
Chapter 61 
Level Maks Newbie Bab 61 Sampai saat ini konsep profesi belum ada. 

Judul diterapkan secara otomatis tergantung pada spesialisasi yang dipelajari. 

Gelar Vulcan adalah pendekar pedang ketika dia hanya menggunakan pedang. Ketika dia 
memperoleh buku keterampilan dan mempelajari sihir, gelarnya menjadi pendekar pedang 
penyihir. 

Ini adalah pertama kalinya Vulcan diminta memilih profesi. 

'Mari lihat.' 

Vulcan belum yakin tentang semua profesi ini. Dia memutuskan untuk melihat lebih dekat 
pada setiap opsi. 

[Manusia super] 

Seorang manusia yang telah melampaui batas manusia. 

Pada dasarnya, semuanya masih sama dengan manusia. Namun, tingkat pertumbuhannya 
sangat berbeda. Setelah level 500, setiap level naik datang dengan peningkatan stat yang 
lebih besar dibandingkan dengan bagaimana keadaan manusia normal. 

* Ketentuan aktivasi: Mencapai level 500 (Selesai) 

[Makhluk Tercerahkan] 

Makhluk dari Dunia Tercerahkan. 

Melampaui umat manusia dan menjadi Makhluk Tercerahkan. Masuki Dunia Tercerahkan. 

Anda dapat menggunakan kemampuan khusus yang tidak dapat Anda peroleh dari menjadi 
manusia. 

* Kondisi untuk mengaktifkan: Pilih jalur dari Makhluk Tercerahkan setelah menyelesaikan 
Babak 1 (Belum selesai) [Pahlawan Pemberani] 

Seorang manusia dengan nasib dimensi yang lebih rendah di pundak. 

Anda dapat meminjam kekuatan dari semua orang di dimensi yang lebih rendah. Kekuatan 
yang lebih besar dapat digunakan jika ada lebih banyak orang atau kemauan mereka lebih 
kuat. 

* Kondisi untuk mengaktifkan: Mencapai level 500. Dimensi yang lebih rendah dalam 
bahaya. (Lengkap) [Setengah dewa] 



Eksistensi yang luar biasa. 

Itu adalah langkah sebelum menjadi dewa. Ini pasti eksistensi yang berada di atas manusia. 
Kekuatan besar dapat digunakan tergantung pada eksploitasi yang dilakukan. 

* Kondisi untuk mengaktifkan: Mencapai level 500. Tingkat pertumbuhan melebihi 
manusia. (Lengkap) 'Alih-alih menyebutnya sebagai perubahan dalam profesi ... Ini hampir 
seperti mengubah keberadaan saya.' 

Untuk menghindari monster yang sedang dibuat ulang satu per satu, Vulcan memutuskan 
untuk pindah ke tempat yang aman. 

Dengan wajah serius, Vulcan melihat ke jendela SYSTEM lagi. 

"Bagaimanapun, ini pasti hal yang bagus." 

Tidak peduli yang mana yang dia pilih, akan ada keuntungan besar, dan hanya ada sedikit 
kerugian. 

Faktanya, jika dia tidak memasukkan persyaratan tentang harus pergi ke Dunia 
Tercerahkan untuk opsi Makhluk Tercerahkan, semua ini sama baiknya dengan 
mengatakan tidak ada kerugian. 

Vulcan menutup matanya. 

Dia memikirkan tentang sedikit yang dia temui sejak dia datang ke Babak 2. Dia juga 
berpikir tentang bagaimana superioritas mereka, yang berasal dari perbedaan jenis 
mereka, membuatnya merasa rendah diri. 

'Perbedaan itu akan hilang dalam sekejap dengan opsi profesi ini.' 

Ini seperti setetes emas dari langit. 

Vulcan selalu mengira memiliki SYSTEM seperti bisa menipu. Namun, dia tidak pernah 
merasa begitu kuat tentang itu seperti sekarang. Ini benar-benar curang. 

'Aku bodoh karena iri pada makhluk lain ketika aku memiliki kecurangan seperti ini ...' 

Vulcan menjadi sangat bersemangat. Dia mencoba menenangkan dirinya. 

Ini tentu saja seperti menemukan bongkahan emas besar di jalan. Namun, beberapa 
pilihannya seperti 14k, dan yang lainnya seperti emas murni Vulcan berpikir tentang siapa 
yang akan memberinya kekuatan terbesar. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk 
memutuskan. 

Dengan wajah serius, Vulcan mengangguk sekali dan berkata, 



"Nomor empat. Saya memilih Demi-god. " 

[Anda telah memilih Demi-dewa] 

[Transformasi akan dimulai] 

Woooooong. 

Notifikasi bisa didengar. Cahaya keemasan memancar dari Vulcan. 

Segera, cahaya menjadi kuat, cukup untuk mengelilingi seluruh tubuhnya. Dengan cahaya 
itu, tubuh Vulcan berubah. 

Itu menjadi lebih kuat dan lebih ilahi. 

Itu seperti bagaimana para pejuang bela diri melewati pencerahan. Tubuh Vulcan berubah 
menjadi wadah yang berisi kekuatan setengah dewa. 

Duduk. Dudududuk. 

[Transformasi ke profesi Anda selesai] 

[Jika Anda melepaskan profesi Anda, Anda akan kehilangan segalanya dan menjadi 
manusia di level 1. Harap berhati-hati.] 

'Mengapa saya harus melakukan itu? Itu gila. Saya akan melakukannya jika saya ingin 
menyerah dan pergi bunuh diri. ' 

Akhirnya, profesi ditetapkan. 

Vulcan perlahan menoleh dan memeriksa tubuhnya. 

Penampilan bijaksana, tidak ada perbedaan. 

Namun, di dalam, dia bisa merasakan kekuatan ilahi memompa ke seluruh tubuhnya 
melalui jantung. 

Dewa adalah eksistensi yang ditakuti semua iblis. 

Seorang setengah dewa dekat dengan itu, dan Vulcan berubah menjadi satu. Puas, kata 
Vulcan, "Saya belum merasakan perbedaan yang besar." 

Namun, dia pikir itu sudah jelas. 

Dia dengan hati-hati membaca bagian tentang 'eksploitasi' dalam deskripsi tentang Demi-
god. 

[Eksploitasi] 



Seorang Demi-dewa harus mencapai ini untuk membuktikan kehebatan. 

Poin eksploitasi diakumulasikan saat tugas sulit diselesaikan. Peringkat eksploitasi akan 
naik dengan poin eksploitasi. 

Tingkat eksploitasi yang lebih tinggi akan menghasilkan lebih banyak poin eksploitasi. 
Kesulitan diatur tergantung pada levelnya. Sekalipun itu adalah tugas yang sama, jika 
diselesaikan saat berada di level yang lebih rendah, itu dianggap sebagai eksploitasi yang 
lebih besar. 

* Dengan poin eksploitasi yang terkumpul, Dewa-Demi dapat memanfaatkan kekuatan 
yang lebih besar. 

[Peringkat eksploitasi saat ini: Petani] 

Inilah alasan mengapa Vulcan memilih Demi-god. 

Tentu saja, Vulcan terkesan dengan apa yang dia lihat dari Demi-god yang dia temui secara 
langsung. Itulah sebagian alasannya. Namun, jika bukan karena konsep 'eksploitasi' ini, 
Vulcan akan menderita antara Demi-god dan Super Human untuk waktu yang lama. 

'Hanya ada tidak cukup orang yang tersisa di duniaku untukku memanfaatkan karakteristik 
Pahlawan Pemberani. Manusia Super jelas tidak buruk. Namun ... Kesulitan dalam 
peringkat eksploitasi Demi-god didasarkan pada level, jadi Demi-god adalah yang paling 
efisien! ' 

Saat ini, level Vulcan adalah 500. Namun, kemampuan sejatinya jauh lebih besar dari itu. 

Dia hanya kurang dalam statistik. Monster yang sebenarnya bisa dia lawan jauh di atas 
level 500. 

'Jika saya memanfaatkan ini ... saya bisa mencapai eksploitasi luar biasa dalam waktu 
singkat! Jika saya melawan monster level 700 atau melawan beberapa monster level 600 
sekaligus, saya ingin tahu poin eksploitasi apa yang bisa saya dapatkan? ' 

Vulcan berhenti memikirkannya. 

Vulcan berlari dengan kecepatan tinggi menggunakan Kekuatan Dewa Petir. 

Dalam sekejap, dia pindah ke tempat yang penuh dengan Pohon Perang Kuno. Dia 
melemparkan Firefields tanpa pandang bulu. 

Kuuurrrrr. 

Kuwuuuurrrr. 

Sepuluh Pohon Perang menjadi marah dan menyerang Vulcan. 



Vulcan menggunakan Lightning Dragon Step sepenuhnya dan menghindari tanaman 
merambat. Dia tidak hanya mengelak. Dia mengayunkan pedangnya secara ofensif dan 
memotongnya juga. 

Namun, dia melawan jumlah Pohon Perang yang jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Dia 
tidak bisa menghindari semua serangan. Bahkan dengan gabungan Kekuatan Dewa Petir 
dan Langkah Naga Petir. Dia mengalami luka di sana-sini. 

Dia berlebihan. 

Untuk mencapai tujuan akhir Vulcan, dia harus bertarung dalam waktu yang sangat lama, 
seperti berada di maraton selama beberapa puluh tahun. Bertarung dengan sembrono 
melawan begitu banyak orang sambil menderita luka bukanlah metode yang berguna. 

Namun, dalam hal ini, itu adalah masalah mencapai sesuatu yang hebat dengan 
melakukannya. 

Untuk itu, Vulcan rela membuat tubuhnya mengalami kesulitan. 

Pada akhirnya, Vulcan membakar kesepuluh Pohon Perang. Dia terengah-engah. 

Ada darah yang mengalir. Seluruh armornya rusak. 

Dia tampak seperti seorang prajurit amburadul yang lolos dari zona perang yang penuh 
kekerasan. 

Namun, ada pemberitahuan dari SYSTEM yang bergema di telinganya. Itu seperti suara 
surgawi bagi Vulcan, cukup baginya untuk menahan masalah. 

[Sekaligus, Anda mengalahkan sepuluh lawan yang jauh lebih kuat dari Anda!] 

[Anda telah mencapai eksploitasi hebat!] 

[Poin eksploitasi Anda naik dengan selisih yang besar.] 

[Peringkat eksploitmu naik dua level.] 

[Peringkat eksploitasi saat ini: Veteran] 

Bersamaan dengan pemberitahuan itu, kekuatan besar Demi-god memenuhi tubuh Vulcan. 

Itu berbeda dari kekuatan fisik, daya tahan, mana atau kekuatan sihir. 

Itu adalah kekuatan fundamental yang harmonis yang mencakup semuanya. Juga, ada 
keinginan keadilan di dalam kekuatan, jenis yang tidak akan memaafkan kejahatan apapun. 

"Fiuh." 



Menyesuaikan dengan kekuatan aneh yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Vulcan 
terengah-engah. 

Dia tersenyum cerah. 

Tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan, tetapi dia tidak mempermasalahkannya. 

"Jika saya bisa mencapai pertumbuhan yang luar biasa seperti ini dengan melalui kesulitan 
seperti yang baru saja saya alami, saya tidak peduli jika saya berakhir dalam kondisi yang 
lebih buruk setelahnya." 

Vulcan menggunakan ramuan untuk mengisi daya tahan dan mana. Dia menunggu mereka 
pulih perlahan. 

Setelah itu, untuk membandingkan dirinya dengan sebelum mendapatkan kekuatan Demi-
dewa, dia pergi untuk memilih Pohon Perang yang tangguh. 

Kebetulan ada Pohon Perang yang berada jauh dari yang lain. 

[Pohon kuno yang dijauhi oleh orang lain] 

[570Lv] 

"Entah bagaimana, aku merasa menyesal telah menyerang yang ini." 

Meskipun itu yang dia katakan, dia tak kenal lelah dalam sihirnya. 

Melalui Pedang Petir Langitnya, Tombak Petir ditutup ke arah pohon. Petir menyambar 
tubuhnya. 

Kwarurung. 

Guuuwrrrrk Giaaaaak. 

Sepertinya kesakitan. Pohon Perang menggosok tubuhnya dengan tanaman merambat. 

Alih-alih melawan Vulcan, ia malah lari ke kejauhan. Mengawasinya, Vulcan tersenyum. 

'Seperti yang kuharapkan. Meskipun hanya sesaat, itu memiliki efek setrum! ' 

Beberapa mantra sihir petir Vulcan memang memiliki efek setrum. Namun, Tombak Petir 
tidak memiliki efek status padanya. Sihir itu hanya untuk merusak. Itu tidak memiliki efek 
status yang mengganggu pergerakan lawan. 

Namun, kali ini, Tombak Petir Vulcan menghentikan Pohon Perang untuk sesaat. 

Itu semua berkat kekuatan Demi-dewa. 



'Saat aku mendapatkan lebih banyak eksploitasi, efek setrum untuk sihir elemen petir akan 
memiliki efek yang lebih besar ... Ini adalah kemampuan yang gila. 

Durasi stun sangat singkat. Juga, itu mungkin tidak banyak melawan musuh yang jauh lebih 
kuat dariku. 

Namun, jika saya mengumpulkan lebih banyak eksploitasi? Sebelum jarak antara levelku 
dan kekuatan sejatiku menjadi sempit, jika aku mengumpulkan lebih banyak eksploitasi, 
sepuluh atau seratus kali lipat ini, dan memperkuat kekuatan Demi-dewa? 

Saat aku menjadi level yang sama dengan Tolcas... kurasa aku tidak akan kalah! ' 

Vulcan memeriksa status tubuhnya. 

Mana sudah penuh sejak lama. Daya tahannya juga lebih dari 90 persen. 

Adapun armor yang rusak, dia mengganti dengan yang baru di inventaris. 

Dia memiliki banyak item yang cocok untuk 500 level. 

'Tapi, jika aku menyelesaikan Babak 2 setelah memilih Demi-god sebagai profesinya, 
apakah aku masih menepati janji dengan Filder?' 

Vulcan tiba-tiba memikirkan hal itu. Dia berpikir keras tentang itu sejenak. 

Dia bisa saja memilih menjadi Manusia Super atau Demi-dewa. Terlepas dari itu, mereka 
adalah manusia pada dasarnya, jadi itu tidak masalah. Itulah yang dipikirkan Vulcan. 

Juga, sejujurnya, Vulcan masih tidak berpikir dia adalah Dewa Demi. 

Cangkangnya menjadi Demi-dewa, tapi dia pikir dia masih manusia di dalam. 

'Juga, yang paling penting adalah menjadi lebih kuat. Saya membuat pilihan yang benar. ' 

Vulcan meregangkan tubuhnya dan menjadi bersemangat sampai ke ujung kepalanya. 

Terakhir, Vulcan mengonfirmasi waktu pendinginan untuk Superheated Inferno telah 
berakhir. Seperti pemangsa liar, Vulcan menyerang langsung ke area yang dikelilingi oleh 
Pohon Perang. 

'Bahkan jika saya memaksakan diri, bahkan jika saya batuk darah, saya harus melakukan 
sebanyak mungkin eksploitasi!' 

Dia tidak bisa menunggu dan berharap pencerahan yang mungkin tidak akan pernah 
datang. 

Sekarang adalah satu-satunya saat dia bisa mendapatkan poin eksploitasi dalam jumlah 
besar. 



Vulcan berdiri di tengah dua puluh Pohon Perang. 

Dengan suara yang sedikit bersemangat, Vulcan berkata, 

Inferno super panas. 

Seiring dengan kata-kata perintah skill yang diucapkan, api neraka mengalir keluar dan 
menelan War Trees. 

  * 

Tiga bulan telah berlalu. 

Level Vulcan naik 40, yang mencengangkan. 

Itu adalah hasil dari Vulcan yang terus menerus melakukan banyak perburuan berbahaya 
tanpa ragu-ragu. 

Rasanya seperti lari maraton dengan kecepatan lari 100 m. Itu sangat intens, dan itu 
membuat Vulcan sangat lelah baik tubuh maupun pikirannya. 

Namun, meski kelelahan, kecepatan berburunya meningkat seiring waktu. 

Peringkat eksploitasinya naik dengan kecepatan yang menakutkan. 

Itu berkat kekuatan Demi-god, yang berasal dari eksploitasi. 

[Peringkat eksploitasi saat ini: Pahlawan] 

Itu tiga tingkat lebih tinggi dari peringkat Veteran. 

Meskipun Vulcan tidak mengetahuinya, peringkatnya sekarang hanya satu tingkat di bawah 
Tolcas, yang memiliki peringkat 'Legendaris'. Pahlawan adalah peringkat yang dianggap 
berada di sisi yang tinggi bahkan di antara Dewa-Demi di Babak 2. 

Dari sudut pandang Vulcan, dia hanya menemukan kerdil yang berada di bawahnya dan 
melawan mereka sekaligus untuk naik level. Namun, dari sudut pandang SYSTEM, Vulcan 
telah melawan beberapa puluh monster sekaligus ketika masing-masing dari mereka 
berada pada level dimana Vulcan mungkin tidak dapat bertahan dalam duel satu lawan 
satu. 

Apalagi, Vulcan telah mengulangi proses tersebut selama tiga bulan. Dia mampu 
mengumpulkan eksploitasi dengan kecepatan yang orang lain akan menuduhnya selingkuh. 

