan senang melihat mereka. Dia berjalan menuju Dokgo Hoo dan Jake. Sampai pagi ini, 
selama dua tahun terakhir, Vulcan melihat wajah mereka sampai muak melihat mereka. 
Namun, sekarang, untuk beberapa alasan, rasanya sudah lama sekali dia tidak melihatnya. 
Ketika Vulcan melihat ke samping, ada juga Lee Jung-yup dan Jang-ho. Vulcan memandang 
Jake dan bertanya. 

"Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa sampai di sini secepat itu? Aku menyia-nyiakan 
waktu melawan Ho-Gyoung, tapi akan sulit untuk sampai ke kota Beloong lebih cepat 
daripada yang aku lakukan. " 

Jake memandang Vulcan seolah-olah dia mencoba mengatakan Vulcan itu idiot. 

"Apakah kepalamu melukai kepalamu saat melawan Ho-Gyoung dan Bellon? Anda bisa 
sampai di sini secara instan dengan menggunakan gulungan kembali. Kenapa kamu 
terburu-buru seperti itu? " "Ah...!" "Semuanya berhasil karena Anda telah mencapai 
ketinggian baru yang jauh melampaui perkiraan kami. Tetap saja, jika kamu berada di 
sekitar ketinggian perbatasan, dengan keberuntungan yang buruk, kamu bisa saja 
terbunuh di tengah tempat berburu jika kamu bertemu dengan sekelompok pria dari 
Order! " "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu... Bukannya aku terlalu percaya diri. Saya 
bergegas keluar karena saya benar-benar yakin pada diri saya sendiri. " "Dari 
penampilanmu berbicara, sepertinya kamu sudah mendapatkan kembali akal sehatmu." 
"Jadi, adik kecil. Dari apa yang saya dengar, Anda bahkan lebih ceroboh daripada saya, 
bukan? Membuat keributan besar seperti ini di tengah kota? Bahkan saya tidak akan 
pernah membayangkan melakukan hal seperti ini! Ha ha ha!" 

Dokgo Hoo tersenyum lebar menyegarkan dan menepuk punggung Vulcan dengan keras. 
Vulcan memelototi Dokgo Hoo dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, tapi dia bisa 
mendengar seseorang memanggil namanya dari belakang. 

"Ya. Aku pikir juga begitu." 

Vulcan menoleh dan melihat orang yang baru saja memanggil namanya. Folken, kapten 
patroli, menatapnya dengan senyum di wajahnya. 

"Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" 

Dokgo Hoo tampak seperti tiba-tiba berubah menjadi anak yang santun. Melihat Dokgo 
Hoo, Folken memasang wajah seolah baru saja mengunyah kotoran. 

"Kamu. Itu membuatku merinding, jadi tolong hentikan itu. " "Jika saya tidak memanggil 
majikan saya sebagai majikan, bagaimana saya harus menyapa..." "Diam. Saya salah. Tetap 
diam sebentar. " 

Folken dan Dokgo Hoo bertukar obrolan. Berdiri di antara mereka, Vulcan berusaha keras 
untuk menyembunyikan senyum palsu di wajahnya. Vulcan menyapa dengan canggung. 



"... Apa kabar?" "Aku baik-baik saja, tapi sepertinya kamu menyebabkan kecelakaan besar." 

Dengan wajah ramah, Folken mendatangi Vulcan dan menepuk pundaknya. 

"Akan lebih baik jika kamu mengikutiku diam-diam, kan?" "... Saya rasa begitu." 

Patroli tersebut bersikap lunak dalam hal insiden di luar kota, tetapi untuk hal-hal di dalam 
kota, mereka menyeret orang-orang pergi meskipun itu adalah sesuatu yang kecil seperti 
berkelahi setelah minum. Vulcan meletakkan pedangnya ke sarungnya dan diam-diam 
mengikuti Folken. Berdiri di tengah reruntuhan kuil, sekelompok Jake hanya berdiri di sana 
dengan wajah kosong. 

*** 

"... Aku tidak tahu aku akan datang ke sini." 

Itu adalah tempat misterius dengan kristal wiki yang memiliki warna zamrud yang indah. 
Mereka tiba di pub Filder. Folken duduk di kursi acak dan berkata, 

"Mengapa? Apakah Anda berpikir saya akan benar-benar menangkap Anda? " "Kamu selalu 
menyeret orang ketika mereka menyebabkan keributan di dalam kota dan hampir 
memukuli mereka sampai mati, jadi..." 

Vulcan juga mengambil kursi dan menempelkan pantatnya ke kursi. Vulcan mengeluarkan 
sebotol bir dari inventarisnya dan memindai level Folken. Dia pikir itu akan mungkin 
sekarang. 

[Bertindak 1 Manajer Folken] [899Lv] 

'... Mereka memiliki level seperti ini, jadi itulah mengapa pemindaian tidak memungkinkan.' 

Vulcan menoleh dan melihat ke meja ke samping. Atas kebijaksanaan Filder, pub itu tidak 
buka hari ini, jadi tidak ada pelanggan. Sebaliknya, ada The Six yang duduk dengan tenang 
dan menonton Vulcan. 

[Bertindak 1 Manajer Beruneru] [921Lv] 

[Bertindak 1 Manajer Logweed] [876Lv] 

[Bertindak 1 Manajer Haywood] [900Lv] 

[Bertindak 1 Manajer Meruham] [899Lv] 

'Mereka semua sama. Mereka semua adalah monster. ' 

Vulcan saat ini berada di level 470. Karena penguasaan kilatnya ditingkatkan menjadi SS 
Rank, tinggi aslinya lebih tinggi dari levelnya, tapi meski begitu, Vulcan bisa mengatakan 



dia mungkin hampir di level 700. Sepertinya The Six akan dihitung di antara prajurit top 
bahkan jika mereka berada di Babak 2. Dibandingkan dengan mereka, Vulcan masih 
kekurangan dalam banyak hal. 

'Dan ... Tuan Filder adalah ...' 

[Bertindak 1 Kepala Manajer Filder] [999Lv] 

'Dia adalah monster yang sebenarnya.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Levelnya hanya satu di bawah seribu. Vulcan 
terkejut di dalam, tetapi Folken memberikan balasan yang terlambat. Folken menenggak 
bir. Setelah segar, dia berkata 'kuuuaaa' dan meletakkan cangkirnya. Dia memandang 
Vulcan dan berkata, 

"Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan saat kamu mengikutiku, tapi tidak akan ada 
pemukulan sampai mati atau hal-hal seperti itu, jadi jangan khawatir." "Untuk manajer 
Babak 1, cara kalian semua menangani ini di sini cukup buruk." "Sekarang kamu 
menyadarinya? Kami sebenarnya seperti itu. Selain meremas yang menyebabkan masalah 
serius, kami tidak punya banyak pekerjaan. Bagaimanapun, sepertinya Anda dapat melihat 
judul dan level kami sekarang. " "Iya. Saya meningkatkan spesifikasi saya kali ini. " 
Kulkulkul. Saya benar-benar dapat melihat seberapa kuat Anda menjadi. Kali ini, kita 
akhirnya bisa melihat manusia mencapai sesuatu yang luar biasa. " 

Beruneru memasuki percakapan sambil tertawa dengan tawa uniknya. Vulcan tidak begitu 
mengerti apa yang dibicarakan Beruneru. Dengan wajah yang sedikit berkerut, dia hendak 
mengajukan pertanyaan kepada Beruneru, tetapi Filder juga menyambung pembicaraan. 

"Sekarang, jika itu adalah sesuatu seperti Sarantis, sepertinya kamu bisa mengalahkannya 
dengan mudah." "..." 

Vulcan memandang Filder dalam diam. Rasanya dia tahu apa yang akan dikatakan Filder. 

'Secara kebetulan, dia tidak mencoba memaksaku naik ke sana, kan?' 

Filder terus menatap Vulcan dan berkata, 

"Pak. Vulcan, daripada berhenti di sini, bagaimana Anda ingin menantang Babak 2? " 



Chapter 47 
Max Level Newbie Bab 47 Vulcan bertanya dengan wajah tercengang. 

"Bukankah manajer bertanggung jawab untuk mengirim orang dari Babak 1 ke Babak 2?" 
"Bukan itu masalahnya. Di kota-kota lain, manajer biasanya melakukan cukup untuk 
menjaga ketertiban dan membantu para pendatang baru menyesuaikan diri dengan tempat 
itu. Bagaimanapun, ini adalah tempat yang sulit dibayangkan oleh kebanyakan orang. " 
"Kalau begitu, Tuan Filder, mengapa Anda membuat proposisi seperti itu? Sebenarnya, 
bukan hanya Anda, tapi semua orang sepertinya ingin saya menyelesaikan Babak 2. " 
"Kamu bisa menganggapnya seperti aku punya ambisi pribadi." "Daripada bertele-tele, 
tolong jawab aku dengan benar." "Um ... Ini mungkin terdengar tiba-tiba." 

Alih-alih mengatakan sesuatu, Vulcan dengan mantap menatap Filder. Filder balas menatap 
Vulcan dengan senyuman seperti biasa. Filder menjelaskan poin utamanya. 

"Kami ingin melihat seseorang yang terlahir sebagai manusia untuk naik menjadi dewa." 
"...?" 

Vulcan tidak bisa memahami kata-kata Filder. Sebenarnya, rasanya lebih tepat untuk 
mengatakan itu tidak membuatnya tertarik. 

Artinya, bagaimana mungkin manusia bisa menjadi dewa? "Mengapa itu tidak mungkin? 
Ah, memang benar tidak ada manusia yang pernah menjadi satu. Namun, jika itu Anda, 
Tuan Vulcan, itu sangat mungkin. " "Ini benar-benar tidak masuk akal..." "Kulkul. Mengapa 
ini tidak masuk akal? Menyelesaikan Babak 1 saja akan membuktikan kekuatan yang 
menyaingi setengah dewa atau makhluk tercerahkan. Anda adalah bajingan dengan 
kekuatan untuk pergi langsung ke dunia yang tercerahkan saat ini juga jika Anda mau. Jadi, 
untuk melihat bahwa Anda masih menjalani kehidupan sebagai manusia biasa ... " " ... " " 
Clearing Act 2 adalah pencapaian yang jauh di luar perbandingan dengan menyelesaikan 
hanya Babak 1. Setelah Anda menyelesaikan Babak 2, Anda akan mendapatkan hak untuk 
dewa, dan mungkin bagimu untuk secara resmi memiliki tempat di antara dewa. Kulhulhul. 
" Vulcan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak bisa memikirkan apa pun untuk 
dikatakan. Pertama-tama, Vulcan tidak tertarik pada hal-hal seperti makhluk tercerahkan 
atau dunia yang tercerahkan. Sudah jelas mengapa memberitahunya tentang gelar dewa 
juga tidak menarik minatnya. Vulcan masih menunjukkan wajah tidak tertarik, tetapi Filder 
melanjutkan. Vulcan tampak seperti pria yang baru saja menjawab panggilan telemarketer 
dan terlalu baik untuk menutup telepon. Sebaliknya, dengan wajah kosong, Vulcan 
mendengarkan ceritanya. 

"Aku yakin kamu sudah menebaknya, tapi kami Enam seperti kamu sekali. Saya adalah 
orang yang berpikiran tunggal yang terobsesi untuk menjadi lebih kuat dan tidak melihat 
nilai dalam hal lain. Aku panik saat pertama kali datang ke Asgard, tapi aku cukup percaya 
diri. Tidak seperti penduduk Babak 1 yang putus asa atau menetap di tempat ini, bakat saya 
tidak pernah habis seperti mata air yang tidak pernah kering. " "..." "Sebelum menghadapi 



Babak 2, kami yakin kami bisa tumbuh lebih kuat tanpa batas, cukup kuat untuk 
menghadapi dewa atau raja iblis." 

Setelah mengatakan sejauh ini, Filder menyesap tehnya. Dia masih memiliki senyuman di 
wajahnya seperti biasa, tapi entah kenapa, kesedihan bisa dirasakan darinya. 

"Namun, itu hanya khayalan. Kami harus menghadapi kenyataan pada akhirnya. Kami 
dengan menyakitkan diingatkan bahwa kami hanyalah manusia seperti yang lainnya. 
Beberapa orang menghadapi fakta ini dalam dimensi yang lebih rendah, dan beberapa di 
antaranya setuju dengan Babak 1. Bagi manusia, menyelesaikan Babak 2 seperti pintu yang 
lebih kecil dari lubang jarum. " 

Bir yang dibawa Vulcan dari inventaris telah kehilangan karbonasinya, tetapi Vulcan tidak 
menyentuhnya. Sebelum dia sadar, Vulcan terlibat dalam penjelasan Filder. Vulcan menarik 
kursinya lebih dekat. 

"Awalnya, kami memberikan segalanya untuk mengasah dan mengasah kemampuan kami. 
Kemudian, kami masih melakukannya karena kebiasaan dengan pikiran yang dikosongkan 
dari pikiran. Itu adalah waktu yang sangat lama untuk bertahan, sangat lama sehingga 
tidak mungkin untuk hidup sambil menderita karena kesulitan. Seribu tahun berlalu... dan 
ketika seribu tahun berlalu... ketika saya tidak lagi percaya pada pikiran yang tidak 
berguna, seperti saya mungkin dapat melewatinya jika kita berhasil mengambil satu 
langkah lebih jauh, saya akhirnya mengakuinya. " 

Dengan tatapan kering, Filder menatap Vulcan. 

"Saya akhirnya menerima kenyataan bahwa sejauh ini saya boleh pergi." 

Untuk sesaat, dia diam. Vulcan juga diliputi oleh atmosfir yang serius dan jatuh ke dalam 
pikiran kosong yang dalam dengan wajah yang serius. Sejak dia tiba di Asgard, Vulcan telah 
mendengar begitu banyak keluhan dan penyesalan dari orang-orang. Dia tidak mengkritik 
mereka karena menyalahkan bakat mereka, tetapi dia juga tidak pernah mencoba 
bersimpati atau menghibur mereka. Itu karena terlalu banyak dari mereka untuk 
diperhatikan dan mengekspresikan empati secara individu. Namun, rasanya berbeda 
mendengarnya dari Filder, orang yang mencapai ketinggian yang tidak dimiliki orang lain 
di Kota Beloong. Karena itu, meskipun mungkin ceritanya sama, tetapi bobot dan makna 
kata-katanya berbeda. Tanpa fluktuasi apapun pada nada suaranya, dengan suara kering, 
Filder mengeluarkan semuanya. Vulcan bahkan tidak bisa memahami semua keputusasaan 
dan penderitaan yang terkandung dalam ceritanya. 

Kulkulkul. Tetap saja, Filder cukup kuat untuk setidaknya menyentuh dinding. Sedangkan 
untuk kita semua termasuk saya sendiri, kita bahkan merasa tidak pantas untuk 
mengatakan bahwa kita berharap bisa... " 

Beruneru-lah yang memecah keheningan. Sulit dipercaya grand mage yang sombong 
seperti Beruneru hanya mengucapkan kata-kata yang begitu rendah hati, tetapi Vulcan 



tidak mempertanyakannya. Sebaliknya, dia bertanya apa yang membuat dia penasaran 
sejak beberapa waktu lalu. 

"Ini adalah sesuatu yang membuatku penasaran sejak beberapa waktu lalu. Saya mengerti 
apa yang Anda katakan, tapi lalu siapakah makhluk ini yang menyelesaikan Babak 2? Tn. 
Filder, tetua Beruneru, dan yang lainnya di sini bersama kami... Mereka semua menyerah 
untuk menyelesaikan Babak 2, jadi siapa ... Kalau dipikir-pikir, bagaimana Anda kembali ke 
Babak 1 dari Babak 2? " "Kebiasaan bajingan ini bertingkah lagi. Baiklah, kami akan 
menjelaskan hal-hal dimulai dengan pertanyaan pertama Anda. Kulhulhul. " 

Setelah memarahi Vulcan karena menuangkan banyak pertanyaan sekaligus, Beruneru 
mulai menjelaskan. Kota Beloong adalah salah satu dari sepuluh kota pemula dalam 
Asgard's Act 1. Di Kota Beloong, hampir tidak ada orang dari spesies lain yang dapat dilihat, 
tetapi berbeda dengan kota-kota lain. Karena populasi manusia yang besar di dunia lain, 
manusia juga menjadi mayoritas populasi di Babak 1. Namun, ada cukup banyak spesies 
lain yang tersebar di sekitar Asgard. Juga, jika menyangkut fraksi populasi setiap spesies 
yang mengikuti Babak 2, spesies lain ini memiliki fraksi yang jauh lebih tinggi 
dibandingkan dengan manusia. Perbedaan kemampuan berasal dari perbedaan spesies. 
Sementara banyak orang yang putus asa di Babak 1, setengah dewa dan makhluk yang 
lebih tinggi pergi ke Babak 2 dengan probabilitas keberhasilan yang tinggi. Menontonnya 
membuat manusia merasa kehilangan. Juga, bahkan Enam, yang terbaik dan terkuat di Kota 
Beloong, tidak bebas dari batasan ini. Babak 3 adalah tempat di mana tidak ada manusia 
yang pernah menginjakkan kakinya. Ada tembok yang bahkan Filder dan Beruneru, talenta 
terhebat yang ditawarkan umat manusia, tidak bisa dijangkau. Namun, temboknya tidak 
terlalu tinggi sehingga spesies lain pun tidak dapat mengatasinya. 

"Yah, aku tidak setingkat Filder, tapi aku juga bekerja keras untuk itu. Saya akan dihitung 
sebagai salah satu dari sedikit yang berusaha paling keras di antara semua manusia. Tetap 
saja... Aku tidak bisa menandingi kemampuan mereka yang memiliki garis keturunan... 
Kulkul. " 

Beruneru mengatakannya seolah tidak mengganggunya, tetapi suaranya tercemar rasa 
kekalahan yang tidak bisa disembunyikan. 

'Untuk berpikir bahwa seseorang tidak hanya memiliki bakat tetapi juga garis keturunan 
yang tepat untuk hampir menghilangkannya ... Ini terlalu kejam.' 

Vulcan mengira Beruneru terlihat lebih tua dari biasanya. Vulcan berkata, 

"Jika itu masalahnya, kamu kembali ke Babak 1 karena..." "Kita menyerah pada impian 
tanpa harapan kita. Sebagai gantinya, kami mendapatkan yang baru. " 

Beruneru menggaruk punggungnya dengan tongkatnya dan melanjutkan. 



"Sama seperti kita, ketika ada seseorang yang tidak menunjukkan kemajuan meskipun 
telah mencurahkan upaya sepenuh hati dan seluruh waktu, ada makhluk yang dengan 
diam-diam datang berkunjung." "Dan siapa itu?" "Manajer The Act 2." 

Vulcan menatap kosong ke Beruneru sejenak, tapi dia sadar kembali setelah melihat [Act 1 
Manager Beruneru] mengambang di atas Beruneru. 

'Bukannya ada aturan yang mengatakan Babak 2 tidak boleh memiliki satu.' 

"Saya melihat. Sama seperti bagaimana kalian semua mencoba mengirim saya ke Babak 2, 
apakah manajer ini juga memberikan proposisi kepada Anda? " "Betul sekali. Kepalamu 
berputar sekali. Kulhulhul. Manajer Babak 2 berjanji kepada kita untuk memberi kita 
petunjuk tentang mendapatkan keilahian selama sepuluh ribu tahun pelayanan sebagai 
manajer Babak 1. " "Sepuluh ribu tahun ..." "Apa? Apakah ini terasa lama bagi Anda? Saya 
dapat melihat bagaimana Anda akan berpikir demikian. Anda akan mengalahkan Babak 1 
dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, jadi dari sudut pandang Anda, pilihan kami 
mungkin terlihat bodoh. " "Tidak. Aku tidak bermaksud seperti itu. " 

Menonton Vulcan dengan tergesa-gesa menjelaskan dirinya sendiri, Beruneru tertawa dan 
melanjutkan. 

"Pokoknya, kita semua, termasuk saya sendiri, datang ke tempat ini melalui proses itu. Kita 
dibatasi pada hal-hal yang boleh kita lakukan, dan ada banyak hal yang mengganggu untuk 
dilakukan juga, tapi ini jauh lebih baik daripada saat di Babak 2 di mana kita berkeliaran 
tanpa harapan seperti hantu. Selain itu, di tempat ini, ada tugas kecil yang paling kami 
nikmati, jadi tidak apa-apa berada di sini. " "Baik. Tidak apa-apa di sini. Melihat Anda dan 
Dokgo Hoo, terutama bagaimana Anda saat ini, saya pasti bisa melihat mengapa Filder dan 
Beruneru mengatakan Anda satu-satunya yang bisa melakukannya. " 

Heywood, pria berjanggut, tiba-tiba bergabung dalam percakapan. 

"Meski kami menyerah, kami ingin membuktikan bahwa manusia juga bisa. Kepada dewa 
dan spesies lain, kami ingin menunjukkan manusia mencapai keilahian dan menyelesaikan 
Babak 2. " "..." "Bahkan jika itu hanya kepuasan perwakilan yang menyedihkan." 

Mata Heywood terbakar. Merasa tidak nyaman karena tatapan heywood, Vulcan diam-diam 
menoleh ke belakang. 

"Saat pertama kali datang ke Beloong City, saya pikir saya satu-satunya yang memikirkan 
hal seperti itu, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Saya meminta lima lainnya yang tiba 
sebelum saya. Saya bertanya mengapa mereka memilih Kota Beloong padahal ada sepuluh 
kota untuk dipilih. Menurut Anda apa alasannya? " 

Vulcan tidak menjawab. Seolah-olah Heywood tidak mengharapkannya, dia langsung 
melanjutkan. 



"Kota Beloong adalah satu-satunya yang hampir seluruhnya terbuat dari manusia. Mereka 
semua datang ke sini dengan tujuan membesarkan murid manusia agar muridnya 
mencapai keilahian. Ha ha! Itu lucu, bukan begitu? Mereka menyerah pada Babak 2 seperti 
anjing yang kalah dalam pertarungan, tetapi di sini mereka mencoba memaksakan 
mimpinya pada manusia lain. Itu ide yang konyol. " 

Dengan gelisah, Heywood berhenti sejenak. Dengan suara yang lebih tenang, dia 
menambahkan, 

"Saya tahu ini konyol dan tidak berarti. Namun... itu juga benar bahwa kami ingin 
melihatnya. Kami manusia adalah makhluk biasa. Kami tidak memiliki darah dewa yang 
mengalir di pembuluh darah kami. Kita juga tidak diberkati sejak lahir seperti beberapa 
spesies. Kami ingin melihat manusia, kehidupan biasa, mencapai keilahian. " 

Vulcan tidak bisa berkata apa-apa. Bukan karena dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. 
Proposisi mereka tidak ada hubungannya dengan situasi Vulcan. Jika dia ingin 
menganggapnya hanya omong kosong, dia pasti bisa. Tampaknya Vulcan tidak perlu 
khawatir dipaksa melakukan apa yang mereka katakan dengan paksa. Dia tidak yakin 
sepenuhnya tentang batasan yang dibicarakan The Six, tetapi dia belum pernah melihat 
The Six menggunakan kekuatan berlebihan pada apa pun selain memberi bantuan dan 
menjaga ketertiban kepada penduduk. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Pak. Vulcan. " Filder. "Kami tahu Anda tidak 
menyukai proposisi kami. Ini tidak seperti memiliki tujuan mulia besar yang akan disimpati 
siapa pun. Kami meminta Anda hanya untuk memenuhi ambisi kami. Juga, Anda hampir 
berusia 30 tahun. Cara berpikirmu mungkin sangat berbeda dari monster tua yang 
menikmati segala macam kemewahan dan kesenangan yang ditawarkan oleh dimensi yang 
lebih rendah. " "..." "Inilah sebabnya kami pikir meminta Anda untuk melakukan ini cukup 
mengganggu. Tetap saja, kami tidak bisa hanya duduk dan tidak meminta Anda juga. Anda 
memiliki potensi terbesar di antara semua manusia ... tidak, di antara semua spesies. " 

Tidak seperti biasanya, Filder menatap Vulcan dengan mata membara. Filder perlahan 
mulai berbicara lagi. 

"Demi kami ... Bisakah Anda menantang Babak 2?" 

Vulcan menutup matanya. Tidak sulit bagi Vulcan untuk memahami perasaan mereka. 
Mereka menyerah untuk pergi ke dunia yang tercerahkan dan memilih untuk pergi ke 
Babak 2 sebagai gantinya untuk berlatih. Meskipun dia tidak akan tahu sepenuhnya, sudah 
pasti bahwa obsesi mereka untuk menjadi lebih kuat berada di luar imajinasi siapa pun. 
Vulcan mengira ini juga berarti bahwa rasa kehilangan mereka pasti berada di luar 
imajinasinya. Tidak heran mengapa mereka ingin memenuhi ambisi mereka meskipun itu 
melalui cara yang berbeda. 

"Tetap saja, ini tidak ada hubungannya denganku." 



Dulu ketika Vulcan masih berusia di mana dia seharusnya menikmati hidupnya, dia diseret 
ke dunia yang aneh, dan dia telah menjalani gaya hidup yang memercikkan darah selama 
sepuluh tahun. Seperti yang dikatakan Filder, Vulcan bukanlah kehidupan lama yang bosan 
yang mengalami semua kesenangan dan hal-hal baik yang ditawarkan kehidupan. Vulcan 
tidak bisa membuang-buang waktu lagi untuk pertempuran. 

"Maafkan saya." 

Sebenarnya, tidak ada alasan baginya untuk merasa menyesal. Juga, tidak ada alasan 
baginya untuk berpikir dengan hati-hati sebelum membuat keputusan. Namun, sulit bagi 
Vulcan untuk mengatakan apapun kepada mereka karena dia merasakan beban yang luar 
biasa dari rasa kekalahan mereka. Keheningan yang tidak nyaman kembali mewarnai 
pemandangan itu. Atas nama The Six, Filder berbicara lagi. 



Chapter 48 
Max Level Newbie Bab 48 "Jadi, itu sama sekali tidak. Kalau begitu, mau bagaimana lagi. " 

'Apa?' 

"Ini terlalu buruk. Kami kecewa, tetapi karena kami tidak bisa memaksa Anda tentang hal 
ini, kami mengerti. Apakah kamu akan pergi membunuh Sarantis sekarang? " "Uh, ya. Aku 
akan pergi mengucapkan selamat tinggal kepada orang lain dulu, dan ... " " Begitu. Kalau 
begitu, kurasa ini yang terakhir kali. " 

Filder mengangkat tangannya. Itu tiba-tiba, jadi Vulcan dengan canggung menerima jabat 
tangannya. Anggota The Six lainnya masing-masing memberi jabat tangan pada Vulcan. 

"Hei bajingan. Sekarang Anda akhirnya akan kembali ke rumah, hidup dengan baik di sana, 
oke? " "Kulhulhul... Anda akan mulai merindukan tempat ini setelah hidup damai selama 
sekitar 200 tahun." "Dari semua orang yang saya temui, Anda adalah yang terbaik. Ini 
mengecewakan, tapi tolong berbahagialah di dunia asal Anda. " 

Folken, Beruneru dan Meruham memberikan kata-kata yang baik untuk Vulcan. 
Suasananya jauh lebih ramah daripada yang pernah dibayangkan Vulcan. Dia memasang 
ekspresi canggung di wajahnya karena itu, tetapi tetap saja, dia tidak mampu untuk 
bertanya dan berkata, 'Apa yang ada di lengan bajumu?' 

"Apakah kamu akan pergi sekarang? Akan baik-baik saja jika kamu tinggal lebih lama lagi... 
" " Ah, ya. Aku akan segera pergi. " "Saya melihat. Lagipula, perpisahan lebih baik jika lebih 
pendek. " 

Filder berkata dengan senyum menyegarkan seperti biasa. 

"Semoga perjalanan pulang dengan aman." "..." 

Vulcan membungkuk dengan benar dan membuka pintu pub. Suara benturan keras 
terdengar saat pintu pub ditutup. Melihat pintu yang tertutup rapat, Beruneru berkata, 

"Dia pergi." "Dia melakukan." Kulhulhul. Yah, kupikir dia tidak akan langsung 
menerimanya, tapi sayang sekali. " 

Beruneru meningkatkan nafsu makannya dan berkata lagi. Di sisi lain, Filder menerima 
kata-kata Beruneru tanpa sedikitpun kekecewaan di wajahnya. 

"Lagipula, kita semua tahu ini akan terjadi, bukan? Dia bukanlah orang tua yang menikmati 
semua yang ditawarkan kehidupan. Dia juga bukan seseorang yang terobsesi untuk 
menjadi lebih kuat. Pilihannya jelas. " 



Filder mengayunkan tangannya dan menggunakan telekinesis. Berbagai minuman dan teh 
yang disukai The Six ditempatkan. Logweed berkata, 

"Yah, aku bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkannya. Yah, aku muak 
menunggu, tapi... " " Hm... Mungkin 100 tahun sudah cukup? " "Setiap dimensi memiliki 
kerangka waktu yang berbeda, jadi saya tidak tahu pasti. Jika kita beruntung, kita mungkin 
harus menunggu beberapa ratus tahun. Jika kami beruntung, mungkin hanya 10 tahun 
sebelum dia kembali. " "Baik, apakah itu sebelum dia meninggal atau setelah dimensi yang 
lebih rendah menghilang, suatu hari dia akan kembali." "Betul sekali. Selama dia tidak pergi 
ke dunia yang tercerahkan, begitulah. Tetap saja, saya rasa kita tidak perlu 
mengkhawatirkan kemungkinan itu sama sekali. " 

Filder berkata sambil tersenyum. 

"Tidak peduli seberapa terlambat, dia mungkin akan kembali dalam lima ribu tahun." 

*** 

Setelah meninggalkan pub, Vulcan meringis dan bergumam. 

"Apa apaan?" 

Sampai beberapa saat yang lalu, suasananya sama sekali tidak seperti ini. Ekspresi wajah 
mereka putus asa. Mereka cukup untuk membuat Vulcan khawatir bahwa mereka mungkin 
akan memaksanya jika dia menolak. Sampai-sampai Vulcan bertanya-tanya apakah dia 
harus menggunakan Transformasi Binatang dan Bentuk Roh bersama-sama dan melarikan 
diri. Namun sebaliknya, mereka membiarkan Vulcan pergi dengan cara yang bersih. Ketika 
dia melihat ke belakang tepat sebelum dia meninggalkan pub, Enam orang memiliki 
ekspresi damai di wajah mereka untuk mengirimnya pergi seolah-olah mereka berlatih 
sebelumnya. 

'Apakah mereka punya semacam skema?' 

Vulcan menderita sejenak. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, tidak 
ada yang aneh yang bisa dia pikirkan. 

'Ah, benar. Saya memutuskan untuk tidak berpikir terlalu keras tentang hal-hal hingga 
detail yang berbelit-belit. ' 

Vulcan menggelengkan kepalanya dengan keras. Dia mengosongkan pikirannya dan 
berjalan menuju kediaman Jake. Saat membuka pintu, seperti yang diharapkan, ada Jake 
dan Dokgo Hoo yang menyapanya. Bukan hanya mereka. Ada juga Lee Jung-yup dan Jang 
Ho yang menunggunya. 

"Oh, kamu keluar dari sana begitu cepat!" "Hu hu. Sepertinya tuannya bersikap lunak 
padamu. " "Tolong hentikan omong kosong itu." 



Vulcan terjun ke sofa seolah-olah sedang tersedot ke dalamnya. Dia berkata sambil 
menatap Dokgo Hoo. 

"Aku akan meninggalkan tempat ini sekarang. "Apakah begitu?" Um. "... Sudah." 

Dokgo Hoo menerima kata-kata Vulcan seolah tidak sulit menerimanya. Sebaliknya, Lee 
Jung-yup dan Jang Ho yang lebih gelisah. 

'Mungkinkah karena mereka terikat dengan Kota Beloong untuk waktu yang lama?' 

Vulcan tidak tahu. Dia sebenarnya juga tidak ingin tahu. 

"Lagipula, sepertinya kamu telah menjadi sangat kuat. Saya tidak berpikir saya akan cocok 
melawan Anda. Aku selalu mengira kamu seperti iblis sejak pertama kali aku melihatmu, 
tapi kamu benar-benar bajingan gila. Kuhahahaha! " "Kamu memang luar biasa. Semua 
orang yang saya investasikan akhirnya lulus, tapi... Anda adalah orang pertama yang 
tumbuh begitu cepat. " 

Suasana tiba-tiba berubah menjadi sanjungan penuh terhadap Vulcan. Itu membuatnya 
tersipu, jadi dia mengubah topik pembicaraan ke Order of Virtue. 

"Bagaimanapun. Apa yang akan terjadi pada Orde Kebajikan dan Denominasi Suci Perang? 
Tidak masalah bagiku karena aku akan pergi, tapi bagaimana denganmu, Kakak? Akankah 
ada sesuatu seperti mereka yang mencoba membalas dendam terhadapmu? " 

Lee Jung-yup, orang yang diam sampai sekarang, menjelaskan. 

"Itu mungkin tidak akan terjadi. Hampir tidak ada orang yang tahu tentang pertengkaran 
antara Anda dan Bellon. Denominasi mungkin akan berlanjut dengan yang lain sebagai 
pemimpin. " "Hm." "Adapun Order of Virtue... Semua orang yang memiliki darah jahat 
dengan Anda adalah tokoh intinya, jadi Order berada dalam kekacauan yang cukup besar 
sekarang. Mereka kurang fokus saat ini. Karena semua orang yang membencimu atau 
Dokgo Hoo sudah mati, semuanya akan baik-baik saja setelah Ho-Gwang mati. " "Sepertinya 
kamu akan pergi membunuh Ho-Gwang sebentar lagi." "Itu jelas. Sejak Anda memulai 
pembalasan dendam Anda, Anda harus melihatnya sampai akhir. " 

Vulcan menatap Lee Jung-yup secara langsung. Ekspresi Lee Jung-yup terlihat sangat 
percaya diri. Sepertinya dia sudah merencanakan seluruh pertempuran melawan Ho-
Gwang. 

'Pada akhirnya, apakah dia yang paling bahagia dalam situasi ini?' 

Sepertinya Lee Jung-yup juga memiliki cukup banyak pengikut. Sepertinya dia bisa 
mengambil alih Order jika dia mau. Vulcan tidak menyukai dia. Memang benar dia 
membantu Vulcan, tapi kesan pertama Lee Jung-yup tidak terlalu bagus, dan bahkan 
sekarang, Vulcan dan Lee Jung-yup juga tidak dalam kondisi yang baik. Itu hanya gabungan 
kekuatan sementara dengan tujuan yang sama. 



'Juga, aku tidak tahu pasti, tapi ... Di tengah semua ini, dia mungkin telah mengerjakan 
rencananya entah bagaimana.' 

Tidak ada bukti. Bisa jadi Vulcan sedang memikirkan hal-hal seperti itu karena Lee Jung-
yup sangat merusak pemandangannya. Tetap saja, rasanya itu akan membuat Vulcan 
frustrasi tanpa akhir jika dia membiarkan semuanya seperti itu. Vulcan berdiri dari sofa 
dengan tiba-tiba. Dia mengambil langkah untuk berjalan ke depan Lee Jung-yup dan 
berkata kepadanya, 

"Lee Jung-yup." "Hah?" 

BAAM! 

Kuurrc! "Apa apaan! Apa yang sedang kamu lakukan?" 

Dagu Lee Jung-yup dipukul oleh tangan Vulcan. Kepala Lee Jung-yup miring ke langit. 
Setelah melihat tiga giginya lepas, Vulcan merasa jauh lebih baik. Frustrasi yang dia 
rasakan di dalam hati lega. Vulcan menoleh dan menatap Jang Ho sekali dan mengalihkan 
pandangannya lagi untuk menguncinya pada Lee Jung-yup. Menggigil ketakutan, Lee Jung-
yup memandang Vulcan. Dengan wajah bingung, Lee Jung-yup bertanya pada Vulcan, 

"A... Kenapa?" "Hanya saja kamu merusak pemandangan." 

Itu terlalu merepotkan bagi Vulcan untuk menjelaskan setiap detail kecil. Sebaliknya, dia 
melontarkan pertanyaan padanya. 

"Anda memiliki sesuatu yang salah pada saya, bukan?" "..." 

Lee Jung-yup memelototi Vulcan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Melihat ekspresi 
wajahnya tidak cukup untuk mengetahui apakah Lee Jung-yup menyembunyikan sesuatu 
atau tidak. 

"Nah, jika kamu tidak ingin memberitahuku, tidak apa-apa. Anggap saja sekarang 
semuanya bahkan dengan pukulan yang baru saja kuberikan padamu. " "... Baiklah." 

'Orang bodoh ini. Sepertinya memang ada sesuatu. ' 

Vulcan mengalihkan pandangannya dari Lee Jung-yup. Sekarang, Vulcan mulai berbicara 
dengan Dokgo Hoo, orang yang tertawa di sampingnya. 

"Kakak laki-laki." "Ya?" 

-- Mungkin saja Lee Jung-yup bisa melakukan sesuatu yang curang, jadi harap selalu 
berhati-hati. 

Mendengar pesan telepati tersebut tiba-tiba membuat mata Dokgo Hoo terbuka lebar. 



-- Apa itu. Apakah dia sedang merencanakan sesuatu? -- Hanya saja dia benar-benar 
merusak pemandangan. Saya tidak pernah tahu apa yang dia pikirkan juga. -- Itu benar. 

Dokgo Hoo meringis sejenak. Namun, dia tertawa terbahak-bahak lagi dan menepuk 
punggung Vulcan dengan keras. 

"Ha ha. Aku akan mengurus bisnisku sendiri, jadi, Adikku, kamu lakukan apa yang perlu 
kamu lakukan. " "Yah, kurasa itu benar." 

Lagipula, Dokgo Hoo telah hidup lebih lama dari Vulcan. Meskipun Dokgo Hoo terlihat 
seperti orang sederhana, dia hidup sebagai bandit gunung selama beberapa dekade. Vulcan 
mengira Dokgo Hoo akan bisa menangani semuanya sendiri. Vulcan menatap Jake. Dia baru 
saja menyadari bahwa Jake adalah orang pertama yang dia temui pertama kali di Asgard. 

"Ngomong-ngomong, sepertinya semuanya selesai dengan baik, jadi aku akan pergi 
sekarang." "Baiklah. Ngomong-ngomong, berikan semua item yang kamu temukan di 
Kuburan Bawah Tanah sebelum kamu pergi. " "Ah, benar." 

Itu seperti yang diharapkan dari seorang pedagang. Dia sangat teliti. Vulcan membuka 
inventaris dan menyerahkan item yang tidak sempat dia berikan sampai sekarang. 
Lagipula, itu adalah item yang tidak akan dia butuhkan begitu dia kembali ke Bumi. Dia 
menuangkan semuanya ke lantai kecuali peralatan terbaik yang dia miliki saat ini. Melihat 
barang-barang itu membuat ujung mulut Jake miring. Jake tersenyum saat mengumpulkan 
barang-barang itu. Setelah mengumpulkan item terakhir, dia mengeluarkan item 
berukuran manusia dari inventarisnya. Itu berkilau luar biasa. Itu emas. 

"Hu hu. Hu hu hu." "Kamu sangat menyukainya?" "Tentu saja. Bagaimana mungkin orang 
tidak menyukai emas? " "Orang-orang yang tidak peduli dengan emas semuanya ada di sini. 
Tidak ada gunanya di tempat seperti Kota Beloong. " "Itulah mengapa aku akan 
memanfaatkannya dengan baik. Sepertinya saya tidak perlu khawatir tentang uang lagi 
setelah saya pulang. " 

Itu adalah memberi dan menerima yang sempurna. Vulcan, bersemangat dan bahagia, 
menempatkan sebongkah emas di inventarisnya. Dengan wajah yang agak canggung, dia 
mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Jake. 

"Terima kasih atas semua bantuanmu sampai sekarang." "Yah, alih-alih menyebutnya 
membantu, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa kita memiliki perdagangan yang 
bersih." "Apakah itu masalahnya?" "Betul sekali. Saya mendapat banyak keuntungan 
darinya, dan Anda mendapatkan semua yang Anda inginkan dalam proses itu juga. " 
"Bagaimanapun, tetap saja, terima kasih. Saya tidak dapat memikirkan apa pun secara 
khusus untuk dikatakan dalam contoh seperti ini. " "Baiklah. Hiduplah dengan baik saat 
Anda kembali ke dunia asal Anda. " 

Vulcan dan Jake saling berjabat tangan erat. Setelah mengucapkan perpisahan terakhirnya, 
Vulcan melihat ke belakang untuk terakhir kalinya saat dia membuka pintu. 



Semuanya, harap berhati-hati. 

Jake dan Dokgo Hoo melambaikan tangan mereka untuk mengucapkan selamat tinggal. 
Vulcan menutup pintu. 

"Fiuh..." 

Setelah meninggalkan kediaman Jake, Vulcan, karena nostalgia, menyaksikan jalanan Kota 
Beloong. Dia berada di sini selama hampir enam tahun di kota ini. Dia muak dengan tempat 
itu, tetapi sekarang setelah dia akan meninggalkan tempat itu, di sudut pikirannya, dia 
merasa seperti dia akan sedikit merindukan tempat ini. Seperti itu, Vulcan mengawasi 
jalanan selama beberapa menit. Itu terjadi tepat ketika dia mengambil keputusan dan mulai 
berjalan. Ada seorang pria yang mendekati Vulcan. 

Vulcan. "... Uruo." 

Itu yang paling tidak terduga. Vulcan langsung ke pokok permasalahan. 

"Saya tidak berpikir hal-hal di antara kami berakhir dengan baik. Apakah kamu datang ke 
sini untuk menemuiku? " "Bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" "..." 

Uruo langsung ke pokok permasalahan lebih cepat dari Vulcan. Ketika Vulcan hanya berdiri 
di sana tanpa mengatakan apapun, Uruo bertanya lagi. 

"Saya tahu kami memiliki darah yang buruk. Tetap saja... Jika Anda akan meninggalkan 
Babak 1, itu berarti semua koneksi yang Anda miliki ke tempat ini akan hilang. Sebagai 
seorang Pemain... Jika Anda dapat memberi saya satu nasihat terakhir, saya akan berterima 
kasih selama sisa hidup saya. " 

Awalnya, Vulcan menganggap ini konyol. Dia juga mulai sedikit kesal. Namun, pada 
akhirnya, dia bisa sedikit memahami Uruo. Vulcan mengira itu aneh bahwa dia bisa, tapi 
dia tetap melakukannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Mungkinkah dia begitu putus asa?" 

Tidak termasuk Vulcan, di antara semua Pemain, Uruo adalah sosok yang jauh lebih kuat 
dari yang lain. Dia akan kehilangan muka jika dia meminta nasihat dari seseorang yang ada 
di depannya atau di tempat lain. Vulcan dengan mantap mengarahkan pandangannya pada 
Uruo. Vulcan masih sedikit kesal, tapi Uruo adalah seseorang yang tidak akan pernah 
dilihat Vulcan lagi setelah ini. Karena keinginannya, Vulcan memutuskan untuk bermurah 
hati kepada Uruo. 

"Pergilah mengemis Beruneru sepanjang hari dan minta dia mengajarimu sihir tradisional, 
mulai dari dasar. Jika Anda beruntung... Anda mungkin bisa mendapatkan sesuatu. " 

Karena itu, Vulcan baru saja akan berjalan melewati Uruo, tapi dia berbalik. Vulcan meninju 
perut Uruo. 



"Kuuk. Kuurk! " "Kamu merusak pemandangan seperti dia, jadi sebut saja dengan ini." 

Vulcan berkata kepada Uruo yang menderita kesakitan. Vulcan berbalik. 

Pazizizik 

Vulcan mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir dan dengan cepat keluar melalui gerbang utara. 



Chapter 49 
Max Level Newbie Bab 49 Sudut terdalam dari bidang gerbang utara adalah tempat di 
mana bahkan prajurit paling terkenal di Kota Beloong tidak berani mendekat. Kehidupan 
yang menakutkan tinggal di tempat ini. Bahkan monster kejam seperti Hellgoats lari dari 
tempat ini. Setelah tiba di daerah Sarantis, Vulcan menarik napas dalam-dalam. 

"Phewa..." 

Bukan karena dia takut pada Sarantis. Jelas monster ini lebih lemah dari Ho-Gyeong atau 
Bellon. Karena itu, akan sulit bagi Vulcan untuk menjadi gugup. Vulcan hanya sedikit 
bersemangat karena dia hanya selangkah lagi untuk mencapai apa yang dia inginkan. 
Vulcan mengatur pikirannya dan memanggil Sarantis. 

"Keluarlah, bajingan!" 

KUOOOOO. KUGUGUGUGU. 

Itu adalah suara gemuruh. Itu lebih keras dari beberapa puluh binatang yang digabungkan. 
Bersamaan dengan raungan itu, makhluk hidup raksasa muncul melalui tanah. 
Pemandangannya benar-benar datar sampai sekarang, tapi sekarang, ada gunung kecil 
yang ditambahkan ke pemandangan itu. Vulcan memikirkan hal berikut. 

'Meskipun aku memanggilnya seperti itu, itu benar-benar muncul.' 

Ketika Rogweed menjelaskan semuanya kepada Vulcan sebelumnya, Vulcan tidak 
mempercayainya, tetapi Sarantis benar-benar muncul ketika Vulcan memanggilnya 
menggunakan kata-kata yang persis sama. Vulcan tidak bisa berkata-kata. Vulcan 
menggunakan sihir untuk menyapu awan debu. Dia melakukannya karena dia ingin tahu 
tentang bagaimana rupa Sarantis. Ini akan menjadi monster terakhir yang akan diburunya 
sebelum meninggalkan Asgard. Dia ingin melihatnya. Sayangnya, begitu awan debu 
tersapu, Vulcan menyesali keputusannya. Tubuhnya tampak seperti segumpal daging 
manusia yang acak. Itu yang aneh. Ia memiliki beberapa ratus gigi, dan memiliki tentakel 
serta kaki dan lengan manusia yang menempel di sana-sini secara acak. Bagian tengah 
tubuh adalah yang terbaik. Itu memiliki mulut raksasa yang dipenuhi dengan darah. 
Sepertinya itu dipotong terbuka lebar dengan pisau. Saat mulutnya terbuka, ada beberapa 
ratus bola mata di dalamnya. 

[Sarantis, Raja Kota Beloong] [520Lv] 

"Ugh... Ugh..." 

Dalam sekejap, semua bola mata itu memfokuskan pandangan mereka ke Vulcan. Tepat 
setelah itu, bola mata mulai meledak, dan serangga kecil seperti benda lahir dari bola mata 
yang muncul. Setelah menyaksikan sejauh ini, Vulcan tidak tahan lagi. 



"Ugh! Itu menjijikkan!" 

Menggunakan semua kekuatannya untuk mengelola mana, Vulcan menghasilkan beberapa 
ratus tombak Petir. Tombak Petir diluncurkan ke Sarantis. Rentetan itu seperti tembakan 
senapan mesin. Mengingat pemboman terus menerus, serangan yang sangat kuat jauh 
melampaui apa yang diharapkan dari siapa pun dari Babak 1, Sarantis tidak bisa 
menangani situasi. 

KUUUUUHHHH. 

Ada beberapa ribu tentakel di tubuhnya, dan ada juga monster tak dikenal yang keluar dari 
mulutnya. Hal-hal itu melakukan yang terbaik, tetapi yang terbaik tidak berguna. Vulcan 
tidak meninggalkan celah dalam serangannya. Dia terus menerus meluncurkan tombak 
Petir dan Api Neraka. Dia juga melemparkan Firefield ke tanah. Mengingat kekuatan 
gabungan mereka, Sarantis akhirnya kehilangan nyawanya. 

[Poin pengalamanmu naik.] [Naik level!] [Misi Utama -- Kalahkan Sarantis, Monster Bos 
Babak 1. Berhasil!] [Hadiah -- Tolong beritahu saya keinginan Anda.] 

"Hugh.... Hugh... " 

Vulcan menggunakan mana dalam jumlah berlebih dalam waktu yang sangat singkat. Dia 
kesulitan bernapas. 

'Tidak perlu membuang banyak mana.' 

Karena itu adalah pemandangan yang menjijikkan, itu terlalu sulit bagi Vulcan untuk 
menontonnya lagi. Vulcan cukup gelisah selama awal pertempuran. Pada saat pernapasan 
Vulcan menjadi normal, mayat Sarantis telah hilang. Sebuah item muncul di tempatnya, dan 
item itu memancarkan cahaya terang. 

"Oh, kurasa itu memberikan skillbook karena itu adalah bos terakhir." 

Skillbook memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk dijatuhkan setelah membunuh 
monster. Vulcan merasa senang melihatnya. Meskipun itu akan sia-sia ketika dia kembali 
ke Bumi, itu tetap terasa luar biasa. Vulcan membungkuk untuk mengambil buku 
keterampilan dan membacanya. 

[Keterampilan legendaris -- Langkah Naga Petir] [Batas Level: 450] Teknik langkah. Ini 
memungkinkan pengguna untuk bergerak cepat seperti kilat. Sama seperti naga petir yang 
pemarah dan benci kalah, teknik ini menguntungkan selama serangan. Kecepatan 
perjalanan meningkat 15% saat menyerang. Kecepatan perjalanan meningkat 5% saat 
menghindar. 

"Oh, itu keterampilan yang sangat bagus." 

"Mengapa ini tidak muncul saat aku benar-benar membutuhkannya?" 



Vulcan mengeluh di dalam, tapi dia juga tidak akan meninggalkannya begitu saja. Untuk 
saat ini, Vulcan seperti anak kecil yang mencoba mainan baru. Dia mencoba Langkah Naga 
Petir. Saat dia berada di tengah ini, bayangan putih muncul dari udara tipis. Itu tampak 
semi-transparan seperti roh seseorang. Itu tampak seperti sesuatu yang keluar dari acara 
TV atau film. Ada seorang lelaki tua yang terlihat seperti keluar dari dongeng. Orang tua itu 
sedang menatap Vulcan. 

"Mari kita lihat... Apakah kamu orang yang akan membuat permintaan... Apa ini?" 

Orang tua itu memberikan kesan roh gunung. Orang tua itu memandang Vulcan dengan 
mata menyipit. 

"Apa itu? Apakah Anda tidak terlalu kuat untuk berada di Babak 1? Tunggu? Mungkin 
tidak? Sepertinya Anda agak lemah jika saya melihat hanya kemampuan fisik Anda. Ya 
ampun... Aku mungkin tidak pandai dalam hal lain, tapi aku pandai mencari tahu kekuatan 
seseorang. Tetap saja, Anda adalah kasus yang aneh. " 

Roh gunung itu bergumam, masih bertanya-tanya tentang kekuatan dan kemampuan 
Vulcan. Melihat orang tua itu, pikir Vulcan, 

'Apakah karena aku tidak banyak naik level karena SISTEM?' 

Tinggi sebenarnya Vulcan jauh melebihi standar Babak 1. Namun, Vulcan kekurangan poin 
pengalaman. Karena itu, Vulcan tidak banyak naik level. Sepertinya lelaki tua itu bingung 
karena perbedaan level dan kekuatan Vulcan ini. Vulcan memeriksa untuk melihat apakah 
kemampuan pemindaian SISTEM bekerja pada roh gunung. 

[Bertindak 1 Manajer. Roh Dewa Baek Ja-gyeong] [770Lv] 

'Itu berhasil.' 

Baek Ja-gyeong masih terlihat bingung. Vulcan berkata kepada Baek Ja-gyeong, 

"Permisi. Bolehkah saya menyampaikan keinginan saya? " "Apa? Ah iya. Itu sebabnya saya 
dipanggil. Sudah lama sejak aku dipanggil terakhir kali. Astaga." 

Baek Ja-gyeong pamit sejenak, dan dia melanjutkan dengan wajah tegas. 

"Sebelum Anda memberi tahu saya keinginan Anda, saya akan memberi tahu Anda 
beberapa peringatan. Saya tidak bisa memberikan apa pun yang Anda inginkan. Pertama, 
keinginan yang berhubungan dengan waktu tidak akan berhasil. Keinginan seperti 
'mengembalikan waktu ke masa kecil', atau 'mengirim saya kembali ke masa lalu' tidak 
akan berhasil. Bahkan dewa tidak bisa membuat keinginan seperti itu menjadi kenyataan. 
Jika Anda menginginkan keinginan terkait waktu, Anda harus menyelesaikan Babak 2 atau 
lebih tinggi. " 



Mendengarkan penjelasan cepat yang datang dari lelaki tua itu, Vulcan menghela nafas 
kecewa. 

"Juga, kamu tidak bisa memintaku untuk membunuh dewa atau raja iblis. Saya tidak 
memiliki kemampuan untuk itu. Selain itu, dilarang membuat keinginan agar seseorang 
terbunuh. Akhirnya, Anda tidak dapat meminta saya untuk mengabulkan seratus 
permintaan atau sesuatu seperti itu. Sudah jelas. Kamu mengerti itu, kan? " "..." "Dan satu 
hal lagi. Jika Anda memilih untuk pergi ke Dunia Tercerahkan atau Babak 2, Anda masih 
bisa membuat keinginan. Jadi, Anda tidak perlu khawatir kehilangan kesempatan untuk 
membuat keinginan. Jika Anda ingin pergi ke Dunia Tercerahkan atau Babak 2, Anda bisa 
pergi. Apakah ada hal lain yang membuat Anda penasaran? " 

Vulcan mengangkat tangannya seperti siswa yang sopan dan bertanya. 

"Permisi. Kamu bilang keinginan yang berhubungan dengan waktu tidak akan berhasil ... 
Jika kamu bisa membawaku kembali 10 tahun ... Tidak, jika kamu bisa membawaku 
kembali 5 tahun di dunia asalku berasal ... " " Tidak. Aku bisa membawamu melewati ruang 
angkasa, tapi membawamu melewati waktu seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa aku 
lakukan. Butuh dewa tertinggi untuk mengabulkan keinginan itu. Itu harus menjadi 
keinginan setelah menyelesaikan Babak 2 setidaknya. " 

Vulcan mengangkat tangannya dan meraih kepalanya. Meskipun dia tahu selama ini bahwa 
itu tidak akan berhasil, sekarang semua harapan untuk perjalanan waktu telah hilang, dia 
merasa tidak enak. Sudah 10 tahun sejak Vulcan mulai hidup di dunia yang aneh ini. Tentu 
saja, 10 tahun tidak akan memutuskan ikatan keluarganya, tetapi tetap saja, akan sulit bagi 
Vulcan untuk hidup kembali seperti tidak ada yang terjadi ketika 10 tahun telah berlalu. 
Vulcan menderita karena ini. Menonton Vulcan bertingkah seperti ini, Baek Ja-gyeong 
berkata, 

"Kebetulan, apakah keinginanmu adalah tentang ingin kembali ke dunia aslimu?" "... Iya. 
Hanya saja saya sudah lama berada di dunia ini. Itu membuat saya khawatir tentang 
keluarga saya. " "Hm. Kalau begitu, tunggu sebentar. " 

Baek Ja-gyeong mengeluarkan bola kristal dari lengan bajunya dan bertanya pada Vulcan. 

"Apa nama dunia yang Anda gunakan untuk tinggal?" Ini disebut Bumi. "Bumi... Bumi... 
Kebetulan, apakah kamu berada di dunia lain selain Bumi dan Asgard?" "Ah iya. Aku juga 
pernah berada di sebuah tempat bernama Benua Rubel. " "Hm... Tunggu sebentar." 

Dengan Vulcan berdiri di sana dengan wajah tercengang, Baek Ja-gyeong mengoperasikan 
bola kristal itu. Dia memainkan bola itu seperti seseorang yang sedang mengetik di 
keyboard. Setelah mengutak-atik bola itu sebentar, lelaki tua itu berkata dengan wajah 
cerah, 



"Ini bagus. Rasio waktu sangat menguntungkan bagi Anda. " "Maaf?" "Berapa lama Anda 
menghabiskan waktu di Benua Rubel dan Asgard?" "Masing-masing sekitar lima tahun." 
"Lima tahun... Itu akan menjadi... Tunggu, apakah kamu baru saja mengatakan lima tahun?" 

Tidak percaya, Baek Ja-gyeong bertanya dengan raut wajahnya. 

"Di Asgard... Anda hanya menghabiskan waktu lima tahun?" "Iya." 

Vulcan bertanya dengan acuh tak acuh. Dengan semua yang dikatakan Baek Ja-gyeong 
sebelum ini, Vulcan dipenuhi dengan ekspektasi lagi tentang sesuatu yang baik, tetapi Baek 
Ja-gyeong keluar dari garis singgung. Vulcan mulai kesal. Namun, bagi orang tua itu, ini 
lebih penting. 

"Ya ampun... Kebetulan, alih-alih menjadi manusia, apakah kamu seorang setengah dewa?" 

Orang tua itu dengan cermat mengamati Vulcan. 

"Yah, kamu bukan setengah dewa. Aku tidak merasakan aura suci yang berbeda dengan 
setengah dewa. " "Bisakah Anda memberi tahu saya apa yang akan Anda katakan tentang 
rasio waktu?" "Ah, benar. Maaf. Hanya saja saya sangat terkejut. " 

Baek Ja-gyeong segera meminta maaf dan melanjutkan. 

"Dimulai dengan intinya, hanya dua tahun telah berlalu di Bumi." "Maaf?" "Waktu berjalan 
dengan kecepatan yang berbeda di setiap dimensi. Benua Asgard dan Rubel memiliki 
kecepatan yang sama. Di sisi lain, waktu Bumi lebih lambat dari dimensi tersebut. Kira-kira, 
lima tahun di Asgard sama dengan satu tahun di Bumi. Sepertinya Anda khawatir keluarga 
Anda mungkin telah meninggal, tetapi sepertinya Anda tidak punya alasan untuk terlalu 
khawatir. Ini baru dua tahun. " 

Vulcan bersorak segera setelah Baek Ja-gyeong menyelesaikan penjelasannya. Dengan ini, 
hal yang sangat dia khawatirkan, perjalanan waktu, terselesaikan. Aneh jika Vulcan tidak 
bersorak. Karena kegembiraan, Vulcan mengguncang tubuhnya sejenak. Setelah itu, Vulcan 
berterima kasih kepada lelaki tua itu, 

"Terima kasih telah memberi tahu saya informasi seperti itu." "Yah, bagaimanapun juga 
kamu akan mempelajarinya ketika kamu tiba di sana, jadi tidak perlu berterima kasih 
padaku." 

Baek Ja-gyeong menjawab seolah-olah itu bukan masalah besar. Dia bertanya pada Vulcan, 

"Jadi, apakah keinginan Anda adalah tentang mengangkut Anda melalui dimensi dan 
mengirim Anda ke tempat bernama Bumi?" "Betul sekali. Jika memungkinkan, akan lebih 
baik jika Anda bisa mengirim saya ke tempat bernama Korea Selatan. " "Hm. Ini tidak akan 
sulit. Namun, sayang sekali. Anda adalah talenta yang menyelesaikan Babak 1 hanya dalam 
lima tahun. Dengan bakat seperti itu, kamu mungkin bisa menjadi manusia pertama yang 
mendapatkan keilahian... " "... " " Yah. Roh atau tuhan Ilahi, apapun itu, jika Anda tidak 



menginginkannya, tidak dapat ditolong. Saya mengerti. Aku akan mengabulkan 
keinginanmu. " 

Baek Ja-gyeong mengucapkan mantra yang tidak diketahui selama sekitar sepuluh detik. 
Cahaya berbagai warna memancar dari tangan kanannya. Ketika Baek Ja-gyeong menunjuk 
ke kepala Vulcan dengan tangannya, aliran cahaya memasuki kepala Vulcan dari atas. 

"Anda pasti akan memiliki bisnis untuk kembali... Ketika Anda berubah pikiran, kembali ke 
tempat ini." 

Setelah menyelesaikan kata-kata terakhirnya, Baek Ja-gyeong menjadi merokok dan 
menghilang. Vulcan sekarang sendirian. Dia memeriksa jendela notifikasi. 

[Keterampilan Legendaris -- Teleportasi Lintas Dimensi] [Batas Level: Tidak Ada] * Anda 
dapat berteleportasi ke dimensi yang pernah Anda kunjungi sebelumnya. Waktu 
pendinginan: Satu tahun. 

"... Alih-alih tiket sekali jalan, dia memberi saya tiket pulang pergi." 

Vulcan mengira Baek Ja-gyeong pasti juga berharap Vulcan akan pergi ke Babak 2. Terlepas 
dari itu, itu bukan masalah besar. Sebenarnya, itu lebih baik. Vulcan bisa kembali ke Bumi 
sekarang. Fakta itu tetap sama. Mempertimbangkan rasio waktu antara Bumi dan Asgard, 
Vulcan mengira dia mampu mengunjungi Asgard sesekali bahkan jika waktu 
pendinginannya satu tahun pada waktunya. 

'Saya harus datang mengunjungi Tuan Jake atau kakak laki-laki. " 

Vulcan mengaktifkan Teleportasi Lintas Dimensi. Energi cahaya keemasan memancar dari 
atas kepalanya. Setelah sekitar satu menit berlalu, aura itu mengelilingi seluruh tubuhnya 
dan membuat Vulcan terlihat seperti patung emas. 

'Aku akhirnya pulang. Itu sulit. ' 

Vulcan lebih bersemangat daripada seorang anak pada hari sebelum kunjungan lapangan. 
Dengan perasaan seperti itu di dadanya, Vulcan tersenyum. 

PIC! 

Dengan suara sekring putus, Vulcan, yang bersinar dengan cahaya yang sangat terang, 
menghilang tanpa jejak. Tempat itu kosong seolah-olah tidak ada apa-apa di sana. Angin 
sepi yang bertiup melintasi lapangan malah terjadi. Seperti itu, Vulcan benar-benar 
menghilang dari Kota Beloong. 

*** 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Ada meja kosong. Itu adalah tempat di mana 
pilar kristal berwarna zamrud bersinar dengan cahaya mistiknya. Ada dua orang yang 
duduk di dalam pub Kota Beloong. Dari keduanya, Filder berkata dengan suara serius, 

"Saya pikir itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun ..." "..." 

Yang lainnya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Matanya dipenuhi dengan sedikit 
kesedihan, tetapi matanya bukan tidak bernyawa. Filder melanjutkan, 

"Apakah... sesuatu terjadi?" "Iya. Filder, bisakah kamu memberiku sebotol bir? " 

Filder membawakannya bir. Tanpa sepatah kata pun, Vulcan meminum seluruh botol 
sekaligus. Dia tampak seperti sedang meminumnya karena frustrasi. Vulcan meletakkan 
botol itu di atas meja. 

"Sudah lima tahun. Sebenarnya, saya ingin datang ke sini lebih cepat. " "Untuk alasan apa?" 

Filder memandang Vulcan. Filder tampak khawatir. Menuju Filder, Vulcan berkata dengan 
nada datar. 

Bumi telah berakhir. 



Chapter 50 
Level Maks Newbie Bab 50 Tanpa kata-kata, Filder berpikir keras. Filder tidak terlalu 
terkejut setelah mendengar apa yang dikatakan Vulcan padanya. Menonton Filder, Vulcan 
berkata, 

Kamu tidak terkejut. "..." "Aku sedikit penasaran. Aku penasaran kenapa kau 
mengizinkanku pergi begitu saja saat kubilang aku akan meninggalkan Asgard terakhir kali. 
Saya pikir Anda akan bersikeras bahwa saya harus tinggal. Sebaliknya, Anda menyerah 
begitu saja. " 

Tatapan Vulcan mengandung kecurigaan. Vulcan melanjutkan. 

"... Kebetulan, apakah kamu tahu semuanya akan berubah seperti ini?" "Tidak. Saya benar-
benar tidak tahu. Silahkan. Saya akan sangat menghargai jika Anda tidak salah paham. " 

Tidak seperti biasanya, Filder tidak tersenyum. Filder minta diri. 

"Berikut adalah apa yang kami pikirkan. Dalam dimensi yang lebih rendah, seratus tahun, 
atau beberapa ratus tahun jika lebih lama, adalah waktu yang cukup lama untuk menikmati 
setiap kesenangan yang ditawarkan kehidupan. Pada saat itu, semua anggota keluarga akan 
meninggal satu per satu juga. Jadi, pada akhirnya, Anda akan merasa seperti ditinggalkan 
sendirian di dunia ini. " "Hm..." "Kami pikir kamu akan kembali saat itu. Karena kami begitu 
yakin akan hal ini, kami hanya berpikir akan lebih mudah jika kami menunggu saja. Kami 
tahu bahwa teknik perjalanan lintas dimensi diberikan kepada mereka yang menginginkan 
cara untuk kembali ke dunia mereka sendiri. Itu sebabnya. " 

Vulcan memercayai kata-kata Filder. Itu bukan karena penjelasan Filder logis. Itu karena 
dia mempercayai pria itu. Jadi, Vulcan membahas ini tanpa terlalu meragukannya. Vulcan 
duduk diam sejenak. Filder melanjutkan. 

"Bumi... Saya mendengar bahwa itu adalah tempat dengan peradaban yang sangat maju. 
Juga, karena itu, aku mendengar bahwa perang di dunia itu dapat menyebabkan 
kehancuran total di dunia itu, tetapi sepertinya perang bukanlah penyebab akhirnya. 
Berdasarkan apa yang Anda katakan ... Jika saya harus menebak ... Apakah itu karena invasi 
oleh pasukan yang dipimpin oleh Raja Iblis? " "Betul sekali. Sepertinya itu terjadi di tempat-
tempat selain hanya Bumi. " "Sudah kuduga... Makhluk itu biasanya menargetkan dunia 
yang tidak dilindungi oleh dewa. Mereka juga menargetkan dunia di mana dewa mereka 
tidak dalam kekuatan penuh karena cedera. Bumi adalah tempat tanpa dewa, setengah 
dewa, atau bahkan bukan pahlawan... Itu akan menjadi target yang baik bagi mereka. " 

Filder berkata dengan wajah ngeri. 

"Saya pikir diperlukan penjelasan yang lebih detail. Maukah Anda memberi tahu saya lebih 
banyak? " "... Aku akan." 



Vulcan menghela nafas dan mulai menjelaskan. 

*** 

Rasanya seperti tubuhnya telah hilang dan hanya kesadaran yang mengambang melalui 
ruang yang tak terbatas. Di ruang antar dimensi, Vulcan melayang seperti kapal hantu. 
Setelah beberapa saat, tiba-tiba, dia merasa seperti tersedot ke tempat tertentu. Vulcan 
akhirnya menyadari bahwa dia akan segera tiba di Bumi. Dia tidak bisa menyembunyikan 
kegembiraannya. Meskipun hanya dua tahun berlalu di Bumi, sepuluh tahun telah berlalu 
dalam waktu Vulcan. Dia kembali ke rumah setelah perjalanan panjang yang panjang. Jelas 
dia sangat bersemangat. Seperti itu, waktu berlalu dengan Vulcan dalam kegembiraan. 
Akhirnya, Vulcan ada di Bumi. Dia harus menginjakkan kakinya di tanah Korea Selatan. 

Um? 

Setelah menginjakkan kaki di tanah, Vulcan mengerutkan wajahnya. Itu karena 
pemandangannya sangat berbeda dari yang dia bayangkan. Vulcan sedang memikirkan 
kota yang sibuk atau area pegunungan yang penuh dengan pepohonan rimbun. Sebelum 
dia tiba, dia khawatir orang akan mengira dia terlihat aneh, jadi dia akan meninggalkan 
daerah itu segera setelah dia tiba. Namun, sekarang dia benar-benar tiba, dia hanya melihat 
sekeliling dengan ekspresi kosong di wajahnya. Ada bangunan yang setengah hancur. Ada 
potongan besi yang meleleh dan pecah di atas reruntuhan bangunan. Itu adalah 
pemandangan yang mengerikan. Ada jalan yang hancur, sisa-sisa mobil dan pecahan kaca 
berserakan di sekitar tempat kejadian. 

"Apa ini?" 

Vulcan tidak bisa menahan pikirannya. 

"Kebetulan, apakah ada perang melawan Korea Utara?" 

Adegan itu benar-benar tidak terduga. Vulcan panik. Satu-satunya penjelasan yang masuk 
akal yang dapat dipikirkan Vulcan adalah serangan pendahuluan oleh Korea Utara. Ia tidak 
mempertimbangkan kemungkinan bencana alam seperti angin topan atau gempa bumi, 
karena tingkat kerusakannya terlalu ekstrim. Vulcan menggunakan penglihatan 
superiornya untuk melihat lebih jauh, tetapi hingga akhir jangkauan visualnya, daratan 
dipenuhi dengan kehancuran. Itu tidak ada habisnya. Itu adalah pemandangan tragis yang 
hanya bisa terjadi karena perang. 

"Untuk saat ini, aku harus mencari tahu apa yang terjadi di sini." 

Vulcan meninggalkan daerah itu dan mulai berlari. Lagipula, tidak ada senjata modern yang 
bisa menyakitinya. Vulcan membayangkan bahwa dia akan bertemu dengan orang-orang 
dan kota-kota yang utuh, jika dia berlari ke sana kemari cukup jauh ke segala arah. Itu 
benar tentang kapan Vulcan akan mengaktifkan kekuatan Dewa Petir. Vulcan merasakan 
kehadiran beberapa orang yang mendekatinya. 