'Seperti yang saya pikirkan. Itu adalah pilihan yang tepat untuk pergi dengan Demi-god. ' 

Mungkin tidak masalah memilih Manusia Super. 



Mendapatkan peningkatan statistik tambahan per level adalah keuntungan besar dari 
potensi titik berdiri. 

Namun, itu tidak akan memungkinkan Vulcan mencapai pertumbuhan cepat seperti ini. 

Berpikir tentang keputusan bijak yang dia buat, Vulcan sedikit tersenyum. 

"Fiuh... Namun, sekarang ini tidak akan bekerja dengan baik lagi. Wuuuuurrrrrr. " 

Vulcan jatuh ke tanah dan berbaring di sana dengan tangan dan kakinya terentang 
sepenuhnya. 

Dia menghela nafas dan berpikir, 

'Ini benar-benar batasnya.' 

Vulcan telah memaksakan dirinya sendiri, dan dia melakukannya terutama karena dia 
terlalu banyak bersenang-senang mendapatkan eksploitasi. Sekarang, ketegangan dari itu 
semua perlahan menyusulnya. 

Dia telah meminum ramuan seperti air, jadi dia tampak baik-baik saja di luar. Namun, 
pikirannya tidak tahan lagi. 

Ini lebih buruk daripada keadaan saat Vulcan berlatih di bawah Filder atau berburu di 
Kuburan Bawah Tanah. 

'Juga, sudah waktunya aku pergi ke tempat berburu yang berbeda.' 

Sekarang, perbedaan level antara Vulcan dan War Trees hanya 60. 

Tempat itu pasti masih merupakan tempat berburu yang berguna. Namun, Vulcan tahu 
tempat yang lebih baik, jadi dia tidak perlu tinggal di sini. 

Jadi, Vulcan memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada area hutan setelah 
mengalahkan monster bos itu. 

"Baiklah." 

Vulcan segera bangkit dan melihat ke kejauhan. 

Ada Pohon Perang raksasa. Itu sangat lucu sehingga membuat pohon lain terlihat seperti 
pohon bayi kecil. Vulcan bertanya-tanya apakah pohon dunia yang disebutkan dalam novel 
fantasi akan terlihat seperti ini. Pemandangan itu luar biasa. 

[Pohon Komandan, Besar] 

[730Lv] 



Sepertinya pohon itu telah menyedot semua nutrisi dari tanah di daerah tersebut. Tidak 
ada satu pohon pun yang tumbuh di dekatnya. 

Bahkan Pohon Perang menjaga jarak. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Itu bekerja dengan baik untukku. Saya benar-
benar berterima kasih. ' 

"Sudah waktunya aku kabur dari pulau ini. Aku muak dengan tempat ini. " 

Bergumam sendiri, Vulcan perlahan meregangkan tubuhnya. 

Dengan gerakan cepat, Vulcan menghindari Pohon Perang goreng kecil dan dia tiba di 
depan Pohon Komandan. 

Dia memeriksa status tubuh dan perlengkapannya untuk terakhir kalinya sebelum 
pertempuran. 

Dan... 

Surururuk 

Sementara Vulcan sibuk bersiap-siap, ada gerakan diam di sekitar Vulcan. Seperti predator 
di hutan, ada keberadaan dalam persembunyian yang memelototi Vulcan. 



Chapter 62 
Max Level Newbie Bab 62 Itu sangat tersembunyi sehingga bahkan Vulcan, yang memiliki 
indra tinggi, tidak bisa mendeteksinya. 

Itu berdiri diam seperti benda tak bernyawa, menyatu sempurna dan menjadi bagian dari 
hutan. 

Kedelapan matanya tanpa emosi. 

Alih-alih menjadi makhluk hidup, itu lebih seperti mesin dengan kamera. Itu memang 
eksistensi yang sangat aneh. 

Vulcan, yang sama sekali tidak menyadari hal ini, hanya memfokuskan semua perhatiannya 
pada Pohon Komandan, Big. 

'Baiklah. Saya menyesuaikan peralatan saya agar paling sesuai dengan level saya. Ayo 
mulai.' 

Vulcan sepenuhnya meningkatkan sihir dan kekuatan Demi-dewa. 

Kedua kekuatan itu melonjak tanpa henti. 

Merasakan kekuatan Vulcan yang keluar darinya dengan keras, Big, Pohon Komandan yang 
tertidur dengan tenang, menunjukkan respon. 

Guuuuuuuoooooo. 

Itu jelas memancarkan permusuhan terhadap Vulcan. 

Sebelum permusuhannya menjadi tindakan, Vulcan memulai serangan terlebih dahulu. 

Vulcan menggunakan Langkah Naga Petir untuk mendekati pohon dengan cepat. Dia 
sedekat mungkin dengan tubuh utama pohon. 

Akarnya seukuran bukit kecil. 

Berdiri di atas salah satunya, Vulcan mengaktifkan Superheated Inferno dan dengan cepat 
kabur. 

Ledakan! Ledakan! 

Tanaman merambat raksasa menghantam tempat Vulcan berdiri beberapa saat yang lalu. 

Meskipun Vulcan berdiri di akar pohon itu, Big tidak keberatan menyerang tempat itu. 

Vulcan melemparkan Firefields tanpa henti saat dia menghindari serangan Big. 



Rencana Vulcan adalah tumpang tindih dengan beberapa sihir api saat dia menghindari 
serangan dan menggunakan ledakan ketika durasi Superheated Inferno hampir habis. Dia 
pikir itu akan menghasilkan kerusakan yang luar biasa. 

Namun, Pohon Komandan tidak bisa ditepis. Tidak seperti pohon lainnya. 

Churarararac. 

Menggunakan tanaman merambatnya yang tebal, itu menciptakan dinding dari kejauhan 
untuk mengelilingi Vulcan. 

Rasanya seperti terjebak dalam ruangan dengan langit-langit dan dinding dari kedua 
sisinya menutup. Rasanya mencekik. 

Vulcan mencoba melarikan diri sebelum dikepung sepenuhnya. Namun, tanaman 
merambat yang lebih tipis keluar dari tanaman merambat yang tebal dan menghalangi 
pergerakannya. Itu membuat Vulcan berubah pikiran. 

Vulcan memegang Pedang Petir Surgawi. 

Diberkahi dengan sihir dan kekuatan Demi-dewa, teknik pedang petir tumbuh lebih dari 
300 kaki panjangnya. Bilahnya diayunkan dengan intensitas yang menakutkan, memotong 
semua yang ada di jalurnya menjadi dua. 

Itu memiliki kekuatan ofensif yang luar biasa yang tidak pernah ditampilkan sebelumnya. 

Itu berkat kekuatan Demi-god. 

Phazuzuzuzuk. 

Setelah berhasil keluar dari bahaya, Vulcan mengangkat tangan kirinya dan menghasilkan 
seratus Lightning Spears. 

Masing-masing berisi kekuatan Demi-dewa. 

Serangan sihir diluncurkan dengan kecepatan luar biasa, lebih cepat dari pemanah 
legendaris dari cerita Buddhis. Tombak Petir menghantam tubuh si Besar. 

'Jika aku terus menyerangnya dengan sihir petir, gerakannya akan menjadi tidak wajar. Itu 
akan membuat pengelakan... Uh, itu tidak berhasil. ' 

Vulcan membuka lebar matanya dan mengamati tubuh Big. 

Tampaknya lapisan luarnya yang mengeras adalah masalahnya. 

'Sepertinya itu tidak akan terpengaruh oleh elemen status apa pun sebelum aku bisa 
menerobosnya. Itu mengurangi kerusakan ... menjadi sekitar setengah. ' 



Vulcan tidak memanfaatkan kesempatan yang didapatnya dari teknik Lightning Blade. 
Tetap saja, dia memperoleh informasi, jadi tidak sia-sia. 

Dia menggunakan pedangnya dan membersihkan tanaman merambat yang datang ke 
Vulcan. Dia kemudian melemparkan tiga dari Tinju Ifrit. 

Setelah itu, untuk memfokuskan area benturan, dia memusatkan pikiran dan menekan 
Tinju Ifrit. 

Kuguguguguk. 

Tinju Ifrit secara bertahap dikompresi. 

Awalnya, mereka berdiameter sekitar 150 kaki. Sekarang, mereka masing-masing seukuran 
Api Neraka. 

Gerakan yang tidak stabil, penggunaan teknik Pedang Petir, dan sekarang, penggunaan 
kontrol sihir yang berlebihan ... Mereka mulai berdampak pada otak Vulcan. 

Pshuuuuk. 

Vulcan begitu fokus sehingga dia bahkan tidak sadar bahwa dia mimisan. 

Sebelum Superheated Inferno berakhir, Vulcan mengayunkan tangan kirinya dengan 
gerakan yang kuat dan meluncurkan Tinju Ifrit. 

Pohon Komandan juga merasakan bahayanya. Ia mengangkat tanaman merambatnya 
untuk menghentikan serangan itu. Namun, itu saja belum cukup. 

Tinju Ifrit menembus tanaman merambat seolah-olah itu sedotan. Mereka bertabrakan 
dengan tubuh Big dan meledak. 

Pada saat itu, pada waktu yang tepat, Vulcan menggunakan Ledakan. 

BOOOOM! 

Guuuuuurrrrrrk. 

Ada ledakan terus menerus di atas Inferno Superheated. 

Terkejut, tubuh raksasa Sang Besar bergetar. 

Ini berbeda dari sebelumnya ketika Big dilindungi oleh lapisan tersebut. Merasakan 
kemenangan, Vulcan tersenyum. 

'Itu retak terbuka!' 

Ada celah berukuran sekitar 15 kaki. 



Vulcan sedikit kecewa karena semua daya tembak itu hanya menghasilkan pemecahan 
cangkang. Namun, itu bukan masalah besar saat ini. 

Sekarang, ada titik lemah di Big yang berukuran 15 kaki. Mengalahkannya akan menjadi 
sepotong kue dari titik ini. 

Vulcan mengangkat tangan kirinya dan merapal sihir. 

Dari semua sihir petir, dia melemparkan Baut Petir. 

Namun, dia menciptakan sepuluh ribu dari mereka. Dengan begitu banyak yang memenuhi 
udara, tekanan luar biasa, yang tidak bisa diabaikan, terasa. 

Vulcan mengayunkan Pedang Petir Langitnya dan menunjuk ke arah Yang Besar. Baut Petir 
yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke arah Big seperti lebah. 

Boom, Boom Ba Boom! 

Big membungkus bagian tubuhnya yang retak dengan tanaman merambat, menciptakan 
tambalan yang tebal. Itu tampak putus asa. Tampaknya menyadari fakta bahwa dia tidak 
boleh membiarkan serangan di area yang retak. 

Namun, Vulcan tidak hanya akan duduk dan menonton. 

Dengan sebagian besar tanaman merambat digunakan untuk pertahanan, itu 
mempermudah Vulcan untuk mendekati Big. 

Dalam sekejap, Vulcan datang tepat di depan tanaman merambat yang melindungi retakan. 

Dia menggunakan teknik Pedang Petir sekali lagi. 

Ziiiiing. 

Mengiris! 

Tanaman merambat tidak bisa menahan Pedang Petirnya. Retakan itu terbuka sepenuhnya 
lagi. 

Melalui celah itu, Lightning Bolts yang Vulcan gunakan sebelumnya mengalir masuk. 

Pazuzuzuzuzuk. 

Zuzuzuzuzuzuk. 

Listrik mengalir ke pohon tanpa henti. 

Lightning Bolts, yang memperoleh atribut stun karena bercampur dengan kekuatan Demi-
god, tanpa henti menghalangi pergerakan Big. 



Itu dipukuli tanpa bisa melawan dengan benar. 

Sambil menonton ini, Vulcan meminum ramuan seolah-olah dia adalah seorang pecandu. 

'Saya harus menyelesaikan ini ketika saya memiliki kesempatan!' 

Vulcan masuk ke dalam celah dan mulai merapal sihir terus menerus. 

Dia menghasilkan lebih banyak sihir petir untuk menjaga efek setrum tetap berjalan. Dia 
juga menggunakan sihir api untuk menyebabkan kerusakan terus menerus. 

Dia mencurahkan keduanya seperti orang gila. 

Dia hampir kehilangan kesadaran karena memaksakan diri. Berpikir itu situasi membunuh 
atau dibunuh, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menyerang bagian dalam 
Pohon Komandan. 

'Apakah itu akan mati lebih dulu ... atau akankah aku kehabisan kekuatan dulu?' 

Vulcan sangat yakin akan kemenangannya. 

Jika itu adalah dirinya yang dulu, dia tidak akan begitu yakin pada dirinya sendiri. 

Namun, kekuatan Demi-god menambah semua kerusakan terus menerus dari sihir api 
miliknya. 

'Kemenangan pasti milikku!' 

Dan segera, keyakinannya pada kemenangan menjadi kenyataan. 

Terdengar suara notifikasi yang terdengar nyaring dan jelas. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan musuh yang hampir tidak mungkin kamu kalahkan!] 

[Anda telah mencapai eksploitasi hebat!] 

[Poin eksploitasi Anda naik dengan selisih yang sangat besar.] 

"... Saya menang." 

Di dalam pohon, dia membatalkan semua sihir dan jatuh untuk duduk. 

Vulcan sangat lelah sehingga dia merasa dia bisa berbaring di sini selamanya. 



Namun, mayat Big, Pohon Komandan, menghilang, dan itu menyebabkan Vulcan jatuh dari 
udara. Dia tidak bisa hanya berbaring di sana lagi. 

"Itu tidak memberiku kesempatan untuk beristirahat." 

Dia melompat dan mendarat dengan anggun di tanah. Vulcan mengambil item itu. 

Itu adalah busur legendaris dengan batas level 750. 

Dari semua item yang dia peroleh sejauh ini, yang satu ini memiliki peringkat dan level 
tertinggi. 

'Itu tidak buruk. Saya tidak bisa menggunakan senjata ini, tapi mungkin saya bisa 
menjualnya ke Elcane. Saya ingin tahu apakah dia akan memberi saya harga yang bagus 
untuk itu. ' 

Vulcan kembali berbaring di tanah. Tidak ada monster di sekitar, jadi dia merasa dia bisa 
sedikit rileks. 

Lebih dari segalanya, dia lelah, dan dia juga kesakitan. 

Itu adalah monster dengan karakteristik yang memungkinkan Vulcan mengalahkannya. 
Namun, seperti yang diharapkan, monster level 750 kuat. 

Tidak ada margin yang tersisa selama pertempuran. 

Nafas Naga Biru, kekuatan Demi-dewa, penggunaan ramuan yang berlebihan... Dengan 
semua itu digabungkan, Vulcan hampir tidak berhasil membunuhnya. Dia akan 
mengabaikannya dan meninggalkan daerah itu jika bukan karena eksploitasi. 

'Bagaimanapun, saya menyelesaikan semua yang akan saya lakukan di sini. Saya kira saya 
akan kembali ke Kota Expo setelah beristirahat sekitar satu jam. ' 

Vulcan rileks dan mulai beristirahat. 

Udara segar dari pepohonan di sekitarnya membuatnya merasa nyaman. 

Seperti itu, dia setengah tidur dan menikmati waktu santai setelah pertempuran besar. 

Juga, ada monster yang menyerbu ke arahnya, mengincar momen ini ketika Vulcan lengah. 

'Apa apaan!' 

Vulcan merasa rambutnya meruncing, dan jantungnya tenggelam seperti tanah akan 
runtuh. 

Benar-benar menakutkan seperti dilemparkan ke dalam mulut binatang raksasa. 



Untuk menghadapi rasa takut itu, Vulcan mengangkat tubuh bagian atasnya dan memegang 
pedangnya. 

Namun, Vulcan tahu. 

Sikapnya tidak stabil, dan kondisinya juga tidak sempurna. 

Mengayunkan pedang seperti ini tidak akan menghentikannya. 

'... TIDAK!' 

Mata Vulcan dipenuhi dengan keputusasaan. Dia bisa melihat level monster itu. 

[Chimera, B-137] 

[762Lv] 

Itu adalah momen yang menentukan. 

Chimera B-137 melewati pedang Vulcan dengan mudah dengan gerakan ringan. 

Tangannya yang besar seperti sabit besar diayunkan ke kaki Vulcan untuk memotongnya. 

Mendering! 

"Kiiiiiack?" 

"...!" 

Vulcan mengira ini adalah akhir baginya, tetapi dia menyadari bahwa dia masih hidup. Dia 
segera bangkit dan mengambil posisi bertarung. 

Dia tidak percaya apa yang baru saja terjadi. Vulcan menatap B-137. 

Serangannya seperti dari sabit malaikat maut. 

Kaki Vulcan seharusnya dipotong menjadi dua. Namun, anehnya tubuh Vulcan baik-baik 
saja. 

Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 

B-137 juga berdiri di sana dengan kosong seolah bingung dengan apa yang baru saja 
terjadi. 

Vulcan, tidak lengah, memikirkannya dengan keras. 

"Itu pasti membuatku tersadar." 



Namun, begitulah. 

Seperti saat Vulcan menghajar lapisan pohon Komandan yang mengeras, serangan B-137 
dipantulkan tanpa daya. 

Vulcan memindai levelnya sekali lagi. 