"Apa? Masih ada orang di sini? " "..." 

Vulcan akan memasang ekspresi ramah di wajahnya. Dia mengira mereka manusia. Namun, 
yang muncul di hadapannya bukanlah manusia. Ia memiliki kulit merah berdarah dan dua 
tanduk di kepalanya. Ia memiliki ekor dengan ujung seperti panah. Itu adalah monster yang 
tampak berotot. Itu tampak seperti iblis yang biasa digambarkan dalam budaya barat. 
Setelah menyaksikan bentuk kehidupan, Vulcan kehilangan kata-kata. 

[Demon Force Belake, Kapten Sembilan] [37Lv] 

'Apa ini ... Bukankah tempat ini seharusnya Bumi?' 

Vulcan tidak bisa mengatakan apa-apa. Belake berkata kepada Vulcan yang tenggelam 
dalam pikirannya, 

"Hei. Katakan padaku. Mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini sendirian? Apakah Anda di 
sini untuk membuat diri Anda terbunuh dengan sengaja? " "Kukuk Kakakakak!" Kukakaka! 

Ketika Kapten Belake selesai berbicara, iblis lain yang lebih kecil mulai tertawa dengan 
suara tidak menyenangkan mereka. Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Vulcan 
mengamati mereka. 

[Demon Force Grunt Hum] [19Lv] [Demon Force Grunt Kiru] [21Lv] ... [Demon Force Grunt 
Hudura] [18Lv] 

Secara keseluruhan, mereka sedikit lebih kuat dari orc biasa. Namun, bukan itu intinya di 
sini. Vulcan akhirnya kembali ke Bumi, rumahnya, setelah bertahun-tahun mengalami 
kesulitan. Masalahnya adalah ada makhluk aneh yang seharusnya tidak ada di dunia ini. 
Makhluk-makhluk ini berkeliaran di jalan. Itulah masalahnya. 

'Tempat ini pasti Bumi.' 

Kata-kata yang tertulis di papan nama rusak di tanah adalah bahasa Korea. Ini adalah Bumi. 
Tidak ada kemungkinan lain. 

'Kalau begitu, kenapa monster-monster itu, jenis yang seharusnya ada di tempat-tempat 
seperti Benua Rubel, ada di sini? Juga, apa yang terjadi dengan orang-orang yang tinggal di 
sini? Bagaimana dengan keluarga dan teman saya? Apakah mereka masih hidup? Apa yang 
terjadi dalam dua tahun saat aku pergi... ' 

"Hei. Manusia. Apakah kamu tidak mendengarku? Apakah kamu tuli? " 

Terhadap Vulcan, yang tenggelam dalam pikiran sia-sia, kata Belake dengan ekspresi 
mengeras di wajahnya. Sepertinya dia tidak senang dengan kata-katanya yang diabaikan. 
Karena dia adalah iblis, Belake dapat berkomunikasi dan bercakap-cakap dengan makhluk 
cerdas mana pun. Itu adalah sifat yang unik untuk iblis. Meski begitu, dia tidak mendapat 
tanggapan. Belake mengangkat trisula raksasanya dan mengarahkannya ke dada Vulcan. 



"Manusia. Menjawab. Ini adalah kesempatan terakhir Anda. Bisnis apa yang kamu punya 
Mengapa Anda datang jauh-jauh ke sini? " "Kukikikik. Kapten. Kenapa repot-repot 
bertanya? Lagipula kau akan membunuhnya! " "Ayo kita bunuh dia! Darah! Saya ingin 
melihat darah! " "Kukaka. Itu daging manusia! " 

Sepertinya para penggerutu mengharapkan festival pertumpahan darah segera. Geraman 
itu sudah berlarian liar dalam perayaan. Vulcan menatap mereka dengan mata kesal. Tawa 
mereka sangat keras. Suara mereka sangat tidak menyenangkan untuk didengarkan oleh 
telinga manusia. Vulcan berkata kepada iblis. 

"Maukah kamu diam sebentar." "... Manusia ini pasti sakit jiwa. Kuhahahahaha! " 

Mendengar apa yang baru saja dikatakan Vulcan, Belake tertawa terbahak-bahak. Belake 
tertawa lama dengan kepala dimiringkan ke atas. Dia tiba-tiba berhenti tertawa dan 
menatap Vulcan. Ada pembuluh darah tebal yang keluar dari dahinya. Sepertinya Belake 
sangat marah sampai ke ujung kepalanya. 

"Aku akan memberimu kematian yang paling menyakitkan, manusia." 

Belake menusuk paha Vulcan dengan trisula. 

Wheec. Tung. 

"Kuk. Apa ini?" Mengingat hasil yang sama sekali tidak terduga, Belake membuka lebar 
matanya. Dia mengharapkan Vulcan tertusuk trisula dan berteriak kesakitan. Namun, 
sebaliknya, tangan Belake sakit karena benturan tersebut. Belake melihat tangannya, lalu 
dia melihat ke Vulcan, yang berdiri di sana dengan damai seolah tidak ada yang terjadi. 

"Bajingan ini. Hanya apa yang Anda lakukan ... Kita selesai main-main! Saatnya serius! " 

Belake mundur tiga langkah. Dengan semua kekuatannya, dia menyerang Vulcan dengan 
trisula. Dengan momentum kekerasannya, Belake menyerang dengan trisula yang 
diarahkan ke dada Vulcan. 

'Dia mungkin memblokir serangan terakhir entah bagaimana menggunakan trik. Namun, 
kali ini akan berbeda. Aku dihitung sebagai salah satu kapten terkuat. ' 

Belake sangat yakin bahwa trisula itu akan lebih dari sekadar menembus jantung Vulcan. 

KUWANG. 

Kuaaak! 

KUDANGTANGTANG. 

"Huk... Kapten adalah...!" Kapten kami diserang! 



Oleh reaksi dari hantaman yang jauh lebih besar dari yang terakhir, Belake terlempar 
kembali ke kejauhan. Setelah menyaksikan ini, iblis yang lebih kecil menajamkan mata 
mereka. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menentukan apa yang sebenarnya 
terjadi. Namun, bagi mereka tampaknya pasti bahwa manusia ini menggunakan semacam 
tipuan aneh dan menyerang kapten mereka. 

"Ayo pergi! Ayo bunuh dia! " 

Sembilan iblis kecil mengelilingi Vulcan dalam sebuah lingkaran. Mereka semua menyerang 
Vulcan sekaligus dengan senjata mereka. Bilah, pedang, gada, dan lain-lain. Mereka 
menggunakan segala macam senjata untuk menyerang Vulcan. 

KANG! KANG! BAU! KANG! 

Dengan kegairahan, iblis-iblis kecil itu mengalahkan Vulcan yang tidak melawan sama 
sekali. Sementara itu, Vulcan dengan santai mengamati apa yang dilakukan setan kecil itu. 
Hanya itu yang dia lakukan untuk saat ini. Skill pasif Vulcan, 'Iron body', berada di 
peringkat A bahkan dalam standar tinggi Asgard. Jika dia menggunakan Benua Rubel atau 
standar Bumi, itu berada di peringkat SS, tingkat penguasaan yang luar biasa. Juga, 
perbedaan levelnya sangat besar. Bahkan ketika dia berada di level 99, dia bisa 
membiarkan orc atau goblin menyerangnya dan membiarkan mereka mengalahkannya 
tanpa menimbulkan kerusakan. Dia bisa melakukan itu sambil menguap. Sekarang, dia 
berada di level 471, dan kekuatan sejatinya menyaingi setengah dewa. Bagi Vulcan, yang 
mengembangkan kekuatan seperti itu, serangan mereka bahkan tidak menggelitik. 

Mendering! KAGANG! 

"Ugh.... Ini....!" "Bilah saya patah!" "Apa ini? Manusia ini! Dia aneh! " 

Akhirnya senjata mereka patah. Setan kecil panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Vulcan 
diam-diam melihat sekeliling iblis kecil dan mulai mengeluarkan sihir. Sudah lama sejak 
Vulcan menggunakan sihir ini. Infinite Flame Orbs berhasil masuk. Bola Api Tak Terbatas 
diluncurkan ke arah iblis kecil. Tidak ada waktu bagi mereka untuk bereaksi, dan bola 
membuat dampak langsung. 

LEDAKAN! KUGWAGWAGWANG! 

[Poin pengalaman naik dengan jumlah yang sangat kecil.] [Poin pengalaman naik dengan 
jumlah yang sangat kecil.] 

Setan kecil itu meledak. Tidak ada jejak mereka yang tersisa. Itu bukanlah akhirnya. 
Kekuatan Infinite Flame Orbs tidak habis untuk meledakkan demon kecil. Setiap bola 
menciptakan kawah dengan diameter hampir 200 kaki. Setiap bola memiliki kekuatan 
penghancur yang menyaingi Hellfire yang dilemparkan oleh penyihir biasa di dimensi yang 
lebih rendah. Bahkan Vulcan sedikit terkejut dengan hasil dari sihir yang dia berikan. 



'Saya tidak benar-benar merasakannya sampai sekarang karena saya berada di Asgard 
selama ini, tetapi sepertinya saya benar-benar menjadi jauh lebih kuat. Sepertinya saya 
harus berhati-hati. ' 

Dibandingkan dengan dimensi yang lebih rendah, segalanya di Asgard lebih keras, bukan 
hanya orang di sana, tetapi bahkan tanah atau bebatuan. Setelah melihat tanah mengalami 
kerusakan yang lebih besar dari yang dia perkirakan, Vulcan memutuskan untuk berhati-
hati dalam mengendalikan kekuatannya. 

Langkah... Langkah... 

Vulcan perlahan mendekati Belake yang terbaring di tanah. Dia cukup dekat untuk 
menendangnya. Sekarang setelah dia mengamati Belake dari jarak dekat, Vulcan 
menyadari Belake telah menganga. Tampaknya dia dalam keadaan syok setelah melihat 
kekuatan sihir Vulcan. Dengan suara yang menahan amarahnya, Vulcan berkata, 

"Hei." "Huk. Y... Ya! " 

Belake menggigil ketakutan. Penampilan percaya diri yang dia miliki beberapa saat yang 
lalu meninggalkan tempat kejadian tanpa jejak. Dia tampak begitu ketakutan. Vulcan 
berkata sangat lambat bahkan Belake dalam negaranya bisa mengerti. 

"Saya baru saja tiba di dimensi yang disebut Bumi ini. Saya mendengar bahwa hanya 
manusia yang hidup di dimensi ini. Siapa jenis kamu? Bagaimana kamu bisa sampai disini? 
Juga, apa tujuan invasi Anda ke dunia manusia? Ceritakan apa yang kamu tahu. Juga, beri 
tahu saya siapa pemimpin Anda. " "T... Artinya..." "Jika kamu memberitahuku dengan 
sukarela, aku akan mengampuni hidupmu. Namun, jika saya merasakan bahwa Anda 
berbohong, atau jika Anda memilih untuk tutup mulut, maka ... " 

Vulcan memfokuskan energi api ke ujung jarinya dan mengarahkannya ke bangunan yang 
sebagian besar berupa reruntuhan. Kekuatan sihir secara bertahap meningkatkan 
konsentrasinya. Sebuah energi yang kuat, cukup untuk membuat Belake gemetar 
ketakutan, diluncurkan ke gedung, dan itu mencair. 

"...!" "Aku tidak punya waktu untuk ini, jadi cepatlah." 

Vulcan menahan suaranya. Sepertinya dia menekan emosinya sebanyak yang dia bisa. 
Namun, Belake tahu bahwa ada amarah yang tak terbayangkan tersembunyi di baliknya. Ini 
bukan lagi tentang keinginan untuk hidup. Hanya saja Belake dikalahkan oleh perbedaan 
kekuatan yang sangat besar. Dia kewalahan oleh tekanan. Rasanya dia tidak punya pilihan 
lain selain berbicara dalam situasi ini. Belake bahkan sudah melupakan rasa takut terhadap 
Amarus, pemimpinnya. Dia akan berbicara. Pada saat itu, Vulcan merasakan seseorang 
sedang terbang ke arahnya. Vulcan melihat ke langit. Ada monster raksasa yang jatuh 
dengan cepat ke arahnya dari langit. Itu adalah iblis berotot dengan tanduk lebih besar dari 
manusia dewasa. Setan itu tiba sebelum Vulcan dan Belake. Setan itu bertanya, 



"Apa ini? Saya datang karena ada ledakan besar di sini, tapi itu hanya manusia. Hei. Kamu. 
Apa yang kamu lakukan di sini?" 

Makhluk itu dengan kasar memarahi Belake. Vulcan memeriksa kemampuannya. 

[Demon Force Naramhart, Kapten 999] [86Lv] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "T... Masalahnya!" 

Naramhart menatap Belake, yang hendak membuat alasan. Vulcan memindahkan posisinya 
ke kanan antara Belake dan Naramhart. Naramhart memiliki ekspresi tidak menyenangkan 
di wajahnya dengan salah satu alisnya bergerak. Naramhart hendak mengatakan sesuatu, 
tetapi Vulcan melangkah dan berkata, 

"Jika Anda adalah kapten dari 999 tentara, maka Anda harus tahu lebih banyak daripada 
kapten 9." 

Mendengar apa yang baru saja dikatakan Vulcan, Naramhart melihat. Sepertinya dia 
berpikir ini konyol. Naramhart berkata, 

"Hei, Nak. Di mana Anda belajar untuk ikut campur dalam percakapan orang lain? " 

Nada suaranya seperti bagaimana orang dewasa akan memarahi anak kecil yang tidak tahu 
apa-apa tentang bagaimana dunia bekerja. Vulcan tidak repot-repot untuk membalas. 
Sebagai gantinya, dia memfokuskan mana. Dalam sekejap, dia menciptakan sepuluh Api 
Neraka dan membuatnya melayang di udara, tetapi segera dia menyadari kesalahannya 
dan membatalkan sembilan di antaranya. 

"Setidaknya aku harus membuatnya tetap hidup, jika aku ingin mencari tahu apa yang 
terjadi di sini." 

Saat dia membuat suara gerinda dengan giginya, Vulcan dengan mantap memelototi 
Naramhart. 



Chapter 51 
Max Level Newbie Bab 51 LEDAKAN! 

Kuaaac! 

Tanpa kekuatan yang tersisa di dirinya, Naramhart jatuh ke tanah. Dia ingin bangun, tetapi 
itu tidak mungkin. Kakinya hilang tanpa bekas. Bukan itu saja. Serangan pedang yang 
mengikutinya setelah memotong lengannya. Tak percaya, Naramhart menatap Vulcan. 

'Ini adalah ... Hanya apa ...! " 

Naramhart sangat terkejut dengan kemampuan luar biasa Vulcan sehingga membuat 
Naramhart melupakan rasa sakitnya. Naramhart tidak bisa menyembunyikan betapa 
terkejutnya dia. 

'Dia melawan saya, seorang kapten 999, namun dia mengambilnya dengan begitu mudah...' 

Tentu saja, bahkan Naramhart tahu bahwa dia tidak terkalahkan melawan semua manusia. 
Biasanya, dibandingkan dengan manusia terkuat di sebuah benua, Naramhart memiliki 
beberapa kekurangan. Namun, dengan kata lain, itu juga berarti Naramhart bukanlah 
seseorang yang akan kalah dengan mudah dalam pertarungan melawan bahkan yang 
terkuat di benua. Sekarang, Naramhart menghadapi Vulcan, seorang pria yang bisa 
mempermainkannya dengan mudah seolah-olah dia hanyalah serangga. Melihat wajah 
tanpa emosi Vulcan, Naramhart merasakan hawa dingin mengalir di punggungnya 
meskipun seluruh tubuhnya terasa panas karena rasa sakit. 

'Ini bisa jadi hampir... sama atau lebih besar dari komandan tertinggi... Tidak, ini pasti! " 

Wajah Naramhart mulai jenuh dengan keputusasaan. Vulcan mengambil langkah lambat 
menuju Naramhart dan langsung menghampiri wajahnya. Mata Vulcan tenang dan dingin. 
Itu membuat Naramhart merinding. Namun, dia berusaha untuk tidak memperlihatkannya. 
Vulcan berkata padanya, 

"Katakan padaku. Apakah kamu? Mengapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa sampai 
disini? Terakhir, siapa pemimpin Anda? " 

Dengan mulut tertutup rapat, Naramhart mengabaikan Vulcan. Naramhart memiliki tekad 
kuat menjadi kapten 999. Namun, Vulcan tidak peduli. Vulcan mengumpulkan mana 
dengan tangan kirinya dan berkata dengan nada kering, 

"Saya melihat Anda yang tidak berbicara." "..." "Kesempatan untuk menggunakannya 
datang seperti ini. Mari kita lanjutkan dan lihat siapa yang akan menang. " 

Setelah selesai berbicara, Vulcan meletakkan telapak tangannya di atas kepala Naramhart. 



"Kuaaaac! Kuk! Kuhuwuk! " 

Naramhart meronta kesakitan. Dia tidak bisa banyak bergerak karena kehilangan lengan 
dan kakinya. Namun, teriakannya saja sudah cukup untuk membuat orang menyadari 
betapa menyakitkan itu pasti. Melihat Naramhart, yang gemetar, pikir Vulcan, 

"Tidak kusangka aku akan menggunakan teknik penyiksaan yang kupelajari dari Lee Jung-
yup." 

Itu adalah teknik yang dipelajari Vulcan untuk bersenang-senang saat dia berada di 
Kuburan Bawah Tanah. Vulcan sebenarnya menggunakan teknik ini dengan mana, bukan 
energi internal yang biasanya digunakan oleh prajurit Murim, tetapi efeknya masih cukup 
bagus. Hanya beberapa saat yang lalu, Naramhart menyembunyikan kebisuannya untuk 
pemimpinnya, dan dia berhasil melakukannya meskipun semua lengan dan kakinya 
dipotong. Namun, begitu dia sadar kembali dari penyiksaan, dia mulai mengoceh tentang 
segala macam fakta, bahkan yang tidak ditanyakan oleh Vulcan. Menontonnya membuat 
Vulcan merasa puas. Setelah mendengar semua informasi yang ingin dia dengar, Vulcan 
menggunakan Api Neraka dan membersihkan Naramhart dari keberadaan. Setelah itu, 
Vulcan pergi membangunkan Belake, yang tidak sadarkan diri sejak sebelum dimulainya 
pertempuran. Vulcan mengajukan pertanyaan yang sama kepada Belake dan 
membandingkan jawabannya dengan apa yang diberikan Naramhart. Tentu saja, tidak 
perlu menyiksa Belake. Berbagai macam informasi keluar dari mulutnya. 

"Semenanjung Korea sudah hancur. Kudengar ada perlawanan tersisa di beberapa tempat 
di benua lain... Adapun yang selamat di semenanjung Korea... Mereka dikumpulkan di 
penjara bawah tanah yang terletak di sisi selatan. Kami sedang dalam proses memutuskan 
apa yang harus dilakukan dengan mereka ... " " Ya. Iya. Itu mungkin tempat yang disebut 
Busan oleh orang-orang yang tinggal di sini. " "Dan Anda tidak tahu apa yang terjadi 
dengan orang-orang yang tinggal di dekat Seoul?" "Betul sekali! Saya tidak termasuk di 
antara gelombang pertama kekuatan invasi. Saya dikirim ke sini sebagai penempatan 
tambahan setelah tempat ini ditaklukkan sampai batas tertentu, jadi ... " " Saya mengerti. " 

Puk. 

[Poin pengalaman naik dengan jumlah yang sangat kecil.] 

Kepala Belake pecah-pecah seperti melon air. Vulcan bahkan tidak melirik mayat Belake 
yang jatuh ke tanah. Vulcan segera berdiri dan memanggil kekuatan Dewa Petir. Setelah 
berubah menjadi roh Lightning, Vulcan menyerang ke depan dengan kecepatan penuh. 
Tujuannya adalah tempat yang disebutkan oleh dua iblis. Itu adalah Busan. 

*** 

KUA KUA KUA KUA KUANG. 



Vulcan langsung menuju Busan. Tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. Secara harfiah, 
tidak ada yang bisa. Terlepas dari apa yang datang di hadapannya, Vulcan tidak peduli. 
Bahkan jika itu adalah gedung bertingkat tinggi yang menghalangi jalannya, Vulcan hanya 
menerobos masuk ke dalam gedung. Itu tidak seperti Vulcan akan terluka karena 
melakukannya, dan itu tidak seperti akan ada kerusakan tambahan pada siapa pun di 
sekitar area itu. Jika Vulcan mengitari gedung dan bangunan, dia akan kehilangan 
kecepatan dalam prosesnya. Vulcan tidak menyukai gagasan itu. Jadi, sebaliknya, Vulcan 
menyerang ke depan dengan kecepatan maksimum seperti itu, dan akhirnya, dia tiba di 
Busan. 

"... Apakah itu tempatnya?" 

Ada pintu masuk yang sepertinya sengaja dibuat untuk ruang bawah tanah, dan ada banyak 
iblis yang bersembunyi di sekitar area itu. Tempat itu pasti adalah tempat yang dibicarakan 
Belake dan Naramhart. Vulcan hendak bergegas masuk, tetapi dia berhenti sejenak. Itu 
karena sebuah pikiran baru saja terlintas di benaknya. 

'Jika keluargaku ada di sana ...' 

Sebenarnya, Vulcan hampir setengah menyerah pada harapannya tentang keluarganya 
yang masih hidup. Itu karena dia mendengar bahwa Seoul adalah tempat kekuatan iblis 
datang untuk menaklukkan lebih dulu. Keluarganya tinggal di Kota Gwang-myoung, tepat 
di sebelah selatan Seoul. Karena itu, menganggap kelangsungan hidup mereka adalah ide 
yang terlalu optimis. Namun, meski itu benar, dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan 
keluarganya masih hidup. 

'Jika aku membuat kekacauan di sini ... Itu bisa membahayakan orang-orang di dalam.' 

Vulcan selesai menderita karenanya dan bergerak cepat. Meskipun Vulcan tidak tahu 
bagaimana bergerak secara sembunyi-sembunyi, dia tahu bagaimana bergerak sangat 
cepat. Dengan kecepatan yang iblis tidak dapat perhatikan bahwa dia baru saja lewat. 
Vulcan, yang menyusup ke penjara bawah tanah dalam sekejap, berhenti di depan gerbang 
di dalam bawah tanah. Dia bisa merasakan napas orang yang tak terhitung jumlahnya tepat 
di luar gerbang. 

"Apa..." 

[Gatekeeper Pokuru] [50Lv] 

Phuk. Berdebar. 

[Poin pengalaman naik dengan jumlah yang sangat kecil.] 

Meninggalkan penjaga gerbang yang mati sebelum bisa menyelesaikan kalimatnya, Vulcan 
melangkah masuk. 

'Ada banyak orang di sini.' 



Ada orang yang terjebak dalam kelompok yang terdiri dari 100 hingga 200 orang. Dilihat 
dari panjang koridor, nampaknya ada beberapa ratus ruangan. Ketika Vulcan perlahan 
berjalan, iblis di koridor berteriak setelah melihat Vulcan. Sampai beberapa saat yang lalu, 
iblis itu tertawa kegirangan saat ia mengoyak-ngoyak mayat manusia. 

"Apa! Sebuah intru... " 

LEDAKAN. BOOM BABA BOOM. 

Berdebar. Berdebar. ... Duk. [Poin pengalaman naik dengan jumlah yang sangat kecil.] 

Dalam sekejap mata, Vulcan mengeluarkan Infinite Flame Orbs dan melenyapkan semua 
penjaga. Ketika Vulcan dengan ringan mengayunkan pedangnya, jeruji besi ruang penjara 
dipotong seolah-olah itu adalah sedotan. 

"Huk!" Apakah ini penyelamatan? "Kami diselamatkan! Oh, Yesus! " 

Orang-orang di ruangan itu, yang dalam bentuk yang mengerikan, bersorak dengan keras. 
Vulcan memandang orang-orang yang penuh kegembiraan. Dia sedang mencari seseorang 
yang bisa dia tanyakan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat, tapi dia bisa 
merasakan banyak langkah kaki mendekat dengan cara ini. 

"Hei lihat! Ada penyusup di sini! " "Apa itu? Tapi itu hanya satu manusia! " "Idiot! Apakah 
Anda pikir kami akan melewatkannya jika ada banyak? Dia berhasil sampai sejauh ini 
karena dia sendirian! " "Apakah begitu? Meski begitu, aneh kalau dia sendirian. " 

Setan kecil terus mengoceh. Setan setinggi tujuh kaki mengayunkan tinjunya ke kepala 
salah satu setan kecil. 

PUK. 

Menyaksikan tengkorak dan cairan otak disemprotkan terpisah, iblis-iblis kecil itu terdiam. 

"Apa kau tidak melihat mayat penjaga dan penjaga gerbang? Dia orang yang sangat kuat! " 
"T... Tapi... Aku dengar tidak ada makhluk yang kuat di Bumi. Kudengar kita hanya perlu 
berhati-hati terhadap senjata mereka ... " 

PUK. 

Setan yang lebih besar juga meledakkan iblis kecil lainnya dan berkata, 

"Salah satu dari kalian pergi, minta komandan untuk datang." "Y... Ya!" 

Setelah memberi hormat, setan kecil bergegas pergi mencari komandan. Setan yang lebih 
besar, yang sedang melihat ke arah iblis kecil itu berlari, mengalihkan pandangannya dan 
menatap Vulcan. Setelah tersenyum, dia berkata, 



"Aku tahu kamu adalah bajingan yang cukup kuat. Namun, sekarang setelah Anda berada di 
sini, Anda hanyalah tikus dalam poisooooooooo! " 

Api dinyalakan di area tempat iblis berdiri. Di dalam api yang terbuat dari lima Firefield 
yang tumpang tindih, Koros, kapten pasukan iblis 99 dan beberapa puluh iblis kecil 
menjadi abu dan menghilang. 

'Jika aku berjaga-jaga di pintu masuk ini, kupikir aku akan bisa membunuh mereka semua 
tanpa menyebabkan korban jiwa.' 

Menuju Vulcan, yang baru saja menyelesaikan pemikiran ini, ada kekuatan iblis yang 
mengerumuni Vulcan seperti gelombang. Vulcan berteriak ke arah mereka dengan suara 
menggembirakan, 

"Datang!" "Kiiiaaaac!" "Bunuh dia! Bunuh manusia itu! " 

Setan datang ke Vulcan seperti kawanan kecoak yang tak ada habisnya. Meskipun mereka 
semua tanpa rasa takut menyerang ke arah Vulcan seolah-olah mereka semua terhipnotis, 
itu bukanlah situasi yang buruk bagi Vulcan. Itu karena, bagi Vulcan, mereka bahkan tidak 
berharga sebagai camilan setelah makan. Vulcan telah bertarung melawan monster dengan 
level 400 atau lebih untuk waktu yang lama. Di sisi lain, level rata-rata mereka adalah 20, 
dan terkadang ada iblis dengan level 50 hingga 70. Vulcan bisa menangani lebih dari satu 
juta iblis ini. 

'Jika aku terus melanjutkan pembantaian yang tampaknya tak berujung ini, pembantaian 
besar yang bisa mengakhiri situasi... memang muncul.' 

Aura itu sendiri berbeda dari iblis lainnya. Itu adalah raksasa setinggi sepuluh kaki, dan 
kepalanya adalah tengkorak berwarna merah. Entah bagaimana rasanya yang satu ini bisa 
memiliki satu atau dua trik di lengan bajunya, jadi Vulcan menelan ludah dan memeriksa 
kemampuannya. 

[Kekuatan Iblis tambahan Hokera] [122Lv] 

"Kamu berani dan membuatku datang ke sini... Berjuang dalam keputusasaan... 
andooooooooooough!" "Apa ini? Ini masih goreng kecil. " 

Oleh Api Neraka yang dengan ringan dilemparkan oleh Vulcan, yang wajahnya benar-benar 
kusut, Hokera dipadamkan dari keberadaan. Di dimensi yang lebih rendah, bahkan orang 
yang disebut sebagai ksatria atau penyihir terkuat mengeluarkan keringat dingin melawan 
Hokera. Melawan Hokera, bahkan para prajurit itu sibuk dengan mengamankan alat 
pelarian. Namun, melawan Vulcan, bahkan Hokera bukanlah tandingan. Bukannya Hokera 
lemah. Hanya saja level Vulcan adalah 470, dan kekuatan aslinya jauh melebihi apa yang 
ditunjukkan levelnya. Vulcan adalah eksistensi seperti penipu. Vulcan bergumam sambil 
mengerutkan wajahnya, 



"Kupikir tempat ini tidak akan aman kecuali aku menghancurkan yang bertanggung jawab 
atas kekuatan iblis di Korea." 

Menyaksikan kekuatan iblis masih datang padanya dalam gelombang tak berujung, mata 
Vulcan bersinar dengan cahaya. 

*** 

Kuuuarc! 

KU GU GUNG... 

Itu adalah keberadaan dengan seluruh tubuhnya yang terbuat dari bahan seperti batu 
keras. Dia adalah sipir penjara ini, dan iblis tinggi itulah yang memimpin semua iblis di 
semenanjung Korea. Meskipun itu menunjukkan kekuatan yang secara keseluruhan berada 
di level yang berbeda dari iblis lain yang datang sebelum dia, bahkan yang satu ini berlutut 
di depan Vulcan dalam waktu kurang dari 10 detik. 

[Komandan Pasukan Setan, Pangeran Burubelmong] [202Lv] 

"Ini aku... Burubelmong... sipir penjara ini... namun kamu.... Sangat mudah... Kuuurrrc! " 

Dengan sihir api Vulcan, Burubelmong menemui ajalnya sebelum bisa menyelesaikan kata-
kata terakhirnya. 

[Poin pengalaman naik.] 

"Dia bilang dia sipir. Jadi, saya rasa itu berarti tidak akan ada orang yang datang untuk 
mengancam tempat ini untuk sementara waktu. " 

Burubelmong meleleh di dalam panas yang mengerikan. Vulcan menikmati pemandangan 
itu sejenak dan mengalihkan pandangannya. Dia bisa melihat orang-orang menatapnya 
dengan ekspresi di wajah mereka. Mereka tampak seperti kehilangan akal karena 
menonton semuanya. Rahang mereka jatuh begitu lama sampai-sampai rahang mereka 
benar-benar bisa lepas. Vulcan perlahan berjalan ke arah mereka. 

"Ada yang ingin kutanyakan." "Huk! Ah iya!" 

Vulcan mendekati seorang pria paruh baya. Pria itu panik, tetapi sepertinya dia memiliki 
lebih banyak tulang punggung daripada yang lain. Pria itu segera menenangkan dirinya dan 
menjawab. Pria paruh baya itu memandang Vulcan dengan tatapan penasaran, bertanya-
tanya apa yang ingin ditanyakan Vulcan. Sementara itu, Vulcan menghela napas untuk 
menanyakan pertanyaan. Untuk langsung mengajukan pertanyaan, bobot pertanyaan itu 
terlalu berat. Pertanyaan yang paling ingin dia tanyakan juga merupakan pertanyaan yang 
paling dia takuti. Pikiran pesimis terus-menerus muncul di benak Vulcan. Karena itu, dia 
terus ragu-ragu untuk menanyakan pertanyaan itu. Namun, terlepas dari apa jawabannya, 
itu adalah sesuatu yang sudah terjadi. Sebenarnya adalah hal bodoh untuk melakukan 



keraguan seperti ini di sini. Menatap langsung ke mata pria paruh baya itu, Vulcan 
bertanya, 

"Satu tahun yang lalu ... Ketika kekuatan iblis memulai invasi mereka di Bumi, saya 
mendengar bahwa tempat pertama mereka tiba adalah Seoul." "Maaf? Ya itu betul." "Kalau 
begitu, orang-orang yang dulu tinggal di Seoul ... Juga, orang lain yang tinggal di sekitar ibu 
kota ... Adakah yang kamu ketahui tentang apa yang terjadi pada orang-orang itu?" 

Wajah pria paruh baya itu langsung menjadi gelap. Melihat wajah pria itu yang mengeras, 
Vulcan merasakan hatinya tenggelam. Setelah menebak apa yang akan dikatakan pria itu 
selanjutnya, Vulcan mempersiapkan hatinya untuk berita buruk itu. 

"Karena kamu bertanya tentang itu... Kamu pasti dari dunia lain seperti monster-monster 
ini. Mereka ... Adalah benar untuk berasumsi bahwa tidak ada yang selamat di antara 
orang-orang yang dulu tinggal di sektor Seoul dan Gyeong-gi. " "..." "Mereka tidak memiliki 
kesempatan untuk mempersiapkannya ... Hanya setelah situasi di Korea, umat manusia 
mulai bersiap menghadapi invasi, jadi ..." 

Vulcan diam-diam menutup matanya. Vulcan ingin bertanya apakah dia mengatakan 
kebenaran atau kebohongan, tetapi Vulcan tidak. Itu karena pria itu tidak punya alasan 
untuk berbohong. Vulcan menundukkan kepalanya. Anehnya, tidak ada air mata yang 
keluar. Dia tampak seperti seseorang yang tahu sejak awal bahwa keadaan akan berubah 
seperti ini. 

'Apa yang harus saya lakukan sekarang...' 

Beberapa lusin pikiran terlintas di benaknya. 

'Apa gunanya semua kesulitan yang saya alami di Benua Rubel? Menyelesaikan Babak 1 
dan membuat keinginan untuk kembali ke Bumi ... Untuk apa itu semua ... Jika akhir seperti 
ini menungguku ... ' 

"..." 

'Tunggu.' 

Vulcan dengan cepat menoleh. 

"Teknik teleportasi lintas dimensi!" 

Vulcan bergumam dengan suara nyaring. Kepalanya, yang membeku karena keputusasaan, 
mulai berputar lagi. Ini bukanlah akhir. 

'Jika aku menggunakan teknik teleportasi lintas dimensi, kembali ke Asgard dan selesaikan 
Babak 2 ... Jika aku menggunakan keinginan dari Babak 2, yang bisa mengabulkan 
permintaan yang tidak mungkin untuk Babak 1 ...!' 



Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan terbangun dari pikirannya yang dalam. Ada suara 
langkah demi langkah makhluk yang sangat besar mendekat. Anak tangga itu mengguncang 
seluruh area. Vulcan menoleh dan melihat ke sekeliling orang-orang. Dia bisa melihat 
bahwa mereka semua dalam keadaan panik. 

"T... Tidak!" "Monster itu adalah... Kita sudah selesai!" "Kupikir kita mungkin bisa hidup, 
tapi pada akhirnya..." "Apa itu? Suara ini... Apakah tentang suaranya? " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan bertanya pada pria paruh baya itu. Dia 
terlihat putus asa, tapi tetap saja, dia lebih tenang dari yang lain. Pria itu berkata, 

"Hanya ada bajingan yang bisa membuat suara seperti ini hanya dari langkah. Itu adalah 
pemimpin dari kekuatan iblis ... " " Pemimpinnya? " "Sial! Bajingan mana yang membunuh 
begitu banyak bawahanku! " 

Itu adalah suara yang sangat keras. Itu cukup keras untuk melukai telinga orang-orang 
yang sudah menyambungkannya dengan tangan. Di telinga orang yang gemetar ketakutan, 
suaranya bisa terdengar lagi, 

"Keluar sekarang! Jika Anda keluar diam-diam, saya akan membunuh Anda tanpa rasa sakit 
dalam sekejap. Jika tidak, kamu akan mati sambil berjuang dalam kesakitan di luar dunia 
ini! " 

'Jika saya tetap di sini, saya pikir semua orang di penjara mungkin mati juga.' 

Vulcan, mengikuti apa yang dia dengar, diam-diam muncul ke permukaan. Setan itu lebih 
tinggi dari gedung setinggi 30 lantai. Dia memiliki bahu yang lebar dan membawa pedang 
raksasa yang tampak menakutkan. Dia tampak sangat mematikan. Dari penampilannya, dia 
tampak sekuat Folken atau Beruneru. 

'Mengapa dia begitu percaya diri? Level berapa dia? ' 

Vulcan menggunakan SISTEM dan memeriksa level lawan. 
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Chapter 52 
Max Level Newbie Bab 52 [Komandan Tertinggi Pasukan Iblis, Pangeran Nukuham] 
[457Lv] 

Mata Vulcan menyipit. Dia mengusap matanya dan melihat lagi. Dia bertanya-tanya apakah 
dia tidak melihatnya dengan benar. Namun, tidak ada yang berubah. Vulcan 
menggelengkan kepalanya dengan ringan. 

'Lee Jung-yup... Tidak, bajingan ini bahkan tidak setinggi Jang-ho.' 

Vulcan terkejut karena tingginya yang luar biasa, tapi untungnya, setidaknya dia 
menemukan kekuatan Nukuham yang sebenarnya sekarang. Count Nukuham mengejek 
Vulcan dengan suara keras, 

"Kuhahaha! Anda berani membuat keributan seperti ini! Anda pasti sudah gila. Apakah 
Anda memiliki beberapa nyawa? " "..." "Orang-orang ini adalah korban untuk raja iblis. Saya 
tidak bisa kehilangan mereka! Haruskah kita pergi ke tempat lain! " 

Nukuham mengangkat tangannya ke arah Vulcan, dan kekuatan tak terlihat mencengkeram 
Vulcan. Bersamaan dengan teriakan Nukuham, Vulcan terlempar ke kejauhan. Namun, itu 
tidak merusak Vulcan. Sebenarnya, pergi ke tempat lain adalah yang diinginkan Vulcan, jadi 
dia memilih untuk dilempar ke tempat yang sangat jauh. 

Wheec! Jatuh! 

Vulcan, yang masih terbang, bertabrakan dengan sebuah bangunan dan berhenti. Dia 
membersihkan dirinya sendiri dan keluar dari puing-puing. Dia melihat ke sekeliling. 
Jangankan siapa pun, bahkan tidak ada iblis kecil yang begitu umum saat dia dalam 
perjalanan ke Busan. Vulcan mengangguk. Melihatnya, Nukuham terkesan. Nukuham 
berkata, 

"Hah! Anda menahan telekinesis saya. Kamu orang yang cukup kuat. " "..." "Menurut 
penyelidikan, dunia ini tidak memiliki dewa atau prajurit yang kuat. Saya tidak mengerti 
mengapa seseorang seperti Anda ada di tempat ini. Namun, ini sangat menarik. " 

Nukuham mengamati Vulcan seolah-olah dia adalah kuda yang luar biasa. Dia membuat 
proposal yang paling tidak terduga. 

"Hei kau. Mengapa Anda tidak bergabung dengan kekuatan iblis kami? " "Apa?" 

Vulcan melihat di wajahnya yang mengatakan bahwa dia menganggap proposisi Nukuham 
konyol. Sementara itu, Nukuham tidak peduli dan melanjutkan. 

"Betul sekali. Akan sia-sia jika keberadaan seperti Anda terjebak di planet terbelakang 
seperti ini. Anda memiliki kekuatan untuk menjatuhkan iblis dengan gelar bangsawan. 



Potensi Anda! Saya suka itu." "..." "Daripada membiarkan bakatmu membusuk di tempat 
seperti ini, bagaimana kalau kamu memulai kehidupan kedua sebagai pelayan kerajaan 
dari raja iblis besar kita Marahamka?" 

Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Vulcan mengira Nakuham sudah 
gila. 

'Dia menghadapi lawan yang dia temui untuk pertama kalinya hari ini, dan dia mencoba 
untuk mengintaiku?' 

Vulcan tertawa terbahak-bahak. Dia merasa seperti sedang merekam film untuk beberapa 
cerita perang langsung dari buku, Romance of the Three Kingdoms. Melihat tawa Vulcan, 
Nukuham mengerutkan wajahnya. 

"Kurang ajar. Apakah kamu baru saja tertawa karena apa yang aku katakan? " "Betul sekali. 
Apa menurutmu masuk akal jika aku menerima proposisi seperti itu? " "Kamu celaka... 
Kamu hanyalah manusia. Saya sangat memikirkan Anda karena telah mengembangkan 
kekuatan seperti itu. Untuk itu, aku berpikir untuk membawamu di bawah sayapku, 
namun...! " 

Seolah marah, tubuhnya yang hitam itu mulai memerah di beberapa tempat. Itu seperti 
lahar panas merah mengalir melalui bidang hitam. Bahkan mereka yang berasal dari Kota 
Beloong, orang-orang yang cukup kuat, akan gugup melihat penampilan Nukuham yang 
luar biasa. Namun, Vulcan hanya menatapnya. Vulcan berdiri di sana dengan tidak ada yang 
rusak. Vulcan berkata, 

"Diam dan bertarunglah." "... Dasar brengsek!" 

Count Nukuham sangat marah. Dengan ekspresi bermartabat di wajahnya, Nukuham 
mengangkat tangan kirinya dan mengarahkannya ke Vulcan. 

"Saya bermurah hati dan memberi Anda satu kesempatan terakhir, namun Anda berani 
membuangnya. Tidak akan ada lagi kemurahan hati! " 

Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuh Nukuham diselimuti lapisan merah. Itu adalah 
aura yang unik untuk iblis bangsawan tinggi. Itu adalah jenis yang cukup untuk membuat 
makhluk hidup merasa dikuasai oleh sensasi yang tidak menyenangkan. Namun, itu tidak 
mengancam Vulcan dengan cara apa pun. Vulcan, yang sedang menonton Nukuham dengan 
wajah tanpa ekspresi, menggunakan sihir untuk terbang. 

"Jika aku tetap di tanah, dia mungkin akan menghancurkan seluruh semenanjung Korea 
dengan pedangnya." 

Meskipun negara itu sudah hancur, Vulcan tidak ingin melihatnya hancur lebih jauh. 
Vulcan, yang setinggi mata Nukuham, berkata, 



Aku bilang diam saja dan bertarung. "Anda bajingan! Aku akan mengubahmu menjadi 
debu! " 

Nukuham, yang terlihat seperti gunung berapi raksasa, mengayunkan pedang raksasanya 
dengan gerakan yang keras. Dia mengayunkannya seolah dia sedang memukul kayu bakar. 
Gerakan mengayunnya mengandung amarah. Intensitas kekerasan bisa dirasakan dari 
ayunannya. Rasanya benturan langsung akan membuat Vulcan berubah menjadi debu, 
tidak hanya terpotong. 

Mendering! 

Namun, serangan Nukuham bisa dihentikan dengan mudah. Vulcan, dengan wajah tidak 
tertarik, mengangkat Pedang Petir Langitnya, dan pedang raksasa Nukuham, yang 
diayunkan ke bawah dengan kekuatan yang terasa seperti bisa meremukkan apapun yang 
dilewatinya, dihentikan di udara. Sungguh luar biasa. Nukuham membuka lebar matanya 
dan menatap Vulcan. Vulcan bisa melihat wajah Nukuham. Wajahnya terlihat seperti baru 
saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Dia tampak kaget. 

"Aku... Aku akan menggunakan kekuatan sejatiku kali ini! Melenyapkan Pedang Iblis! " 

Nukuham, yang berbicara seperti penjahat murahan dari novel fantasi Murim kuno, 
mengayunkan pedangnya sekali lagi. Ayunannya jauh lebih cepat dan lebih kuat dari yang 
terakhir. Namun, hasil akhirnya sama. 

Mendering! 

"... Ini tak mungkin!" 

Wajah Nukuham mengeras seperti patung Romawi kuno. Seperti pria yang menyangkal, dia 
mengulangi kata-kata itu berulang kali. 

"... Ini tak mungkin..." 

Dari sudut pandang akal sehat, itu memang situasi yang tidak masuk akal. Pedang setinggi 
20 lantai Nukuham diblokir oleh pedang yang panjangnya hampir tiga kaki lebih. Rasanya 
seperti menghentikan batang kayu dengan tusuk gigi. Itu tidak normal. Selain itu, orang 
yang menyerang dengan pedang raksasa tidak lain adalah Count Nukuham, seorang iblis 
terkenal. Dalam 500 tahun yang panjang, tidak ada satu manusia pun yang memblokir 
serangannya. Juga, dia percaya bahwa tidak akan pernah ada. Namun...! 

'Untuk berpikir.... Sesuatu seperti ini bisa terjadi...! ' 

Nukuham, akhirnya menyadari keseriusan situasinya, perlahan mencabut pedangnya. 
Wajahnya sudah dipenuhi ketakutan. Keyakinannya, yang meluap beberapa saat yang lalu, 
telah menyusut menjadi seukuran kacang. Nukuham tidak akan merasa begitu terpojok 
secara mental jika Vulcan, seorang manusia kecil, menunjukkan sedikit saja tanda-tanda 
kelelahan. Jika Vulcan membuat suara mendengus atau pendiriannya goyah, jika kecil 



kemungkinannya untuk menang, Nukuham akan dengan berani mengayunkan pedangnya 
lagi. Namun, Vulcan tampak seperti dia memiliki begitu banyak kekuatan untuk disisihkan 
meskipun bertarung melawan semua kekuatan Nukuham. 

'Rasanya luar biasa seperti ... Menghadapi sang duke!' 

Setelah berpikir sejauh ini, Nukuham mulai mengerahkan kekuatan di kakinya agar dia bisa 
melarikan diri. Dia membayangkan bahwa, tidak peduli seberapa kuat Vulcan, mengingat 
perbedaan ketinggian, Vulcan tidak akan bisa mengejarnya. Namun, tidak ada kesempatan 
untuk melarikan diri untuk memulai. Dalam diam, Vulcan mengeluarkan Tinju Ifrit. Dia 
membuka tangan kirinya dan meletakkan sisi telapak tangan ke arah depan. 

"... Ini adalah!" 

Tinju Ifrit terbang menuju Nukuham dengan jalur diagonal menuju langit. Menyaksikan 
objek yang berisi mana lebih dari apapun yang pernah dia lihat sepanjang hidupnya, pikir 
Nukuham, 

'Ini tidak mungkin...!' 

BOOOOOOOOM. 

[Poin pengalaman naik.] 

Vulcan meletakkan pedangnya kembali ke sarungnya dan menikmati pemandangan yang 
baru saja dia buat. Tubuh bagian atas Nukuham telah hilang seolah-olah telah dihapus 
bersih menggunakan penghapus. Menyaksikan bagian bawah Nukuham jatuh seperti 
gunung raksasa, pikir Vulcan, 

'Kamu bahkan tidak memiliki banyak poin pengalaman. Anda tidak lain adalah berbicara 
seperti Ho-gwang. Sebenarnya, kamu lebih buruk. ' 

Vulcan mengamati mayat Nukuham untuk beberapa saat dan mengambil sebuah barang. 
Menyadari bahwa itu adalah barang sampah, Vulcan meringis saat dia mengarahkan 
tubuhnya ke arah Busan. 

"Untuk saat ini, saya harus berbicara lebih banyak dengan para penyintas dan membuat 
rencana." 

Vulcan membutuhkan satu tahun lagi sebelum dia bisa menggunakan teknik teleportasi 
lintas dimensi lagi. Dia harus memikirkan apa yang harus dilakukan sampai saat itu. Dia 
juga punya alasan untuk memikirkan apa yang harus dilakukan ketika dia kembali ke 
Asgard. Dia merasa perlu meluangkan waktu dan memikirkan hal-hal itu. 

'Untuk meluangkan waktu dan memikirkan tentang rencana masa depan... saya 
membutuhkan informasi. Aku juga harus melenyapkan iblis yang tersisa. ' 



Vulcan dengan cepat kembali ke penjara bawah tanah dan dipersatukan kembali dengan 
para penyintas. Seperti itulah, Vulcan menjadi secercah harapan bagi umat manusia yang 
tinggal menunggu ajalnya. 

*** 

"... Setelah itu. Saya menghabiskan sebagian besar waktu saya melenyapkan kekuatan iblis 
yang tersisa. Setelah saya membersihkan kapten yang kuat dan iblis kelas bangsawan 
peringkat tinggi yang sulit untuk berurusan dengan persenjataan Bumi, perlawanan 
menangani sisanya sendiri dengan cukup baik. Seperti itu, saya berhasil mengakhiri situasi 
ini. " "Namun..." "Itu benar. Itu tidak mengembalikan keluargaku yang sudah meninggal. Itu 
juga tidak mengembalikan peradaban yang hancur... " 

Alih-alih bir biasa, Vulcan menenggak minuman keras dan melanjutkan, 

"Di atas semua itu, saya pikir invasi belum berakhir. Tidakkah kamu juga berpikir begitu? " 
"... Kamu benar." 

Vulcan memandang Filder seolah-olah dia meminta Filder untuk menjelaskan lebih lanjut. 
Filder berkata, 

"Kebanyakan raja iblis menyerang salah satu dunia manusia dengan tujuan untuk 
menghisap energi planet dan menumbuhkan kekuatan iblis mereka. Namun, jika mereka 
mengharapkan terlalu banyak korban di pihak mereka, mereka tidak menyerang sejak 
awal. Sayangnya... Dalam hal ini dengan Bumi, karena mereka sudah menginvestasikan 
pasukan di sana... " "... " " Ada kemungkinan besar mereka akan mengirim lebih banyak 
pasukan karena mereka tidak ingin membiarkan pasukan yang hancur menjadi sia-sia. 
Karena satu-satunya kekuatan nyata Bumi adalah Anda sendiri... Mereka mungkin akan 
mengirim seseorang yang cukup kuat untuk melawan Anda, seperti seorang duke.... Atau 
raja iblis itu sendiri mungkin datang. Meski mungkin butuh waktu. " 

Keduanya tidak mengatakan apa-apa. Vulcan sibuk memikirkan konsekuensi dari apa yang 
baru saja dikatakan Filder. Filder menunggu dengan tenang untuk Vulcan karena dia ingin 
memahami situasi Vulcan. Vulcan-lah yang pertama kali memecah keheningan. Vulcan 
melanjutkan dengan wajah tanpa emosi. 

"Pada akhirnya, sepertinya aku harus pergi ke Babak 2 sekarang. Saya perlu melakukannya 
untuk mengembalikan keluarga saya dan peradaban Bumi yang hancur. Saya juga harus 
pergi ke sana untuk mendapatkan kekuatan yang diperlukan untuk melawan kekuatan iblis 
yang akan segera menyerang. " "Betul sekali. Kekuatan raja iblis menyaingi dewa ... 
Meskipun kekuatannya akan sedikit melemah saat dia menyeberang ke dunia manusia, dia 
akan tetap sekuat aku. Saya tidak tahu banyak tentang itu, tapi... " 

Filder setuju dengan kata-kata Vulcan. Meskipun Vulcan akhirnya pergi ke Babak 2 seperti 
yang diinginkan Filder, situasinya bukanlah sesuatu yang membuat Filder merasa sangat 
hebat. Vulcan tidak pergi ke Babak 2 karena dia ingin. Dia pergi untuk mengatasi bencana 



yang tak terkatakan. Filder adalah orang yang terlalu baik untuk tidak senang dengan 
situasi ini. 

'Meskipun ini tidak seperti aku mengutukmu ... tapi aku merasa frustrasi.' 

Meskipun Filder tidak harus merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi, hati Filder 
terasa berat karena suatu alasan. Karena itu, Filder memutuskan untuk secara aktif 
mendukung Vulcan dan memberinya semua yang dia bisa yang dapat membantu Vulcan 
dalam menyelesaikan Babak 2. 

'Aku memang akan melakukannya, tapi ...' 

Dia memutuskan untuk lebih mendukung daripada apa yang dia rencanakan sebelumnya. 
Juga, dia berpikir bahwa dia bukanlah satu-satunya yang akan merasa seperti ini. Anggota 
The Six lainnya adalah makhluk yang belum kehilangan kemanusiaan mereka meskipun 
mereka menanggung beban waktu yang sangat lama. Mereka tidak bisa disebut orang suci, 
tetapi mereka jauh dari kejahatan. Jika mereka mendengar tentang kemalangan yang 
dihadapi Vulcan, Filder yakin mereka akan memberikan semua dukungan yang mereka 
bisa dalam batas yang diizinkan. 

'... Kalau dipikir-pikir, Tuan Beruneru adalah ahli nujum yang datang ke Asgard setelah 
menghancurkan dunianya sendiri.' 

Meski begitu, dia menjadi lebih baik. Juga, dia menganggap Vulcan sebagai muridnya yang 
luar biasa. Filder yakin Beruneru akan menuangkan Vulcan dengan segala dukungan yang 
bisa dia berikan. Setelah memikirkan sejauh ini, Filder memikirkan tentang apa yang bisa 
dia berikan untuk Vulcan. Sihir, ilmu pedang, ramuan khususnya ... Wajah Filder menegang. 
Sekarang dia memikirkannya, Filder menyadari bahwa tidak banyak yang bisa dia sediakan 
untuk Vulcan. 

'Tidak ada lagi yang bisa saya berikan kepada Vulcan tentang pertempuran.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Meskipun The Six berada pada ketinggian yang 
jauh lebih tinggi daripada Vulcan, Vulcan sudah membuka jalannya sendiri dalam gaya 
bertarungnya. Juga, karena Vulcan memiliki sinergi antara bakat alami dan SISTEMnya, 
tidak perlu khawatir tentang Vulcan yang berlari ke dinding yang tidak bisa dia atasi. Tidak 
ada gunanya mengajari dia lebih. Tetap saja, rasanya tidak akan cukup jika Filder mengirim 
Vulcan dalam perjalanannya ke Babak 2 setelah memberinya banyak ramuan khusus. 

"Apakah ada hal lain yang bisa kuberikan padanya?" 

Kekhawatiran Filder semakin dalam. Pada saat itulah. Vulcan, yang diam, berkata, 

"Pak. Filder. Saya membutuhkan bantuan Anda. Juga, saya butuh bantuan dari semua The 
Six. " "Iya. Tentu saja. Saat Anda datang ke Kota Beloong, saya memutuskan untuk 



memberikan dukungan terbaik yang dapat saya berikan. " "Kalau begitu, aku akan bertanya 
dengan bebas." 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Filder memiringkan kepalanya ke samping. Dia 
tampak tercengang. 

"Jika ini tentang informasi tentang Babak 2... Bukankah aku sudah memberitahumu 
sebagian besar sebelumnya? Jika ada sesuatu yang kamu lupakan, aku bisa 
memberitahumu lagi, tapi... " " Tidak. Itu adalah informasi yang berharga. Namun, dari 
sudut pandang Pemain, mereka tidak sempurna. Saya ingin mengumpulkan dan mengatur 
informasi yang berguna untuk Pemain dan kemudian menantang Babak 2. " 

Vulcan mengosongkan botol minuman keras di atas meja. Saat dia melihat mata Filder, 
Vulcan menambahkan, 

"Mari kita coba membuat buku panduan untuk Babak 2." 



Chapter 53 
Max Level Newbie Bab 53 Sambil menunggu waktu pendinginan teknik teleportasi lintas 
dimensi berlalu, Vulcan telah memikirkan banyak hal. Ada segala macam pikiran sepele, 
acak dan tidak berguna yang berputar-putar di dalam kepalanya, tapi ada satu pikiran yang 
paling dia serius. 

'Apa yang harus saya lakukan untuk beradaptasi dengan baik pada Babak 2?' 

Vulcan memikirkan bagian tersulit dalam beradaptasi dengan Babak 1. Ada begitu banyak 
sehingga dia tidak bisa menghitung semuanya dengan jarinya. Memikirkan kembali tentang 
awal, satu hal yang dia rasa paling kurang di awal adalah... 

"Hampir tidak ada informasi." 

Persis seperti ini ketika dia pertama kali jatuh ke Benua Rubel. Saat pertama kali tiba di 
Asgard, dia tidak tahu apa-apa. Kembali ketika dia berada di level 99, ada saat ketika 
Vulcan berkeliaran di sekitar kota tanpa tujuan tanpa informasi atau persiapan apa pun. 
Memikirkan kembali sekarang, Vulcan menyadari betapa berbahayanya saat itu. Dia 
beruntung. Dia menerima bantuan dari orang-orang seperti Filder, Beruneru dan Jake, dan 
berkat itu, dia bisa menghabiskan hari-hari awalnya dengan aman. Jika mereka tidak ada di 
sana... 

"Aku bahkan tidak ingin memikirkannya." 

Sangat mungkin bahwa Vulcan masih berkeliaran di sekitar tempat berburu dengan hanya 
mengandalkan SYSTEM. Mungkin juga Vulcan sudah mati sekarang. Karena 
pengalamannya, Vulcan merasa sangat perlu untuk membuat persiapan yang matang 
sebelum pergi ke Babak 2. Itu untuk menaklukkan Babak 2 lebih cepat sekaligus lebih 
aman dan efisien. 

'Saya akan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin ... dan membuat buku panduan.' 

Rasanya seperti bermain game RPG. Memainkannya tanpa informasi apapun 
mengakibatkan banyak kesalahan dan kesalahan sepanjang permainan. Ini bisa 
menyebabkan peningkatan waktu bermain game, dan itu juga bisa menyebabkan pemain 
mati dalam game beberapa kali. Namun, dengan buku panduan yang bagus, bahkan pemula 
pun bisa menikmatinya seperti seorang veteran. Vulcan memutuskan untuk menganggap 
Babak 2 sebagai permainan. Dia akan pergi memainkan game virtual reality bernama Act 2. 
Untuk itu, dia membutuhkan buku panduan yang dibuat khusus untuk pemain seperti 
dirinya. 

'Saya akan mengumpulkan semua informasi, bahkan hal-hal sepele, dan membuat buku 
panduan yang berguna.' 



Melarikan diri dari pikiran sepele, Vulcan memohon pada Heywood. 

"Bukankah kamu bilang kamu orang terakhir yang tiba di Asgard?" "Dasar bajingan! Meski 
begitu, sudah 700 tahun berlalu. Bagaimana saya bisa mengingat semuanya! " "Meski 
begitu... Anda tahu lebih sedikit dari Tuan Filder yang datang 2000 tahun lalu. Tidakkah 
menurutmu itu terlalu berlebihan? " "Pertama-tama, aku tipe yang tidak terlalu peduli 
tentang apa yang terjadi di sekitarku! Saya sibuk berlatih, jadi mengapa saya harus 
berjalan-jalan untuk mengumpulkan informasi? " 

Melihat Heywood mengeluh, Vulcan menggelengkan kepalanya. 

"Aku harus mempercayai Filder dan Beruneru saja." 

Filder adalah tipe yang berlatih sendiri, tapi dia ingat banyak hal. Adapun Beruneru, saat 
berada di Babak 2, ia telah mencapai ketinggian baru dengan berjejaring dengan berbagai 
penyihir di sana, jadi ia memiliki banyak informasi tentang Babak 2. Jadi, Vulcan mengatur 
informasi berharga berdasarkan cerita yang diceritakan keduanya. Hal-hal seperti peta 
perkiraan dunia Babak 2, lokasi tempat berburu dan kesulitannya, lokasi kota, jenis 
makhluk yang umum di Babak 2, makhluk berbahaya, dll.... Selain itu, Vulcan juga meminta 
mereka untuk memberi tahu dia tentang area. yang mereka rasa aneh atau mencurigakan. 

"Hei bajingan. Mengapa Anda repot-repot mencoba memasuki tempat seperti itu? Daripada 
mencoba mendapatkan pengalaman di sana, pergilah ke tempat ini. Jauh lebih mudah dan 
lebih aman. " "Kau tak pernah tahu. Ini bisa berbeda jika seorang Player pergi ke sana. " 

Bahkan jika itu adalah penjara bawah tanah yang tidak berguna bagi orang normal, itu bisa 
menjadi cerita yang berbeda untuk seorang Pemain. 

'Kau tak pernah tahu? Itu bisa menjadi lokasi pencarian tersembunyi, dan mungkin 
memiliki hadiah Legendaris lainnya. ' 

Ide yang bagus untuk menandai semua tempat dengan potensi imbalan. Seperti itu, Vulcan 
mengganggu The Six selama sekitar satu minggu dan mengumpulkan informasi. Pada 
awalnya, semua orang senang bahwa Vulcan bekerja keras mempersiapkan diri untuk 
Babak 2. Namun, ketika Vulcan terus bertanya apakah mereka tahu hal lain, ketika mereka 
telah menceritakan semuanya, mereka tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan 
dengan Vulcan. Akhirnya, Heywood, seorang pria pemarah, berteriak pada Vulcan. Dia 
telah begitu mengganggu The Six. 

"Hei! Aku beritahu padamu! Aku sudah memberitahumu semuanya! Seolah-olah aku 
menggunakan sendok dan mengikis semuanya dari kepalaku dan memberikannya 
kepadamu dalam piring perak, sudah cukup! Sebenarnya, tidak ada kota di luar sana 
dengan manajer seperti kita yang akan mengumpulkan begitu banyak informasi untuk 
orang-orang! " 



Hanya pada saat ini, Vulcan akhirnya berhenti mengganggu The Six. Sejak itu, Vulcan telah 
mengatur informasi. Informasinya adalah ingatan dari 700 hingga 2000 tahun yang lalu. 
Ada banyak informasi tidak berguna yang sebaiknya ditinggalkan di tempat sampah. 
Namun, setelah mengumpulkan semuanya, ada cukup banyak informasi yang berguna. 
Secara khusus, Vulcan ingin menghindari pertengkaran yang tidak perlu. Dengan informasi 
yang dikumpulkan, Vulcan mengetahui secara detail tentang makhluk dan ras berbahaya 
yang harus dia hindari. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. 

'Dragonian sombong, tapi aku akan baik-baik saja selama aku tidak berkelahi dengan 
mereka ... Adapun setengah dewa, mereka secara alami baik hati, tapi mereka cenderung 
terlalu peduli pada orang lain. Ras manusia adalah makhluk yang paling tidak bisa 
dipercaya. Kota Vanhell penuh dengan maniak pertempuran... jadi lebih baik aku menjauh 
dari tempat itu. ' 

Setelah itu, Vulcan memilih area di mana dia akan paling aktif. Babak 2 secara signifikan 
lebih luas dan kompleks, jadi ada risiko tinggi untuk bertanya-tanya tanpa tujuan dan 
tumbuh tidak efisien jika seseorang jatuh ke Babak 2 tanpa informasi apa pun. Menurut 
Filder, sebenarnya ada orang yang menyia-nyiakan waktunya untuk tinggal di tempat yang 
tidak cocok. 

"Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi." 

Vulcan membuat rencana. Dia mulai menghapus area yang tidak ada bisnisnya, dan dia 
memeriksa area yang paling efektif untuk pertumbuhannya. Setelah itu, sebagai sentuhan 
terakhir, dia menghilangkan area yang terlalu jauh atau terlalu berbahaya. Seperti itu, peta 
panduan untuk naik level paling efisien telah selesai. Vulcan melihat peta yang dia buat. Itu 
adalah peta yang rumit dan besar dari Babak 2. Namun, dari perspektif mengabaikan 
semua bagian yang tidak dicentang, peta itu tampak sesederhana bidang Babak 1. 

'Tidak perlu aku membuang waktu di tempat berburu yang tidak cocok dengan tipeku.' 

Vulcan merasakan kepercayaan dirinya mengisi saat dia bersiap lebih banyak. Tentu saja, 
ini adalah informasi lama. Vulcan berspekulasi bahwa akan ada banyak perbedaan dengan 
keadaan di masa lalu. Namun, itu tidak membuat informasinya menjadi tidak berguna. 
Vulcan hanya perlu mengoreksi informasi yang salah atau tidak berguna saat dia bergerak 
maju di Babak 2. 

"Ah, sudah selesai!" 

Vulcan bangkit dari meja pub dan melakukan peregangan besar. Di tangan kanannya, ada 
sebuah buku kecil berjudul 'Act 2 Complete Conquest! (Hanya Pemain). ' Menonton Vulcan, 
Beruneru bergumam. 

"Kamu menjadi orang bodoh." 



Bahkan Meruham, yang duduk di sebelah dalam diam, menggeleng pelan. Vulcan merasa 
canggung, jadi dia membuka pintu pub dan keluar. Seperti biasa, cuaca bagus menyambut 
Vulcan. 

"Ah, benar. Saya akan melakukan perdagangan hari ini. " 

Vulcan, tanpa ragu-ragu, langsung pergi ke tempat berkumpulnya para Pemain. 

"Wow, tempat ini menjadi lebih baik dari sebelumnya." 

Mungkin itu karena Order of Virtue diiris menjadi dua. Mungkin itu karena Player, Uruo 
dan lainnya, pergi untuk menerima pengajaran dari Filder dan Beruneru. Basis utama 
Aliansi Pemain tumbuh secara signifikan. Itu tidak sebesar kuil Denominasi atau kediaman 
Ordo, tetapi pangkalan itu tidak kurang dalam hal apa pun untuk disebut sebagai tempat 
berkumpul untuk suatu organisasi. Selain itu, tampaknya keanggotaannya juga bertambah. 
Menurut perkataan di jalan, itu karena Uruo, yang merupakan seorang yang keras kepala, 
mengalami perubahan kepribadian. Vulcan memiringkan kepalanya dengan tercengang. 

'Bisakah seorang pria berubah hanya dalam lima tahun?' 

Ya, itu tidak penting bagi Vulcan. Seorang Player mengantar Vulcan ke kantor Uruo. Uruo 
menyapa Vulcan dengan wajah tanpa ekspresi. Uruo mengeluarkan bola merah yang tak 
terhitung jumlahnya dan berkata, 

"Aku telah mengumpulkan semuanya seperti yang kamu katakan, jadi ambillah. Sekarang 
giliran Anda." "... Anda berdagang dengan sangat cepat." "Aku tidak ingin berbicara lama 
denganmu, jadi cepatlah. Barang itu." 

Vulcan menatap Uruo dengan tatapan tidak setuju. Vulcan membuka inventarisnya dan 
mengumpulkan semua bola. Setelah itu, inventaris Vulcan menumpahkan setumpuk item. 

Um. 

Uruo terkejut dengan jumlahnya. Itu lebih dari apa yang dia harapkan. Dia mengumpulkan 
barang-barang itu dan berkata, 

"Level 100 hingga 300... Semuanya berskala Besar atau lebih tinggi. Itu adalah perdagangan 
yang bagus. " "Baiklah kalau begitu. Hidup dengan baik." "Tunggu. Ngomong-ngomong... 
Apa rencanamu dengan bola merah? Mengapa Anda mengumpulkannya? " 

Uruo mengajukan pertanyaan kepada Vulcan yang berbalik. Mereka adalah bola vitalitas. 
Mereka memiliki kemungkinan jatuh yang cukup tinggi saat membunuh monster. Namun, 
tidak bisa dikonsumsi. Tampaknya tampaknya tidak berguna, jadi Pemain hanya 
mengesampingkan dan membiarkannya menumpuk. Vulcan membuat proposisi 
perdagangan ke Uruo. Vulcan mengatakan bahwa dia akan memberikan item berguna 
kepada Aliansi jika Uruo memberikan semua orb vitalitas kepada Vulcan. Itu adalah 
kesepakatan perdagangan dimana Uruo tidak mungkin kehilangan apapun, oleh karena itu, 



dia menerimanya. Namun, melihat Vulcan memberikan begitu banyak item sebagai 
imbalan orbs, Uruo menjadi penasaran. Namun, Vulcan tidak memberikan jawaban yang 
tepat. 

"Mereka tidak berguna di Babak 1, jadi urus urusanmu sendiri." 

Vulcan tidak mau repot-repot menjelaskan semuanya. Dia memotong pembicaraan dan 
meninggalkan pangkalan. Vulcan punya sedikit waktu luang sebelum bertemu dengan Jake. 
Vulcan menuju ke lapangan gerbang utara. Sudah lama sejak Vulcan menghadapi Hellgoat. 
Di masa lalu, Hellgoats merasa kewalahan ketika hanya bertiga datang ke Vulcan sekaligus. 
Sekarang, mereka mudah ditangani. 

Pazzzic. 

Meh heh heh heh.... 

[Poin pengalaman naik.] [Poin pengalaman naik.] 

Hellgoats jatuh seperti lalat dari serangan sihir petir yang terus menerus diluncurkan. 
Merasa hebat bisa menyembelih Hellgoats, Vulcan tersenyum lebar. Menonton Vulcan, dua 
prajurit Zenith, yang tampak muak padanya, mundur. 

"Orang bodoh itu. Kenapa dia masih disini? " "Saya tidak tahu. Dia orang gila. Apa yang dia 
lakukan di sini bermain-main di tempat untuk prajurit yang berada di bawahnya? Ck. " 

'Biarlah aku sebentar. Besok, saya akan menjadi pemula lagi. ' 

Vulcan berpikir tidak ada yang salah dengan menikmati berburu untuk terakhir kalinya 
sebelum pergi ke Babak 2. Vulcan membiarkan keluhan mereka terlepas dari telinganya 
dan terus berburu. Meski tidak banyak, stresnya sedikit berkurang. 

  * 

Seperti biasa, Vulcan bertemu Jake di pub. Jake berkata, 

"Jadi, kita akan mengucapkan selamat tinggal selamanya besok." "Tidak semuanya. Saya 
dapat mengunjungi menggunakan teknik teleportasi lintas dimensi. Saya akan 
mengunjungi Babak 1 sebagai liburan setelah saya menyelesaikan Babak 2. " "Ha ha! 
Liburan? Ada banyak sekali orang yang merangkak di tanah karena Babak 1 sangat sulit 
bagi mereka. Kamu punya harga diri. " "Saya mungkin memiliki sedikit kurang dari saudara 
besar." 