[Chimera, B-137] 

[762Lv] 

'Bukan 76Lv, tapi 762Lv, namun serangannya terpental? Bagaimana ini bisa ... ' 

Vulcan sangat ingin tahu tentang itu, tetapi mungkin karena hidupnya dalam bahaya 
mematikan, dia tidak bisa berpikir jernih. 

Setelah memikirkannya lagi, Vulcan mengesampingkan pikiran itu. 

Itu karena dia pikir itu tidak penting saat ini. 

'Untuk saat ini, aku harus melarikan diri dari bahaya ini, dan kemudian ... Sial. Saya minum 
terlalu banyak ramuan. Ini tidak akan efektif sekarang. ' 

Karena kegembiraan itu, darahnya beredar dengan cepat. Dengan setiap denyut nadi, 
setiap luka di tubuhnya sakit seolah-olah mereka masing-masing memiliki jantungnya 
sendiri. 

Mana-nya hampir menunjukkan bagian bawah. Dia bahkan tidak yakin apakah dia bisa 
melemparkan satu Tinju Ifrit. 

Secara harfiah, tubuhnya berada pada kondisi yang paling buruk. 

Namun, dia tidak bisa mundur begitu saja. 

Untuk memastikan dia tidak melewatkan gerakannya, Vulcan menajamkan matanya dan 
memfokuskan pikirannya. 

Menuju Vulcan, chimera, yang memiliki empat lengan dan delapan mata, menyerbu dengan 
keras. 

  * 

Itu di laboratorium penelitian bawah tanah. 

Ada ruangan yang bersih, tidak seperti ruangan lain di sebelahnya yang diisi dengan subjek 
percobaan, bahan kimia dan peralatan. Di ruangan bersih itu, seorang lelaki tua yang 
tampak aneh duduk di sana. 



Sekitar seperempat kepalanya diganti dengan pelat logam. Dimana matanya harus diisi 
dengan lensa merah. 

Pria itu, menggunakan dahan pohonnya seperti jari-jari kurus, mengambil kue dan 
membawanya ke mulutnya. 

Crunch Crunch. 

Bahkan giginya pun tidak normal. 

Mereka lebih tajam dari manusia normal. 

Dia tampak menakutkan seperti binatang pemangsa atau monster. Anak-anak kecil pasti 
akan lari sambil menangis jika mereka melihat penampilannya. 

Pria itu terlihat sangat unik. 

Di depannya, ada lebih dari seratus layar persegi dalam susunan. 

Untuk membandingkannya dengan Bumi, pria itu seperti sedang mengamati CCTV di ruang 
keamanan utama. 

Namun, visualnya bukan bagian dalam gedung. 

Beberapa menunjukkan api yang menelan tanah. Beberapa memiliki bentang alam berbatu 
yang kasar. 

Ada juga pantai, kawasan hutan dalam, gua bawah tanah, dan lain-lain... 

Layar-layar itu menunjukkan berbagai macam tempat. 

Di salah satu layar itu, gerakan yang tidak biasa sedang ditampilkan. 

"Oh, ada mangsa yang jatuh, ia jatuh!" 

Orang tua itu tersenyum puas. Dia memfokuskan mana pada layar yang menunjukkan 
pohon raksasa. 

Dia menutup semua layar lainnya dalam sekejap, dan layar menjadi lebih besar. 

Dia bisa melihat seorang pria memukuli sampah dari pohon menggunakan segala macam 
sihir yang mencolok. 

"Kukkuk. Dia tidak cukup kuat untuk mengalahkan Pohon Komandan ... tapi dia juga tidak 
cukup lemah untuk kalah. Dia sempurna. Jika saya menyerangnya saat dia kelelahan, saya 
pikir saya mungkin bisa mengambil beberapa materi yang berguna. " 



Pertarungan antara pohon raksasa dan pria itu berjalan seperti yang diprediksi oleh orang 
tua itu. 

Pria itu mengalami pertarungan yang sulit, tetapi menggunakan kombinasi sihir yang 
menarik, pria itu menembus pertahanan Pohon Komandan dan menyelesaikan 
pertarungan. Orang tua itu tersenyum ketika dia memperhatikan pria itu. 

Pohon Komandan meraung kesakitan dan layu. 

Setelah beberapa saat, mayat Pohon Komandan menghilang seperti tidak pernah ada di 
sana, dan ada seorang pria yang mendarat di tanah. 

'Apa itu? Apa yang dia lakukan pada pohon raksasa itu? ' 

Itu adalah pemandangan yang membuat lelaki tua itu meragukan matanya. Dia 
memiringkan kepalanya ke samping, tapi itu tidak masalah. 

Dia hanya harus menangkap dan menyiksanya. Jawabannya akan diberitahukan kepadanya 
secara alami seperti itu. 

Dengan senyum teduh, lelaki tua itu memerintahkan B-137 untuk menyerang. 

Mempertimbangkan bahwa lelaki itu terbaring di tanah, kelelahan, lelaki tua itu mengira 
kemenangan B-137 sudah pasti. 

"Daripada membunuhnya, kurasa aku harus memotong kakinya saja agar dia tidak bisa 
lari." 

Setelah menerima pesanan, chimera menyerbu ke arah pria itu seperti anak panah. 

Seperti yang diharapkan lelaki tua itu, lelaki itu sebagian besar kelelahan. 

Tampaknya tidak mungkin bagi pria itu untuk melawan chimera, yang sekuat Pohon 
Komandan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Chimera menghindari pedang yang diayunkan 
tanpa daya dengan mudah. Sampai pada titik ketika ia mengayunkan malaikat mautnya 
seperti cakar di kaki pria itu, lelaki tua itu percaya bahwa rencananya berhasil. 

Namun, 

Mendering! 

Pria di layar tidak menerima kerusakan apa pun. 

"..." 

Toook. 



Orang tua itu menjatuhkan kue yang dia nikmati. 

Keheningan yang berat memenuhi laboratorium bawah tanah. 



Chapter 63 
Level Maks Newbie Bab 63 Orang tua, yang dengan hampa menatap layar untuk sesaat, 
membuka mulutnya. 

"Apa itu? Bagaimana?" 

Dia yakin pria ini adalah ikan dalam tong. 

Seolah-olah dia tidak mengantisipasi serangan Chimera sama sekali, pria itu 
memperlihatkan kakinya dengan mudah. 

Namun, hasil akhirnya adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga. 

Pria itu bangkit tanpa tergores dan menghadapi Chimera. Itu konyol. 

"Bagaimana ini bisa terjadi... Dia pasti menggunakan semua kekuatannya dalam 
pertempuran terakhirnya. Jadi bagaimana? Apakah dia memiliki mantra pelindung? " 

Tampaknya tidak demikian. 

Pria di layar tampak terlalu terkejut untuk itu. 

Orang tua itu meringis. 

'Untuk saat ini, ayo serang dia lagi.' 

Orang tua itu memberi perintah kepada Chimera lagi melalui telepati. Chimera dengan 
kasar menyerang pemuda itu lagi. 

Sekali lagi, situasinya mengalir seperti yang diharapkan lelaki tua itu. 

Pria itu mati-matian menggunakan pedang dan sihirnya untuk menangkis serangan 
Chimera. Namun, secara bertahap, seolah-olah dia kelelahan, pertahanan pria itu menjadi 
lebih lambat. 

Situasi berjalan lancar menuju kemenangan Chimera. 

Dalam sekejap, keempat lengan Chimera itu mengenai pria itu, dan dia tidak dapat 
memblokir salah satu lengannya. Melihat ini, lelaki tua itu bersorak. 

"Betul sekali! Ini sudah berakhir...!" 

Mendering! 

"..." 



Sekali lagi, lengan Chimera terpental. 

Orang tua itu bangkit dari kursi seperti pegas. Dia meraung karena frustrasi. 

"Kuuuaaaak! Apa masalahnya! Sial! Ini tidak seperti dia seorang pemula! Apakah orang ini 
mendapatkan mantra pelindung dari dua puluh dewa Demi yang berbeda? " 

Itu adalah ide yang konyol untuk dipikirkan. Namun, situasi yang dihadapi tidak 
terpikirkan. Itu di luar akal sehat. 

Itu membuat bagian dalam lelaki tua itu mendidih. 

Dia menghirup amarah. Sepertinya uap bisa keluar dari hidung dan telinganya. 

Dari melakukan segala macam eksperimen aneh, kepribadian lelaki tua itu berantakan. 
Kepribadiannya jauh lebih kasar dan kasar daripada orang biasa. 

Orang tua itu mengira itu sudah selesai, tapi kerdil itu selamat tanpa cedera tanpa alasan 
yang jelas. Menontonnya membuat aliran darah lelaki tua itu salah. Dia akan melempar 
sesuatu karena marah, tetapi dia menyadari itu adalah peralatan sihir yang mahal, jadi dia 
tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia menjatuhkan dirinya ke sofa dekat dinding. 

"Ugh, ugh." 

'Pasti ada alasannya. Orang itu pasti telah melakukan sesuatu, atau ada yang salah dengan 
Chimera yang aku buat. ' 

Memaksa dirinya untuk menahan amarah yang muncul, lelaki tua itu menyesuaikan 
gambar di layar. Lokasinya sangat jauh, jadi dia menghabiskan mana yang cukup banyak. 
Namun, meskipun untuk mengamati pemandangan itu sedikit lebih detail, ini tetap perlu. 

Segera, lelaki tua itu dapat menentukan alasan mengapa pemuda itu baik-baik saja. 

Ada titik berwarna pelangi di dahinya. 

Itu adalah berkat pelindung dari Rumitus, salah satu pengelola Babak 2. 

Orang tua itu terdiam lagi. 

"..." 

'Ini adalah ... Brengsek. Itu benar-benar berkat pelindung bagi seorang pemula? ' 

Semuanya adalah usaha yang sia-sia untuk orang tua itu. Dia sebenarnya merasa malu 
karena sangat marah. 

Orang tua itu mengangkat tangan kanannya dan menutupi dahinya. 



Namun, ada satu hal yang tidak bisa dia mengerti. 

'Jika orang itu adalah seorang pemula, dan bahkan belum 10 tahun sejak dia tiba di Babak 
2, lalu bagaimana dengan Pohon Komandan itu? Kenapa bisa mati terbakar? Jangankan 
Pohon Komandan, bahkan Pohon Perang biasa akan menang melawan seorang pemula. ' 

Besar, Pohon Komandan, adalah monster bos kawasan hutan. Itu cukup sulit. Orang tua itu 
tidak begitu yakin apakah Chimera-nya, yang dia bangun dengan hati-hati, bisa menang 
melawan Big. 

'Seorang swordsman penyihir pemula yang baru saja datang ke Babak 2 membunuh Big 
dalam pertempuran satu lawan satu?' 

Ini menggelikan. 

Semua pikiran lelaki tua itu menemui jalan buntu alih-alih penjelasan yang masuk akal. 
Karena frustrasi, lelaki tua itu menggertakkan giginya. 

'Namun, itu tidak sepenuhnya mustahil.' 

Seorang Dewa Demi dengan darah kental dari dewa yang mengalir di dalam bisa 
menunjukkan kekuatan sebanyak itu sejak awal. Juga, jika pria itu adalah Dewa-Demi 
dengan potensi besar, itu berarti lelaki tua itu akan lebih baik jika dia membuang Chimera 
untuk mencegah lelaki itu menemukan jalan ke arahnya. 

'Semua Dewa Demi terhubung dengan baik oleh makhluk yang kuat ... Oh tidak. Selagi aku 
memikirkan ini, mereka masih bertarung! ' 

Orang tua itu menyadari bahwa pemuda itu sekarang benar-benar mengabaikan 
pertahanan dan melancarkan serangan ke Chimera. Orang tua itu dengan cepat mundur 
dari Chimera. 

Memiliki serangan Chimera seorang pemula dianggap menyerang penduduk, jadi itu 
dipertahankan oleh berkat pelindung. Namun, Chimera tidak dilindungi oleh berkah, jadi 
dia dihajar dalam pertarungan satu sisi. 

Orang tua itu tidak punya pilihan selain membuat Chimera mundur. 

'Brengsek. Ini menyebalkan. ' 

Chimera sedang dalam pelarian untuk sementara waktu. 

Untungnya, tidak ada tanda-tanda pengejaran. 

Menghela nafas lega, lelaki tua itu menyembunyikan Chimera di tempat gelap. Orang tua itu 
memikirkan apa yang baru saja terjadi. 



'Apakah dia seorang Demi-god? Apakah dia manusia dengan bakat konyol? ' 

Jawabannya tidak datang kepadanya dengan mudah. 

Akal sehat mengatakan pria itu pasti Demi-dewa. Namun, penampilan pria itu benar-benar 
berbeda dari Dewa-Demi. 

Dia memiliki semua jenis peralatan yang terpasang di mana-mana. 

Dia benar-benar berbeda dari Dewa-Demi yang berkeliling hampir telanjang. 

'Apakah ada yang unik dari pria itu? Mungkin aku bisa mengetahui ini dari situ. Melihat 
sikap tempur itu terlalu biasa... Um? ' 

Orang tua itu tiba-tiba bertepuk tangan. 

Raut wajahnya sepertinya dia baru menyadari sesuatu. 

Dia mengatakannya dengan suara nyaring, cukup untuk membuat seluruh ruang bawah 
tanah bergema dengan suara itu. 

"Pemain!" 

Dia yakin. Semua ini tidak masuk akal jika pemuda itu bukan seorang Pemain. 

Mayat si Besar menghilang tiba-tiba setelah pertempuran. Juga, pria itu mengambil sesuatu 
yang diproduksi sesudahnya. 

Ini adalah karakteristik unik dari Pemain di Babak 1 yang dia lihat sejak lama. 

Kecewa, orang tua itu berkata, 

"Ah... Ini sangat buruk. Seorang Pemain akan membuat materi terbaik... " 

Dia sudah lama melupakan pertanyaan seperti bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat 
ketika dia masih pemula. 

Bagi lelaki tua itu, faktor yang lebih penting yang muncul di benaknya adalah fakta bahwa 
mangsa yang baru saja hilang adalah 'Player' yang sangat langka dan material terbaik. 

'Itu pasti. Ini lebih langka dari Demi-dewa, dan itu lebih istimewa dari mereka ... ' 

Pemain memiliki tubuh yang tumbuh lebih kuat hanya dari berburu monster. 

Mereka tidak perlu mengumpulkan material dan membangun peralatan. Mereka 
mendapatkan perlengkapan dan barang dari berburu juga. Para Pemain memiliki 
kemampuan misterius. 



Orang tua itu mengira tidak mungkin ada subjek penelitian lain yang lebih menarik dari 
para Pemain. 

Juga, tidak seperti berurusan dengan Dewa-Demi, dia tidak perlu khawatir tentang 
akibatnya. 

Jika dia adalah seorang newbie dan seorang Player, sangat tidak mungkin dia terhubung 
dengan baik atau memiliki faksi. 

Otak lelaki tua itu berputar cepat. 

'Aku harus menangkapnya apa pun yang terjadi. Dia adalah material terbaik yang sangat 
sulit didapat... Tidak ada kekhawatiran untuk akibatnya juga... Dia tampak cukup kuat, tapi 
hanya memiliki sepuluh Chimera akan cukup untuk menangkapnya hidup-hidup. 
Masalahnya adalah berkat pelindung. Saya tidak tahu berapa lama itu akan bertahan. ' 

Orang tua itu telah tinggal di laboratorium selama ini dan fokus pada penelitian seperti 
tidak ada hari esok. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia ketahui. 

Orang tua itu meringis. 

'Sepertinya aku harus bertanya pada oracle. Ini akan membebani saya sejumlah uang, 
tetapi... itu tidak dapat membantu. ' 

Uang tidak penting sekarang. 

Jika dia memperoleh hasil yang sukses dari mempelajari Pemain yang cukup kuat untuk 
datang ke Babak 2, dia bisa berharap mencapai ketinggian baru yang tidak mungkin dicapai 
dengan memiliki tubuh manusia. 

'Sebelum bajingan dari organisasi penelitian lain menangkapnya ... aku akan 
menangkapnya. Kuhuhu... Setelah kegagalan di Babak 1 itu, aku pikir aku tidak akan pernah 
punya kesempatan lagi, tapi aku mendapat berkah dari surga. ' 

Orang tua itu berpikir tentang memiliki tubuh Player yang terbaring rapi di laboratorium. 

Hanya memikirkannya saja sudah membuat orang tua itu bersemangat. 

  * 

"Ugh, ugh." 

Vulcan terengah-engah. 

Dia ingin mengejar binatang tak dikenal yang melarikan diri ke kejauhan. Namun, dia tidak 
memiliki kekuatan yang tersisa. 



Dia hanya bersyukur bisa selamat dari bahaya yang menyelimuti dirinya. 

Ketika Chimera benar-benar menghilang dari pandangan Vulcan, dia jatuh ke tanah. 

'Aku bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan Pemanggilan Makhluk 
Tercerahkan ...' 

Vulcan tidak tahu mengapa itu kabur, tetapi terlepas dari itu, dia selamat. 

Vulcan terus-menerus menahan diri dari bersantai. Dalam kewaspadaan tinggi, dia melihat 
sekeliling. 

Setelah itu, dia menyuntikkan mana ke Kina Kina sehingga dia bisa memanggil kapan saja. 

Untuk menggunakan gulungan kembali, dia harus dalam kondisi non-tempur. 