Vulcan menerima kata-kata Jake sambil tersenyum. Setahun sebelum kembalinya Vulcan, 
Dokgo Hoo telah pergi ke Dunia Tercerahkan. Dia tidak sekuat Vulcan, tapi Dokgo Hoo 
tidak memiliki orang lain yang bisa melebihi bakatnya. Karena itu, The Six berharap dirinya 
bisa pergi ke babak 2. Namun, Dokgo Hoo menolak seperti ayunan pedang yang deras. 



'Aku akan menjadi lebih kuat dari Yur Dong-bin si Pedang Tercerahkan. Aku akan menjadi 
Dokgo Hoo Pedang Tercerahkan! Ha ha ha' 

Dokgo Hoo menghilang setelah meninggalkan kata-kata itu. Sejak itu, ia menjadi legenda di 
Kota Beloong. Seperti biasa, Jake minum dari botol dan berkata, 

"Saya melihat. Jika itu Anda, Anda akan melakukannya dengan baik. Tidak ada yang salah 
dengan bakat Anda, dan Anda memiliki SISTEM, yang seperti penipu. Anda juga telah 
mendengar semua cerita dari para manajer tentang pengalaman mereka di Babak 2. Dari 
apa yang saya dengar, manajer kota lain hampir tidak pernah memberi tahu orang-orang 
tentang pengalaman mereka ... Saya pikir Anda tidak perlu takut bahkan setengah dewa. " 
"Pertama-tama, aku mendengar setengah dewa sangat baik hati terhadap manusia. Tidak 
perlu takut pada mereka. " "Itu hanya kiasan. Bahkan kurang menyenangkan berbicara 
denganmu sekarang. " 

Jake mendecakkan lidahnya dan melanjutkan. 

"Bagaimanapun. Jika Anda bertemu dengan guru saya, beri tahu dia bahwa saya baik-baik 
saja. " "Hm. Jika dia seperti yang Anda katakan, maka saya harus bertemu dengannya. Aku 
pasti akan memberitahunya tentang kabarmu. " 

Kembali ke hari-hari ketika Jake tidak punya keinginan untuk hidup, Jake memiliki seorang 
guru yang mengajarinya cara berdagang. Jika dia memiliki kepribadian yang dijelaskan 
Jake, kemungkinan besar dia akan berhasil melalui bisnis pedagang, bukan pertempuran. 
Dari pengalaman dengan Jake, Vulcan mempelajari pentingnya memiliki hubungan yang 
baik dengan pedagang yang dapat dipercaya. Vulcan tidak punya alasan untuk menolak 
bantuan Jake. 

"Jika aku bisa menjalin hubungan perdagangan yang baik dengannya dengan mengenal 
Jake, itu akan lebih baik." 

"Ngomong-ngomong, ini hari terakhirku, jadi mari nikmati minuman kita." "Ha ha. Baiklah! 
Ayo minum sampai hidung kita memalingkan muka! " "... Aku akan menikmatinya sedikit 
karena aku harus pergi ke Babak 2 besok." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Seperti itu, malam di Kota Beloong berlalu. 

  * 

Vulcan, yang telah menyelesaikan semua persiapan, memeriksa daftar item. Vulcan 
memiliki ramuan khusus yang tak terhitung jumlahnya dan gulungan kembali dari Filder 
dan Beruneru. Dia juga memiliki buklet kecil, 'Act 2 Complete Conquest! (Hanya Pemain). ' 

"Fiuh..." 

Dia selesai mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang yang dia kenal. Enam, Jake, 
kelompok Anderson, tiga maniak duel, dan bahkan Lee Jung-yup yang sedang tidur di 



kediaman majikan Ordo yang sudah meninggal ... Sekarang, Vulcan tidak punya apa-apa lagi 
untuk dilakukan di sini di Babak 1. 

"Phewa..." 

Vulcan menarik napas dalam-dalam lagi dan mencoba menjinakkan kegugupan dan 
kegembiraannya. Nasib Bumi dan keluarganya bergantung pada bagaimana Vulcan 
bertindak mulai sekarang. Memikirkan hal itu membuat hatinya berat... Namun, Vulcan 
juga yakin bisa mengatasinya. Vulcan dengan ringan melompat beberapa kali dari 
tempatnya berdiri, mengambil posisi, dan kemudian menyerang ke arah ujung bidang 
gerbang utara seperti anak panah. 

"Mari kita lakukan!" 



Chapter 54 
Max Level Newbie Bab 54 Dalam sekejap, Vulcan tiba di tempat Sarantis berada. Dengan 
suara keras, Vulcan memanggil Sarantis. 

"Keluarlah, bajingan!" 

KUUOOOOO KUGUGUGUGU 

"Mati!" 

KUUUUAAANG KUUUUWAAAAARRRRR 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

Sejak terakhir kali, Vulcan tahu sekarang bahwa Sarantis memiliki penampilan yang sangat 
menjijikkan dan menjijikkan. Jadi, Vulcan meluncurkan serangan sihir segera setelah dia 
menyadari sosok yang muncul dan mengalahkan Sarantis. Dia mengumpulkan barang yang 
jatuh dan menunggu sejenak. Seperti sebelumnya, Baek Ja-gyeong dalam roh gunung suci 
seperti getup datang untuk berdiri di hadapan Vulcan. 

"You are bac..." "Tolong kirim saya ke Act 2." "Baiklah." 

Baek Ja-gyeong tampaknya sedang dalam mood yang buruk. Vulcan tidak peduli. Dia hanya 
menunggu dengan tangan disilangkan. Baek Ja-gyeong menyatukan kedua tangannya, 
memejamkan mata, dan bergumam sejenak. Dengan teriakan, dia mengulurkan tangannya. 
Dengan gerakannya, portal melingkar berdiameter 10 kaki dengan cahaya biru bergetar 
muncul. 

"Kamu akan bisa pergi ke dunia Babak 2 melalui portal ini. Tidak seperti Babak 1, ada 
manajer di awal Babak 2, jadi tanyakan apakah ada yang Anda inginkan. " "Iya. Senang 
bertemu denganmu lagi. " 

Vulcan membungkuk. Tanpa ragu, Vulcan melemparkan tubuhnya ke portal. 

"Bajingan itu. Dia terburu-buru. " 

Dengan suara 'pung', Baek Ja-gyeong menghilang dengan asap. Seperti lima tahun lalu, baik 
Vulcan dan Baek Ja-gyeong menghilang ke tempat asalnya. Namun, situasinya berbeda. 
Vulcan, yang merupakan makhluk level maksimal, mulai sebagai pemula lagi. Tetap saja, 
kali ini, dia memulai dengan informasi dari orang-orang berpengalaman. Dunia baru 
terbuka di depan Vulcan. 

  * 

Wheeeeing... 



"Oh! Sudah lama sekali sejak seseorang yang baru datang! " 

Ada seorang pria yang berbaring dan menggaruk-garuk perutnya. Rumithus, manajer 
Babak 2, segera bangun. Sebagai hukuman karena menggoda istri saudara laki-lakinya, dia 
akhirnya menjadi pemandu bagi para pemula yang tiba di Babak 2. Sudah 500 tahun sejak 
dia memulai pekerjaan ini. Tak perlu dikatakan, itu adalah pekerjaan sederhana di bawah 
patungnya. Dia terdampar di tanah kosong tanpa ada yang bisa menghiburnya. Satu-
satunya hal yang dia lakukan adalah melakukan percakapan dengan para pemula yang 
datang dari Babak 1 hingga Babak 2. 

'Akan lebih bagus jika yang banyak bicara datang. Seseorang selain High-elf atau 
Dragonian. Mereka terlalu kaku dalam kepribadian. Akan lebih bagus jika itu adalah 
setengah dewa yang ramah. ' 

Dengan sangat antisipasi, Rumithus menatap portal melingkar itu. Di depan matanya, 
makhluk yang muncul adalah bakat terbesar dari Kota Beloong, seorang manusia, Vulcan. 

"Apa? Seorang manusia?" 

Rumithus membuka lebar matanya, lalu tersenyum lebar. Akan lebih baik jika itu adalah 
setengah dewa, seseorang dengan darah dewa bercampur. Namun, manusia juga lumayan 
untuk mengobrol. Pertama-tama, para dewa sangat baik hati terhadap manusia, dan 
manusia menyembah dewa. Rumithus berbicara dengan ekspresi bermartabat di wajahnya. 

"Selamat datang, manusia. Saya salah satu manajer di Babak 2. Saya di sini untuk 
membantu Anda menyesuaikan diri dengan tempat ini. Namaku Rumithus. " 

Vulcan tidak dapat menjawabnya dengan segera. Itu karena ada notifikasi di main quest 
SYSTEM. Sudah lama sejak ini terjadi. 

[Quest dihasilkan!] [Misi Utama -- Diakui oleh Hokulus, manajer tertinggi Babak 2.] 
[Kesulitan -- S (Standar Asgard)] [Hadiah -- Satu Keinginan] * Diakui oleh Hokulus, dewa air 
yang kuat yang merupakan manajer tertinggi dari Babak 2. Anda harus memiliki kekuatan 
yang menyaingi dewa agar diakui olehnya. 

'Seperti yang dijelaskan Filder. Saya pikir Filder mengatakan mereka akan memberi saya 
tes ... ' 

Setelah mengamati jendela notifikasi dengan cermat, dia memegang, memandang 
Rumithus dan membungkuk. Kemudian, Vulcan mengangkat kepalanya dan memeriksa 
kemampuan Rumithus. 

[Babak 2 Manajer Rumithus, dewa cinta] [??? Lv] * Ada perbedaan besar dalam 
kemampuan. Menentukan level yang tepat tidak mungkin. 

Raut wajah Vulcan sedikit menggelap. Dia mengalami kesenjangan besar dalam 
kemampuan segera setelah datang ke Babak 2. Meskipun Vulcan menyelesaikan Babak 1, 



sekarang, dia harus menjalani hidup sebagai pemula lagi. Perasaan kekalahan menembus 
atap dan menembus langit. 

'Tetap saja ... Situasinya lebih baik daripada bagaimana aku memulai di Kota Beloong.' 

Level Vulcan saat ini adalah 472. Meskipun angka itu sendiri membuatnya berada di bagian 
bawah Babak 2, kemampuan sebenarnya menyaingi mereka yang memiliki level 700. Jadi, 
dapat dikatakan bahwa Vulcan sebenarnya berada di antara peringkat kisaran rendah dan 
menengah . Selain itu, di atas semua ini, meskipun buklet itu dibuat dari kenangan masa 
lalu yang jauh, Vulcan telah menyiapkan buku panduan yang berguna. Vulcan tidak punya 
alasan untuk tetap terjebak dalam perasaan kalah. 

"Karena Anda adalah manajer Babak 2, bolehkah saya bertanya tentang tempat ini?" "Ha 
ha. Anak. Sepertinya Anda memiliki kepribadian yang tidak sabar. Tentu Anda bisa 
bertanya. Apa yang membuatmu penasaran? " 

Rumithus tersenyum penuh kasih dan menatap Vulcan. Sementara itu, dengan ekspresi 
pengap di wajahnya, Vulcan mengamati Rumithus. 

"Jika aku pernah melihat dewa Yunani kuno, mungkin akan terasa seperti bertemu 
dengannya." 

Rumithus tampaknya penuh percaya diri, baik hati terhadap manusia, tetapi sepertinya dia 
tidak sepenuhnya tidak bersalah. Itu adalah penilaian Vulcan tentang karakter Rumithus. 
Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan bertanya pada Rumithus. Dia akan bertanya tentang 
bagian-bagian dalam buku panduannya yang dia tidak yakin karena informasi yang 
digunakan untuk membuatnya sudah sangat tua. Rumithus panik ketika Vulcan mulai 
bertanya tentang detail yang bagus. 

'Apa ... Siapa si kerdil ini? Kenapa dia tahu banyak? ' 

Rumithus mengharapkan hal-hal seperti ke mana harus pergi atau lokasi tempat berburu 
yang sesuai dengan levelnya saat ini. Namun, sebaliknya, pertanyaan demi pertanyaan, 
Vulcan bertanya tentang hal-hal yang hanya bisa ditanyakan oleh mereka yang sudah lama 
tinggal di Babak 2. Dengan banyaknya pertanyaan yang mengalir, Rumithus tidak dapat 
menjawab dengan baik. 

'Saya baru berada di sini selama 500 tahun, jadi saya tidak tahu!' 

Apakah naga biru, yang menguasai pulau barat sebagai yang terkuat 700 tahun lalu, masih 
hidup? Saya mendengar ada kota 1200 tahun yang lalu yang dibuat oleh manusia 
berkumpul di sana. Apakah tempat itu masih ada? Itu adalah hal-hal yang tidak diketahui 
Rumithus. Menyadari bahwa Rumithus tidak dapat menjawab, Vulcan mengangguk. Vulcan 
bertanya kalau-kalau Rumithus tahu. Vulcan tidak memiliki harapan yang tinggi tentang 
mereka, jadi dia juga tidak terlalu kecewa. Vulcan membungkuk hormat dan meminta 
bantuan Rumithus. 



"Terima kasih telah menunjukkan kepedulian Anda kepada saya yang baru saja di Babak 2. 
Saya pikir sudah saatnya saya keluar. Jadi, saya ingin tahu apakah Anda dapat memberi 
saya berkah perlindungan untuk seorang pemula. " "... Bagaimana Anda tahu bahwa?" "Roh 
suci manajer di Babak 1 disebutkan di tengah percakapan." "Aku... Begitukah." 

Rumithus diliputi oleh langkah cepat Vulcan dalam mencari informasi. Rumithus 
mengumpulkan kekuatan sucinya di tangan kanannya. Sebuah bola yang bersinar 
cemerlang dalam semua warna melayang di udara, dan perlahan-lahan terserap di atas 
kepala Vulcan. 

Woooong... 

Ada tanda di dahinya yang bersinar dalam semua warna. Itu berarti Vulcan menerima 
berkat pelindung dari Rumithus, manajer Babak 2. 

"Aku, Rumithus, dewa cinta dan manajer Babak 2, menganugerahkan kepadamu berkat 
pelindung. Mulai sekarang, selama sepuluh tahun ke depan, tidak ada penduduk di Babak 2 
yang bisa menyakiti Anda. Selain itu, Anda tidak dapat merugikan penduduk mana pun di 
Babak 2 selama durasi. Di Espo City, satu-satunya kota resmi di Babak 2, Anda dapat 
menggunakan semua fasilitas di sana secara gratis selama 10 tahun. Tanda di dahi Anda 
akan hilang tepat 10 tahun dari sekarang. Setelah itu, berkat pelindung akan dibatalkan. " 
"Terima kasih." 

Vulcan membungkuk dengan benar dengan kepalanya. Dengan tangannya, dia menunjuk ke 
arah Espo City dan bertanya, 

Apakah itu arah menuju Kota Espo? "... Betul sekali." "Terima kasih, Yang Mulia. Aku, 
seorang manusia yang rendah hati, akan pergi sekarang. " "Oh... benar. Aman, nak. " 

Mengepung dirinya dalam kekuatan Dewa Petir, Vulcan dengan cepat menghilang. 
Rumithus, yang menatap Vulcan dengan hampa, bergumam, 

"Siapa bajingan ini? Apakah dia benar-benar seorang pemula? " 

  * 

Dunia Babak 2 jauh lebih luas daripada Babak 1. Itu tak bisa dibandingkan. Ada begitu 
banyak bangunan, dan ada berbagai makhluk dari ras berbeda yang berjalan di antara 
bangunan itu. Vulcan menatap mereka dengan ekspresi kosong di wajahnya. 

[Arunean elf tinggi] [661Lv] 

[Imam Besar Chung-juk sang biksu] [733Lv] 

[Dragonian Cha -- pierre] [586Lv] 

[Binatang Suci Macan Putih Ku] [791Lv] 



'... Tetap saja, aku semakin terbiasa dengan ini lebih baik daripada yang kulakukan dengan 
Beloong City.' 

Masing-masing dari mereka jauh melampaui orang-orang seperti Ho-Gyeong atau Bellon 
yang memerintah Babak 1 sebagai yang terkuat. Mereka tampak seperti mereka bisa 
menghancurkan sebuah pulau dengan satu jentikan jari jika mereka turun ke dimensi yang 
lebih rendah. Melihat begitu banyak dari mereka berjalan-jalan di kota seperti kerikil di 
jalanan terasa seperti menonton adegan dari film satir lucu. 

'Mereka semua jauh lebih kuat dariku. Ini buruk... Tetap saja, kupikir aku bisa mengalahkan 
Dragonian itu. Aku mungkin bisa melawan high-elf itu ... ' 

Vulcan benar-benar asyik menyaksikan penduduk Kota Espo. Tiba-tiba, dia terengah-engah 
dan menutup mulutnya. Dia dengan cepat menundukkan kepalanya dan menjauh dengan 
berjalan santai agar dia tidak menarik perhatian. Ini adalah Kota Espo, satu-satunya kota 
resmi di Babak 2. Babak 2 adalah benua yang sangat besar, jadi ada kota-kota lain di 
tempat populer lainnya. Namun, Espo City adalah satu-satunya tempat yang secara resmi 
diakui sebagai kota di Babak 2. Ini adalah tempat di mana para pengelola Babak 2 tinggal, 
jadi kota itu secara substansial lebih besar dan memiliki lebih banyak orang di dalamnya. 

"Itu tempat yang sempurna untuk bertengkar." 

Tempat itu adalah tempat berkumpulnya segala macam orang. Ada pemula yang tidak tahu 
apa-apa, para veteran yang telah mendengus selama beberapa ratus tahun, dan segala 
macam makhluk mengunjungi untuk tujuan perdagangan atau mencari orang untuk 
pekerjaan. Aneh jika tempat itu damai. 

'Hm. Sebenarnya, mungkin ada cukup banyak orang yang meninggal seketika di Espo City 
setelah melakukan babak 2. Apa? Siapa yang akan melakukan itu setelah mengalami 
banyak kehidupan pemula di Babak 1? Pikirkan saja tentang seseorang seperti Dokgo Hoo. ' 

Vulcan berpikir tentang apa yang Rogweed. Itu meyakinkan. Jadi, Vulcan tidak berniat 
menjadikan tempat ini sebagai basis operasi utamanya. Sebagai permulaan, tempat 
berburu di sekitar area ini memiliki monster terlemah untuk pemula. Mereka tidak akan 
membantu untuk naik level dengan cepat Vulcan. 

'Meskipun aku memiliki berkah pelindung, aku muak dengan tempat sibuk yang penuh 
dengan perkelahian!' 

Rencana Vulcan adalah memilih tempat berburu yang sempurna untuknya dan fokus hanya 
untuk naik level tanpa harus berurusan dengan orang. Vulcan berjalan sambil menghindari 
tatapan para pejuang tingkat tinggi yang bangga, dan akhirnya dia sampai ke sebuah 
gedung. Papan penandanya memiliki gambar kapal raksasa bersayap. Vulcan membuka 
pintu gedung tanpa ragu-ragu. 

Kkiiick. 



Pintu mengeluarkan suara mencicit. Sepertinya butuh lebih banyak minyak. Vulcan bisa 
melihat seorang karyawan bekerja di konter yang terbangun setelah mendengar suara 
pintu. 

[Karyawan Asosiasi Ferry Kiba, Legenda Gelandangan] [611Lv] 

'Dia adalah seorang penduduk. Apakah dia melakukan pekerjaan paruh waktu? ' 

"Selamat datang. Um! Anda seorang pemula. " 

Melihat tanda bersinar di dahi Vulcan, Kiba mengeraskan ekspresi wajahnya. 

"Toko feri ini hanya beroperasi ke pulau barat. Mungkin tidak ada pulau di daerah itu yang 
bisa Anda tangani. " "Tidak apa-apa. Saya datang ke sini karena ada seseorang yang perlu 
saya temui. " "Seseorang yang perlu kamu temui? Kebetulan... Naga Biru? " "Ah, jadi dia 
masih di babak 2. Ya, orang itu." "Yah, sudah waktunya dia pergi. Pasti pernah mendengar 
tentang dia dari pub, kan? " "Baiklah." 

Vulcan menggumamkannya untuk melewati pertanyaan itu. Sementara itu, dia bersorak di 
dalam. 

'Untuk saat ini, ini adalah awal yang baik.' 

Kepada Vulcan, Kiba berkata, 

"Hm... Yah, semua orang ingin bertemu dengannya. Tetap saja, Anda tidak memiliki apa-apa 
untuk ditawarkan kepadanya, jadi itu mungkin tidak akan berhasil. " "Tetap saja, yah... aku 
ingin setidaknya mencoba pergi ke sana. Apakah itu baik-baik saja? " "Tentu saja. Ini gratis 
untuk pemula dengan berkat pelindung. Namun... Orang-orang tidak akan suka melihat 
seorang pemula di feri... Yah, itu tidak ada hubungannya dengan saya. " 

Kiba mengeluarkan kertas dari laci dan berkata pada Vulcan, 

"Bawalah ini bersamamu. Anda tahu ke mana harus pergi untuk naik kapal, bukan? 
Pesawat akan berangkat dalam enam jam dari sekarang, jadi luangkan waktu Anda untuk 
mencarinya. " "Iya. Terima kasih." 

Vulcan menggunakan waktu yang tersisa dan melihat-lihat banyak tempat di Espo City. Ada 
toko yang dioperasikan langsung oleh pengelola. Seperti Kota Beloong, ada banyak orang 
berkumpul. Ada orang-orang yang bertengkar dengan suara yang semakin meningkat, dan 
ada pemula yang menuju ke tempat berburu dengan ekspresi serius di wajah mereka. 
Berada di tengah-tengah semua orang tersebut, Vulcan merasa sedikit terbiasa dengan Act 
2. Hingga satu jam sebelum pemberangkatan, Vulcan baru saja menyaksikan aktivitas Espo 
City tanpa melakukan apa pun yang akan membuatnya menonjol. Vulcan akhirnya 
mengubah arahnya. Perjalanan Vulcan ke pulau barat, tujuan pertamanya, telah dimulai. 

  * 



"Sebuah pesawat tak berawak... So-Hyung... disebut. Jadi, ini dia. " 

Bentuk ovrallnya adalah sebuah kapal. Vulcan bisa melihat kapal yang memiliki sayap yang 
bersinar, jenis yang akan dimiliki oleh binatang suci. Vulcan menganggapnya sangat 
misterius, dan dia tidak menyembunyikan wajahnya yang penasaran saat naik ke kapal 
udara. 

'Sesuatu seperti ini bergerak dengan sendirinya. Bagaimana cara kerjanya? Hanya sihir? ' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu tampak seperti sesuatu dari kartun yang dia 
lihat di masa kecilnya. Terkesan, Vulcan melihat sekeliling pesawat di sana-sini. Dia merasa 
seperti karakter utama yang melakukan petualangan ke dunia impian dan harapan. Dia 
sebenarnya merasa sedikit bersemangat. 

'Betul sekali. Sesuatu seperti ini adalah visi ideal untuk dunia fantasi. ' 

Itu adalah jenis emosi yang berbeda yang tidak ada di tempat seperti Kota Beloong di mana 
semua percikan darah dipenuhi pertempuran hidup dan mati. Namun, kegembiraan Vulcan 
tidak bertahan lama. Ada seorang pria yang tidak menyukai Vulcan. Dia memelototi Vulcan 
dengan tatapan tidak senang. Tatapannya bertemu dengan Vulcan dan segera, dia bahkan 
mengkonfirmasi tanda newbie di dahi Vulcan. Dia mengeluh langsung ke wajah Vulcan, 

"Seorang manusia yang tidak tahu tempatnya bertingkah luhur dan perkasa." 

Dia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Vulcan memaksa dirinya untuk tidak 
meremas wajahnya. Dengan kekuatan kebiasaan, Vulcan memindai kemampuannya. 

[Dark-elf Elf Elcane] [699Lv] 

'Dia sendiri tidak memiliki level setinggi itu, namun dia mengatakan hal-hal kasar seperti 
itu kepadaku?' 

Vulcan terlalu kesal untuk memaafkannya. 



Chapter 55 
Level Maks Newbie Bab 55 Secara alami, raut wajah Vulcan juga mengeras. Sebenarnya, 
level Elcane cukup tinggi sehingga dia tidak akan diperlakukan sebagai seorang pemula. 
Rata-rata, mereka yang memasuki Babak 2 memiliki level sekitar 500 rendah saat mereka 
mulai. Sebagai perbandingan, level Elcane adalah 699, yang secara substansial lebih tinggi. 
Namun, karena Vulcan dengan cepat tumbuh dan mencapai ketinggian baru saat dia berada 
di Kuburan Bawah Tanah, Vulcan memiliki kekuatan seseorang di level 700. Karena Vulcan 
menganggap dirinya sebagai seorang pemula, dia juga membayangkan Elcane, seseorang 
dengan kekuatan yang sama seperti dirinya. , adalah seorang pemula. 

'Tetap saja, aku seharusnya tidak melawannya.' 

Vulcan tidak perlu khawatir tentang situasi yang mengarah ke skenario terburuk bahkan 
jika Elcane bertengkar dengannya. Itu karena Vulcan mendapat restu pelindung dari 
seorang manajer. Tetap saja, jika Vulcan bereaksi setiap kali situasi seperti ini muncul, itu 
bisa membahayakan kehidupan masa depannya. 

'Jika saya melakukannya, saya bisa mati di bawah tumpukan dendam sepuluh tahun 
kemudian. Aku harus menjaga semuanya tetap lancar. ' 

Namun, mau bagaimana lagi, situasinya benar-benar merusak suasana hati Vulcan. 
Mengabaikan Elcane, Vulcan memandang orang lain. Salah satu yang paling menarik 
perhatian dari mereka semua adalah seorang pria yang berbaring di lantai di tengah 
pesawat. Dia mengenakan celana longgar yang nyaman untuk bergerak, dan dia tidak 
mengenakan apa pun di atasnya. Pria itu penuh dengan otot di atas otot. Mereka tampak 
kokoh seolah-olah dicampur dengan besi. 

[Toolkas, setengah dewa, putra Mumnus] [851Lv] 

"Dia hampir setingkat manajer Babak 1." 

Cara dia berbaring dan tidur siang tidak memberikan kesan seperti itu, tapi scan 
mengatakan sebaliknya. Vulcan menoleh dan melihat yang lainnya tersisa. Dia memiliki 
lingkaran dekoratif dengan sayap yang tampak megah. Bersamaan dengan baju besi kulit 
yang keren dan jubah merah, pria itu memiliki tampilan prajurit heroik architype. 

[Phantaero, Pahlawan Pemberani Hegatus] [759Lv] 

Phantaero juga melihat Vulcan. Tidak seperti Elcane, pria itu memiliki senyum ramah. 
Phantaero berkata, 

"Senang bertemu dengan mu. Sepertinya Anda memiliki bisnis di pulau barat. " "Apa kabar? 
Ya, saya punya bisnis kecil di sana. " "Ha ha. Sedikit berbahaya bagi seorang pemula untuk 
pergi ke sana... Baiklah, saya yakin Anda tahu bagaimana menjaga diri Anda sendiri. " 



Pria itu dengan santai berjalan menuju Vulcan dan memberi tahu Vulcan namanya, 

"Bahkan pertemuan seperti ini adalah takdir. Mari perkenalkan diri kita setidaknya. Nama 
saya Phantaero. " Saya Vulcan. "Saya melihat. Vulcan, kamu tampaknya juga manusia... 
Benarkah? " 

Vulcan mengangguk. Phantaero berbisik kepada Vulcan dengan senyuman di wajahnya. 

"Saya melihat. Abaikan dark elf itu. Sebenarnya, hanya setengah dewa yang baik terhadap 
manusia. Semua orang adalah bajingan yang tidak peduli. " "Apakah begitu?" "Betul sekali. 
Selain itu, monster sering datang untuk menyerang pesawat saat sedang mengudara. Anda 
mungkin dapat memahami bahwa orang lain akan merasa tidak nyaman jika memiliki 
seorang pemula dalam situasi seperti ini. " 

Vulcan mengangguk dan memikirkan apa yang baru saja dia katakan. Meskipun dia 
mendengar penjelasan kasar dari Filder dan mengetahuinya, sepertinya makhluk di dunia 
ini meremehkan manusia. 

'Yah, bahkan Beruneru mengatakan manusia adalah bajingan yang paling tidak bisa 
dipercaya di Babak 2.' 

Mengingat peringatan The Six, Vulcan tersenyum pahit. Namun, Vulcan tidak bisa begitu 
saja menjauhkan Phantaero yang bersikap ramah terhadap Vulcan. Juga, Vulcan tidak 
berniat bergaul dengan Elcane, yang memberikan kesan pertama yang buruk. 

"Vulcan, mari kita ngobrol setidaknya selagi kita dalam perjalanan." Ya, Tuan Phantaero. 

Ada dua manusia di pesawat yang secara alami bisa berbicara. 

  * 

Pesawat itu melaju melintasi langit biru. Dek kapal yang terbuka terasa seperti berada di 
dalam ruangan karena lapisan tak terlihat yang melindungi penumpang dari angin. 
Setengah dewa masih tidur di tengah geladak sambil mendengkur keras. Elcane si dark elf 
sesekali menembakkan panah ke luar pesawat seolah-olah sedang berlatih. 

'Sepertinya lapisan tak terlihat tidak memblokir serangan yang datang dari dalam kapal. 
Apakah karena ini kapal yang dibuat oleh dewa? ' 

Sambil mendengarkan kata-kata Phantaero, Vulcan memikirkan hal lain sejenak. Vulcan 
kehilangan minat karena dia membicarakan hal-hal yang sudah diketahui Vulcan. Namun, 
ketika Phantaero mencapai bagian penting, Vulcan mulai mendengarkan dengan cermat 
lagi. 

"... Jadi, mereka banyak bicara buruk. Jika menyangkut manusia, dari 100 manusia, sekitar 
30 di antaranya bisa dianggap jahat. Di sisi lain, makhluk lain pada dasarnya tidak memiliki 
orang jahat untuk memulai. " "Seburuk itu?" 



Vulcan bertanya sambil meringis. 

"Betul sekali. Makhluk lain mungkin tampak sombong karena mereka memiliki 
kesombongan yang kuat, tetapi mereka adalah orang suci dibandingkan dengan manusia. 
Ketika datang ke makhluk selain manusia, mungkin satu dari 100 dapat menyakiti orang 
lain... Ah, beastmen adalah pengecualian. Mereka memiliki naluri bertarung yang kuat, 
jadi... " The Six memberitahu Vulcan hal serupa. Menurut mereka, Babak 2 akan menjadi 
tempat yang jauh lebih aman daripada Babak 1 jika bukan karena manusia. Vulcan mengira 
The Six sedikit kasar, tapi sekarang Vulcan mendengar Phantaero mengulangi beberapa 
kali untuk menekankan bahwa Vulcan harus waspada terhadap manusia, Vulcan bahkan 
mulai berpikir bahwa mungkin The Six bersikap baik tentang hal itu. 

"Tetap saja, tidak semua orang akan seperti itu. Ada manusia yang merupakan pahlawan 
pemberani ... " " Um? Apa kau tahu kalau aku pahlawan pemberani? " "Iya. Anda 
mengenakan pakaian yang saya bayangkan akan dikenakan oleh pahlawan pemberani. " 
"Ha ha. Sebenarnya, orang-orang yang saya temui untuk pertama kali secara kasar bisa 
mengetahuinya juga. " 

Tertawa, dia melanjutkan. 

"Kupikir kamu sudah berjuang selama beberapa tahun di Babak 2, tapi sepertinya kamu 
belum berada di sini bahkan sebulan?" 

Dalam diam, Vulcan menatap Phantaero. Vulcan bertanya-tanya apakah dia mengatakan 
sesuatu yang tidak biasa yang membuat Phantaero mengatakan itu. Melihat Vulcan sedikit 
khawatir, Phantaero berkata dengan suara yang lebih serius tidak seperti sebelumnya. 

"Saat seseorang menyebut pahlawan pemberani, ada gambaran yang dipikirkan orang. 
Tidak mementingkan diri sendiri, mengorbankan diri sendiri demi orang lain, menjadi 
satu-satunya harapan orang. Ada banyak orang yang terbuka terhadap pahlawan 
pemberani karena mereka memegang kepercayaan tentang pahlawan pemberani. Namun, 
Anda harus berhati-hati. " 

Phantaero berhenti sejenak dan berkata dengan penekanan yang kuat, 

"Jika perlu, pahlawan pemberani bisa menjadi lebih egois dari siapapun. Sikap altruistik 
mereka terhadap orang lain... terbatas pada mereka yang ada di dunia mereka sendiri. " "..." 

Meski hanya sedikit, Vulcan terkejut dengan apa yang dikatakan Phantaero. Itu adalah 
nasihat yang bagus yang merupakan panggilan bangun untuk seorang pemula. Namun, 
Vulcan juga bisa merasakan kebencian pada diri sendiri dari Phantaero yang tidak bisa 
disembunyikan. Vulcan menderita karena harus berkata apa kepada Phantaero, tapi dia 
berkata dengan wajah penuh tawa. 

"Ha ha! Nah, kenapa kamu menganggapnya begitu serius? Ini hanya nasihat yang terlalu 
berhati-hati yang ditujukan untuk pemula. Orang yang bertemu dengan pahlawan 



pemberani untuk pertama kalinya biasanya membayangkan ekspektasi, dan mereka juga 
kecewa. " "Saya melihat." "Betul sekali. Ini menjadi tidak nyaman ketika orang memiliki 
harapan seperti itu dari saya. Saya merasa seperti saya harus bertindak seperti orang suci. 
Jadi, tolong perlakukan aku seperti orang lain. " 

Vulcan mengangguk. Phantaero mengangkat bahunya dan berkata, 

"Astaga. Saya biasanya tidak ramah ini, tetapi untuk beberapa alasan aneh, saya 
menemukan Anda cukup ramah. Apakah Anda berasal dari Hegatus? Atau... Tidak 
mungkin... kamu juga seorang pahlawan pemberani? " 

Mendengar pertanyaan itu, Vulcan sedikit khawatir. Di permukaan, Vulcan hanyalah 
seorang Pemain. Namun, mengingat situasinya, tidak ada orang lain yang cocok dengan 
status 'pahlawan pemberani' selain Vulcan. 