Karena dia baru saja bertempur, Vulcan membutuhkan waktu. 

Sementara itu, monster lain bisa menyerangnya. 

'Bahkan satu Pohon Perang bisa berbahaya.' 

Vulcan menghabiskan waktu dengan cemas seperti itu. 

Akhirnya kondisi tempur dibubarkan. Vulcan merobek gulungan kembali yang ada di 
tangannya sebelumnya dan pindah ke lokasi terakhir. 

Uuuuuung. 

Bersamaan dengan cahaya, Vulcan diteleportasi ke Kota Espo, tapi dia sedikit panik. 

Vulcan mengira dia akan dikembalikan ke pelabuhan kapal udara. Namun, apa yang dia 
lihat adalah orang yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun utama. 

'Apakah deskripsi' lokasi terakhir 'hanya berarti kota? Ini berarti saya akan kembali ke 
kota di mana pun saya berada. ' 

Vulcan berpikir ini sebenarnya lebih baik. 

Espo City secara langsung dilindungi oleh Manajer Babak 2. 

Tidak ada bahaya bagi Vulcan bahkan jika dia memutuskan untuk berbaring dan tidur saat 
ini juga. 

Vulcan melihat sekeliling. 

Vulcan dipenuhi luka-luka, jadi tidak aneh jika orang-orang menatapnya. Namun, tidak ada 
orang di alun-alun utama yang melihatnya. 



Itu karena pemandangan yang sangat umum untuk dilihat di sini. 

Vulcan juga menyukai kurangnya minat ini. 

'Di kota Beloong, hal ini selalu menarik perhatian. Sepertinya ada satu hal yang baik 
tentang menjadi pemula lagi. ' 

Vulcan menemukan bangku yang cocok, berbaring di atasnya, dan menutup matanya. 

Banyak hal yang harus dipikirkannya, tetapi pemulihan harus didahulukan. 

Vulcan mengesampingkan semua pertanyaan ini dan perlahan tertidur. 

  * 

"Informasi?" 

Ya, informasi. 

"Mengapa kamu bertanya tentang itu di sini?" 

"Itu karena aku tidak mengenal siapa pun secara khusus." 

Vulcan menjawab dengan wajah tidak tertarik. 

Kiba, melihat wajah Vulcan, menggelengkan kepalanya. 

"Ia belum pernah melihat manusia sepertimu. Anda bersikeras untuk naik pesawat untuk 
pergi ke pulau-pulau barat. Sekarang, Anda meminta informasi. Mengapa tidak pergi ke 
pub saja? " 

"Ha ha. Saya pikir ada batasan informasi yang bisa saya peroleh dari pub, jadi... " 

Vulcan tidur tanpa peduli. 

Hal pertama yang dia lakukan setelah sembuh adalah pergi ke pub. 

Itu untuk mengumpulkan informasi tentang binatang tak dikenal yang menyerangnya. 

Namun, Vulcan tidak belajar apa pun dari pergi ke pub. 

Sebagian besar cerita di sana tentang Demi-dewa, Naga, atau dewa yang terkenal. 

'Bahkan itu sulit untuk didengar dengan baik.' 

Mau bagaimana lagi karena Vulcan tidak mengenal siapa pun. 



Pada akhirnya, Vulcan menyerah untuk mendapatkan informasi dari pub. Sambil bertanya-
tanya di sekitar tanpa tujuan, dia berlari ke gedung yang dikenalnya. Itu membuat Vulcan 
berpikir tentang Kiba, seseorang yang sedikit dia kenal. Inilah alasan mengapa dia meminta 
informasi pada Kiba. 

Tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan, Kiba menatap Vulcan. 

Vulcan menghadapi Kiba dengan tatapan canggung saat dia memikirkan tentang Chimera 
yang menyerangnya. 

'Apakah itu benar-benar monster? Saya tidak pernah mendengar tentang monster seperti 
itu. Bahkan The Six tidak memberitahuku tentang itu... Juga, kudengar tidak ada monster 
lain selain War Trees dan Commander Tree di area hutan... ' 

Ada satu hal lagi yang membuat Vulcan semakin penasaran. 

'Kenapa itu tidak bisa menyakitiku?' 

Ini adalah hal yang paling membuat penasaran Vulcan. 

'Mungkinkah ... Summoned beast seseorang menargetkanku?' 

Jika itu masalahnya, masuk akal mengapa dia baik-baik saja. 

Warga Undang-Undang 2 tidak bisa menyakiti seorang pemula. 

Namun, Vulcan tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. 

Sejauh ini, setelah masuk ke Babak 2, Vulcan hanya melakukan hal berikut. Dia naik 
pesawat, bertemu Naga Biru dan pergi ke daerah hutan untuk berburu. 

Dia tidak punya alasan untuk diserang oleh siapa pun. 

Setelah berpikir sejauh ini, dia memutuskan untuk berhenti membuat dugaan. 

Pada akhirnya, yang dia butuhkan adalah informasi. 

Vulcan berpikir bahwa dia akan dapat bersiap untuk bahaya jika dia memiliki informasi 
tersebut. 

Vulcan bertanya pada Kiba lagi. 

"Sebenarnya, aku akan pergi meminta seseorang bernama Karil si peramal untuk 
mendapatkan beberapa informasi, tapi aku tidak dapat menemukannya karena suatu 
alasan." 

Dia adalah pedagang informasi dari 700 tahun lalu yang Haywood ceritakan pada Vulcan. 



Namun, mungkin sesuatu telah terjadi pada pria itu. Vulcan menggeledah seluruh kota, 
tetapi dia tidak dapat menemukan Karil. 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Kiba langsung berkata, "Tentu saja. Orang itu 
meninggal lebih dari seratus tahun yang lalu. " 

Mengapa dia mati? 

"Dia bilang dia muak hidup. Saya mendengar dia hidup selama lebih dari 10.000 tahun. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan tidak yakin mengapa, tapi dia bisa 
menerimanya sebagai alasannya. Dia bertanya kembali, Kalau begitu, apakah ada orang lain 
di Espo City yang memberikan informasi? 

"Ada satu... yang disebut 'Oracle.' Ini adalah guild baru yang didirikan sekitar 300 tahun 
yang lalu, tapi tempat itu sedikit... " 

Kiba mengaburkan akhir kalimatnya. Kiba melihat penampilan Vulcan. 

"Kamu tidak punya uang, kan? Untuk mendapatkan informasi dari mereka, Anda akan 
membutuhkan banyak uang. " 

Kiba menggurui Vulcan sebagai seorang pemula. 

Vulcan berkata setelah berpikir dengan hati-hati. 

"Saya tidak punya uang, tapi saya punya peralatan yang akan menghasilkan banyak uang ..." 



Chapter 64 
Max Level Newbie Bab 64 Vulcan memikirkan item dalam inventaris. Kebanyakan dari 
mereka biasa untuk tingkat kualitas, tetapi ada beberapa item tingkat besar. 

'Aku juga punya rate bow legendaris ...' 

Situasi dengan item di Babak 2 lebih baik daripada Babak 1. Toko pandai besi di Kota Espo 
dikelola oleh dewa pandai besi sendiri. Dibandingkan dengan bagaimana Haywood 
menjalankan toko pandai besi menggunakan skill yang diperoleh secara sembarangan, itu 
adalah perbedaan antara tanah dan langit. Namun, permintaan masih lebih banyak 
daripada pasokan. Fakta ini tetap sama. 

'Mereka mengatakan peralatan yang berguna masih terbatas. Selain itu, pandai besi itu 
malas, jadi dia juga tidak terlalu sering membuka toko... ' 

Sebagai kesimpulan, Vulcan yakin bahwa tingkat besar atau lebih tinggi dari peralatan yang 
dia miliki akan memberinya cukup uang. Namun, pemikiran Kiba berbeda. Masih belum 
yakin, Kiba menatap Vulcan. Dia berkata, 

"Mungkin Anda pernah menjadi pandai besi, tetapi Anda tidak boleh membandingkan 
Babak 2 dengan Babak 1. Ada banyak orang di sini yang lebih ahli dari Anda." "Apakah 
begitu?" "Iya. Selain itu, selain pengerjaannya... Perbedaan materialnya sangat besar. 
Dibandingkan dengan materi yang Anda kumpulkan... " 

Kiba mengaburkan akhir kalimatnya. Namun, Vulcan tahu apa yang akan dia katakan. 

'Itu benar. Sebagai seorang pemula, seberapa bagus bahan yang bisa saya dapatkan? ' 

Vulcan bisa memahami kekhawatiran Kiba. 

"Tetap saja, kami tidak akan tahu sampai saya mencoba menjualnya." "Hm... Jika kamu 
berkata begitu." 

Kiba menyesap air dan berkata, 

"Oracle, organisasi informasi, dekat dengan pasar. Pada pintunya terdapat kristal-kristal 
yang bersinar dalam berbagai macam warna, sehingga mudah untuk menemukannya. 
Masuk ke sana, bayar harganya dan dapatkan informasi yang Anda inginkan. " "Terima 
kasih." "Nah, untuk menjual barang, duduklah di tempat kosong dan jual. Pastikan untuk 
memeriksa apa yang orang lain jual dan berapa harganya sebelum menjual milik Anda. 
Anda setidaknya harus mengetahui harga saat ini. " "Ah, itu masuk akal." 

Vulcan menjawab seperti orang bodoh. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan 
oleh Vulcan karena dia tidak pernah menjual apapun sampai sekarang. 



'Dalam Babak 1, terima kasih kepada Tuan Jake, saya tidak pernah membutuhkan uang 
kecuali ketika saya pergi ke pub... Saya berharap saya mendapatkan seseorang seperti Tuan 
Jake di sini.' 

Vulcan tiba-tiba merindukan Jake. 

"Saya tidak tahu informasi apa yang Anda cari, tetapi informasi itu cukup mahal, jadi jangan 
kecewa jika Anda tidak mendapatkan cukup uang." 

Kiba menambahkan satu hal lagi. Vulcan merasa bahwa Kiba adalah orang yang sangat 
perhatian. 

'Kudengar ada banyak kekerasan di antara beastman, tapi sepertinya tidak semuanya.' 

"Ya terima kasih. Sangat membantu berbicara dengan Anda. " 

Vulcan mengucapkan terima kasih dengan tulus dan meninggalkan gedung. Dia dengan 
cepat berjalan menuju pasar. Pada hari pertama di Babak 2, Vulcan memeriksa kota sambil 
menunggu pesawat tiba, jadi dia sudah tahu di mana pasar itu berada. Tak lama kemudian, 
Vulcan tiba di pasar. Itu terlihat mirip dengan Babak 1, tetapi jauh lebih besar. Ada lebih 
banyak pedagang dan pelanggan, sehingga terlihat seperti kota besar di benua Rubel. 
Vulcan memasuki pasar untuk memeriksa barang. Ada banyak tanda dan barang di array. 
Vulcan mendekati penjual yang mengenakan pakaian prajurit bela diri berwarna merah. 
Dia memeriksa barang itu di sana. 

[Senjata tingkat kualitas -- Fire Dragon Blade] [Batas level: 630Lv] 

Kekuatan serangan + 578 Endurance 174/200 Kecepatan serangan + 10% Kekuatan 
serangan meningkat 5% saat menggunakan teknik bela diri tipe singularitas. 

* Seorang pejuang bela diri yang juga ahli dalam pandai besi menciptakan pedang ini 
dengan menuangkan energi internalnya ke sana. 

"Berapa banyak ini?" 

Prajurit itu mengangkat kepalanya dan menatap Vulcan. Dia meringis sedikit dan 
menanggapi seolah-olah dia sedang mengeluh. 

"3200 Aus." 

Mendengar tanggapannya, Vulcan mengangguk dan pergi. Prajurit itu berkata, 

"Kamu hanya seorang pemula. Kenapa dia disini? Dia mungkin tidak punya uang. " 

'Ah, mereka mengasumsikan ini.' 



Sejak itu, Vulcan tidak menanyakan harga. Sebagai gantinya, dia memeriksa barang yang 
harganya sudah tertulis. Itu cukup baginya untuk memahami harga saat ini untuk berbagai 
hal. Setelah melihat-lihat pasar selama sekitar satu jam, dia merasa cukup percaya diri 
untuk mulai menjual. 

Vulcan menemukan tempat penjual kosong dan mengeluarkan barang-barangnya. Dia 
mengeluarkan satu item tarif legendaris, empat item harga grand, dan sepuluh item tarif 
kualitas. 15 item memenuhi meja. Di belakang meja, Vulcan, dengan senyum di wajahnya, 
mulai berjualan. 

'Tidak seperti yang kupikirkan, level item tidak terlalu tinggi.' 

Tentu saja, semuanya masih lebih tinggi daripada di Babak 1. Namun, semuanya lebih baik 
dari yang dia harapkan. Sebagian besar barang yang dia lihat di pasar adalah barang 
dengan harga kualitas, dan barang dengan harga tinggi jarang ditemukan. Selain itu, dia 
tidak dapat menemukan item tarif legendaris. 

'Meskipun batas levelnya tinggi ... Itu masih aneh. Kudengar ada orang dari dunia dwarf 
juga, namun... ' 

Tetap saja, ini adalah hal yang baik untuk Vulcan. Ini berarti barang yang dijual Vulcan 
kompetitif. Namun, tidak ada yang datang ke tempat Vulcan. Bahkan mereka yang 
mendekati tempatnya berpaling setelah melihat Vulcan. 

'Apa ini? Apakah barang yang saya jual terlihat buruk? ' 

Namun, Vulcan tidak menganggap penampilan mereka terlihat buruk. Vulcan tidak tahu 
apa masalahnya, jadi dia memutuskan untuk menunggu lebih lama. Seperti itu, satu jam 
berlalu. Dia akhirnya menemukan jawabannya. Itu adalah titik di dahinya yang 
memancarkan cahaya. 

'Ugh. Saya pikir berkah pelindung adalah hal yang sangat baik, tetapi sekarang ini benar-
benar menghalangi. ' 

Sekarang sudah jelas. Orang tidak tertarik dengan barang yang dijual oleh seorang pemula. 
Tanpa kemampuan untuk memindai item, bahkan Vulcan tidak akan tertarik untuk repot-
repot memeriksa item tersebut. Raut wajah Vulcan berkerut seperti selembar kertas. 
Desahan keluar dengan sendirinya. 

'Ugh ... Ini sebenarnya adalah item yang sangat bagus. Tidak mungkin saya bisa 
menunjukkan kepada mereka. ' 

Dia tidak bisa begitu saja berteriak dan mengatakan itu adalah tombak tingkat tinggi 
dengan batas level 700. Dengan kepala tertunduk berkali-kali, Vulcan berpikir keras 
tentang bagaimana melewati masalah ini. 

'Bagaimana jika saya memasang bandana di dahi saya? Mungkin itu tidak akan berhasil? ' 



"Hm... Hm..." 

Mungkin keputusasaan Vulcan berhasil pada akhirnya. Setelah satu setengah jam 
kemudian, pelanggan pertama datang. Pria itu mengenakan pakaian prajurit bela diri gelap, 
seperti bagaimana Lee Jung-yup di Babak 1. Terhadap pria paruh baya, tanpa 
menyadarinya, Vulcan berkata dengan sangat sopan, 

"Selamat datang! Saya menjual berbagai senjata dan baju besi. Jenis barang apa yang Anda 
cari? " 

Vulcan bersikap sangat sopan, Vulcan mungkin tidak pernah sesopan ini kepada siapa pun 
sejak dia datang ke Babak 2. Pelanggan itu mengangguk saat dia memeriksa item. 

"Saya tertarik dengan pedang ini ... Apakah Anda membuatnya?" "Tidak. Saya hanya 
penjualnya. Itu dibuat oleh pandai besi yang terampil. " 

Untuk memberi kepercayaan pelanggan pada barang tersebut, Vulcan berbohong padanya. 
Vulcan merasa pria itu akan pergi begitu saja jika Vulcan memberitahunya bahwa barang 
itu diperoleh sendiri. Untungnya, sepertinya pelanggan tersebut mempercayai Vulcan. 

"Um. Tampaknya memang demikian. Kualitasnya pasti bagus. Terlalu bagus untuk 
mengatakan bahwa seorang pemula berhasil. Berapa harganya?" 

'Meskipun aku tidak berhasil, itu tidak menyenangkan untuk didengar.' 

Menjaga ekspresi wajahnya, Vulcan berkata, 

"Ini adalah 3300 Aus." 

Bilahnya memiliki spesifikasi yang sedikit lebih baik daripada Pedang Naga Api yang dia 
lihat sebelumnya. Vulcan mengira itu adalah harga yang wajar, dan prajurit itu pasti 
berpikiran sama. Pria itu membayar harga untuk pedang itu. 

"Saya harap Anda menjual lebih banyak." "Ya terima kasih." 

'Itu terjual!' 

Vulcan membungkuk ke arah prajurit yang pergi dengan pedang yang baru saja dia beli. 
Vulcan, untuk pertama kalinya, berhasil menjual sebuah barang. Butuh beberapa saat 
untuk memulai, tetapi pada akhirnya, dia berhasil menjual satu dan menghasilkan uang. 
Vulcan bangga akan hal itu. Itu jauh lebih menyenangkan daripada membantai sekelompok 
monster raksasa. 

"Sekarang aku memikirkannya, aku belum pernah mengalami kehidupan seperti ini." 

Sejak berusia 20 tahun, tepat saat Vulcan akan memasuki masyarakat sebagai orang 
dewasa, Vulcan jatuh ke benua Rubel. Sejak itu, dia menjalani kehidupan pertempuran. Hal-



hal sepele yang akan dialami dan dinikmati orang biasa menjadi pengalaman yang aneh 
dan menyenangkan bagi Vulcan. Melawan monster yang akan membuat orang biasa 
kencing di celana menjadi keseharian Vulcan. Hal biasa seperti berjualan di vendor menjadi 
barang sesekali. Vulcan menyadari hidupnya telah banyak berubah. Setelah menyadarinya, 
dia merasa bahwa dia sedikit menenangkan diri. 

'Sekarang aku memikirkannya, aku melakukan ini untuk mendapatkan informasi tentang 
monster yang menargetkan hidupku.' 

Vulcan turun sedikit. Dia mengeraskan ekspresi wajahnya. Hanya beberapa saat yang lalu, 
dia bersemangat untuk melakukan penjualan pertamanya. Namun, kini, badannya terasa 
berat. Namun, pelanggan tidak peduli dengan kondisi mood Vulcan. Seolah-olah kurangnya 
pelanggan selama satu setengah jam pertama adalah sebuah kebohongan, pelanggan mulai 
memenuhi tempat itu. Seolah-olah seseorang menyebarkan rumor tentang dia. 

'Apakah karena pejuang bela diri itu?' 

Sepertinya dia sangat menyukai pedang itu. Meskipun suasana hatinya sedang tidak baik, 
Vulcan sibuk melayani pelanggan dan menjual barang. Barang-barangnya pasti kompetitif 
di pasar. Begitu ada banyak pelanggan untuk melihat item, banyak dari item harga kualitas 
yang dijual. Seorang pelanggan bahkan membeli beberapa bilah. Hanya dalam dua jam, 
Vulcan mengisi ulang item di layar dua kali. Dia mampu menghasilkan keuntungan yang 
cukup bagus. Namun, item grand rate dan item legendaris masih ada. Pasalnya, konsumen 
menganggap selisih harga terlalu besar. 

"Mengapa tombak itu sangat mahal?" "Ini... pandai besi berkata bahwa itu dibuat dengan 
lebih banyak usaha dan perhatian, jadi setidaknya itu harus dijual dengan harga itu, jadi..." 
"Hm... Sepertinya itu adalah barang yang lebih baik, tapi aku tidak berpikir itu sangat 
berharga... Saya akan membeli yang ini sebagai gantinya. " "Iya. Terima kasih." 

'Ugh. Yang itu adalah item harga kualitas, dan yang satu itu adalah item harga besar! Saya 
menjelaskan statistik secara rinci, namun mereka tidak mempercayai saya... Mau 
bagaimana lagi. Ini tidak seperti ada sertifikat keaslian. Tidak akan mudah bagi mereka 
untuk mengetahui tentang atribut khusus kecuali mereka mencobanya pada melawan 
monster sungguhan, jadi ... ' 

Di Babak 1, ada banyak Pemain yang bisa mengkonfirmasi statistik orang, jadi ini bukan 
masalah. Namun, di Babak 2, Vulcan adalah satu-satunya Pemain. Tidak ada orang yang 
bisa menilai statistik item secara objektif. 

'Ugh. Karena saya menjual barang lainnya, mungkin ini cukup? Saya pikir saya 
menghasilkan cukup uang... Mungkin tidak? Kiba berkata informasi di sini mahal. Juga, saya 
masih memiliki barang yang tidak berguna untuk saya. Saya pikir akan lebih baik menjual 
lebih banyak selagi saya memiliki kesempatan. ' 

Sambil menggaruk kepala dengan jarinya, Vulcan berpikir keras tentang ini. 



'Haruskah saya menjual lebih banyak? Haruskah saya berhenti di sini dan pergi ke Oracle? ' 

Pada saat itu, seseorang, yang juga menjual barang di tempat penjual di sebelah Vulcan, 
bertanya, 

"Permisi." "Iya?" 

Vulcan berbalik untuk melihat. Ada seekor bayi harimau yang tampak menggemaskan 
sedang menatap Vulcan. Ada titik bercahaya di dahi. Sepertinya dia juga seorang pemula. 

'Sepertinya dia berubah menjadi bentuk ini. Dia terlihat menggemaskan. ' 

Vulcan mengamati kemampuan bayi harimau itu. 

[Dewa-binatang Gao, Raja Macan Agung] [511Lv] 

"Sepertinya kamu melakukan tugas untuk tuanmu juga." "Ya, seperti itu." 

Vulcan merespon dengan baik. Dengan tatapan polos di matanya, Gao berkata, 

"Saya telah menonton dari beberapa waktu yang lalu. Sepertinya kelima item itu pasti 
sangat indah. Barang seperti itu tidak laku di tempat pedagang kaki lima seperti di sini. " 
"Ah, begitukah? Aku tidak mendengar tentang tempat lain di mana aku bisa menjual 
barang, jadi ... " " Hur sakit ... Tuanmu pasti tidak berperasaan. Dia bahkan tidak 
memberitahumu tentang sesuatu yang begitu sederhana. " "Ha ha. Ya, dia. " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Bukan karena mereka tidak berperasaan. 
Informasinya berusia 700 tahun, jadi kurang dalam banyak hal. ' 

Vulcan menunggu Gao melanjutkan. Menjilat lidahnya, Gao mulai menjelaskan. 

"Di sisi belakang pasar vendor, jika Anda pergi ke gedung besar di sana, Anda bisa 
memasukkan barang-barang indah untuk dilelang. Tentu saja, Anda juga dapat membeli 
item. Jika Anda membayar biaya, mereka bahkan memeriksa item tersebut untuk Anda. Jika 
Anda ingin item mendapatkan sertifikasi yang tepat, saya pikir sebaiknya Anda pergi ke 
sana. " "Oh, jadi ada tempat seperti itu... Tentang penguji, apakah dia seseorang yang bisa 
dipercaya?" "Tentu saja. Dia baru saja datang ke Babak 2 sebagai Manajer. Dia memperoleh 
keilahian. " 

Gao mengusap lehernya dan melanjutkan. 

"Ngomong-ngomong, jika kamu tertarik, saya sarankan kamu memeriksa tempat itu. Kalau 
begitu, saya sudah selesai dengan pekerjaan saya di sini, jadi saya akan pergi sekarang. " 

Dengan ekornya yang gemetar perlahan, Gao menjauh ke kejauhan. Dengan ekspresi 
kosong di wajahnya, Vulcan memperhatikan Gao seperti itu untuk beberapa saat. Vulcan 
kemudian menoleh ke arah gedung pelelangan. 



"Yah, aku mungkin bisa mendapatkan harga yang lebih baik daripada di sini, bukan?" 

Vulcan membersihkan kios pedagang kaki lima dan mulai berjalan menuju gedung 
pelelangan. 



Chapter 65 
Level Maks Newbie Bab 65 Kecuali waktu untuk tidur dan makan, Parukuru telah hidup di 
tengah pertempuran. Sudah lama sekali sejak dia kembali ke Espo City. Kepulangannya 
karena kapak raksasa kesayangannya rusak parah. 

Parukuru si prajurit mengamuk memikirkan pertempuran sengit dari dua hari lalu. 

Memerangi Hydra adalah tantangan terbesar dalam hidupnya. 

Selama tiga hari berturut-turut pertempuran berdarah sepanjang siang dan malam, pada 
akhirnya, dengan Pencerahan, Parukuru berhasil memotong kesembilan kepalanya. 
Namun, ledakan asam dari monster itu membuat kapaknya kehilangan fungsinya. 

Dengan sedikit harapan, dia pergi menemui kurcaci yang merupakan rekannya. Namun, 
bahkan kurcaci mengatakan tidak mungkin memperbaiki kapak. 

"Pada akhirnya, pergi ke Kota Espo adalah satu-satunya cara." 

Toko pandai besi di Kota Espo dikelola oleh Parkers, dewa pandai besi itu sendiri. 

Berpikir bahwa Parker, dengan keahlian ketuhanannya yang melampaui manusia, dapat 
mengembalikan senjata kesayangannya kembali ke kejayaannya, Parukuru kembali ke 
kota. 

Namun... 

"Apa? Toko tutup? " 

"Betul sekali. Parkers, dewa pandai besi dan juga saudara dari Mumnus Agung, sudah tidak 
menjalankan toko sejak lima tahun lalu. " 

"Huh... Bagaimana ini bisa... Bisakah kamu memberitahuku kenapa?" 

"Dia tidak memberi tahu kami secara tepat mengapa... Saya pikir ada masalah di dunia yang 
dia jaga. Dia saat ini berada di dimensi yang lebih rendah. " 

Terkejut, Parukuru bertanya balik, 

"Apa, dia di dimensi bawah?" 

"Ya... Sepertinya kamu sudah cukup lama tidak berada di Kota Espo?" 

"Selama sekitar 20 tahun... Jadi, apakah dia mengatakan sesuatu tentang kapan dia akan 
kembali?" 



Setelah mendengar apa yang dikatakan Parukuru, murid itu berkata dengan wajah 
menyesal, Dia bilang dia akan pergi setidaknya selama 10 tahun. 

"Ini tidak mungkin..." 

Parukuru menatap murid itu dengan tatapan putus asa. 

Bertanya-tanya apakah murid toko bisa memperbaiki kapak, dia menunjukkan kapak 
kepada mereka, tetapi mereka semua menggelengkan kepala. 

Parukuru meninggalkan toko dengan tangan kosong. 

Dia mendesah dalam. 

"Huuuu." 

Dia membuka tas ekspansi dimensionalnya dan mengeluarkan kapak cadangannya. 

Dia tidak menyukai salah satu dari mereka. 

Jika dia melawan monster raksasa seperti Hydra dengan semua ini, rasanya dia akan 
bertarung dengan tangan kosong sebelum dia memotong kepala keempatnya. 

'Pepatah lama tentang tuan yang tidak pilih-pilih tentang alat? Benar-benar omong kosong. 
' 

Itu tidak seperti menggunakan senjata superior akan meningkatkan kemampuan seseorang 
dengan selisih besar. 

Namun, ada begitu banyak yang meninggal setelah menggunakan senjata yang pas dan 
tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. 

Jadi, bagi seorang pengamuk seperti Parukuru, senjata yang bagus adalah seperti nyawa itu 
sendiri. 

Dia mengambil langkah berat dan menyeret dirinya ke gedung pelelangan. 

Dia tidak peduli dengan keberadaan pedagang kaki lima itu. 

Dia tahu bahwa senjata di sana hanya akan setara dengan kapak cadangannya. 

'Ugh, meski begitu, kurasa pelelangan juga tidak akan memiliki item yang aku butuhkan.' 

Senjata yang indah tidak banyak tersedia, dan senjata yang lebih indah bahkan lebih 
langka. Itu sudah jelas. 

Parukuru tidak akan menderita karena ini sejak awal jika ada banyak senjata yang 
memenuhi standarnya. 



Parukuru memasuki pintu gedung pelelangan sambil berdoa kepada Dewa Powell. 

'Tolong, biarlah ada kapak yang berkualitas!' 

Mungkin itu sebagai jawaban atas doanya. 

Begitu dia menoleh, dia melihat kapak mengalir dengan cat warna merah. 

Seperti pria yang terpesona, Parukuru berjalan ke depannya. 

'Ini bagus. Itu tidak buruk.' 

Parukuru merasakannya begitu dia melihat kapak itu. 

Tepinya yang tajam, bobotnya yang berat. 

Itu memiliki aura kekerasan yang mengatakan itu akan membelah segalanya menjadi dua. 

Itu adalah kapak yang dibuat untuk orang yang mengamuk seperti dirinya. 

Pandangan Parukuru dengan cepat beralih ke bawah. 

Itu untuk melihat spesifikasi senjata secara detail. 

[Item yang diperiksa: Crimson Executioner] 

Di luar level pandai besi terkenal, item ini berspekulasi dibuat oleh tangan seorang master. 

Setelah pemeriksaan, ditemukan bahwa kapak tersebut mencerahkan tubuh pengguna, 
memungkinkan serangan terus menerus yang lebih cepat. Juga, kekuatan kapaknya 
meningkat karena ternoda darah. 

Peringkat komprehensif: B 

* Perhatian -- Ini menyebabkan pengguna berada dalam mode berserker. Jika Anda yakin 
Anda belum berada di ketinggian untuk menangani ini, kami menyarankan Anda untuk 
tidak menggunakan senjata ini (Kemungkinan besar Anda tidak akan dapat mengeluarkan 
potensi penuh dari senjata tersebut.). 

'Peringkat B ... Ini bahkan lebih baik daripada kapak yang selama ini aku gunakan!' 

Kapak yang dia gunakan memiliki peringkat C +. Meski terlihat rendah, itu karena 
pengujinya adalah dewa, bukan manusia. Itu adalah senjata yang cukup bagus untuk 
standar manusia. 

Namun, senjata di depannya ini menembus standar tinggi itu dan mendapat peringkat B. 

'Juga, atributnya dibuat untukku!' 



Parukuru dengan cepat melihat tanggal akhir lelang dan harga penawaran. 

Itu seperti yang diharapkan. Karena itu kapak langka dengan kualitas unggul, tawarannya 
cukup tinggi. 

"Tapi aku harus punya kapak ini." 

Parukuru, dengan bangga, memasukkan penawarannya. 

Dia memasukkan nilai yang melebihi dua kali tawaran tertinggi. 

Uang tidak berguna baginya, jadi dia hanya membiarkannya menumpuk sampai sekarang. 
Dia menginvestasikan semua uang itu di sini. 

Namun, dia sama sekali tidak menganggap itu sia-sia. 

Hanya memikirkan tentang memegang kapak itu dan mengiris monster dengannya 
membuat darahnya mengalir dengan cepat. 

Parukuru, yang sedang membiarkan sayap imajinasinya menjadi liar, mendengar orang-
orang bergumam di dekatnya. 

Dia berbalik untuk melihat, dan ada banyak orang di gedung pelelangan. 

'Apa ini? Apakah ada lebih banyak item yang berguna di sini? ' 

Dengan rasa ingin tahunya yang meningkat, dia melewati orang-orang untuk melihat. 

Setelah memeriksa beberapa item lagi, dia bisa melihat mengapa ada begitu banyak orang 
di sini. 

'Ada item peringkat B. Mengejutkan... ' 

Hal seperti ini terjadi sesekali. 

Pandai besi terkenal terkadang menciptakan banyak senjata setelah mendapat inspirasi 
tiba-tiba dan menempatkannya di pelelangan. 

Kesempatan seperti itu jarang terjadi, begitu banyak orang datang ke pelelangan setelah 
mendengar desas-desus ketika banyak barang luar biasa terdaftar untuk dilelang. 

Seperti yang lainnya, Parukuru memperhatikan item lainnya. 

Selalu menyenangkan melihat senjata yang dibuat oleh tangan para master yang 
menuangkan material hebat dan fokus seperti dewa. Dia senang berjalan di sekitar gedung 
dan memeriksa semuanya. 

Benda terakhir yang dia lihat adalah busur. 



Ada lebih banyak orang di sana yang menontonnya, jadi Parukuru meningkatkan 
ekspektasinya. 

Matanya dengan cepat beralih ke catatan hasil pemeriksaan. 

'Ada begitu banyak orang di sini. Betapa menakjubkannya busur ini... ' 

Setelah memastikan peringkat tersebut, Purukuru membeku dalam diam. 

Peringkat A. 

Peringkat A sama sekali tidak mungkin dicapai oleh manusia. Hanya talenta terhebat di 
antara para kurcaci yang jarang menghasilkan senjata peringkat A. 

Bahkan Parker, dewa pandai besi, mengakui kualitas item yang menerima peringkat A. 
Artinya tidak ada keraguan bahwa kualitas senjata ini adalah yang terbaik. 

"Sudah lama sekali sejak aku melihat busur peringkat A." 

"Aku tahu. Astaga. Jika saya punya uang, saya akan membelinya... " 

"Kamu tidak punya uang. Cukup puas dengan menontonnya. " 

"Ngomong-ngomong, barang-barang ini... Semuanya dibawa oleh orang yang sama?" 

"Itulah yang saya dengar. Saya pikir dia di sini untuk tugas dari tuannya ... " 

"Dengan hilangnya God Parkers untuk sementara waktu, kami kekurangan peralatan, tapi 
mungkin kami akan dapat istirahat mulai sekarang..." 

Mengabaikan apa yang orang lain katakan, Parukuru tidak bisa mengalihkan 
pandangannya dari haluan. Para High-elf di dekatnya juga tersesat saat melihat busur itu. 

Hanya untuk mendapatkan sejumlah uang untuk membayar informasi tersebut, Vulcan 
mendaftarkan empat item tarif utama dan satu item tarif legendaris. 

Dampak dari barang-barang ini lebih dari yang diperkirakan Vulcan. 

  * 

Dengan barang yang terjual, Vulcan menerima pembayaran dan meninggalkan gedung. 

Dengan tatapan terkejut, Vulcan menghitung uangnya. 

643,000 Aus. 

Itu sangat besar, jauh melebihi apa yang diharapkan Vulcan. 



'Kurasa aku tidak perlu khawatir tentang biaya untuk informasinya ... Tapi, apakah grand 
rate dan item rate legendaris ini langka?' 