"Di satu sisi, saya hampir menjadi pahlawan pemberani. Aku tidak memiliki kekuatan 
pahlawan pemberani. " "Hm. Saya tidak begitu mengerti Anda. Kami punya banyak waktu, 
jadi mengapa Anda tidak menceritakan kisah Anda? " 

Phantaero benar-benar mengambil posisi untuk mempersiapkan dirinya mendengar cerita 
panjang dari Vulcan. Menghadapinya, Vulcan perlahan mulai menceritakan kisahnya. Itu 
tidak seperti memberitahunya bahwa cerita itu akan membuat kelemahan bagi Vulcan. 
Selain itu, Vulcan ingin berbagi cerita dan frustrasinya dengan seseorang yang berada 
dalam situasi yang sama seperti dirinya. Ceritanya lancar. Vulcan sudah menceritakan 
ceritanya kepada Filder, dan itu berjalan lancar juga karena orang yang mendengar cerita 
itu adalah pahlawan pemberani yang bisa memahami situasi dengan mudah. 

"... Itulah yang terjadi." "..." 

Dengan sedikit perasaan lega, Vulcan mengakhiri penjelasannya. Beban berat mengetahui 
bahwa nasib dunianya ada di tangannya, beban itu berat bahkan bagi mereka yang 
memiliki ketabahan mental yang besar. Beban itu begitu berat sehingga mati lemas 
karenanya akan menjadi gila jika Vulcan tidak bisa menceritakan semuanya kepada 
seseorang seperti ini sesekali. Bernapas perlahan, Vulcan menatap Phantaero. Dia bisa 
melihat Phantaero meneteskan air mata yang kental seperti kotoran ayam. [Catatan 
penerjemah: Air mata seperti kotoran ayam adalah ungkapan lama di Korea. Artinya 
situasinya begitu putus asa, putus asa, atau sedih sehingga air mata sangat kental. Ada lebih 
dari ini, tapi ini menjelaskan setidaknya sebagian dari artinya.] 

"Saya pikir reaksinya terlalu berlebihan." 

Phantaero adalah seorang raksasa, seorang pria gunung, namun dia menangis seperti gadis 
kecil yang lugu. Itu bukan pemandangan yang bagus. Vulcan berkata, 

"Permisi... Harap tenang." "Kuk... Kuhup... Tak kusangka kamu membawa beban yang begitu 
berat... Kup. Saya tidak pernah tahu. Duniamu sudah dihancurkan oleh kekuatan iblis... 



Bagaimana bisa tragedi seperti itu... " " Bukankah kamu berada dalam situasi yang sama 
denganku? " "Tidak terlalu. Anda berada dalam situasi yang jauh lebih sulit daripada saya. 
Duniaku belum diserang oleh kekuatan iblis. Aku hanya perlu menemukan pedang suci dan 
kembali... Kamu harus menyelesaikan Babak 2 untuk memulihkan duniamu yang rusak. Itu 
adalah..." 

Phantaero tidak menyelesaikan kalimatnya. Namun, Vulcan memiliki gagasan yang cukup 
bagus tentang apa yang akan dia katakan. 

'Seperti yang saya pikirkan. Dia pasti berpikir bahwa tidak mungkin bagi manusia untuk 
menyelesaikan Babak 2. ' 

Itu adalah pemikiran yang jelas. Meskipun Vulcan tidak tahu persis berapa lama Asgard 
ada, setidaknya sudah 10.000 tahun. Dalam tahun-tahun yang panjang itu, tidak ada 
seorang pun manusia yang pernah menyelesaikan Babak 2. Perhatian Phantaero bisa 
dibenarkan. 

'Namun, itu tidak berarti saya tidak bisa melakukannya.' 

Vulcan memiliki bakat yang diakui oleh Filder, manusia terkuat dalam sejarah. Karena 
Vulcan cukup percaya diri, dia tidak terlalu mempermasalahkan reaksi pesimis Phantaero. 

"Ha ha. Tetap saja, masih ada peluang. Itu seharusnya sangat berarti. Jika itu tidak berhasil, 
setidaknya saya bisa menjadi sekuat mungkin dan kembali sehingga saya bisa 
menghentikan invasi berikutnya. " "Begitu ... Anda juga memiliki keterampilan teleportasi 
lintas dimensi." "Ngomong-ngomong, beberapa saat yang lalu, kamu mengatakan pedang 
suci. Apa itu?" 

Phantaero menatap Vulcan dengan tatapan aneh di matanya. Seolah baru menyadari 
sesuatu, Phantaero berkata, 

"Ah, benar. Anda bukan pahlawan pemberani. Hanya saja Anda adalah satu-satunya yang 
bisa melawan raja iblis. Itu yang kamu katakan, kan? " "Betul sekali." "Pasti itu sebabnya 
kamu tidak mengetahuinya. Anda bisa menganggap pedang suci sebagai senjata yang hanya 
bisa digunakan oleh pahlawan pemberani. Itu bisa digunakan oleh orang lain, tapi itu tidak 
akan seefektif ketika pahlawan pemberani menggunakannya. Pedang suci sangat efektif 
melawan iblis. Hampir semua pahlawan pemberani yang bertanya-tanya di sekitar Babak 2 
putus asa mencari pedang suci. " "Um..." 

'Jadi ada sesuatu seperti itu ...' 

Itu adalah sesuatu yang Vulcan tidak dengar bahkan dari The Six. Tampaknya mereka tidak 
memberi tahu Vulcan karena itu bukan sesuatu yang bisa dia gunakan. 

'Juga, bahkan jika aku memiliki sesuatu seperti pedang suci, itu tidak seperti aku bisa 
membawa kembali keluargaku yang sudah meninggal dengan itu.' 



Vulcan menyingkirkan minatnya pada pedang suci dan bertanya tentang hal lain. Sebagian 
besar untuk memastikan apakah buku panduan yang dibuatnya akurat. Meskipun 
Phantaero baru saja memberi tahu Vulcan bahwa pahlawan pemberani itu egois, Phantaero 
tidak memberikan informasi apa pun. Sebagian besar informasinya sama dengan yang 
diketahui Vulcan, jadi mereka tidak banyak membantu. Namun, niat baik Phantaero 
membuat Vulcan merasa lebih baik. 

'Aku ragu akan ada banyak orang di sini yang akan memberitahuku semua ini tanpa 
mendapatkan imbalan apa pun ...' 

Tentu saja, Phantaero tidak memberikan informasi khusus kepada Vulcan yang tidak 
diketahui orang lain. Namun, itu cukup untuk membuat kesan pertama yang baik. Setelah 
mendengar sebagian besar dari apa yang ingin dia konfirmasi, Vulcan tiba-tiba 
membungkuk tepat ke arah Phantaero. 

"Kenapa kamu tiba-tiba melakukan itu?" "Aku hanya ingin berterima kasih atas niat 
baikmu." "Tidak apa-apa. Informasinya bukanlah sesuatu yang istimewa. Anda akan 
mengenal mereka semua setelah memikirkan seputar Babak 2 selama dua sampai tiga 
tahun. " 

Phantaero tampak sedikit malu dengan sikap Vulcan, dan Vulcan berterima kasih padanya 
dengan wajah tulus. Melirik keduanya, Elcane diam-diam bergumam, 

"Benar-benar omong kosong." 
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Sekitar satu hari telah berlalu sejak Vulcan naik pesawat. Itu akan memakan waktu sekitar 
tiga hari untuk sampai ke pulau barat, jadi itu berarti Vulcan memiliki sekitar dua hari lagi. 
Dengan sedikit ekspresi terkejut, Vulcan sedang menatap Elcane. Anak panah diluncurkan 
secara diam-diam tanpa suara. Rasanya jauh lebih menakutkan daripada teknik destruktif 
dan kekerasan yang sering dilihat Vulcan di Asgard. Rasanya seperti penembak jitu yang 
diam. Setelah mengucapkan beberapa kata untuk mengungkapkan betapa 
mengesankannya itu, Vulcan berkata kepada Phantaero, 

"Dark elf itu cukup ahli." "Astaga. Anda hanyalah seorang pemula yang telah berada di sini 
hanya selama sebulan. Anda menyadari bahwa Anda tidak dalam posisi untuk menilai 
kekuatan siapa pun, bukan? " 

Phantaero memarahi Vulcan, lalu berkata kepada Vulcan menggunakan komunikasi 
telepati, 

-- Selain itu, elf memiliki pendengaran yang sangat baik, jadi perhatikan apa yang kamu 
katakan. Lihat. Dia memelototi Anda. -- Aku akan berhati-hati mulai sekarang. Tetap saja, 
saya memujinya, namun reaksinya cukup negatif. -- Anda di bawah tinggi badannya. Juga, 



Anda adalah manusia. Tidak akan ada elf yang senang dihakimi oleh manusia seperti itu. 
Juga, kami berhasil sejauh ini berkat kerja kerasnya. Anda bersikap kasar. 

Dengan wajah tercengang, Vulcan berkata, 

-- Apa maksudmu? Apa yang dia lakukan untuk kita? Kapan? -- Mungkin kamu tidak 
merasakannya karena kamu belum berada di puncaknya, tapi dia telah memburu monster 
selama ini sejak kita pergi. Dia memburu monster yang berada di sepanjang jalur pesawat, 
dan juga monster yang mendekati pesawat tersebut. -- ... -- Jika seperti hari lainnya, kita 
akan direcoki oleh monster yang mendekati pesawat itu. Berurusan dengan mereka cukup 
merepotkan. Seperti yang diharapkan, memiliki pemanah yang terampil memungkinkan 
kita terbang tanpa masalah. Hah? Apa yang sedang kamu lakukan? Vulcan memiliki 
ekspresi kosong di wajahnya. Menyadari hal ini, Phantaero mencoba berbicara dengannya. 
Namun, Vulcan tidak bisa menanggapi. Dengan wajah kaget, Vulcan menatap Elcane. 

'Dia berada di level 699.... Namun, dia lebih tinggi dariku? 



Chapter 56 
Level Maks Newbie Bab 56 Vulcan memikirkan banyak orang yang dia temui di Babak 1 
dan level mereka. Tentu saja, level bukanlah indikator pasti dari kekuatan mereka. Untuk 
prajurit Zenith-Rate yang memiliki 400 level yang sama, beberapa lebih kuat dari yang dia 
kira, dan beberapa lebih lemah dari yang dia kira. Ini adalah kesimpulan yang didapat 
Vulcan setelah mengamati banyak kasus. Juga, ada satu kesimpulan lain yang dia dapatkan. 

'Tidak pernah ada orang dengan level yang sama denganku yang lebih kuat dariku!' 

Itu bukan masalah kesombongan. Itu adalah sesuatu yang diyakini Vulcan setelah 
menghabiskan lima tahun di Babak 1. Bahkan ketika menghadapi lawan yang berada di 
level yang benar-benar cocok dengan kemampuan Vulcan yang sebenarnya, dia masih 
yakin akan seri atau hasil yang lebih baik. Inilah alasan mengapa dia berpikir untuk 
melawan Lee Jung-yup ketika Vulcan baru berada di level 190. Vulcan percaya bahwa dia 
sebenarnya berada di sekitar level 700 dalam kekuatan praktis. Sementara itu, level Elcane 
adalah 699. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, Vulcan mengira Elcane seharusnya 
tidak lebih kuat. Namun, begitulah seharusnya 

'Dia bisa mendeteksi keberadaan monster ... yang tidak kusadari.' 

Vulcan terkejut. Tentu saja, Vulcan tidak benar-benar berada pada level 700 dalam semua 
aspek. Statistiknya kurang dari 200 level. Selain itu, para dark elf bisa memiliki indra yang 
sangat berkembang. Vulcan berpikir mungkin dia tidak perlu terkejut. 

'Tetap saja ... aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya.' 

Rasanya Elcane akan lebih kuat dari Vulcan bahkan jika Vulcan benar-benar berada di level 
700. Tentu saja, dia mengira bahwa perbedaannya akan kecil, tetapi pemikiran itu masih 
mengejutkan. Untuk menenangkan pikirannya yang sedang kacau, Vulcan menutup 
matanya. Sedikit waktu berlalu, dan Vulcan sampai pada kesimpulan yang tidak 
menyenangkan. 

'Sama seperti perbedaan antara prajurit Murim dan Pemain, apakah ada perbedaan antara 
manusia dan makhluk lain?' 

Pemain hanya mengandalkan keterampilan, dan prajurit biasa membanjiri Pemain dengan 
bakat mereka. Namun, makhluk-makhluk lain ini, dengan kemampuan bawaan mereka 
yang superior, melihat para pejuang manusia ini berada di bawah kaki mereka. 

"Seolah-olah perbedaan dalam bakat tidak cukup, sekarang perbedaan dalam spesies." 

Vulcan dengan ringan menggigit bibir bawahnya. 

-- Ha ha. Jangan terlalu keras pada diri sendiri karena Anda tidak memperhatikan monster. 
Belum lama Anda tiba di sini. Jika itu memungkinkan, bahkan anjing atau sapi pun akan 



menjadi dewa. -... -- Selain itu, elf terlahir dengan indra superior, jadi jangan bandingkan 
dirimu dengan hal semacam itu. 

Setelah mengatakan sejauh ini, Phantaero menggeliat dan pindah ke tempat lain. Dia 
memperhatikan Vulcan karena dia pikir Vulcan mungkin merasa rendah diri. Vulcan juga 
tahu apa yang coba dilakukan Phantaero, jadi dia menghargainya. Namun, Vulcan juga 
memiliki perasaan negatif tentang itu. Faktanya adalah, Phantaero baik hati kepada Vulcan 
karena dia yakin Vulcan adalah yang lebih lemah. Vulcan tidak diperlakukan sebagai rookie 
berbakat. Sebaliknya, dia diperlakukan hanya sebagai manusia biasa. Meski hanya sedikit, 
itu membuat frustrasi. 

'Tentu saja ... aku tidak berniat membiarkannya seperti ini selamanya.' 

Vulcan memikirkan hari-hari awal ketika tiba di Kota Beloong. Filder dan Beruneru 
membuat Vulcan melakukan pekerjaan kasar sementara mereka mengajari kakaknya 
Dokgo Hoo pencerahan. Dibandingkan dengan keadaan saat itu, ini adalah pengobatan 
yang lebih baik. 

'Pada akhirnya, saya hanya perlu membuktikan diri kepada mereka.' 

Vulcan membuat dirinya bersemangat untuk persaingannya melawan prajurit yang tidak 
diketahui jumlahnya di Babak 2. Meskipun itu hanya sesaat, emosinya cukup kuat untuk 
melupakan kehancuran Bumi atau keinginan. 

  * 

Mata Elcane terpejam sambil bersandar pada langkan pesawat. Dia tiba-tiba membuka 
lebar matanya, melihat ke langit, dan dengan rajin menarik busur. Phantaero, yang sedang 
membersihkan pedangnya, sepertinya dia juga merasakan sesuatu. Dia meringis dan juga 
melihat ke arah yang dilihat Elcane. Vulcan juga memasang wajah serius. Dia bertanya, 

"Sepertinya ada sesuatu yang akan datang." "Betul sekali. Aku belum bisa memastikannya 
dengan baik, tapi... Sepertinya dia bisa melihat secara kasar berapa banyak yang akan 
datang. Raut wajahnya tidak terlalu bagus. " 

Seperti yang dikatakan Phantaero. Namun, bukan karena Elcane memiliki wajah yang 
serius. Dia malah terlihat agak kesal, jadi Vulcan sama sekali tidak peduli. 

"Apakah biasanya ada banyak monster yang menyerang kapal udara?" "Tidak. Kami 
menggunakan pesawat karena lebih aman daripada berlayar melalui laut. Kudengar, 
dengan keberuntungan yang buruk, dia bisa bertemu dengan segerombolan monster. 
Sepertinya kita beruntung kali ini. " 

Setelah mengatakan sebanyak ini, Phantaero tersenyum ke arah Vulcan. 



"Tetap saja, kamu tidak perlu khawatir. Itu menyebalkan, tapi tidak berbahaya. " "Aku juga 
tidak khawatir." "Saya melihat. Tetap saja... Anda harus siap secara menyeluruh. Monster-
monster ini berbeda dari Babak 1. " 

Khawatir, kata Phantaero pada Vulcan. Vulcan memberitahunya bahwa dia mengerti. Dapat 
dimengerti bahwa mereka tidak akan mengandalkan Vulcan, yang baru saja datang ke 
Babak 2. Vulcan memahami ini. 

"Tetap saja, jika ada kesempatan, aku harus melakukan bagianku." 

Vulcan tidak berniat menyerahkan segalanya hanya pada Elcane dan Phantaero. Daripada 
menonton pertempuran seperti anak kecil yang ketakutan, Vulcan berpikir bahwa dia akan 
lebih baik tertidur seperti setengah dewa di sana jika dia hanya akan menonton. Sementara 
Vulcan memikirkan hal itu, Elcane menembakkan panah dengan kecepatan yang luar biasa. 
Gerakannya lebih kasar dari sebelumnya, tapi tembakannya masih nyaris senyap. Rasanya 
seperti menonton video dengan suara dibungkam. Itu sedikit merayap keluar Vulcan. 

'Sungguh neraka bertemu dia sebagai lawan di malam hari.' 

Tetap saja, terlalu banyak menyerahkan segalanya untuk ditangani Elcane. Sepertinya 
Elcane seperti penembak jitu dengan satu tembakan, satu jenis serangan mematikan. Dia 
tampaknya tidak memiliki serangan efektif area yang berguna. Tak lama kemudian, 
monster-monster itu semakin mendekati pesawat itu. Elcane berkata sambil melihat ke 
arah Phantaero, 

"Aku mengurangi jumlah mereka sedikit, jadi kau urus yang masuk." "Aku akan." 

Dengan ekspresi tegas di wajahnya, Phantaero mengangkat pedangnya. Vulcan juga 
mengeluarkan pedangnya. Namun, Elcane bahkan tidak melirik Vulcan. Dia baru saja 
kembali menembakkan panah. Vulcan selesai bersiap-siap untuk bertempur dan 
memeriksa monster. 

[Ratu Harpy Selamat Harpy] [533Lv] 

[Griffon Calioru yang legendaris] [525Lv] 

[Raksasa Wibern Arudo Legendaris] [541Lv] 

... 

[Terkutuklah Penatua Gargoyle Kuruchief] [523Lv] 

Masing-masing dari mereka adalah monster yang kuat, menyaingi Ho-gyeong atau Bellon. 
Vulcan dapat memahami mengapa Elcane kesal dan Phantaero mengkhawatirkan 
keselamatan Vulcan. Ada hampir ratusan monster yang tampaknya sekuat seorang pemula 
yang baru saja datang ke Babak 2. Seorang pemula biasa akan mengerut dari pemandangan 
yang menakutkan. 



'Seratus Ho-gyeong, ya. Tidak. Tetap saja, mereka tidak bekerja sebanyak dia. ' 

Vulcan menilai bahwa dia bisa menangani mereka sendiri. Itu akan sulit karena dia berada 
di pesawat. Dia tidak bisa menggunakan taktik pukul dan mundur. Penggunaan 
Superheated Inferno akan dibatasi juga. Ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Namun, 
ada perbedaan besar antara kekuatan dan monsternya. Juga, Vulcan yakin tentang monster 
pembantaian massal, jadi dia tidak khawatir. Vulcan mengaktifkan kekuatan dewa Petir. 

Pazizizick 

Seluruh tubuh Vulcan dikelilingi oleh percikan emas. Vulcan akan menyiapkan beberapa 
ratus sihir petir, tetapi Phantaero menghentikan Vulcan. 

"Hei. Jika Anda ingin bertahan di Babak 2 untuk waktu yang lama, belajarlah untuk 
bersabar. " 

Melihat jubah merah Phantaero yang melambai tertiup angin, Vulcan memasang wajah 
bingung. Phantaero sedang penuh perhatian, jadi itu bukanlah hal yang buruk. Namun, 
fakta bahwa dia meremehkan Vulcan membuat Vulcan pasti merasa dilindungi. Namun, 
hanya Vulcan yang mengetahui kekuatan aslinya. Phantaero, yang sama sekali tidak tahu 
seberapa kuat Vulcan sebenarnya, tidak bisa membiarkan Vulcan turun tangan ke dalam 
pertempuran. Bagi Phantaero, Vulcan hanyalah seorang pemula yang baru saja mencapai 
Babak 2. Membiarkannya bergabung dalam pertempuran itu seperti membiarkan Vulcan 
membuang nyawanya. 

'Well, lakukan apapun yang kamu mau.' 

Vulcan kehilangan minat karena Phantaero selalu mengkhawatirkan keselamatan Vulcan. 
Vulcan mengambil sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak akan peduli sama sekali 
tentang pertempuran itu. Vulcan sedikit kecewa karena tidak bisa mendapatkan poin 
pengalaman, tetapi dia pikir dia akan mendapatkannya segera setelah dia menemukan 
tempat berburu yang dia inginkan. 

'Sekarang sampai seperti ini, saya mungkin juga memperhatikan apa yang bisa dilakukan 
oleh pahlawan pemberani level 750.' 

Vulcan berjalan menjauh dari peron saat dia memikirkan ini. 

Tak lama kemudian, monster berkerumun di sekitar pesawat itu. Kewalahan oleh aura 
yang dipancarkan oleh para prajurit di dalam pesawat itu, monster-monster itu tidak dapat 
bergerak, tetapi sepertinya mereka akan menyerang pada kesempatan pertama yang 
mereka dapatkan. Elcane sudah melepaskan busurnya dan memegang pedang dari 
pinggangnya. Dia bertanya pada Elcane, 



"Kamu tidak berencana membiarkan mereka masuk ke dalam kapal, kan?" "Tentu saja, saya 
tidak akan membiarkan itu terjadi. Mereka masih belum berada di dalam jangkauan... 
Duduklah dengan tenang dan tunggu sebentar lagi. " 

Phantaero memegang pedang dua tangan dengan permata merah. Sepertinya dia 
mendeteksi monster dengan energi mereka. Dia menutup matanya. Phantaero tetap diam 
meskipun suara monster mengaum dan sayap mereka merobek udara. Phantaero tiba-tiba 
membuka matanya. 

Kuuaaap! 

Kekuatan otot yang meledak-ledak dan energi seperti gelombang pasang... Pedangnya 
diayunkan dalam gerakan melingkar yang besar. Tanpa ampun, energi yang meledak 
keluar dari pedang meledakkan semua monster yang mengelilingi pesawat tersebut. 

BOOM BOOM BABOOM BOOM BOOM 

"...!" 

Itu luar biasa. Rasanya seperti beberapa ribu rudal diluncurkan ke segala arah. Monster 
kuat dengan level minimum 500 semuanya dimusnahkan. Bahkan tidak diberi kesempatan 
untuk menjerit kesakitan, mereka menjadi hujan darah dan tercurah. Itu adalah 
pemandangan yang sulit dipercaya, jenis yang sulit ditemukan bahkan dalam legenda. 
Namun, ada hal lain yang membuat Vulcan terkejut. Itu adalah gerakan yang bisa disebut 
gerakan khusus. Itu pasti terlihat seperti gerakan yang akan membebani tubuh seseorang. 
Namun, Phantaero berdiri tegak dan perkasa seperti itu tidak membuatnya lelah sama 
sekali. Juga, ada aura oranye misterius yang sepertinya membuat semuanya menjadi 
mungkin. 

UUUUOOONG 

Terasa hangat seperti tatapan lembut orang tua yang memandangi anak mereka yang baru 
lahir. Terasa penuh kehangatan dan harapan, dan aura memancar dari seluruh tubuh 
Phantaero. Seolah-olah cinta, berkah, dan harapan beberapa juta orang terkandung di 
dalam nyala api, dan energi itu dengan lembut menahannya. Dengan tatapan kosong, 
Vulcan bertanya pada Phantaero, 

"Sekarang... Energi ini..." "Ah, ini? Itu adalah sumber kekuatan yang memungkinkan saya 
untuk menahan dunia yang ditinggalkan dewa ini. " 

Merasa canggung, dia mengusap bagian bawah hidungnya dengan jarinya dan berkata, 

"Ini adalah energi bagi saya, yang kurang memiliki kekuatan. Energinya mengandung 
harapan dan keinginan orang-orang di Hegatus, dimensi bawah, yang sedang berdoa. " 



Setelah selesai menjelaskan, Phantaero perlahan menghindari tatapan Vulcan. Raut 
wajahnya tampak seperti dia menyesal tentang sesuatu. Vulcan tidak tahu apa itu. Dia 
hanya kagum dengan kemampuan Phantaero untuk pulih begitu cepat. 

"Harapan dan keinginan orang-orang di dimensi bawah... Sungguh luar biasa. Kamu tidak 
merasa lelah karena kamu bisa meminjam sedikit kekuatan dari masing-masing orang itu? 
" "Um? Yah... Sesuatu seperti itu. " 

Phantaero menggaruk bagian belakang kepalanya dan menanggapi dengan canggung. 
Sebenarnya, aura yang baru saja ditunjukkan Phantaero adalah sesuatu yang dimiliki oleh 
semua pahlawan pemberani yang melindungi sebuah dimensi. Itu seperti atribut dasar dari 
pahlawan pemberani. Namun karena Vulcan bukanlah hero pemberani, maka Vulcan tidak 
memiliki kekuatan tersebut meski dibebani misi yang lebih berat dari hero pemberani. 
Phantaero menyesali fakta ini. Jadi, untuk mengubah topik pembicaraan, dia memikirkan 
lelucon yang tidak sesuai dengan situasinya. Namun, dia tidak sempat menceritakannya. 
Elcane berkata kepada Phantaero dengan suara tegas, 

"Kami memiliki keberuntungan yang buruk. Gelombang lain akan datang. " "Um... Kali ini... 
masih ada lagi." 

Phantaero mengerutkan wajahnya. Kemungkinan bertemu dengan monster yang baru saja 
mereka temui sangatlah rendah. Sekarang, ada gelombang lain yang lebih besar jumlahnya. 

"Sepertinya seseorang dengan kekuatan yang hampir seperti dewa pasti sedang berburu 
monster raksasa di lautan." "Itu kemungkinan. Sepertinya monster ini berlari ke arah kita 
karena mereka mencoba menghindari pertempuran itu. " 

Sebelum ada yang menyadarinya, Elcane sudah menyingkirkan pedangnya dan 
meluncurkan anak panah. Dia berkata, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Aku akan menguranginya menjadi sekitar 
setengah, jadi kamu menangani sekitar 150 di antaranya." "Aku akan." 

Phantaero segera menjawab. Dia mengambil posisi untuk bersiap menghadapi monster 
yang mendekat, tapi seseorang menepuk bahunya. 

Vulcan? Ada apa... Um. " 

Phantaero menyipitkan matanya. Itu cukup mengesankan. Tekanan yang dipancarkan oleh 
Vulcan adalah sesuatu yang bahkan Phantaero, seseorang yang telah mengalami banyak hal 
di Babak 2, tidak dapat menyangkal. Di belakang Vulcan, yang memiliki percikan api yang 
mengelilinginya, ada segala macam mantra sihir petir yang disiapkan untuk diluncurkan. 

"Aku telah berhutang budi sampai sekarang. Aku akan membersihkan gelombang ini. " "..." 

Kata-kata Vulcan bercampur sedikit kegembiraan. Setelah mendengar kata-katanya, 
Phantaero dengan hampa melihat ke arah wajah Vulcan. Vulcan adalah seorang pemula 



yang tidak berada di Babak 2 selama lebih dari sebulan. Dari sudut pandang akal sehat, 
Phantaero seharusnya menghentikan Vulcan bahkan jika itu berarti memberinya pukulan. 
Namun, Phantero tidak menghentikan Vulcan. Sebenarnya, dia tidak mengira Vulcan akan 
berada dalam bahaya. Pikiran itu sama sekali tidak terpikir olehnya. 

'Bukannya dia lebih kuat dariku, tapi ... Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu!' 

Rasanya seperti melihat spesialis sihir veteran kelas atas yang telah menggerutu selama 
lebih dari seratus tahun di Babak 2 seperti yang dilakukan Phantaero selama lebih dari 
seratus tahun. Itu adalah penilaian Phantaero terhadap Vulcan yang menggunakan sihir 
kilatnya secara maksimal 



Chapter 57 
Level Maks Newbie Bab 57 "Saya akan berasumsi bahwa Anda menyerahkan gelombang ini 
kepada saya." "... Jika aku merasakan bahaya, aku akan membantu." 

Phantaero berkata sambil melepaskan sikap bertarungnya. Vulcan dengan ringan 
mengangguk dan mulai menghasilkan lebih banyak serangan sihir tanpa henti. 

Dengan suara yang menggetarkan, tombak petir dihasilkan terus menerus. Namun, 
kekuatan yang dirasakan dari tombak berada pada dimensi dan ukuran yang berbeda dari 
tombak petir biasa. Masing-masing dan setiap tombak itu seperti kilat yang dibuat oleh 
dewa petir. Tombak petir seperti itu mengisi ratusan pesawat itu. Bersama-sama, mereka 
memancarkan cahaya menyilaukan yang membuat orang lain sulit untuk membuka mata 
mereka. Phantaero sangat terkesan. 

'Itu luar biasa. Saya kehilangan kata-kata. Apakah pria ini benar-benar memiliki tanda 
newbie padanya? ' 

Secara alami, Phantaero memikirkan saat dia pertama kali tiba di Babak 2. Tentu saja, 
Vulcan tidak bisa dibandingkan dengan bagaimana Phantaero saat itu. Phantaero bahkan 
lupa bahwa dia seharusnya siap jika terjadi keadaan darurat. Dia menajamkan matanya 
untuk melihat Vulcan. Dia ingin menyaksikan dengan pasti seberapa kuat newbie ini. 

Cuzuzuzuk. Pazuzuzuzuk. 

Tombak petir tampak seperti mereka bisa berteriak di suatu tempat kapan saja. Penyihir 
biasa akan mengeluarkan keringat dingin untuk mempertahankan semua ini. Namun, 
Vulcan menangani semuanya dengan mudah. Mereka dihasilkan melalui SISTEM, jadi 
Vulcan hanya perlu menyediakan mana. Melihat jumlah mereka bertambah, bahkan Elcane 
tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. 

'Lagipula aku akan menembak mereka ke segala arah. Tidak perlu kontrol yang cermat. ' 

Kontrol yang bagus melalui operasi sihir tradisional hanya berguna dalam melawan 
sejumlah kecil lawan yang sangat kuat. Dalam situasi seperti ini, itu sia-sia. Vulcan mengisi 
kembali mana yang habis dengan ramuan dan terus meningkatkan jumlah sihir. 800... 900... 
1000. Jumlah tombak petir bertambah menjadi empat digit angka yang menakjubkan. Cara 
mereka mengapung di atas pesawat dan mengerumuni tampak kejam seperti kawanan 
lebah tepat sebelum serangan. 

Chizizik. Chizizizizizizi. 

Beberapa saat berlalu, dan monster datang cukup dekat ke pesawat sehingga masing-
masing dari mereka dapat dilihat hanya dengan mata. Namun, alih-alih menunjukkan sifat 
kekerasan mereka, monster hanya melihat ke atas pesawat, secara naluriah menyadari ada 



sesuatu yang tidak benar. Ada seribu tombak petir yang memancarkan cahaya 
menyilaukan. Beberapa monster yang berpikir cepat akan meninggalkan tempat kejadian. 
Pada saat itu, tombak petir tersebar ke segala arah bersama dengan suara yang 
menakutkan. 

Pazicicizizik. Kuuuuaaaauuruua 

Tidak ada pengecualian. Tidak ada satu monster pun yang berhasil menghindari sihir 
Vulcan. Serangan sihir disiapkan oleh penyihir petir yang berada pada ketinggian yang jauh 
lebih tinggi dari mereka, dan serangan sihir dipersiapkan dengan hati-hati seiring waktu. 
Tidak ada cara bagi mereka untuk menghindari atau memblokir serangan tersebut. Mereka 
hanya meninggalkan item dan poin pengalaman saat mereka menghilang perlahan. 

[Anda memperoleh poin pengalaman.] [Anda memperoleh poin pengalaman.] 

... 

[Anda memperoleh poin pengalaman.] [Naik Level!] 

'Level naik. Sebenarnya, ini tentang waktu. ' 

Vulcan mengambil semua item menggunakan sihir dan jatuh ke tempatnya berdiri. 
Pertempuran itu tidak membebani kekuatan mentalnya. Namun, dia menggunakan mana 
dalam jumlah besar sampai-sampai dia membutuhkan bantuan dari menggunakan ramuan. 
Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa lelah. Namun, dia tidak merasa frustrasi 
karena lelah. Sebaliknya, sensasi melepaskan kekuatan penuhnya mengelilingi seluruh 
tubuhnya. 

'Saya pikir ini adalah pertama kalinya saya menggunakan kekuatan penuh sejak saya 
memperoleh peringkat SS dalam penguasaan petir ...' 

Di Babak 1 dan dimensi yang lebih rendah, yang bisa dianggap lawan yang layak hanya ada 
tiga, Ho-gyeong, Bellon, dan komandan tertinggi Nukuham. Namun, bahkan mereka jauh di 
bawah kekuatan Vulcan. Jelas, Vulcan tidak perlu menggunakan kekuatan penuh untuk 
melawan mereka, dan itu membuat Vulcan merasa tidak puas. 

'Um. Bukan itu. Mungkin kepribadianku juga sedikit berubah... ' 

Kepribadian dasarnya tidak banyak berubah. Namun, yang pasti, dia menjadi lebih proaktif 
dibandingkan dengan bagaimana dia sebelum dia mencapai pencerahan pada petir. Vulcan 
tidak lagi merencanakan atau menghitung segala macam hal untuk pertempuran. Bisa 
dikatakan bahwa Vulcan menjadi seorang prajurit yang melangkah ke dalam pertempuran 
tanpa ragu-ragu saat itu datang. Vulcan menyukai perubahan itu dalam dirinya. 

'Aku tidak punya alasan untuk menjadi penuh perhitungan dan rasional di tengah 
pertempuran.' 



Serangan sihir utamanya adalah petir dan api. Mereka berdua adalah tipe sihir yang kejam 
dan ganas yang lebih berguna untuk tindakan ofensif daripada pertahanan. Bahkan jika itu 
demi pertumbuhan lebih lanjut, Vulcan memiliki kebutuhan untuk bertarung dengan lebih 
intens. 

'Terutama saat mengambil keuntungan dari berkah pelindung saat aku memilikinya.' 

Vulcan tersenyum menyegarkan dan berkata pada Phantaero, 

"Kita mungkin tidak perlu bekerja lagi sampai kita sampai di tujuan, kan?" "... Mungkin. 
Bagaimanapun, apakah Anda seorang Player? " 

Itu adalah pengurangan yang jelas setelah melihat bagaimana Vulcan mengambil item. 
Vulcan mengangguk untuk mengatakan bahwa dia benar. 

"Huh... Aku telah melihat beberapa Pemain di Babak 1, tapi mereka benar-benar 
menyedihkan..." 