Meskipun Vulcan menganggapnya aneh, sebenarnya hal itu terlihat jelas di sini. 

Sejauh ini, Vulcan disponsori oleh Jake dengan peralatan yang telah dikumpulkan Jake 
selama beberapa ratus tahun dan disimpan tanpa digunakan selama itu. Selain itu, dengan 
SISTEM dan hadiah pencarian, Vulcan hanya menggunakan peralatan terbaik. 

Selama ini, Vulcan tidak pernah tahu bagaimana rasanya kekurangan peralatan. Baginya, 
item dengan grand rate atau legendary rate adalah sesuatu yang bisa dia peroleh dengan 
keberuntungan. Namun, bagi orang lain, bukan itu masalahnya. 

Bagi orang lain, secara harfiah, grand rate adalah sesuatu yang langka seperti yang 
ditunjukkan peringkat, dan tingkat legendaris bahkan lebih langka, pada tingkat legendaris. 

Sulit bagi orang lain untuk datang pada barang-barang seperti itu. 

Pengalaman ini membuat Vulcan menyadari kembali bahwa SISTEM memiliki fasilitas yang 
luar biasa. 

'Selain itu, saya satu-satunya Pemain di sini. Jadi... Jika saya mau, saya bisa menjadi kaya 
dengan mudah di sini. ' 

Tentu saja, Vulcan tidak punya keinginan untuk melakukannya. 

Nyaman menjadi kaya. Namun, tujuannya adalah mengalahkan Babak 2 secepat dan 
seaman mungkin. 

Dia tidak tertarik membuang-buang waktu dalam bertani dan menjual barang. 

Namun, ada beberapa yang tidak bisa meninggalkan Vulcan sendirian. 

"Permisi ... Maafkan saya, tapi apakah Anda yang menjual kapak ini di pelelangan?" 

Pria itu tingginya lebih dari 10 kaki. 

Dia adalah pria berotot yang terlihat seperti dia bisa menendang gajah seolah gajah itu 
hanya bola sepak. 

[Parukuru, Berserker dengan darah raksasa bercampur di dalamnya] 

[721Lv] 

"Betul sekali. Apa itu?" 

"Maaf ... Tentang semua item yang Anda daftarkan kali ini ... Saya pernah mendengar bahwa 
master Anda yang membuat semuanya." 



"Ah, itu." 

Vulcan telah berbohong selama ini, jadi dia tidak bisa menghentikannya sekarang. 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Parukuru berkata dengan suara hormat, "Jika tidak 
terlalu merepotkan, apakah tidak apa-apa jika aku bertanya tentang nama tuanmu dan 
tempat kediamannya? Keterampilannya luar biasa... Saya ingin memperkenalkan diri. Juga, 
akan ada saatnya kapak perlu diperbaiki, jadi... Tolong. " 

"Um... maafkan aku. Tuanku tidak suka berurusan dengan orang lain... Tolong mengerti. " 

Pertama-tama, tidak ada master atau pandai besi. Vulcan dengan kasar menanggapi lagi. 

Vulcan khawatir pria itu mungkin bersikeras bertanya tentang di mana pandai besi itu 
berada. Namun, Parukuru pergi tanpa melakukannya. 

"Begitukah... aku mengerti. Tolong beritahu tuanmu bahwa aku akan memikirkan kapak ini 
seolah-olah itu adalah bagian dari diriku. " 

"Ya saya akan." 

'Tidak ada tuan.' 

Vulcan berhasil membuat Parukuru pergi. 

Namun, dia bukanlah akhir dari ini. 

Sekarang, beberapa orang mengerumuni Vulcan dan bertanya tentang tuannya. 

"Maaf, maukah kamu datang ke pelelangan lagi?" 

"Apakah tuanmu seorang kurcaci? Atau High-elf? " 

"Tolong beritahu saya kapan Anda akan datang ke pelelangan lagi. Lain kali, saya pasti akan 
datang setelah mengumpulkan cukup uang! " 

"Uh... Kami tidak memiliki jadwal yang tepat, jadi... Itu saja." 

Vulcan dengan cepat meninggalkan tempat kejadian. 

Sepertinya dia harus memberi tahu mereka tentang nama master imajinernya, bidang 
keahliannya, tempat tinggalnya, dan bahkan menjanjikan lebih banyak perdagangan jika 
dia tinggal di sini lebih lama. 

'Fiuh ... kurasa aku akan memakai topeng saat datang ke pelelangan lain kali.' 

Di jalan sempit tanpa siapa pun di sekitarnya, Vulcan memikirkan apa yang terjadi, dan ada 
satu pria lagi yang mencoba berbicara dengannya. 



'Aku tidak berpikir seseorang akan mengikutiku sampai ke sini.' 

Dengan tatapan tidak tertarik, Vulcan berkata, 

"Maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu apa pun tentang tuanku." 

"Ah, maafkan aku. Sepertinya kamu sering direcoki. " 

"Baiklah kalau begitu..." 

"Tunggu, sebelum kamu pergi, tolong ambil ini." 

Vulcan menerima apa yang diberikan pria itu kepadanya. 

Itu adalah selebaran seukuran telapak tangan. Itu memiliki informasi dan lokasi tentang 
toko umum di Kota Espo. 

"Apa ini?" 

"Ini adalah toko umum yang dikelola oleh tuanku. Ia sangat tertarik dengan senjata-senjata 
unggulan, jadi... Kalau nanti tertarik jual senjata A rate lain, bisakah mampir dulu ke sini? 
Kami akan memberi Anda harga yang pantas untuk itu. " 

'Ah, sekarang aku melihatnya, aku melihat dia adalah orang yang membeli busur tarif 
legendaris. " 

Meskipun dia berada di level rendah, dia membeli busur dengan batas level 750. Vulcan 
mengira itu aneh, tetapi tampaknya itu sebenarnya atas permintaan tuannya. 

'Well, suatu hari nanti, aku akan kehabisan ramuan Filder, jadi mungkin aku harus 
menerimanya sekarang?' 

Selesai dengan pikirannya, Vulcan berkata kepada pria itu, "Saya akan berpikir tentang hal 
ini. Apa nama tokonya? " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Terima kasih. Jika Anda melihat kertasnya, itu 
ditunjukkan di sana. Di sini, di sisi ini. " 

Vulcan melihat kertas itu lagi. 

Dia tidak melihat semuanya dengan hati-hati terakhir kali, jadi dia tidak melihatnya saat 
itu. Kali ini, dia bisa melihat namanya. 

"Forwaru... Toko Umum Forwaru... Kedengarannya tidak asing... ' 

"Ah!" 

Vulcan berteriak dengan keras. 



Sepertinya manajer toko itu adalah seseorang yang dikenal Vulcan. 

'Pak. Nama master Jake adalah... Forwaru, bukan begitu? ' 



Chapter 66 
Max Level Newbie Bab 66 Vulcan bertanya pada pria yang baru saja menyerahkan kertas 
itu padanya, 

"Apakah dia menjalankan bisnis pedagang di Kota Espo?" 

"Betul sekali? Jika Anda tertarik, apakah Anda ingin datang dan melihat-lihat tempat itu? 
Ramuan ketahanan dan mana, ramuan penawar racun, air suci, dan bahkan bebatuan 
misterius yang membantu keberuntungan Anda... Kami memiliki banyak item yang 
berguna. " 

Pria itu secara aktif mengiklankan toko tersebut. Melihat pria itu, wajah Vulcan berubah 
menjadi tatapan aneh. 

Pria itu tampak agak rendah hati mengingat dia pasti seorang ultra-elit di Babak 1. 

'Mungkin tidak. Mungkin dia sedang berlatih di bawah asuhan yang cukup baik sambil 
membuang sedikit harga dirinya. Mungkin tidak buruk. Sekarang setelah saya 
memikirkannya, mereka yang membuang harga diri mereka dan mencari ajaran menjadi 
lebih kuat lebih cepat. ' 

Vulcan memikirkan seorang pria paruh baya tertentu dari Murim yang dia temui ketika dia 
masih pemula. Pria itu dulu sangat bangga dan berkata, 'Saya adalah yang terbaik di 
dimensi bawah!' Levelnya 152 saat itu. 

Setelah memikirkan sejauh ini, pendapat Vulcan tentang pria di depannya, yang secara aktif 
mengiklankan tokonya, sedikit berubah. Vulcan sekarang mengira dia cukup mengesankan. 

"Baiklah. Mari kita periksa dulu. " 

"Ya, silakan ikuti saya." 

Saat mengikuti pria itu, Vulcan memikirkan Fowaru. 

Menurut Jake, Fowaru sangat pemilih dan dingin dalam urusan transaksi, tapi dia jelas pria 
yang baik dalam hal lain. 

Jake adalah salah satu orang yang paling dipercaya oleh Vulcan di Babak 1. 

Meskipun Vulcan bahkan belum bertemu Fowaru, Vulcan mau tidak mau harus memiliki 
opini yang baik tentang Fowaru. 

Sebelum disadarinya, mereka sudah berada di depan sebuah bangunan berlantai dua yang 
terbuat dari kayu. 



Pria itu dengan sopan mengikuti Vulcan dan menjelaskan barang-barang di toko. 

Seperti yang dia jelaskan dengan bangga sebelumnya, ada banyak item berguna di sini. 

Vulcan menggunakan SYSTEM untuk memeriksa ramuan di sini. Meski tidak sebagus yang 
dibuat oleh Filder, ramuannya terbilang efektif. Vulcan bahkan berpikir bahwa dia harus 
datang ke sini dan membelinya ketika dia kehabisan ramuan yang dibuat oleh Filder. 

Namun, Vulcan datang ke sini untuk alasan yang berbeda hari ini. 

Pria itu hendak menjelaskan kepada Vulcan tentang obat khusus, tapi Vulcan melontarkan 
pertanyaan padanya. 

"Permisi." 

"Ya, silakan." 

"Sebenarnya saya datang ke sini karena saya tahu siapa pemilik toko ini. Saya melihat ke 
sekeliling toko di kedua lantai, tapi saya tidak melihatnya di mana pun. " 

"Ah, apakah kamu tahu tuanku, Fowaru? Tapi kamu seorang pemula... Ah! Anda berasal 
dari Kota Beloong. " 

Pria itu berkata seolah dia mengerti. Vulcan mengangguk. 

"Iya. Saya telah mendengar tentang dia dari Babak 1... Jadi, saya ingin bertemu dengannya. 
Itu sebabnya saya datang ke sini. Bisakah saya menemuinya? " 

"Um... maafkan aku. Dia sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, jadi itu akan sulit. 
" 

"Ah... Akankah ini memakan waktu lama?" 

"Sekitar dua bulan..." 

Vulcan sangat kecewa mendengarnya. 

Vulcan penasaran dengan Fowaru, yang seharusnya menjadi master Jake. Juga, ini akan 
menunda kesempatan Vulcan untuk menjalin hubungan baik dengan Fowaru. 

'Akan sangat membantu jika saya bisa mendapatkan dukungan dari pedagang seperti saya 
mendapat dukungan Jake di Babak 1.' 

Namun, Vulcan tidak bisa hanya menunggu di sini selama dua bulan. 

Itu tidak seperti peralatan yang Vulcan gunakan saat ini benar-benar kurang berkualitas. 
Juga, Vulcan masih memiliki banyak ramuan. 



Selain itu, Vulcan tidak tahan gagasan membiarkan waktunya terbuang percuma ketika dia 
masih memiliki berkah pelindung. 

"Itu sangat buruk. Saya pasti akan datang lain kali. Bisakah Anda memberi tahu dia bahwa 
seseorang yang merupakan teman Jake datang? " 

"Tentu saja. Aku pasti akan memberitahunya. Juga, tentang apa yang saya katakan 
sebelumnya ... Jika Anda mendapatkan peralatan yang bagus, silakan datang ke toko 
sebelum pergi ke pelelangan ... Tuan Fowaru akan memberi Anda harga yang tidak akan 
mengecewakan Anda. " 

Vulcan mengangguk dan meninggalkan toko umum Fowaru. 

Dia kemudian menuju ke 'Oracle.' 

'Tidak peduli seberapa mahal informasi itu, saya mungkin tidak perlu khawatir tidak 
memiliki cukup uang, bukan? Sebenarnya, haruskah saya khawatir tentang apakah mereka 
memiliki informasi tentang Chimera atau tidak? ' 

Vulcan memikirkan tentang guild informasi yang dia lihat di Benua Rubel. 

Sebagian besar penyalur informasi adalah preman kelas bawah yang seperti pencuri atau 
pencopet. Semua organisasi itu adalah kelompok berkualitas rendah. 

Bukan itu saja. Ada banyak orang yang bahkan tidak bisa dipercaya atau ahli dalam 
mengumpulkan informasi. Vulcan sudah mendapat kesan buruk tentang apa yang disebut 
'organisasi informasi'. 

'Jika mereka tidak memberi saya sesuatu yang bernilai uang, maka balas dendam ... 
bukanlah pilihan saat ini dengan kekuatan saya. Bagaimanapun, saya berharap mereka 
memiliki informasi yang berguna. ' 

Vulcan, dengan mata penuh curiga, memeriksa gedung Oracle lalu masuk. 

  * 

"Saya pikir saya harus sering datang ke sini." 

Vulcan meninggalkan gedung dengan ekspresi puas di wajahnya. 

Vulcan memiliki kertas yang terlipat rapi di tangannya. Makalah tersebut berisi informasi 
tentang Chimera. 

'Mereka memberi saya informasi hanya dalam 10 menit setelah saya bertanya. Bagaimana 
mereka bisa begitu cepat? ' 



Seolah-olah seluruh proses menertawakan kekhawatiran Vulcan sampai sekarang, 
karyawan Oracle memberikan informasi kepada Vulcan segera setelah Vulcan bertanya, 
dan kemudian orang itu menerima uang untuk itu. Vulcan kehilangan kata-kata. 

Rasanya seperti mencari informasi di komputer akan memakan waktu lebih lama dari ini. 

Itu benar-benar membuat Vulcan sedikit merayap. 

'Yah, meski begitu, itu menghabiskan banyak uang ...' 

Tetap saja, Vulcan bisa menanggung biayanya. 

Juga, dia yakin bisa menghasilkan uang hujan menggunakan kekuatan SISTEM kapan saja, 
jadi dia tidak peduli dengan biayanya. 

Melewati area pasar yang ramai, Vulcan sampai di tempat yang tenang dan membaca 
informasi tentang Chimera. 

Dia sudah membacanya sebelumnya, tapi dia mengulanginya lagi. 

'Mereka mulai muncul sekitar 200 tahun lalu. Tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya. 
Jumlah pastinya tidak diketahui, tapi... jumlahnya diperkirakan sekitar 100 atau lebih. 
Belum ada penampakan yang dikonfirmasi dari mereka berada dalam kelompok lebih dari 
lima. Mereka kebanyakan berburu dan menculik makhluk langka. Diperkirakan bahwa ini 
adalah upaya untuk memajukan Chimera lebih jauh. Juga ... Chimera tersebar di mana-
mana, jadi sulit untuk menjauh dari pandangan mereka. Jika kamu tidak percaya diri untuk 
melawannya, bersembunyi di kota ... ' 

Vulcan menutup matanya. 

Seperti itu, Vulcan memiringkan kepalanya ke langit, dan menghela napas dalam-dalam. 

'Aku telah hidup dengan begitu tenang, namun aku selalu terlibat dengan bajingan mirip X 
ini.' 

Ada satu hal yang dianggap Vulcan sebagai hal terpenting ketika dia membuat buku 
panduan untuk Babak 2. 

Itu 'tidak menyebabkan darah buruk.' 

Vulcan yakin dengan kemampuan dan potensinya, jadi dia tidak pernah berpikir dia akan 
kehilangan nyawanya dalam pertempuran sengit melawan monster. 

Satu hal yang dia khawatirkan adalah terlibat dengan seseorang atau suatu organisasi 
bahkan sebelum dia menyadari dan menderita kerugian darinya. 



Selama dia menghindarinya, dia merasa dia bisa mencapai level 1000 dan menyelesaikan 
Act 2 dalam 50 tahun. Vulcan yakin akan hal itu. 

Berpikir tentang bagaimana kelanjutannya di Babak 1, nyawa Vulcan tidak pernah dalam 
bahaya saat dia berburu di Babak 1. 

Jika dia tidak mendapatkan darah buruk dengan Bellon atau Ho-gyoung, Vulcan akan bisa 
menyelesaikan Babak 1 dengan lebih aman. 

'Itu sebabnya... Aku akan benar-benar diam di Babak 2... dan hidup sambil naik level...!' 

Semuanya masih salah. 

Bahkan belum 1 tahun sejak dia datang ke Babak 2, tapi dia sudah menjadi beberapa 
sasaran kotoran untuk berburu. 

Vulcan mengangkat tangannya, melingkarkannya di kepalanya, dan memikirkannya. 

'Apa yang pernah saya lakukan sehingga saya pantas mendapatkan nasib buruk seperti itu? 

... 

Tidak ada apapun. Saya tidak melakukan kesalahan apa pun. ' 

Itu masalahnya. 

Tidak peduli seberapa keras dia memikirkan, tidak ada kesalahan yang dia lakukan. 

Itu tidak adil. Itu membuat Vulcan merasa bersalah. 