Phantaero tampak sama terkejutnya seperti ada monster di depannya. Itu adalah tampilan 
yang benar-benar berbeda dari sebelumnya ketika Phantaero sedang mempertimbangkan 
Vulcan. Dengan ekspresi puas di wajahnya, Vulcan melihat ke arah Elcane. Vulcan bisa 
melihat wajah Elcane yang mengeras. Elcane tidak mengungkapkan emosi secara besar-
besaran seperti Phantaero. Namun, sepertinya Elcane cukup terkejut. Vulcan, dengan wajah 
yang lebih puas, menoleh. Vulcan meminum ramuan mana lagi dan berbaring di lantai 
dengan pose yang mirip dengan setengah dewa Tolcas. Itu adalah pose yang sangat santai. 

"..." 

Elcane memelototi Vulcan seolah-olah dia akan melubangi dirinya dengan tatapan itu. Apa 
yang baru saja dia saksikan di luar akal sehat. Itu tidak bisa dimengerti. 

'Siapa dia? Apakah dia bukan manusia? ' 

Jelas, Vulcan adalah manusia. Elcane menggunakan indra tajam khas elf untuk mengamati 
Vulcan. Namun, dia tidak merasa bahwa Vulcan adalah setengah dewa atau makhluk purba 
lainnya. Elcane memikirkan semua manusia yang dia lihat sampai sekarang. Ada yang kuat, 
dan ada yang lemah. Paling tidak, manusia tidak begitu menyedihkan sehingga Elcane bisa 
memperlakukan mereka dengan sembarangan. Namun, memang benar bahwa manusia 
memiliki kekurangan dibandingkan dengan makhluk lain. Ini terutama benar jika 
menyangkut tingkat pertumbuhan manusia. Demi-dewa atau Dragonian, yang lahir dengan 
tubuh dan kemampuan yang diberkati, tumbuh dalam kekuatan dengan kecepatan yang 
menakutkan. Sampai-sampai makhluk lain yang menonton dari samping jatuh dalam 
keputusasaan dan keputusasaan. Tidak seperti makhluk-makhluk itu, manusia 
membutuhkan darah, keringat, dan banyak waktu sebelum mereka bisa berdiri di Babak 2 
sebagai pejuang yang kuat. Juga, itu hanya tentang beberapa ekstrim dengan bakat terbaik 
di antara semua manusia. Manusia lain dengan bakat biasa menjalani kehidupan sehari-



hari mereka terjebak di tempat mereka berada. Ada alasan mengapa Elcane menggurui 
Vulcan. Itu hanya menyebabkan masalah untuk memiliki manusia pemula dengan berkah 
pelindung untuk naik di pesawat. 

'Tapi bagaimana ... Bagaimana mungkin seorang manusia, ketika berkah pelindungnya 
belum memudar, bisa mencapai ketinggian seperti itu?' 

Bahkan Dragonian tidak bisa menjadi kuat secepat ini. Itu mungkin untuk setengah dewa 
yang memiliki darah dewa yang sangat kental mengalir. Bahkan di antara orang-orang itu, 
hanya sedikit yang bisa dihitung dengan jari yang bisa mencapai itu. 

'Apakah dia baru saja mengatakan bahwa dia adalah seorang Player... Saya belum pernah 
melihatnya, tetapi saya telah mendengar tentang mereka. Namun, saya mendengar bahwa 
mereka lebih lemah dari manusia biasa... ' 

Elcane merasakan sakit kepala karena pikiran yang berbelit-belit. Dia bersandar pada 
langkan di pesawat untuk beristirahat. Namun, Elcane tidak bisa tenang. Namun gelombang 
monster lain datang. Selain itu, jumlahnya bahkan lebih besar. 

"Apa? Ini gila ... Hanya apa yang mereka lakukan yang membuat monster mengerumuni kita 
terus-menerus? " 

Karena pikirannya dalam kekacauan, kata-kata Elcane kasar. Elcane mengambil busurnya, 
dan Phantaero, yang tidak bisa berhenti mengungkapkan keterkejutannya tentang Vulcan, 
juga mengambil posisi bertarung lagi. 

"Vulcan, kamu luar biasa. Namun, kali ini giliranku. " "Saya mengerti." 

Vulcan tidak serakah. Mana secara bertahap mengisi kembali, tapi itu belum sempurna. 
Vulcan memutuskan untuk menyerahkan giliran ini kepada Phantaero. Dia berpikir dia 
harus menangani gelombang berikutnya jika akan ada gelombang lain. Saat itulah, Tolcas 
yang tidur sampai sekarang, terbangun. 

"Ku ~ Haaam. Mengapa begitu berisik sejak beberapa waktu yang lalu? " 

Demi-god Tolcas membentang besar saat dia mengangkat bagian atas tubuhnya. Dia 
melihat ke sekeliling dan menyadari bahwa Vulcan memiliki berkat pelindung di dahinya. 
Terkejut, katanya, 

"Uh! Hei! Masih terlalu berbahaya bagimu untuk berada di pesawat! " "Um. Terima kasih 
atas pertimbangan Anda. Namun, saya punya alasan. Saya harus pergi." "Huh... Kalau 
begitu, mau bagaimana lagi, masih... Um? Mengapa ada begitu banyak monster yang datang 
ke sini? " 

Tolcas mengarahkan pandangannya ke arah di mana Elcane terus menerus menembakkan 
anak panah. Tolcas menjulurkan lehernya jauh ke arah dan menatap. Dia menoleh untuk 
melihat Vulcan dan berkata, 



"Saya melihat. Sepertinya aku bisa membahayakan pemula saat tidur. Aku akan menangani 
semuanya mulai sekarang. " 

Tolcas sedang menatap Vulcan dengan raut wajahnya. Dia mengatakan Vulcan bisa 
menyerahkan segalanya padanya. Karena panik, Vulcan diterima. 

"Ah iya. Terima kasih..." 

'Dia agak bodoh. Apakah dia seperti setengah dewa Yunani? ' 

Vulcan menyadarinya ketika dia bertemu Lumitus. Tampaknya dewa atau setengah dewa 
tidak selalu bertindak sempurna meskipun status mereka. Sebenarnya, mereka kekurangan 
di sana-sini, dan itu membuat mereka lebih disukai. Meskipun Vulcan hanya bertukar 
beberapa kata dengan Tolcas, Vulcan sudah menganggapnya menyenangkan. Namun, raut 
wajah Vulcan mengeras saat dia merasakan energi yang luar biasa dari Tolcas. Sungguh 
luar biasa seperti yang dirasakan Vulcan ketika Filder secara singkat menunjukkan 
kekuatannya untuk menghentikan Vulcan dan Dokgo Hoo dari pertempuran. Tekanannya 
sebanding dengan itu. Vulcan menatap tajam ke arah sumber tekanan. 

Woooong. 

Itu adalah pedang cahaya yang berasal dari tangan Tolcas. Itu bersinar menyilaukan 
dengan warna biru. Pedang Biru itu membumbung tinggi ke langit seolah tidak mengetahui 
batasnya. 

Wooong. Woooooong . 

Pedang itu tidak bisa dibandingkan dengan teknik pedang energi oleh prajurit Murim yang 
terampil di Babak 1. Paling banter, bilah energi mereka memanjang hingga sekitar seratus 
kaki. Vulcan hampir merasa kasihan bahkan membandingkan pedang Tolcas dengan apa 
yang dia ingat. Pedangnya memanjang lebih dari 1000 kaki, memancarkan kekuatannya 
yang luar biasa. 

"...!" 

Phantaero, Elcane dan Vulcan semuanya kehilangan kata-kata. Sementara itu, beberapa 
ratus monster mendekat lagi. Namun, ketika Tolcas si setengah dewa dengan ringan 
mengayunkan pedangnya, monster itu menjadi debu halus dan menghilang seolah-olah 
mereka tidak pernah ada. 

Faaaaaaa Suuurururuk. 

Pedang cahaya menghilang setelah membersihkan area dari semua monster. Tolcas 
menghela napas dan menatap Vulcan. 

"Ha ha. Saya melakukannya sedikit karena ada orang lain yang menonton. Itu baik?" "..." 



Vulcan memandang Tolcas dalam diam. Ketika berbicara tentang Elcane dan Phantaero, 
Vulcan mengira mereka hanya sedikit lebih kuat dari dirinya. Namun, ketika datang ke 
Tolcas, Vulcan merasa bahwa adegan yang menunjukkan Tolcas berada di atas dan di luar 
Vulcan. Setelah menyaksikan kekuatan setengah dewa level 851, itu membuat Vulcan 
merasa seperti dia baru saja menabrak tembok. 

"Kurasa dia tidak di bawah The Six." 

Tolcas mungkin lebih lemah dari Filder. Namun, Vulcan tidak bisa membayangkan Tolcas 
kalah dengan mudah melawan anggota The Six lainnya. Vulcan merasakan secara langsung 
kekuatan setengah dewa. Vulcan berkata, 

"Iya. Itu sangat bagus... Itu yang terbaik. " "Ha ha! Terima kasih! Baiklah, saya hanya 
melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. " "..." "Aku akan menangani semua monster 
yang mendekati kita, jadi harap aman." 

Tolcas merasa malu, tapi dia masih suka karena Vulcan memujinya. Pria itu tanpa 
kebohongan. Dia tampak tidak bersalah, namun dia memiliki kekuatan yang luar biasa. 
Melihat Tolcas, Vulcan memperbarui tekadnya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Saya juga lebih dari mampu menjadi lebih kuat. 
Bagi saya... ini adalah awal. ' 

Hingga saat ini, Vulcan sangat yakin bahwa kekuatan sejatinya berada di atas siapa pun 
yang berada di level yang sama dengannya. Sekarang, Vulcan mulai menerima pemikiran 
itu hanya karena arogansi. 

'Paling-paling, aku hampir setara dengan beberapa makhluk lain, tapi aku pasti di belakang 
Dragonian atau setengah dewa.' 

Vulcan menghadapi fakta yang tidak menyenangkan. Wajah Vulcan berangsur-angsur 
membatu seolah-olah dia menempelkan bubuk batu di wajahnya. Namun, ini tidak cukup 
untuk membuat Vulcan putus asa. Itu hanya berarti dia memiliki lebih banyak level untuk 
diatasi. Vulcan masih memiliki kepercayaan diri untuk tumbuh dengan kecepatan yang 
jauh lebih tinggi dari yang lain. 

'Saya pikir level 1000 akan cukup, tapi itu hanya salah perhitungan. Kalau begitu, saya 
hanya perlu mencapai 1100. Ini jelas bukan tidak mungkin! ' 

Vulcan akan terus meninjau dan mempelajari perubahan internal saat dia naik level. 
Dengan cara ini, dia percaya bahwa dia akan dapat tumbuh tanpa batas atau menabrak 
tembok. Itu hanya berarti dia membutuhkan lebih banyak waktu. Vulcan pasti bisa 
mengatasinya. Vulcan mengencangkan tinjunya dan mengambil keputusan. 

'Bahkan jika itu berarti membuat semua monster di Babak 2 punah ... Aku akan 
membersihkannya.' 



Dengan ekspresi tegas di wajahnya, mengikuti Tolcas, Vulcan melihat ke langit yang luas. 
Seperti itu, dua hari lagi telah berlalu, dan mereka dengan selamat sampai di pulau barat. 



Chapter 58 
Max Level Newbie Bab 58 Kelompok Vulcan telah tiba di pulau barat. Meninggalkan 
bandara, mereka berjalan di sepanjang jalan setapak, tetapi mereka menemui titik balik. Itu 
bahkan memiliki posting yang menjelaskan apa yang mengarah ke setiap jalur. Melihat pos 
itu, Tolcas berkata, 

"Aku akan pergi ke lapangan berbatu. Apakah ada yang tertarik pergi ke sana? " "Um... 
Kebetulan, apakah kamu di sini untuk berburu raksasa pulau barat?" 

Elcane, si dark elf, bertanya dengan hormat. Tolcas menanggapi pertanyaannya. 

"Betul sekali. Saya perlu melakukan setidaknya sebanyak itu untuk menyebutnya sebagai 
pencapaian. " 

Tolcas mengatakannya dengan santai seolah itu normal. Melihat Tolcas, Elcane terkejut. 
Lapangan berbatu adalah salah satu dari dua tempat berburu terbesar di pulau barat. 
Sebagian besar monster di sana tidak terlalu kuat, tetapi raksasa batu, monster bos, adalah 
bajingan kuat yang bahkan para pejuang di Babak 2 yang dianggap sangat terampil ragu-
ragu untuk bertarung. Bahkan ada desas-desus tentang Dragonian yang agak terkenal yang 
berusaha melawan raksasa batu dan harus berlari dengan ekor di antara kaki mereka 
tanpa mendapatkan imbalan apa pun. Tolcas sedang berbicara tentang berburu raksasa 
batu itu seolah-olah itu adalah tugas yang berurusan dengan mencabut beberapa gulma 
dari tanah. Tampaknya Tolcas memiliki bola yang kokoh. 

"Saya akan mengikuti Anda, Tuan Tolcas." "Betulkah? Apakah Anda punya bisnis di tempat 
itu? " "Bukan itu masalahnya, tapi ..." 

Elcane mengaburkan akhir kalimatnya. Rencana awalnya adalah berburu monster di 
kawasan hutan dan menemukan tumbuhan yang berguna. Karena dorongan hati, dia 
berubah pikiran. Itu karena dia ingin melihat Tolcas dalam pertempuran. 

'Sulit untuk bertemu setengah dewa sekuat dia. Itu akan menjadi pengalaman yang bagus. ' 

"Yah, itu tidak masalah. Baiklah, El ... " " Ini Elcane. " "Saya melihat. Elcane. " 

Tolcas menyapa Elcane sambil tersenyum. Setelah menetapkan tujuan, mereka 
mengucapkan selamat tinggal pada Vulcan dan Phantaero. Setelah Tolcas selesai 
mengucapkan selamat tinggal, Elcane, yang menatap Vulcan, berkata, 

Vulcan. Um? "Apa yang aku katakan saat pertama kali bertemu denganmu, aku minta maaf. 
Anda cukup kuat untuk berada di pesawat itu. " "... Saya melihat." 

Permintaan maaf Elcane yang canggung. Vulcan tidak mengharapkan dia untuk meminta 
maaf, jadi dia menjawab dengan kata-kata sederhana, dengan canggung. Dengan kata-kata 



itu sebagai akhir, keduanya meninggalkan tempat kejadian. Menonton Tolcas dan Elcane 
perlahan pergi, Vulcan berkata, 

"Kupikir dia tidak akan melakukannya karena kesombongan, tapi dia meminta maaf." 
"Meskipun mereka sedikit merendahkan manusia, mereka menghormati prajurit yang 
terampil. Sebenarnya, aku juga mengira kamu hanya bersikap sombong pada awalnya. " 
"Meski begitu, nasib dunia saya ada di pundak saya. Saya tidak datang ke sini tanpa percaya 
diri. " "Tentu saja. Pahlawan pemberani perlu tahu bahwa hidupnya penting! Meskipun 
Anda bukan pahlawan pemberani. " 

Phantaero mengubah topik pembicaraan. 

"Jadi, kamu mau kemana? Jika ini tentang sihir petir... Area hutan? Jika Anda membakar 
semuanya dengan petir, saya pikir itu akan berhasil. " 

Vulcan menggelengkan kepalanya. Apa yang dikatakan Phantaero benar, dan kawasan 
hutan juga ditandai dalam buku panduan Vulcan sebagai jalur yang harus dimiliki. Namun, 
ada hal lain yang harus diperhatikan Vulcan sebelum itu. 

Aku sedang berpikir untuk menemui seseorang bernama Naga Biru. 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Phantaero terkejut. 

"Apa? Bagaimana Anda tahu orang itu? " Aku mendengar dari pub. 

Vulcan menjawab dengan kasar. Seolah dia mengerti, Phantaero berkata, 

"Ah, begitu. Namun, apakah Anda memiliki sesuatu yang dapat Anda perdagangkan 
dengannya? " "Saya memiliki beberapa hal yang saya kumpulkan dari Babak 1." "Ha ha. 
Benda kelereng itu tidak berguna bagi manusia. Kamu bilang tidak ada dewa-binatang atau 
binatang iblis, kan? Sepertinya mereka mengumpulkan semuanya di kota Anda. " "Kami 
bertanya-tanya apakah itu bagus untuk sesuatu. Saya senang saya bisa menggunakannya 
seperti ini. " 

Setelah mengatakan sebanyak ini, Vulcan menatap Phantaero. 

"Ngomong-ngomong, Tuan Phantaero, Anda sepertinya sangat tertarik dengan ini. 
Kebetulan ... " " Itu benar. Saya di sini untuk tujuan yang sama. " 

Phantaero tersenyum lebar ke arah Vulcan dan menambahkan, 

"Sepertinya aku tidak akan bosan selama ini. Ayo pergi melihat Naga Biru. " 

  * 

Pada dasarnya, Dewa-binatang atau binatang iblis membutuhkan waktu yang sangat lama 
untuk mencapai ketinggian baru. Jauh lebih lama daripada biksu tinggi yang melakukan 



latihan sambil menghadap dinding, makhluk-makhluk itu, tanpa istirahat, melatih pikiran 
dan tubuhnya. Juga, ketika pekerjaan mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka 
mampu muncul dari cangkang diri mereka sebelumnya dan menjadi dewa sejati. Namun, 
ada satu hal yang membantu mereka mencapai ketinggian sedikit lebih cepat. Sesekali, 
ketika monster yang sangat kuat terbunuh dan perutnya dimusnahkan, kelereng vitalitas 
dapat diperoleh. Itu seperti obat pemulihan yang dibuat khusus untuk dewa-binatang 
untuk membantu mereka pulih dan mencapai ketinggian lebih cepat. 

"Kalau dipikir-pikir, dia unik. Dewa-binatang berburu monster sendiri dan mengumpulkan 
kelereng. Sulit untuk berpikir tentang mendapatkan kelereng ini dengan imbalan 
meminjamkan kekuatan dewa. " "... Kedengarannya agak teduh untuk dewa-binatang, tapi 
itu pasti metode yang bagus." "Baik? Sejak Naga Biru memulai ini, beberapa orang lain juga 
mulai, tapi tidak ada orang yang mendapat keuntungan darinya sebanyak yang dia miliki, 
jadi... Orang-orang paling sering datang ke sini. " 

Vulcan mengangguk. Ketika sebuah toko berhasil dengan baik, ada toko lain yang meniru 
toko tersebut, tetapi mereka tidak bisa mengalahkan yang asli. Dilihat dari penjelasan 
Phantaero, sepertinya itu masih terjadi di Babak 2. 

"Pak. Phantaero, apa rencanamu untuk mendapatkan hadiahnya? " "Um, jenis hadiah yang 
paling biasa. Nafas Naga Biru. " Nafas Naga Biru? "Ah, kamu tidak tahu? Sederhananya, 
Anda bisa menganggapnya sebagai dorongan. Kekuatan serangan, kekuatan pertahanan, 
tingkat pemulihan, kecepatan, dll. Semua kemampuan ditingkatkan. Bergantung pada 
jumlah kelereng vitalitas, kudengar beberapa orang menjadi begitu kuat hingga mereka 
hampir menjadi orang lain. " 

Dia mendengus dan berkata dengan nada serius, 

"Dengan Nafas Naga Biru di punggungku, aku berencana untuk benar-benar pergi mencari 
pedang suci." 

Phantaero terdengar serius. Itu bahkan memancarkan rasa tekad dan keberanian. Vulcan 
bertanya dengan hati-hati, 

Pedang suci pasti ada di suatu tempat yang sangat berbahaya. "Saya tidak tahu persis di 
mana itu. Namun, tempat-tempat yang mungkin memiliki semuanya sulit untuk saya 
tangani. " "... Saya harap Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan." 

Vulcan berkata dengan wajah serius. Phantaero juga memandang Vulcan dengan tatapan 
serius. Keheningan telah berlalu, dan Phantaero mengubah suasana dengan nada suaranya 
yang cerah. 

"Ha ha. Maafkan saya. Aku mencoba untuk tidak melakukannya, tapi terkadang aku 
menjadi terlalu serius. Jika pejuang pemberani lainnya melakukan ini, segera hentikan 
mereka. Nah, prajurit pemberani lainnya di sampingku sebagian besar sudah mati. " "Kamu 
pasti berbicara santai tentang sesuatu yang sangat serius." "Benarkah? Maafkan saya. 



Ngomong-ngomong, hadiah apa yang kamu inginkan? " "Hm, saya tidak tahu pasti. Aku 
akan memutuskan itu setelah berkonsultasi dengan Naga Biru. " 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Phantaero meringis. 

"Apa? Apakah Anda mengharapkan Naga Biru melakukan layanan khusus hanya untuk 
Anda? " "Ya persis." "Hm, menurutku kamu berharap terlalu banyak..." 

Phantaero menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan berkata, 

"Kecuali jika Anda memberinya jumlah atau kualitas untuk memuaskan Naga Biru, Anda 
mungkin akan dilarang, atau Anda akan dikirim ke muridnya. Itulah yang saya dengar. " 
"Ya, benar. Saya pikir saya sudah cukup untuk bertemu dengannya setidaknya. " "Huh, 
astaga. Meskipun Anda mengumpulkannya dari Babak 1, kualitasnya mungkin kurang... " 

Phantaero mengira Vulcan penuh dengan udara. Namun, dia tidak mengatakan itu dengan 
keras untuk merusak mood Vulcan. 

"Dia akan menyadarinya begitu sampai di sana." 

Setelah memikirkan ini, Phantaero dengan santai mengalihkan topik pembicaraan ke hal 
lain. Phantaero mengemukakan segala macam topik yang tidak berguna. Vulcan juga 
mengangkat topik percakapan yang layak. Namun, dia punya ide bagus mengapa Phantero 
mengubah topik pembicaraan. 

'Dia tidak bisa mengerti mengapa seorang pemula, yang tidak memiliki banyak, begitu 
percaya diri.' 

Vulcan tidak repot-repot memamerkan jumlah kelereng vitalitas yang dimilikinya. 
Phantero akan menyadarinya begitu dia sampai di sana. 

  * 

"Ini tidak cukup." 

Itu adalah nada yang sangat mirip mesin dan bisnis. Setan rubah, yang menjaga konter, 
menatap pelanggan dengan tatapan dingin. 

"Kuk. Ini tidak cukup... " " Ya. Jika Anda setuju dengan saya memberi Anda hadiah, saya 
bisa. " "Ah... Kamu bisa memberiku sesuatu seperti nafas Naga Biru?" "Saya jauh lebih 
rendah dari tuannya. Jika dorongan itu yang Anda inginkan... Anda dapat mempertahankan 
sebanyak ini selama satu tahun. " 

Iblis rubah membawa telapak tangannya ke bibirnya. Dengan suara ciuman, dia membuka 
telapak tangannya ke arah pelanggan, dan energi berwarna merah muda mengelilingi 
seluruh tubuh pria itu. Pria itu merasakan kekuatan misterius melonjak melalui tubuhnya. 
Terkesan, dia mencoba membuat dan membuka tinjunya. 



'Ini tidak buruk!' 

Tubuhnya pasti terasa lebih ringan dari sebelumnya. Namun, durasi boost itu sangat 
singkat. Kecewa, pria itu menghela nafas. Iblis rubah berkata kepada pria itu, 

"Maukah kamu menangani ini? Seperti yang saya katakan sebelumnya, itu akan bertahan 
selama satu tahun. " "Aku akan. Tentu saja saya akan." 

Iblis-rubah memakan kelereng vitalitas di dalam tas. Merasa kekuatan mengisi di dalam 
dirinya, dia mengerang menggoda. Pria yang menyerahkan tas itu panik dan mundur 
beberapa langkah. Beberapa detik telah berlalu. Energi berwarna merah muda yang keluar 
dari mulut iblis-rubah mengelilingi seluruh tubuh pria itu. Energi iblis-rubah perlahan-
lahan terserap ke dalam tubuh pria itu. 

"Ohoh...!" "Selesai. Semoga perjalanan kembali aman. " 

Iblis rubah, kembali ke sikap bisnisnya lagi, memanggil pelanggan berikutnya. 

Langkah, langkah... 

Dengan langkah bangga, Phantaero berjalan menuju konter. Sementara itu, Vulcan 
memandang iblis-rubah. 

'Dia cantik.' 

Dia memiliki payudara yang menggairahkan dan pinggang yang kecil. Dia memiliki daya 
pikat seorang wanita cantik di akhir usia 20-an. Kekuatan untuk memikat orang bisa 
dirasakan dari sembilan ekornya yang melambai di udara. Namun, dia tampaknya tidak 
dalam keadaan sehat. Mungkin karena kelereng vitalitas, penampilannya tampak hidup. 
Namun, dia sepertinya kelelahan. Dia membuat Vulcan memikirkan seorang gadis pekerja 
yang melakukan shift malam dua malam berturut-turut. 

[Setan-binatang-Rubah-iblis, Ryur-ryul] [721Lv] 

'Sepertinya ada banyak orang yang datang untuk melihat Naga Biru.' 

Vulcan mengira dia kelelahan karena harus bertemu pelanggan tanpa istirahat. Vulcan 
bertanya pada Phantaero, 

"Maukah kamu pergi dulu?" "Um, haruskah aku?" 

'Jika Vulcan pergi lebih dulu dan ditolak, akan canggung baginya untuk menunggu 
sementara aku melakukan transaksi ...' 

Phantaero pergi lebih dulu karena dia mencoba untuk memperhatikan Vulcan. Phantaero, 
dengan tampilan percaya diri, melepaskan kantung dari pinggangnya. Itu memiliki sihir 



perluasan ruang angkasa. Dengan wajah tanpa emosi, iblis-rubah berkata kepada 
Phantaero, 

"Tolong tuangkan." "Um, aku punya banyak, jadi terlalu banyak untuk dicurahkan di sini." 
"Kalau begitu, saya akan membawa sebuah kotak. Apa itu cukup besar? " 

Iblis rubah menggunakan ekornya untuk menunjuk ke sebuah kotak. Itu cukup besar untuk 
dimasukkan ke dalam tubuh pria dewasa. Phantaero membawa kotak itu sendiri dan 
menuangkan kelereng vitalitas dari kantongnya. 

Chwarururururu. 

Dalam sekejap, kotak itu hampir penuh dengan kelereng. Kebanyakan dari mereka 
seukuran buah plum, tapi ada beberapa yang berukuran apel di sana-sini. Mata iblis-rubah 
bersinar. 

"Bagaimana menurut anda? Dengan sebanyak ini, Naga Biru sendiri akan memberiku nafas, 
kan? " "... Tentu saja, ya. Anda pasti bekerja sangat keras untuk mengumpulkan semuanya. " 
"Haha, itu cukup sulit. Sekarang, panggil Naga Biru. " "Baiklah. Tunggu sebentar..." 

Dia meletakkan tangannya di antara dadanya dan mengeluarkan bola bening. Dia 
melempar bola itu ke lantai. Bola itu, yang berguling, akhirnya berhenti, dan memancarkan 
cahaya biru saat perlahan berubah menjadi bentuk manusia. 

Woooong... 

Sesaat kemudian, Naga Biru masuk. Dia adalah pria tua yang berpakaian seperti Baek Ja-
gyeong dari Babak 1. 

[Naga Biru Dewa-binatang, Angin Biru] [997Lv] 

Vulcan tidak terkejut dengan level tersebut. Dari apa yang dikatakan Haywood, bahkan 700 
tahun yang lalu, dia berada di level yang sama dengan The Six. Namun, Vulcan sedikit 
kecewa karena dia tidak bisa melihat penampilan naga yang luar biasa. 

'Aku berharap dia akan muncul dalam wujud naganya, bukan wujud manusia.' 

Naga Biru tidak peduli jika Vulcan kecewa atau tidak. Dengan tampilan lembut di wajahnya, 
dia melirik ke kelereng vital di dalam kotak dan menatap Phantaero. 

"Nafas 20 tahun sebagai hadiah, apakah Anda menerimanya?" "Uh... Itukah yang..." "Ini 
yang kamu dapat." 

Naga Biru menunjuk ke arah Phantaero dan memancarkan kekuatan. Phantaero menerima 
Nafas Naga Biru bahkan sebelum dia sempat berpikir untuk menolak. Phantaero kaget. 
Namun, dia segera menyadari kekuatannya telah meningkat secara signifikan. Dengan 



ekspresi terkejut di wajahnya, dia melihat sekeliling tubuhnya. Vulcan juga memindai 
Phantaero. Dia pikir dia bisa menentukan perubahan. 

[Pahlawan pemberani Hegatus, Phantaero] [759 (+ 30) Lv] 

'Konyol. Ini bukan dorongan sementara. Itu akan bertahan selama 20 tahun, namun... ' 

Itu adalah dorongan yang terlalu besar untuk menjadi sesuatu yang bertahan selama 20 
tahun. Vulcan bukan satu-satunya yang terkejut. Phantaero, yang sedang mengalami Nafas 
Naga Biru, tidak bisa menutup rahangnya yang jatuh. 

Shuuuuk. 

"Di." "Bagaimana menurut anda? Apakah kamu menerima?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Naga Biru, setelah mendapatkan kembali 
kekuatannya, bertanya lagi dengan singkat. Phantaero memikirkannya sejenak dan 
berkata, 

"Permisi... Jika Anda bisa memberi saya kualitas terbaik, berapa durasinya?" "Saya tidak 
bisa memberikan kualitas terbaik dengan kelereng vitalitas ini. Jenis kekuatan yang 
digunakan untuk hadiah itu secara keseluruhan berada di dimensi lain. " "Kalau begitu... 
aku mengerti. Saya akan menerima yang ini. " 

Naga Biru berbicara seperti orang tua yang pelit. Menyaksikan Naga Biru, Vulcan mengeluh 
di dalam. Dia memiliki harapan tinggi untuk Naga Biru karena dia seharusnya menjadi 
makhluk suci. Namun, Naga Biru tampaknya lebih eksploitatif daripada Jake. 

'Ah, kupikir akan membuat frustasi jika dia bertindak seperti itu denganku.' 

Vulcan dengan ringan mengerutkan alisnya. Sementara Vulcan memikirkan semua ini, 
perdagangan Phantaero dan Naga Biru selesai. Sepertinya Phantaero sedikit kecewa karena 
tidak mendapatkan kualitas terbaik. Tetap saja, dia tampak puas sampai batas tertentu. 
Naga Biru juga tampak puas karena telah memperoleh kelereng vitalitas berkualitas dalam 
jumlah besar. Dia akan pergi. Tentu saja, Vulcan tidak akan hanya duduk dan melihatnya 
pergi. 

"Permisi, mohon tunggu, Tuan Naga Biru!" 

Naga Biru dengan santai menoleh dan menatap Vulcan. Setelah memastikan tanda bersinar 
di dahi Vulcan, Naga Biru itu meringis. Vulcan menambahkan dengan tergesa-gesa, 

"Saya punya banyak! Betulkah! Tolong jangan marah. Tolong, sebentar, sebentar! " 



Chapter 59 
Level Maks Newbie Bab 59 Mendengar suara putus asa Vulcan, Ryur-yul, iblis rubah, 
mendesah pelan. Setelah bekerja di bawah Naga Biru selama lebih dari seratus tahun untuk 
menangani tugas-tugas untuknya, dia telah melihat segala macam hal. Ada orang yang 
membuat permintaan yang tidak masuk akal dengan jumlah kelereng vitalitas yang 
menyedihkan yang bahkan tidak layak sebagai camilan untuknya, apalagi Naga Biru itu 
sendiri. Ada juga beberapa yang memohon Naga Biru untuk menjadikan mereka sebagai 
murid. Namun, tidak pernah ada orang seperti Vulcan yang muncul dengan berkah 
pelindung yang masih tergantung di dahi dan meminta untuk berdagang dengan percaya 
diri. 

'Serius, kenapa dia begitu percaya diri? Paling-paling, dia mungkin hanya memiliki 
sekantong kelereng yang dikumpulkan dari Babak 1. ' 

Itu dengan asumsi dia bekerja dengan rajin di Babak 1 untuk mengumpulkannya. Sangat 
mungkin bahwa sebagian besar pemula bahkan tidak akan memilikinya. Ryur-yul dengan 
cepat keluar dari konter dan berjalan menuju Vulcan. 

'Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana tuan akan bereaksi terhadap yang ini. 
Dia mungkin akan tertawa terbahak-bahak dan pergi, tapi dia mungkin juga akan marah 
dan menghancurkan tempat ini... Aku harus menangani ini sebelum sampai ke itu... ' 

Pada saat itu, kelereng keluar dari inventaris Vulcan. 

Chuarururururururuk. 

"..." 

Ryur-yul berhenti di tempatnya berdiri dan menatap kelereng dengan hampa. Kelereng 
mengalir tanpa henti. Itu luar biasa. Dalam sekejap, Vulcan benar-benar memenuhi kotak 
yang terlihat seperti yang digunakan Phantaero. Vulcan bertanya pada Angin Biru pada 
Naga Biru, 

Saya akan menggunakan beberapa kotak lagi. "Uh? O... oke. Sesuai keinginan kamu." 

Dengan gembira, Vulcan mengambil beberapa kotak lagi dengan ukuran yang sama dan 
menuangkan lebih banyak kelereng ke dalamnya. 

Chuarururururururuk. 

Suara kelereng yang bertabrakan satu sama lain terdengar tanpa henti. Satu, dua, lima, 
sepuluh, dua puluh... total dua puluh satu kotak terisi penuh. Vulcan memandang Naga Biru. 

"Apakah mereka cukup untuk berdagang dengan Anda secara langsung?" "..." 



Keheningan mengalir di seluruh area. Setiap orang memiliki banyak hal yang ingin mereka 
katakan, tetapi tidak ada yang bisa memahami situasi ini, jadi mereka tidak bisa 
berkomentar. Secara khusus, Ryur-yul, iblis rubah, lupa memasang ekspresi bisnis di 
wajahnya. Dia hanya menatap kotak-kotak itu dengan pandangan kosong. 

'Apa-apaan ini? Serius! ' 

Meskipun dia sangat sadar bahwa itu untuk tuannya, dia tidak bisa menahan ngiler karena 
mereka. Kualitas kelerengnya tidak mengesankan. Kebanyakan dari mereka berdiameter 
sekitar setengah inci. Ada beberapa yang berukuran kastanye. Kualitasnya pasti kalah 
dengan yang dibawa Phantaero tadi. Namun, kuantitasnya melebihi kualitasnya. 

'100 tahun? Tidak, saya tidak tahu! ' 

Ryur-yul berpikir tentang berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan 
banyak kelereng ini. Dia berhenti memikirkannya dan menatap tuannya. Alih-alih dirinya 
yang biasanya suka menghitung dan pilih-pilih, Naga Biru juga tampak cukup terkejut. 