'Jika ada kesalahan ... itu akan menjadi fakta bahwa saya adalah seorang Player. Sial. ' 

Menurut informasi, standar Chimera dalam pemilihan sasaran didasarkan pada kelangkaan 
bahannya. 

Makhluk langka dan unik lebih berharga untuk penelitian. 

Menggunakan standar itu, dari sudut pandang pencipta Chimera, Pemain yang berhasil 
mencapai Babak 2 adalah materi yang sebagus Demi-dewa atau Naga. 

Mungkin saja pria ini mengira dia harus menangkap Vulcan setelah melihatnya 
menyelesaikan perburuan dan mengambil sebuah item. 

Bahkan Vulcan mengira tubuh Player penuh dengan misteri. Dia hanya bisa 
membayangkan betapa penasarannya pria ini tentang para Pemain. 

'Sial, bajingan ini. Daripada mencoba mencapai ketinggian baru sambil membantu orang 
lain seperti Dewa-binatang atau Dewa-Demi ... ' 



Terhadap pencipta tak berwajah dari Chimeras, Vulcan mencurahkan kutukan di dalamnya. 
Rasanya seperti Vulcan akan meledak karena marah jika dia tidak melakukannya. 

Tentu saja, itu tidak membuat Vulcan merasa lebih baik. 

Masalah Chimera yang sekarang dihadapi Vulcan terlalu besar untuk sesuatu seperti ini 
untuk membuatnya merasa lebih baik. 

Vulcan menderita seperti itu untuk beberapa saat. Dia kemudian menguasai dan dengan 
cepat meninggalkan Espo City. 

Itu karena dia berpikir bahwa waktu yang dihabiskan untuk menderita adalah 
pemborosan. 

'Menurut informasi, bahkan Chimera terkuat yang diidentifikasi sejauh ini adalah ... sekuat 
Pohon Komandan.' 

Salah satu yang dihadapi Vulcan di kawasan hutan memiliki level 762. 

Tampaknya salah satu unit terkuat. 

Itu ternyata masih menguntungkan Vulcan selama pertemuan itu. Namun, seluruh cobaan 
berat ini pasti tidak baik untuknya. 

Chimera ini sangat kuat. Vulcan tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan mereka bahkan 
dalam kondisi prima. 

Bahkan hanya dua dari mereka akan cukup untuk membuat Vulcan menjadi mangsa 
mereka dan diseret ke laboratorium pencipta. 

'Saya tidak pernah tahu. Mungkin lebih banyak orang akan menagih padaku sekaligus. ' 

Jika pencipta sangat memikirkan nilai seorang Pemain, mungkin saja dia akan membawa 
lebih banyak Chimeras. 

Karena itu, Vulcan tidak berniat menghabiskan waktunya begitu saja. 

Vulcan hanya memiliki waktu sembilan tahun dan enam bulan tersisa di mana dia bisa 
fokus berburu dan naik level tanpa harus khawatir tentang serangan Chimera. 

'Saya harus mencapai ketinggian di mana saya bisa menangani setidaknya tiga Chimera 
sekaligus. Jika aku bahkan tidak sampai di sana, aku mungkin kalah bahkan sebelum 
memiliki kesempatan untuk menggunakan pemanggilan Makhluk Tercerahkan. ' 

Vulcan ditentukan. 



Dia sudah memiliki pikiran yang bertekad untuk memulai untuk menyelamatkan 
keluarganya dan dunia. Dia telah berburu dengan keyakinan itu. Namun, sekarang 
situasinya lebih buruk. 

Rasanya seperti penalti besar ditambahkan ke permainan yang tidak memiliki batas waktu. 

'Terima kasih telah mencambuk saya jadi saya tidak akan malas.' 

Berpikir tentang pencipta yang harus rajin menyebarkan Chimera sekarang, Vulcan 
menggertakkan giginya. 

"Aku akan membayarmu dengan bunga." 

  * 

Menggunakan gunung berapi seperti amukan sebagai bahan bakar, Vulcan dengan cepat 
pindah ke tempat berburu berikutnya. 

Tempat berburu berikutnya adalah 'Makam Orang-orang Terkutuk'. 

Itu adalah tempat berburu dengan undead, mirip dengan 'Cursed Underground Graveyard'. 
Menurut Beruneru, monster dengan level diperkirakan 700 muncul di sini. 

Rencana awal Vulcan adalah pergi ke suatu tempat dengan 600 monster level pertama dan 
datang ke sini setelahnya. 

Namun, Vulcan khawatir, memikirkan itu, 

'Jika aku mengambilnya lambat seperti itu, aku mungkin benar-benar mati setelah berkah 
pelindung berakhir!' 

Karena itu, Vulcan memutuskan untuk mengambil sedikit resiko dan datang ke tempat ini. 

Tentu saja, Vulcan tidak hanya memilih tempat ini tanpa memikirkannya. 

Berkat kekuatan Demi-god, Vulcan memperoleh atribut yang menguntungkan melawan 
undead. 

Menggunakan SISTEM, Vulcan membaca informasi tentang kekuatan Demi-god. 

[Peringkat eksploitasi: Pahlawan] 

Petir -- kelainan Stun ditambahkan. Kerusakan tambahan pada kejahatan (Iblis, Mayat 
Hidup) 

Flame -- Damage dari waktu ke waktu ditambahkan. Kerusakan tambahan pada kejahatan 
(Iblis, Mayat Hidup) 



Swordsmanship -- Kekuatan serangan ditingkatkan. Kerusakan tambahan pada kejahatan 
(Iblis, Mayat Hidup) 

Kekuatan demi-dewa itu suci. Itu menyangkal semua kejahatan. 

Vulcan berpikir bahwa dia bisa menggunakan ini dan menangani beberapa monster 
undead 700 level yang datang padanya sekaligus. 

Namun, ada sesuatu di sini yang tidak dipikirkan Vulcan sama sekali. 

"Dari sini ke sana adalah daerah kita!" 

"Daerahmu pantatku. Dengan keahlian Anda, apakah Anda pikir Anda dapat mencakup 
seluruh area ini? " 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Apa? Kamu kerdil... " 

"Bersenandung. Bersenandung. Jika Anda akan bertarung, silakan pergi ke luar kuburan 
dan ... " 

Siapa kamu! 

'Apa-apaan ini ... Apa-apaan ...' 

Itu seperti pantai di tengah musim panas. 

Vulcan tidak tahu apakah orang-orang datang ke tempat berburu atau jika monster tersapu 
ke tengah orang. Benar-benar kekacauan di sini. Vulcan membuka mulutnya lebar-lebar. 

"Mengapa ada begitu banyak orang di sini..." 

Dengan ekspresi hancur di wajahnya, Vulcan bergumam. 



Chapter 67 
Max Level Newbie Bab 67 Vulcan berpikir tidak masuk akal jika ada banyak orang di sini. 

Tentu saja, itu tidak seperti tempat berburu yang tidak berguna bagi semua orang. 

Ada pendeta yang secara tradisional kuat melawan undead secara default. 

Dengan menghancurkan undead yang jahat, iblis dan lainnya, para pendeta mendapatkan 
kekuatan. Masuk akal bagi para pendeta untuk berada di sini di kuburan orang-orang yang 
terkutuk. 

Namun, hampir tidak ada pendeta di sini. Vulcan dapat menghitungnya dengan jari karena 
jumlahnya sangat sedikit. 

Ada orang dari berbagai macam profesi. 

Ada seorang petarung berotot yang mungkin telah bertarung selama beberapa ratus tahun. 
Ada seorang penyihir agung yang tanpa pandang bulu menembakkan sihir dengan wajah 
tegas. Ada seorang pendekar pedang dengan gaya Murim yang mendemonstrasikan teknik 
pedang yang mencolok. 

Secara harfiah, ada berbagai macam orang yang berkemah di kuburan. 

'Sepertinya ... salah satu hari acara khusus untuk poin pengalaman di game online yang 
terjadi sesekali ...' 

Bingung, Vulcan mengeluarkan buku panduan dari inventarisnya dan membukanya. 

'Apakah aku mengacaukan tempat ini dengan tempat lain dan datang ke tempat berburu 
yang salah?' 

Inilah alasannya. 

Namun, bahkan buku panduan mengatakan tempat berburu ini sebagian besar harus bebas 
dari manusia. 

[Hunting Ground -- Makam Orang-Orang Terkutuk] 

Ini adalah tempat berburu dengan monster undead yang diperkirakan berada di sekitar 
level 700. Tidak seperti tempat berburu undead lainnya, 'Makam Ksatria,' hantu yang 
diperkuat muncul di sini. Ada banyak orang yang pergi ke Makam Ksatria untuk 
mendapatkan senjata dan pelindung para ksatria kematian, jadi tempat itu populer. 
Namun, Makam Orang-orang Terkutuk hampir tidak memiliki siapa pun yang datang, jadi 
ini adalah tempat berburu yang bagus untuk dipertimbangkan. 



'Ini tempat yang tepat. Ugh. Apakah ada yang berubah dalam 700 tahun terakhir? ' 

Vulcan melihat ke tempat berburu lagi. 

Itu adalah area yang cukup luas, tetapi tempat itu dipenuhi dengan orang-orang yang 
memamerkan keahlian mereka sehingga area tersebut tidak terlihat begitu luas lagi. 

Juga, sepertinya membunuh monster bukanlah satu-satunya tujuan mereka. 

Sepertinya mereka sedang mencari sesuatu. 

'751... 773... 741... 804... Mereka semua leveler tinggi. Apa yang mereka lakukan di sini? ' 

Vulcan tidak akan bisa berburu di sini sekarang, tapi Vulcan lebih penasaran tentang apa 
yang terjadi di sini. Dia mulai melihat sekeliling untuk menemukan seseorang yang bisa dia 
tanyakan. 

Sementara Vulcan melakukannya, untungnya, dia menemukan seseorang yang dia kenal. 

"Aku tahu kurang dari 10 orang di Babak 2, tapi sungguh kebetulan." 

Vulcan berjalan cepat mendekati pria itu dan memanggil namanya. 

"Pak. Phantaero! " 

"Uh, uh? Vulcan! Kebetulan, Anda juga di sini untuk... " 

Phantaero sedang melihat ke arah Vulcan seolah-olah dia mencoba untuk mengatakan jika 
Vulcan ada di sini karena dia mendengar sesuatu tentang tempat itu. Vulcan 
menggelengkan kepalanya. 

"Aku di sini hanya untuk naik level. Apa yang terjadi di sini? Apakah biasanya ada banyak 
orang di sini? " 

"Ah, sepertinya kamu tidak ada di sini karena rumor itu. Huh, ya ampun. Saya pikir Anda di 
sini karena keserakahan. Ha ha." 

Phantaero tertawa lega. 

Vulcan membungkam Phantaero dengan tatapannya. Phantaero, setelah melihat kembali ke 
tempat berburu, berkata seolah-olah dia tidak menyukai situasinya. 

"Itu karena Pedang Suci." 

Pedang Suci? 

"Ada rumor yang mengatakan petunjuk tentang Pedang Suci ada di sini. Aku tidak tahu 
darimana informasi itu bocor, tapi... Sepertinya semua orang yang tertarik tahu. Persetan." 



Bingung, Vulcan bertanya lagi. 

"Bukankah Pedang Suci hanya berguna untuk prajurit pemberani? Saya pikir tidak semua 
orang itu adalah pejuang pemberani. " 

"Itulah yang kukatakan! Para preman itu... Ugh. " 

Phantaero melanjutkan setelah menghela nafas panjang. 

"Tentu saja, dibutuhkan seorang pahlawan pemberani untuk mewujudkan potensi penuh 
Pedang Suci. Namun, bahkan jika orang lain menggunakannya, itu akan tetap menjadi harta 
yang besar, itu akan seperti pedang utama dari semua pedang utama. Kebanyakan orang 
tidak mencoba mendapatkannya karena mereka memahami situasi para pahlawan 
pemberani, tapi... Sepertinya semua yang berkumpul di sini adalah kelompok busuk. Ck. " 

Mendengar apa yang dikatakan Phantaero, bahkan mood Vulcan pun rusak. 

Ofcouse, harta karun yang besar seperti Pedang Suci pasti sesuatu yang akan membuat 
siapa pun tertarik untuk memilikinya. 

Bagi seseorang yang tidak mampu mencapai ketinggian baru karena menghadap dinding, 
pedang dengan kekuatan dewa dapat memberikan terobosan. 

Orang-orang di sini bisa saja mencari kekuatan Pedang Suci setelah beberapa ratus atau 
lebih dari seribu tahun kesulitan. 

Namun, menurut Enam, Pedang Suci dibuat untuk para pejuang pemberani. Itu seperti 
hadiah yang dianugerahkan dari yang terbesar dari semua dewa sehingga pejuang 
pemberani bisa menyelamatkan dunia mereka. 

Alih-alih meminjamkan kekuatan mereka kepada para pejuang pemberani dalam 
menemukan pedang, hanya untuk memenuhi keinginan mereka sendiri, mereka berada di 
depan para pejuang pemberani yang berjuang dengan semua kekuatan mereka untuk 
melindungi miliaran nyawa. 

Tidak peduli bagaimana Vulcan memikirkannya, ini sulit diterima. 

Vulcan juga membawa beban seperti pejuang pemberani. 

Secara alami, Vulcan bisa memahami rasa frustrasi Phantaero, dan Vulcan memandang 
orang-orang di kuburan dengan mata tidak ramah. 

"Mereka benar-benar tandan busuk. Ini adalah masalah di mana miliaran nyawa 
dipertaruhkan. " 

"Ugh, aku yakin mereka semua punya alasan yang membuat mereka putus asa, tapi aku 
tidak bisa menahan untuk marah sebagai pejuang pemberani." 



Phantaero menggeleng ke kiri dan ke kanan. 

Melihatnya, Vulcan dengan hati-hati bertanya. 

"Tetap saja... Kamu tidak bisa menyerah, kan?" 

"Tentu saja tidak. Saya tidak memiliki peluang bagus, tapi... Saya harus mencoba segalanya 
di tengah-tengah semua orang itu. Saya pernah mendengar bahwa Pedang Suci akhirnya 
jatuh ke tangan pejuang pemberani. Artinya, akhirnya akan ada di tangan saya, kan? Ha ha." 

"Aku belum pernah mendengar yang seperti itu sebelumnya." 

Tetap saja, Vulcan tidak mengatakannya dengan lantang. 

Vulcan benar-benar berharap Phantaero akan menemukan Pedang Suci dan 
menyelamatkan dunianya. Jadi, untuk menghiburnya, Vulcan ikut serta. 

"Betul sekali. Pada akhirnya, ia akan pergi dan menemukan pemiliknya. Saat kamu menarik 
Pedang Suci nanti, tolong tunjukkan padaku sebelum kamu kembali ke dimensi yang lebih 
rendah. " 

"Um? Hahahaha! Ya ya. Saya pasti akan melakukannya. Jika saya tidak dapat menemukan di 
mana Anda berada, saya akan menemukan Anda meskipun saya harus bertanya kepada 
Oracle. " 

Itu adalah janji. 

Vulcan tersenyum saat dia menghadapi Phantaero. 

Namun, Vulcan segera menghela nafas dan mengeluh. 

"Ugh. Bagaimanapun, sepertinya saya tidak akan bisa naik level di sini. " 

"Ah, kamu bilang kamu di sini untuk naik level. Kamu luar biasa. Anda memutuskan untuk 
datang ke sini ketika Anda masih memiliki ciri khas seorang pemula... " 

Phantaero memuji Vulcan. Sepertinya dia sedang mengecat wajah Vulcan dengan emas. 
Namun, itu tidak membuat Vulcan merasa lebih baik. 

Itu tidak mengubah fakta bahwa ini akhirnya menjadi pemborosan bagi Vulcan. 

Vulcan dibakar dan dilarikan ke sini. Namun, dalam sekejap, Vulcan disambar seember air 
dingin dan apinya padam. Begitulah rasanya. 

Vulcan menyesal karena dia tidak memikirkan semuanya. Dia menyesal tidak mendapatkan 
informasi tentang tempat berburu saat dia berada di Oracle. Pikiran itu memenuhi 
kepalanya. 



'Saya punya banyak uang. Mengapa saya tidak memikirkan itu? Informasi yang saya miliki 
berumur 700 tahun. Mereka bisa saja berubah. Ugh. Itu tidak dapat membantu. Haruskah 
saya kembali ke kota dan memperbarui informasi di tempat berburu? ' 

Vulcan dengan hati-hati memikirkan apa yang harus dilakukan. 

Menembus pikiran Vulcan, suara Phantaero bisa terdengar. 

"Jika Anda tidak menginginkan yang lain dan Anda hanya tertarik untuk berburu monster, 
ada tempat lain yang cukup bagus." 

"... Dimanakah itu? Di peta yang saya miliki, tidak ada tempat lain di sekitar... " 

"Apa yang kau bicarakan? Apakah peta itu berumur sekitar 500 tahun? " 

"Um ... Umurnya sekitar 700 tahun." 

Phantaero menganggapnya konyol. Dia berkata, 

"Aku bercanda, tapi karena kamu mengatakan itu, maaf aku bertanya." 

"Ha ha..." 

Vulcan tersenyum canggung. 

Menghadapnya, Phantaero tertawa bersamanya dan kemudian berkata, 

"Pokoknya, jika kamu berlari lurus ke arah itu, ada tempat berburu lain. Level monster 
tidak setinggi di sini, tapi... Tempat itu praktis tanpa orang, jadi kamu mungkin bisa naik 
level di sana tanpa diganggu oleh siapa pun. Bagaimana menurut anda? Apakah kamu 
tertarik?" 