"... Kamu... Apakah kamu mengumpulkan kelereng ini dari Babak 1?" "Ya itu betul." "Saya 
pikir sebanyak itu. Mereka jauh lebih kecil dari pada Babak 2. Namun... Ada banyak sekali. 
Sungguh, banyak. Sampai-sampai saya kesulitan memahami bagaimana Anda 
mengumpulkan sebanyak ini. " 

Naga Biru menggelengkan kepalanya. Setelah jeda beberapa saat, dia berkata, 

"Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar?" "Baik." "Ikuti aku." 

Blue Wind mengumpulkan kelereng dan perlahan pergi. Namun, setiap langkahnya 
menghasilkan perjalanan lebih dari 300 kaki. Vulcan harus menyaksikan teknik lipatan 
tanah untuk pertama kalinya. Terkesan, dia dengan cepat berlari mengikuti Blue Wind. 
Setelah beberapa saat, mereka tiba di sebuah tempat duduk di atas sebuah gunung kecil. 
Duduk di kursi, Blue Wind langsung ke intinya. 

"Bagaimana Anda mengumpulkannya?" "Itu bukan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Di 
Babak 2, ini adalah metode yang hanya bisa saya lakukan. " "Jelaskan dengan cara yang 
masuk akal." 

'Dia tidak sabar. Sebenarnya, mungkin tidak mengherankan mengingat apa yang saya 
bawa? ' 

Vulcan membutuhkan waktu sejenak untuk mengatur apa yang ingin dia jelaskan. 

Saya seorang Player. "...!" "Saya tidak tahu di mana Anda berada saat di babak 1. Kebetulan, 
apakah Anda pernah melihat seorang Player?" 

Blue Wind menanggapi saat dia memainkan dagunya. 



"Saya telah melihatnya. Saya juga tahu bahwa Pemain menjadi lebih kuat dengan 
membunuh monster, dan mereka juga mendapatkan berbagai macam item dari 
melakukannya. Jadi, sepertinya kelereng vitalitas juga jatuh dari monster yang membunuh 
terlepas dari monster mana yang kamu bunuh. " "Betul sekali." "Huh, astaga. Dalam 2000 
tahun terakhir, saya belum pernah melihat Pemain di Babak 2. Seorang Pemain... " 

Blue Wind melihat ke langit dan bergumam. Vulcan menunggu sampai dia selesai berpikir. 
Setelah beberapa saat, dia berkata, 

"Daripada berdagang berdasarkan kesempatan, mari buat kontrak." 

'Baiklah.' 

Blue Dragon mengemukakan gagasan yang akan disarankan Vulcan. Vulcan 
menyembunyikan betapa bersemangatnya dia. Vulcan bertanya, 

"Jika yang Anda maksud dengan kontrak, apakah Anda ingin berdagang lebih banyak 
dengan kecepatan tetap mulai sekarang?" "Betul sekali. Bawakan saya semua kelereng 
vitalitas yang akan Anda dapatkan mulai sekarang. Aku akan memberimu hadiah yang 
pantas untuk mereka. " 

Blue Wind mengeluarkan boneka kayu yang berbentuk seperti burung. Ketika dia 
menyuntikkan mana ke dalam boneka kayu itu, boneka itu menjadi burung hidup dengan 
daging dan terbang ke bahu Vulcan. 

"Beri aku makan! Beri aku makan!" 

Vulcan memeriksa burung itu menggunakan SYSTEM. 

[Item Khusus -- Beast Bird Kina Kina] * Seekor burung misterius yang terhubung secara 
spiritual ke Blue Wind. Biasanya, itu berbentuk burung kayu, tetapi berubah menjadi 
bentuk aslinya ketika mana disuntikkan padanya. Dari jarak jauh, ia dapat mengirimkan 
kelereng vitalitas ke Blue Wind si Naga Biru dan menerima hadiahnya. Jika menjengkelkan, 
itu bisa dikembalikan ke bentuk kayunya dengan mengambil mana yang disuntikkan 
padanya. 

"Kamu mungkin membaca informasi tentang itu, kan? Bagaimana menurut anda? Apakah 
Anda mengerti untuk apa itu? " "Sepertinya Anda tahu tentang Pemain dengan sangat 
baik." "Kamu adalah orang ketiga yang benar-benar saya lihat secara langsung, tetapi 
karena Pemain memiliki kemampuan unik, saya mengingatnya. Ngomong-ngomong, apa 
yang akan kamu lakukan? Jika Anda akan membuat kontrak dengan saya, saya akan 
memberikan Anda Kina Kina. Anda bisa mendapatkan hadiah yang sebanding dengan 
jumlah kelereng vitalitas yang Anda kirimkan kepada saya. " 

Mendengar penjelasan Blue Wind, Vulcan bertanya apa yang paling membuat dia 
penasaran. 



"Apakah Nafas Naga Biru adalah satu-satunya hal yang bisa saya dapatkan sebagai hadiah? 
Nafas Naga Biru memang bagus, tapi aku ingin tahu apakah kamu bisa membantuku 
dengan cara lain juga. " "Katakan padaku apa yang kamu inginkan. Saya tidak bisa 
mengabulkan permintaan hadiah besar seperti Babak 1 atau Babak 2, tapi saya bisa 
memberikan banyak bantuan dalam hal hal-hal yang berkaitan dengan pertempuran. " 
"Um... Daripada peningkatan yang stabil seperti Nafas Naga Biru, adakah sesuatu yang bisa 
memberiku dorongan yang luar biasa untuk durasi yang singkat? Sesuatu yang akan 
menjadi seperti kartu kemenangan jika ada bahaya? " "Hm..." "Yah, misalnya, jika kamu bisa 
dipanggil ke tempatku untuk sesaat, atau... kekuatan yang jauh lebih besar dari Nafas Naga 
Biru untuk durasi yang singkat... Sesuatu seperti itu akan lebih baik." 

Ketika Vulcan membuat buku panduan, ada satu hal yang menurut Vulcan sebagai faktor 
terpenting. Itu adalah 'keamanannya'. Kembali ke Kota Beloong, Vulcan bisa mulai berburu 
dengan lebih dari cukup kuat untuk menanganinya. Ini semua berkat dukungan The Six. 
Namun, di Babak 2, perburuan seperti itu tidak mungkin dilakukan. Bahkan berkat 
pelindung hanya untuk 10 tahun. Setelah itu, Vulcan akan dilemparkan ke Babak 2, dunia 
yang penuh dengan ribuan bahaya berbeda. Karena itu, Vulcan secara aktif mencari cara 
untuk memastikan keamanan sebelum periode 10 tahun habis, dan dia berpikir untuk 
menggunakan kelereng vitalitas dan meminjam kekuatan Naga Biru. 

'Nafas Naga Biru lebih dari cukup, tapi, jika memungkinkan, aku mungkin juga 
mendapatkan sesuatu yang seperti kehidupan yang tersisa.' 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan terus menatap Blue Wind. Dia berpikir keras sambil 
mengetuk kursi. Sepertinya dia memang punya cara, tetapi tampaknya Blue Wind 
bertanya-tanya apakah itu akan sepadan dengan apa yang bisa diberikan Vulcan dalam hal 
kelereng vitalitas. 

'Serius, dia bukan dewa binatang. Dia lebih seperti seorang pedagang, seorang pedagang. ' 

Selama sekitar satu menit, Blue Wind si Naga Biru tidak mengucapkan sepatah kata pun. 
Akhirnya, dia melihat raut wajahnya yang menunjukkan bahwa dia sampai pada suatu 
kesimpulan. Dia berkata, 

"Aku punya metode yang sempurna untuk apa yang kamu katakan." "Apa itu?" "Beri makan 
kelereng vitalitas pada boneka itu dan katakan 'Panggil Makhluk yang Diperkuat.' Jika Anda 
melakukannya, untuk sesaat, makhluk dari Dunia Tercerahkan akan dipanggil ke dunia ini 
untuk membantu Anda. Jumlah dan kekuatan mereka akan bergantung pada jumlah dan 
kualitas kelereng vitalitas, jadi pertimbangkan baik-baik. " 

'Ini seperti menggunakan barang yang bisa dibuang. Itu tidak buruk.' 

Itu tidak sebagus memiliki dewa di sisinya, tapi bisa meminjam kekuatan makhluk 
tercerahkan level 500-900 akan sangat membantu. 

"Meskipun aku tidak tahu berapa banyak kelereng vitalitas yang dibutuhkan." 



Untuk itu, Vulcan berpikir dia hanya perlu rajin mengumpulkan kelereng. Vulcan selesai 
memikirkannya. Dengan nada menyegarkan, Vulcan berkata pada Blue Wind, 

"Baiklah. Aku akan menandatangani kontraknya. " "Anda membuat pilihan yang bijak. 
Jangan beri tahu siapa pun kami membuat kontrak ini. Jika Anda melakukannya, saya tidak 
akan bersikap lunak terhadap Anda. " 

Vulcan membuat wajah berlebihan dan melambaikan tangannya. 

"Saya tidak akan pernah melakukan itu." "Aku akan mempercayaimu. Sekarang, apa yang 
harus kita lakukan dengan kelereng yang kamu bawa? Haruskah aku memberimu Nafas 
Naga Biru? " "Um... Jika saya menggunakan semuanya, berapa banyak yang bisa saya 
dapatkan?" "Untuk versi kualitasnya, 120 tahun. Jika Anda menginginkan versi kualitas 
terbaik, 2 tahun. Kamu telah membawa lebih banyak daripada yang lain, tetapi kualitasnya 
kurang, jadi itu adalah yang terbaik yang bisa kamu dapatkan untuk kelereng yang kamu 
bawa. " 

Setelah mendengar apa yang dikatakan Blue Wind, Vulcan berpikir keras tentang itu 
sejenak. Untuk saat ini, Vulcan memutuskan untuk menukar cukup banyak kelereng untuk 
napas berkualitas selama 20 tahun. Blue Wind mengangkat jarinya dan memberikan 
dorongan pada Vulcan. Blue Wind berkata, 

"Apakah kamu akan menggunakan sisanya nanti?" "Ya, saya berencana menyimpannya 
untuk nanti jika terjadi keadaan darurat." "Lakukan sesukamu. Saya berharap keadaan 
darurat segera datang. " 

'Kenapa kamu tidak mengutuk aku saja, astaga.' 

"Suatu kehormatan bertemu dengan Anda." 

Vulcan, yang sekarang dikelilingi oleh Nafas Naga Biru, berkata sambil tersenyum. 

  * 

Langkah, langkah... Phantaero berjalan dengan wajah yang terlihat seperti baru saja 
kehilangan jiwanya. Vulcan, yang berjalan di sebelahnya, bertanya, 

"Pak. Phantaero, mengapa Anda memiliki ekspresi kosong di wajah Anda? " 

Tatapan Phantaero beralih ke Vulcan perlahan. Dengan tatapan bingung, dia bertanya pada 
Vulcan, 

"Bagaimana caramu mengumpulkan begitu banyak kelereng?" "Ah, tentang itu..." 

'Sepertinya dia tidak tahu banyak tentang Pemain.' 



Tanggapan dari Blue Wind dan Phantaero sama. Mereka berdua mengatakan bahwa 
Pemain lebih sulit untuk ditemui daripada setengah dewa atau Dragonian. 

'Mungkinkah hanya ada banyak dari mereka yang berkumpul di Kota Beloong?' 

Selain itu, tidak pernah ada Pemain yang cukup kuat untuk datang ke Babak 2. Dapat 
dimengerti mengapa Phantaero tidak tahu banyak tentang Pemain. Vulcan perlahan 
menjelaskan siapa Pemain itu. Phantaero sangat terkejut dan juga sangat tertarik. 
Phantaero lebih terkejut dari bagaimana Vulcan saat mendengar penjelasan tentang 
pahlawan pemberani. Setelah mendengar penjelasan Vulcan sampai akhir, merasa 
terkesan, Phantaero bertepuk tangan dan berkata, 

"Wow, astaga. Tidak disangka ras misterius seperti itu ada. " "Yah, Pemain adalah 
manusia." "Apakah begitu? Ini seperti bagaimana saya adalah manusia dan pahlawan 
pemberani. Ha... Sungguh, Pemain memiliki kemampuan yang luar biasa. Menjadi lebih kuat 
dengan membunuh monster itu luar biasa, tapi mereka juga mendapat item dari 
melakukan itu? " "Meski memiliki kemampuan seperti itu, kebanyakan pemain lemah. 
Tidak perlu iri pada mereka. " "Tetap saja, kamu kuat, bukan?" 

Mendengar apa yang dikatakan Phantaero, Vulcan mengedipkan matanya beberapa kali, 
bingung. Vulcan tampak seperti tidak menyangka mendengarnya. 

"Apa menurutmu aku kuat?" "Iya. Kamu kuat. Kamu pikir kamu lemah? " 

Phantaero menggaruk kepalanya dan melanjutkan. 

"Ini baru beberapa hari sejak kita bertemu, tapi kamu sepertinya terlalu meremehkan 
dirimu sendiri. Jika aku jadi kamu, aku akan bertindak dengan lebih percaya diri. " "Namun, 
ada begitu banyak di sini yang lebih kuat dariku." "Itu benar. Namun, mereka semua adalah 
pemula saat pertama kali tiba di Babak 2. " "..." 

Vulcan kehilangan kata-kata. Kepada Vulcan, Phantaero berkata dengan nada hangat dan 
perhatian. 

"Anda tidak perlu mengerut. Kamu cukup kuat, dan kamu mungkin peringkat sebagai 
nomor satu di antara semua pemula. Saya jamin itu. Jadi, bertindaklah dengan percaya diri. 
Tentu saja, Anda harus tetap menghormati. " 

Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan pada Vulcan, Phantaero meningkatkan 
kekuatan pahlawan pemberani itu. Energi berwarna oranye hangat dan energi biru Nafas 
Naga Biru bercampur bersama untuk menciptakan suasana misterius. 

"Baiklah, di sinilah kita berpisah." "Apakah kamu akan meninggalkan pulau?" "Betul sekali. 
Saya mendapatkan apa yang saya butuhkan dari sini. Saya tidak perlu lagi berada di tempat 
ini. Anda memiliki lebih banyak bisnis di sini, bukan? " "Baik. Saya berpikir untuk pergi ke 
kawasan hutan. " 



Phantaero mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Vulcan juga mengulurkan 
lengannya. Mereka berjabat tangan dengan kuat. Sambil berjabat tangan, Phantaero 
berkata dengan nada energik, 

"Senang bertemu denganmu. Ayo jalan-jalan bersama lagi nanti jika kita punya 
kesempatan. " "Senang bertemu denganmu juga, Tuan Phantaero." 

Setelah selesai dengan jabat tangan, Phantaeo segera pergi. 

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

Vulcan, sekarang sendirian, berdiri di sana dan memikirkan apa yang dikatakan Phantaero. 

'Saya kuat? Saya pasti. Hanya segelintir orang yang dapat pergi ke Babak 1, dan hanya 
sedikit orang terpilih yang dapat pergi ke Babak 2 dari sana. Aku memiliki kekuatan yang 
jauh melebihi semua pemula di Babak 2. Tetap saja, aku tidak pernah menganggap diriku 
sekuat itu. Kenapa harus saya? Ada iblis dengan level 800 atau 900 di sini. ' 

Vulcan tahu bahwa Phantaero sedang mencoba untuk membangkitkan kepercayaan pada 
Vulcan, tetapi Vulcan sangat setuju. Dia masih merasa dirinya kurang. Ada banyak lubang 
yang harus diisi. Vulcan menyimpulkan bahwa meremehkan kekuatannya sendiri 
sebenarnya bukanlah hal yang buruk. 

'Sedikit perasaan rendah diri dari orang lain diperlukan untuk memicu keinginan untuk 
bekerja keras.' 

Sebelum dia menyadarinya, Vulcan sudah berada di titik divergen di jalur tersebut. Vulcan 
melihat ke pos yang menunjukkan tujuan setiap jalur. Melihat pos yang menggambarkan 
arah menuju kawasan hutan, Vulcan menyingkirkan semua pikiran yang tidak wajar dan 
berlari ke sana dengan kecepatan penuh. 

'Ayo diam saja dan naik level.' 

Di kawasan hutan, tempat yang ditandai oleh Vulcan sebagai tempat berburu pertamanya, 
perburuan Vulcan dimulai. 



Chapter 60 
Max Level Newbie Bab 60 Hutan itu begitu luas sehingga batasnya tidak bisa dilihat bahkan 
dari ketinggian di langit. Pohon yang jauh lebih tebal daripada yang ditemukan di dimensi 
yang lebih rendah terkumpul di dalam hutan. Selain itu, di antara pepohonan tersebut, 
terdapat eksistensi yang memancarkan keunikannya. 

Guuuuurrr. Psushususuk. 

Ada sebatang pohon besar dengan lingkar lengan sepuluh orang. Pohon itu bergerak 
seperti binatang buas dan menggunakan tanaman merambatnya untuk menyerang Vulcan. 

[Pohon Perang Kuno] [600Lv] 

Namun, tidak ada tanaman merambat yang berhasil menyentuh Vulcan. Pertama-tama, 
monster level 600 memiliki waktu yang sulit untuk mengejar kecepatan Vulcan. Juga, 
pohon perang bukanlah jenis monster yang unggul dalam kecepatan. Pepohonan perang 
termasuk yang lebih lambat di 600 monster level. Ia bahkan tidak bisa menangkap 
bayangan Vulcan. Itu juga tidak seperti kemampuan terbaik pohon perang yang digunakan. 
Itu memiliki ketahanan fisik dan pertahanan yang luar biasa. Prajurit bela diri murni yang 
tidak bisa menggunakan sihir menganggap pepohonan perang berada di puncak daftar 
monster yang harus dihindari. Namun, bagi sihir api Vulcan, itu hanyalah kayu bakar yang 
besar. Di dalam Firefield yang tumpang tindih, pohon perang meraung kesakitan dan 
menghilang setelah menjadi poin pengalaman untuk Vulcan. 

[Poin pengalaman naik.] [Naik level!] 

"Sudah kuduga, tempat ini sangat efisien. Saya mendapatkan monopoli di tempat ini karena 
tidak ada orang juga. " 

Vulcan terlihat sangat bahagia. Dia bergumam saat mengambil barang itu. Monster di 
kawasan hutan lemah melawan Vulcan dalam banyak hal. Mereka lemah terhadap sihir api, 
dan mereka juga lemah terhadap petir karena menghasilkan panas tinggi. Monster itu 
dimasak dengan sangat mudah. Selain itu, tidak ada orang di sekitar untuk bersaing 
memperebutkan monster. Bagi pejuang bela diri, mereka tidak mengunjungi tempat itu 
setelah rumor menyebar bahwa monster di sini tidak akan mati dengan mudah meskipun 
lambat, itu seperti 'meninju karung pasir.' Penyihir berbasis api datang untuk mengunjungi 
tempat itu sesekali untuk ramuan, tetapi mereka akhirnya membakar semuanya dalam 
proses, termasuk tumbuhan, dan pergi dengan tangan kosong. Jadi, bahkan mereka mulai 
berhenti datang. 

'Namun, tidak ada yang penting bagiku.' 

Tujuan Vulcan bukanlah latihan. Dia di sini untuk mendapatkan poin pengalaman. 
Pepohonan perang itu seperti kayu bakar yang mati dengan tenang. Vulcan menyambut 



monster seperti itu. Hal-hal seperti tumbuhan juga bukan masalah bagi Vulcan. Itu karena 
barang jatuh tidak peduli bagaimana Vulcan membunuh pohon, baik dengan api atau 
dengan lembut. Dengan wajah puas, Vulcan melihat barang-barang yang dijatuhkan pohon 
perang dan kemudian mengarahkan pandangannya ke mangsa lain. Ada empat pohon 
perang di sana, tapi Vulcan sama sekali tidak merasa gelisah. 

'Saat ini saya berada di level 474... Saya pikir saya akan tetap di sini sampai saya mencapai 
level menengah 500. Mari kita hisap madu dari tempat ini!' 

Vulcan tertawa terbahak-bahak. Vulcan menuangkan sihir ke pepohonan perang. Wajahnya 
penuh ambisi dan keserakahan. 

  * 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Poin pengalaman Anda naik.] 

[Zenith Mage Swordsman Vulcan] [499 (+ 30) Lv] 

"Fiuh, saya 99% dengan poin pengalaman. Sedikit lagi dan aku akan menjadi 500! " 

Vulcan berteriak kegirangan. Dalam keadaan normal, Vulcan akan mengatakannya dengan 
tenang untuk menghindari memprovokasi monster lain di dekatnya. Namun, dia tidak 
punya alasan untuk melakukannya sekarang. Vulcan menoleh ke kiri dan ke kanan dan 
melihat sekeliling pemandangan. Semuanya hitam. Sejauh yang dia bisa lihat, sekelilingnya 
berubah menjadi abu. Seolah-olah tempat itu dibombardir oleh petir dan api dari langit. Itu 
sangat sunyi. Jelas, tidak ada tanda-tanda monster di sekitar. Untuk berburu dengan cepat, 
Vulcan telah menembakkan sihir tanpa pandang bulu. Dia telah mengisi ulang mana yang 
habis dengan penggunaan ramuan mana yang berlebihan. Dua setengah bulan telah berlalu 
seperti itu. Vulcan naik level dengan kecepatan yang hampir setara dengan di Dungeon 
Terbengkalai. 

"Fiuh... Haruskah saya istirahat?" 

Vulcan jatuh ke tanah untuk berbaring. Dia menatap langit biru. Dia berpikir untuk 
meminum ramuan mana, tetapi dia memutuskan untuk tidak melakukannya. Tampaknya 
efektivitasnya semakin berkurang karena konsumsi berlebihan dalam waktu sesingkat itu. 

"Nyaman." 

Vulcan menghabiskan waktu dengan santai. Mana-nya, yang menunjukkan bagian 
bawahnya saat ini, meningkat sangat lambat. Namun, itu tidak masalah. Dia juga kelelahan 
mental. Dia butuh istirahat. 

'Ah, benar. Mungkin saya harus mencoba memanggil? ' 

Itu adalah sesuatu yang tidak dia pikirkan belakangan ini. Vulcan terpancing untuk naik 
level setelah melihat setengah dewa dan jenis lainnya. Dia begitu fokus untuk naik level 



sehingga dia melupakannya. Sekarang dia punya waktu luang, itu terpikir olehnya secara 
alami. Vulcan mengeluarkan Kina Kina si burung buas. Setelah menyuntikkan mana, 
boneka kayu Kina Kina menjadi burung beo mahkota yang hidup. Itu mulai mengelilingi 
daerah tersebut. 

"Beri aku makan! Beri aku makan!" 

Vulcan menyodok mahkota emas burung beo yang tampak keren itu dan berpikir keras 
tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. 

'Berapa banyak yang harus saya beri makan padanya?' 

Ini hanya ujian, jadi Vulcan berpikir tidak perlu memberi banyak. Vulcan mengeluarkan 
marmer vitalitas seukuran ibu jari dan meletakkannya di mulut Kina Kina. 

Lebih banyak lagi! "Berdiri diam. Panggil Makhluk Tercerahkan! " 

Mendengar kata-kata Vulcan, Kina Kina tiba-tiba berhenti bergerak. Itu mulai bergetar dan 
mengeluarkan kabut putih dari mulutnya. Setelah beberapa saat berlalu, kabut 
menggumpal membentuk huruf. Mirip seperti Wikicrystal Beloong City, itu membentuk 
menu antarmuka pengguna. Vulcan terkesan. 

"Ini menarik. Nyaman digunakan. " 

Vulcan bergumam dan melihat daftar Makhluk Tercerahkan. 

[Daftar Makhluk Tercerahkan yang bisa dipanggil] 1. Dewa pertempuran dengan peringkat 
terendah (Durasi: 1 d) 

* Tidak cukup kelereng vitalitas. Untuk meningkatkan durasi atau memanggil Makhluk 
Tercerahkan dengan peringkat lebih tinggi, Anda membutuhkan lebih banyak kelereng 
vitalitas. 

Setelah menyadari hanya ada dewa pertempuran dengan peringkat terendah dalam daftar, 
Vulcan meringis. Namun, dia mempertimbangkan jumlah yang dia beri makan Kina Kina 
dan dengan cepat menerima hasilnya. 

"Sebenarnya, salahku mengharapkan hadiah besar karena memberinya makan hanya satu 
kelereng." 

Vulcan tidak lagi memberi makan Kina Kina kelereng dan hanya memanggil. Itu hanya akan 
menjadi satu detik, jadi dia tidak akan memiliki kesempatan untuk berbicara dengan 
makhluk yang dipanggil, tapi itu akan cukup untuk memeriksa levelnya. Vulcan penasaran 
seberapa kuat dewa pertempuran peringkat terendah itu. 

Shuuuuk. 



Sebuah benda semi-transparan keluar dari burung buas Kina Kina. Vulcan memeriksa level 
Makhluk Tercerahkan terlebih dahulu sebelum wajahnya. 

[Dewa Pertempuran Berperingkat Terendah Dokgo Hoo] [541Lv] 

"... Hah?" 

Vulcan dengan hampa melihat ke level itu, tapi dia berkata, 

"Ah!" 

Vulcan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia hampir tidak bisa melihat wajah pria 
paruh baya di tengah kabut. Namun, dia menghilang dengan cepat. 

[batas waktu habis. Pemanggilan telah dibatalkan.] 

Shooook. 

Makhluk Yang Tercerahkan tersedot kembali ke dalam mulut Kina Kina. Vulcan panik dan 
berdiri di sana sejenak. Dia membuka inventaris dan mengeluarkan kelereng vitalitas. Kina 
Kina sekarang mengonsumsi banyak kelereng vitalitas. Vulcan berteriak, 'Panggil Makhluk 
yang Tercerahkan' dengan cepat sebelum Kina Kina bisa menyalak. Kina Kina 
mengeluarkan huruf semi-transparan lagi, dan Vulcan memilih dewa pertempuran 
peringkat terendah lagi. Tidak perlu khawatir tentang makhluk yang dipanggil menghilang 
segera karena Vulcan memberi makan burung itu banyak kelereng kali ini. Vulcan terkejut, 
tapi dia juga senang melihat makhluk yang dipanggil itu. Dewa pertempuran peringkat 
terendah Dokgo Hoo juga melihat Vulcan. 

-- Apa ini? Saya pikir dewa binatang memanggil saya, tetapi itu adalah Anda, Adik. 
Bagaimana kamu melakukannya? "Haha, senang bertemu denganmu, Kakak." 

Vulcan mengira akan sangat sulit untuk melihatnya lagi. Itu adalah kebetulan di atas 
kebetulan yang menyebabkan ini. Vulcan sangat gembira. Vulcan dan Dokgo Hoo 
mengobrol sebentar. Keduanya memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Vulcan 
menjelaskan bagaimana dunianya dihancurkan dan hal-hal tentang Babak 2 berturut-turut. 
Dokgo Hoo juga menuangkan cerita dan keluhan tentang dimensi unik yang disebut Dunia 
Tercerahkan. Kata-kata kotor mulai keluar dari Dokgo Hoo. 

-- Bajingan itu Yur Dong-bin! Dia pasti membenciku! Dia baik untuk kerdil lain karena 
mereka mencium pantatnya. Dia malah menyuruhku mengatur papan Go! Jadi bagaimana 
jika dia adalah dewa pedang? Jadi bagaimana jika dia adalah Makhluk Tercerahkan dengan 
peringkat tertinggi! "Tetap saja, kamu adalah yang termuda dan terbaru di sana, jadi 
mungkin itu hanya di mana kamu memulai?" 

-- Apa! Bahkan jika saya seorang pemula, tidak ada yang bisa memperlakukan saya seperti 
itu! Aku berada pada ketinggian yang berbeda dari Makhluk Tercerahkan lainnya dengan 
peringkat yang sama! 



Vulcan melirik level Dokgo Hoo lagi. Itu pasti lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, 
sepertinya itu tidak cukup untuk memberinya perlakuan khusus. 

'Mungkinkah ... Makhluk Tercerahkan secara signifikan lebih kuat daripada manusia 
bahkan jika mereka berada pada level yang sama?' 

Vulcan tiba-tiba penasaran. Dengan jarinya, dia menunjuk ke kejauhan. Ada pohon perang 
kuno yang baru saja dibuat ulang. 

"Kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan kekuatanmu? Sudah lama tidak bertemu. Saya 
pikir pohon itu akan cukup untuk menunjukkan kekuatan Anda. " 

-- Hm! Apakah Anda menggurui saya? Sepertinya salah satu pohon level maksimal dari 
Babak 1. Itu hanya ikan kecil. Saya akan mengubahnya menjadi kayu bakar sekarang juga. 
Dokgo Hoo mendekati pohon perang dengan kecepatan luar biasa. Vulcan menggelengkan 
kepalanya ke kiri dan ke kanan dan mengikutinya. 

'Dia menjadi Makhluk yang Tercerahkan, namun dia masih memiliki temperamen yang 
pendek. Saya pikir itu akan menjadi lebih baik. ' 

Vulcan bahkan mengira bahwa Dokgo Hoo bisa menjadi lebih kuat dari dirinya jika Dokgo 
Hoo mempelajari sihir api dan petir. 

-- Dasar bodoh! Anda hanya sebatang pohon, tetapi Anda berani menyerang manusia? 
Rasakan kekuatan Dewa Pedang Dokgo Hoo! 

Kuuuuuwaaaaa. 

Pohon perang kuno marah karena diserang tiba-tiba. Tanaman merambat tajam keluar dari 
tubuhnya dan mengarah ke Dokgo Hoo dari segala arah. 

-- Huap! 

Memotong! 

Level pohon perang lebih tinggi dari Dokgo Hoo dengan 60 level. Namun, Dokgo Hoo 
mampu memotong tanaman merambat itu dengan mudah. Vulcan terkesan. 

'Dia lebih kuat dari yang saya kira? Ini bukan perbedaan besar, tapi seperti yang 
kupikirkan, rasanya dia lebih kuat dari manusia. ' 

Vulcan, dalam pose santai, menyaksikan pertempuran antara Dokgo Hoo dan pohon 
perang. Bahkan jika Dokgo Hoo menerima luka serius dan pemanggilan dibatalkan, tubuh 
aslinya tidak akan menerima kerusakan apapun. Pertempuran mereka tidak berakhir 
dengan mudah. Tidak ada pihak yang memiliki cara untuk memberikan kerusakan yang 
cukup satu sama lain. Tanaman merambat pohon perang, yang merupakan satu-satunya 
ukuran ofensif, sedang dipotong oleh permainan pedang mencolok Dokgo Hoo. Sementara 



itu, Dokgo Hoo kekurangan kekuatan untuk menebas tubuh pohon perang. Vulcan dapat 
melihat bahwa Dokgo Hoo berusaha sangat keras dengan sekuat tenaga, tetapi tampaknya 
akan sulit baginya untuk memberikan kerusakan yang menentukan pada pohon itu. Vulcan 
menyaksikan pertempuran itu lebih lama. Merasa durasi pemanggilan hampir habis, 
Vulcan memanggil Dokgo Hoo. 

"Kakak, maafkan aku, tapi ini hampir waktunya bagimu untuk kembali." 

-- Apa? Bajingan? Tidak! Tingkatkan durasinya! Saya akan menyelesaikan yang ini sebelum 
saya pergi! 

Vulcan segera menggelengkan kepalanya. 

"Tidak. Saya tidak akan menggunakan begitu banyak kelereng untuk memulai jika bukan 
karena Anda. Ah, hanya tersisa 5 detik. " 

-- Tidak! Hei! Dasar bajingan! 

"Baiklah, sampai ketemu lagi lain kali, Kakak." 

[Batas waktu habis. Pemanggilan telah dibatalkan.] 

Shoook. 

Dokgo Hoo menghilang ke tangan Kina Kina. Melihat itu, Vulcan mengintip senyuman. 

"Kurasa aku tidak akan bosan mulai sekarang. Kupikir aku akan memanggilnya kapan pun 
aku memikirkannya. " 

Dokgo Hoo saat ini adalah dewa pertempuran dengan peringkat terendah, jadi 
memanggilnya tidak membutuhkan banyak kelereng. Vulcan berpikir dia harus 
menggunakan kelereng vitalitas sesekali mulai sekarang. Saat dia memikirkan itu, dia 
menggunakan beberapa Firefields. 

Kuwowowowoook. 

Setelah kehilangan lawan yang dilawannya, pohon perang mengarahkan tanaman 
merambatnya ke Vulcan. Namun, Vulcan menghindari serangan itu dengan mudah dengan 
teknik langkah naga petirnya, dan pohon perang itu perlahan mati karena terbakar hingga 
garing. Tanaman merambat pohon perang dibakar seperti kentang goreng dan mati. 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Naik level!] 

"Baiklah! Akhirnya saya berada di level 500! " 

Berteriak kegirangan, Vulcan memeriksa layar statusnya. 



[Vulcan Penyihir Penyihir Ultra-Zenith] [500 (+ 30) Lv] 

"Ku.... Saya seorang Ultra-Zenith sekarang. Saya suka itu." 

Meski hanya satu kata yang ditambahkan ke judul, Vulcan merasa luar biasa. Rasanya 
seperti dia mencapai ketinggian baru. Levelnya masih jauh lebih rendah dari kemampuan 
aslinya, tapi masih merupakan kabar baik untuk merasa senang. 

'Bahkan Bellon dan Ho-gyeong memiliki gelar Ultra-Zenith. Tidak masuk akal jika saya 
tidak memilikinya. Tentu saja.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan menenangkan dirinya dan menutup 
matanya. Dia mulai memeriksa keadaan internalnya. Sudah waktunya bagi Vulcan untuk 
memeriksa perkembangan tubuhnya secara menyeluruh dan merencanakan arah 
perkembangan masa depannya. Itu adalah momen yang dianggap Vulcan sebagai waktu 
yang paling penting. Karena itu, dia begitu fokus pada hal itu sehingga biasanya suara dari 
sekitar tidak mengganggunya. Namun, ada suara yang bahkan tidak bisa dia abaikan. 

Ding! 

Itu adalah alarm pemberitahuan mendadak dari SISTEM. Mata Vulcan terbuka lebar. 

[Anda telah mencapai level 500!] [Selamat! Anda telah memperoleh kesempatan untuk 
memilih sebuah profesi!] [Bicaralah yang Anda inginkan, dan itu akan menjadi profesi 
Anda.] [Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang profesi tertentu, harap pertahankan 
pandangan Anda pada profesi yang Anda inginkan. ] 

1. Manusia Super (Tidak Terkunci) 2. Makhluk Tercerahkan (Terkunci. Saat ini hangus) 3. 
Prajurit Pemberani (Tidak Terkunci) 4. Demi-God (Tidak Terkunci) 

"..." 

'Sebuah profesi? Apa ini?' 

Vulcan kehilangan kata-kata. Itu benar-benar tidak terduga. Itu membuat kepalanya rumit 
dengan pikiran 
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