Vulcan tertarik. 

Vulcan berpikir dia harus mempertimbangkan karakteristik tempat itu, tetapi dia 
menyukai kenyataan bahwa hampir tidak ada orang di sana. 

"Tolong beritahu saya tentang tempat itu secara mendetail." 

"Aku akan. Setelah mendengarnya, jika menurut Anda ini bukan tempat yang buruk untuk 
dikunjungi, cobalah pergi ke sana. " 

Phantaero mulai menyusun deskripsi tentang tempat itu secara detail. 

  * 

'Tempat itu lebih baik dari yang aku kira.' 



Ini adalah rating Vulcan tentang tempat yang direkomendasikan Phantaero setelah 
berburu di sini selama seminggu. 

Tempat itu disebut 'Poison Crater Field'. Itu dikatakan telah dibuat sekitar 200 tahun yang 
lalu. 

Monster di sini berada pada sekitar 630 level, jadi mereka tidak jauh berbeda dari kawasan 
hutan. Namun, monster-monster itu keluar dalam jumlah yang jauh lebih banyak di sini, 
jadi Vulcan bisa naik level lebih cepat. 

Selain itu, tidak ada yang bisa didapat dari membunuh monster di sini. Karena itu, Vulcan 
tidak bersaing dengan siapapun untuk memperebutkan monster. 

Tempat berburu itu seperti tempat yang dibuat khusus untuk Vulcan. 

Kururuwakul Kuakruruh 

Dari lebih dari seratus kawah, monster beracun bermunculan tanpa henti. 

Bercampur dengan kotoran dan racun, tubuh setengah transparan mereka tampak 
mengerikan. Meskipun mereka terlihat berlendir dan lambat, mereka sangat cepat. 

Mereka memampatkan tubuh mereka seperti mata air dan melompat seperti mata air 
untuk mendekati Vulcan, jadi gerakan mereka sulit untuk dihadapi. 

Namun, tidak ada satupun monster yang berhasil mendekati Vulcan. 

Pazuzuzukzuzu 

Suara mendesing 

Kiiiiiaaaak 

Vulcan melemparkan beberapa lusin bidang petir per detik. 

Bidang pencahayaan adalah sihir tingkat menengah. Dibandingkan dengan Firefield, itu 
kurang kerusakan. Juga, karena itu bukan tipe kerusakan terus menerus, sihirnya tidak 
efisien. 

Namun, dengan dorongan dari kekuatan Demi-dewa, tidak ada serangan petir lain yang 
bisa mengalahkan yang satu ini. 

Karena sihir petir tak berujung mengisi tanah, monster beracun yang sebagian besar 
terbuat dari air terus-menerus dibuat pingsan. 

Juga, Vulcan menuangkan Hell's Flame Lightning dan Firefield di atas mereka saat mereka 
tertegun. 



[Poin pengalaman naik.] 

[Poin pengalaman naik.] 

[Poin pengalaman naik.] 

Mendengarkan monster yang sekarat dan pemberitahuan SYSTEM, Vulcan tersenyum 
gembira. 

Seolah-olah mereka tidak menyukai Vulcan seperti itu, monster beracun itu memuntahkan 
gas beracun dalam kematian mereka. Namun, itu tidak berhasil melawan Vulcan. 

Begitu gas beracun mencapai tubuh Vulcan, itu dinetralkan oleh cahaya biru. Menonton ini, 
pikir Vulcan, 'Nafas Naga Biru ... Ini jauh lebih berguna daripada yang kuduga.' 

Itu adalah energi agung dan misterius yang diberikan pada Vulcan oleh Naga Biru. 

Vulcan mengira itu hanya meningkatkan statistiknya. Namun, dari pengalaman ini, dia 
menyadari itu juga secara signifikan meningkatkan ketahanan terhadap berbagai status 
abnormal. 

'Jika bukan karena dorongan ini ... Aku akan pergi mencari tempat berburu lain atau 
membayar banyak uang untuk membeli ramuan penawar yang mahal.' 

Vulcan merasa sangat beruntung karena bisa menjalin hubungan kerja yang baik dengan 
Naga Biru. 

Vulcan mengintip inventaris dan memeriksa kelereng vitalitas. 

Ada lebih banyak dari mereka sekarang, dan itu membuat Vulcan merasa percaya diri. 

"Untuk para Pemain, pada akhirnya, ini semua tentang berburu. Hanya berburu. " 

Vulcan bergumam seolah sedang mengucapkan mantra. Ke arahnya, monster beracun 
mulai mengerumuninya dari sekitarnya. 

Dengan gembira, Vulcan mulai merapal sihir. 

"Berkumpul dengan cepat. Sulit bagiku untuk menunggu. " 

Seperti seorang petani yang memotong tanaman padi, Vulcan tanpa henti memanen 
monster. 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

Suara pemberitahuan yang menyenangkan bergema di telinga Vulcan. 



  * 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Demi-God Vulcan] 

[600Lv (+30)] 

"Fiuh ... Kurasa sudah waktunya aku meninggalkan tempat ini." 

Dengan jadwal yang padat, Vulcan sudah berburu di sini selama setahun. Melalui itu, 
Vulcan mencapai level 600. 

Yang mengejutkan Vulcan, tidak ada satu penduduk pun yang mengunjungi Lapangan 
Kawah Racun. 

Karena itu, Vulcan dapat naik level secara efisien tanpa diganggu oleh siapapun. Namun, 
sudah waktunya dia meninggalkan tempat ini. 

'Saya telah banyak mengeksploitasi tempat ini ... Ini saatnya saya benar-benar pergi ke 
tempat berburu tingkat 700.' 

Vulcan telah mengunjungi kamp-kamp penduduk di dekatnya untuk sesekali beristirahat 
dan memeriksanya. Dia mendengar bahwa popularitas Makam Orang-orang Terkutuk telah 
mati. 

Vulcan berpikir dia harus naik level menjadi 650 di sana dan kembali ke Espo City. 

'Tapi ... Ada sesuatu yang harus aku periksa sebelum itu.' 

Vulcan sangat senang berburu selama ini, jadi dia tidak menyadarinya. Dia memperhatikan 
ini seminggu yang lalu. 

Dia menyadari bahwa tidak ada monster yang keluar dari salah satu kawah. 

Jika seseorang mengamati kawah dengan hati-hati sejak awal, hanya perlu satu jam untuk 
menyadari hal ini. Namun, Vulcan berada di tengah-tengah beberapa ratus monster yang 
mengerumuninya untuk membunuhnya, jadi dia baru menyadari ini baru-baru ini. 

Vulcan, dengan wajah penuh antisipasi, memandangi kawah yang rusak. 

Itu masih belum menghasilkan monster apa pun. 

'Ini ... memiliki kemungkinan besar untuk menjadi tempat pencarian tersembunyi. Tidak, 
saya yakin! ' 



Vulcan membuat dugaan, tapi dia hampir yakin. Dia memasukkan tubuhnya ke dalam 
kawah beracun. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia tidak ragu-ragu. 

Jika tempat itu adalah pencarian tersembunyi, pintu masuknya jelas akan menjadi tempat 
yang aman. Juga, jika ada monster yang tiba-tiba melompat keluar, Vulcan yakin bisa 
menanganinya. 

Berharap tempat itu akan menjadi area pencarian tersembunyi, Vulcan perlahan 
melangkah lebih jauh ke dalam kawah. 

Bagian dalamnya lebih dalam dari yang dia kira. 

Itu seperti sebuah gua. Koridor panjang berlanjut seperti pintu masuk ke penjara bawah 
tanah. Berjalan di sepanjang jalan setapak, Vulcan menjadi lebih yakin akan hal itu. 

Dan... Akhirnya, ada eksistensi baru yang menyambut Vulcan. 

Vulcan meringis dan bergumam, 

"... Apa apaan." 



Chapter 68 
Max Level Newbie Bab 68 [Chimera B-092] 

[749Lv] 

Kruwaruwaruwak. 

Kiiiaaaa. 

Keluarga Chimera meraung dengan ganas begitu mereka melihat Vulcan. 

Vulcan secara naluriah mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir dan menyuntikkan mana ke 
burung buas KinaKina. 

Dia akan meminjam kekuatan Naga Biru karena dia menghadapi monster yang akan sulit 
baginya untuk bertarung sendirian. 

Namun, Vulcan segera menyadari bahwa itu tidak diperlukan, jadi dia mengambil mana 
dari KinaKina. 

Setelah itu, dengan pikiran tenang, Vulcan mengamati para bajingan. 

Kuoooaaaa. 

Kakang! 

"Pukul aku sepanjang hari. Ini tidak akan membuatku lelah. Itu hanya akan membuatmu 
kelelahan. " 

Vulcan mengabaikan dua Chimera yang menyerangnya berulang kali. Sebagai gantinya, 
Vulcan memfokuskan mana. 

Whooosh. 

Mengalir di sepanjang lengan kiri Vulcan, nyala api menyala dan mulai menambah lebih 
banyak panas. 

Chimera di depan Vulcan sangat kuat seperti Pohon Komandan. Namun, alih-alih 
pertahanan, atribut mereka difokuskan pada serangan dan kecepatan. 

Dengan serangan sihir yang dihasilkan dengan usaha yang cukup untuk itu, itu mungkin 
untuk menghancurkan mereka dengan satu serangan. 

"Makan ini." 

Kedua Chimera itu memukul Vulcan seperti pandai besi yang memukul baja. 



Ke salah satu Chimeras, Vulcan mengayunkan tinjunya. 

Itu adalah serangan dengan Tinju Ifrit yang dilapisi ke kepalan tangan Vulcan 
menggunakan sepertiga mana. 

Fuwhahak. 

Kigigigigigik. 

'Seperti yang saya pikirkan, ini tidak membuat eksploitasi saya naik. Apakah itu tidak 
dihitung karena saya dibantu oleh berkat pelindung? Itu tidak memberi saya poin 
pengalaman, dan itu juga tidak memberi saya eksploitasi apa pun. Sungguh kotoran yang 
tidak berharga. ' 

Dengan waktu luang, Vulcan bergumam saat dia memfokuskan mana lagi. 

Setelah beberapa saat, Vulcan menyaksikan Chimera lainnya jatuh seperti yang pertama. 
Saat dia melihatnya runtuh, Vulcan berpikir, 

'Mungkinkah tempat ini ... basis operasi untuk pembuat Chimera?' 

Situasi lebih dari menjamin spekulasi seperti itu. 

The Poisonous Crater Field adalah tempat berburu yang tidak ada yang datang selama 
setahun. 

Ada lebih dari seratus kawah di bidang ini. Jika pangkalan itu dibuat secara rahasia di 
antara kawah-kawah, itu tidak akan terekspos ke dunia luar dengan mudah. 

Tidak hanya itu, Chimera yang berjaga sebagai penjaga gerbang memiliki level yang cukup 
tinggi, jadi mereka akan dengan mudah menangani siapa pun yang datang ke Lapangan 
Kawah Beracun. 

"Dia mungkin tidak mengira seseorang dengan berkat pelindung untuk pemula akan 
datang." 

Vulcan menepuk kepalanya dengan jarinya. 

Itu bagus bahwa dia menghancurkan Chimera yang datang padanya sebelumnya. Namun, 
Vulcan belum memutuskan apakah dia harus melangkah lebih jauh atau kabur sekarang. 

Vulcan bahkan tidak bisa menebak apa yang ada di dalamnya. 

Namun, dia tidak memikirkannya lama-lama. 

Vulcan memiliki berkah pelindung. 

Itu memenuhi Vulcan dengan kepercayaan diri yang tak terbatas. 



'Ini tidak seperti ada monster di dalam. Saya memiliki kunci curang yang tak terkalahkan. 
Mengapa saya harus takut pada apa pun? ' 

Vulcan masuk lebih jauh ke kedalaman jalur. 

Dia berjalan dengan percaya diri seperti inspektur yang datang untuk menghukum 
gubernur yang korup. 

Pertama-tama, Vulcan sudah menjadi sasaran pembuat Chimera. 

Pemain lebih jarang dari Demi-dewa. Dengan tubuh Pemain sekarang di ranah Babak 2, 
pembuat Chimera tidak akan hanya duduk diam dan menonton. Sepertinya dia sedang 
menunggu dengan mata terpaku pada Vulcan seperti elang, menunggu berkah pelindung 
berakhir. 

Semua ini berarti pembuat Chimera tidak akan mengatakan 'terima kasih, saya tidak akan 
menargetkan Anda lagi' jika Vulcan pergi dengan tenang. 

'Sekarang kita memiliki darah buruk di antara kita, aku mungkin juga memberinya hadiah 
sebelum pergi dari sini.' 

Setelah memikirkannya, Vulcan menyadari akan lebih baik baginya untuk memberikan 
kerusakan besar pada pembuat Chimera sementara Vulcan masih pemula. 

Vulcan bergerak maju tanpa henti sambil mengambil ramuan mana. 

Tidak masalah apakah ini basis utama pembuat Chimera atau salah satu basis sekundernya. 

Vulcan berniat menghancurkan semua yang ada di dalamnya. 

Waktu berlalu seperti itu. 

Sekitar waktu semua pikiran di dalam kepala Vulcan mulai teratur, sebuah gua bawah 
tanah besar muncul di depan Vulcan. 

"..." 

Dalam diam, Vulcan melihat ke sekeliling tempat itu. 

Ada berbagai macam alat aneh, bagian tubuh yang berbau busuk, dan cairan dari berbagai 
warna. 

Namun, ada sesuatu yang istimewa di tempat itu yang menutupi yang lainnya. 

Ada tabung kaca silinder besar. 

Mereka benar-benar terisi dengan cairan bening tak dikenal, dan di dalamnya, ada monster 
yang tampak menakutkan, jenis dari mimpi buruk siapa pun. 



Memiliki lebih dari empat anggota tubuh di antara sisi normal. 

Beberapa dari mereka tampak seolah-olah seseorang hanya mengumpulkan bagian terkuat 
dari berbagai monster dan memasangkannya seperti merakit mainan. Mereka tampak lebih 
jahat dari iblis dari kedalaman neraka. 

Ada lebih dari 50 tabung ini. 

Vulcan meringis dan menggunakan SISTEM. 

[Chimera Tidak Lengkap D-001] 

[661Lv] 

[Chimera Tidak Lengkap D-002] 

[653Lv] 

... 

[Chimera D-054 Tidak Lengkap] 

[602Lv] 

"... Pabrik Chimera, yah, sesuatu seperti itu?" 

Sepertinya Chimera yang menargetkan Vulcan dibuat di tempat ini. 

Penampilan dan level mereka benar-benar berbeda dari Chimera lengkap yang dia temui. 
Namun, setelah memeriksanya dengan SISTEM, Vulcan mengkonfirmasi bahwa nama 
mereka memiliki format yang mirip. 

Juga, meski mereka terlihat berbeda, ada satu kesamaan. 

Mereka tampak aneh. Mereka tampak seperti barang diambil dari sana-sini dan dijahit 
bersama. Mereka kekurangan koherensi. 

'Tempat ini jelas merupakan pabrik Chimera. Pemiliknya ... tampaknya tidak ada di sini. ' 

Jika dia ada di sini, tidak mungkin dia hanya akan duduk diam. 

Tentu saja, tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia datang ke Vulcan dengan marah. 

Vulcan melihat ke sekeliling bagian dalam gua lagi. 

Dia dengan hati-hati melihat masing-masing dari 54 Chimera yang tidak lengkap dan 
tabung kaca. Seolah dia membuat keputusan, Vulcan mengangguk sekali dan menarik 
Pedang Petir Surgawi. 



Woooong. 

Chizik Chizizizik. 

Aura emas memanjang. 

Kekuatan luar biasa bisa dirasakan dari bilahnya, cukup untuk membuat bahkan 750 
monster bos level merasa takut. 

Energi Pedang Dewa Petir Vulcan memiliki kekuatan penghancur terbesar di antara semua 
teknik serangan tunggal. Dia memfokuskan energi ini ke Pedang Petir Surgawi. 

Chuzuk... Chuzizizik. 

Teknik Pedang Dewa Petir menarik mana Vulcan dan kekuatan Dewa-Demi pada tingkat 
yang menakutkan. 

Ukurannya lebih kecil dari yang digunakan selama pertarungan melawan Pohon 
Komandan. Namun, kekuatan penghancurnya jauh melampaui yang terakhir kali. 

Selama pertempuran melawan Pohon Komandan, Vulcan menggambar teknik dengan 
tergesa-gesa. Kali ini, dia meluangkan waktu untuk menyesuaikan dan memampatkan daya 
dengan hati-hati. 

Wajar jika ada perbedaan. 

Kekuatan teknik itu jauh lebih kuat sekarang. Meskipun itu adalah teknik yang sama, itu 
akan membuat siapa pun merasa hampir menyesal bahkan membandingkan ini dengan 
yang terakhir kali. 

Kekuatan luar biasa membuat gua berguncang. Merasakan kekuatan, Chimera di dalam 
tabung mulai bergerak. 

Mereka secara tidak sadar menanggapi kekuatan besar yang akan dilepaskan kepada 
mereka. 

Kiuuuaaaa. 

Kuuuwrrrrrrraaak. 

Dalam keadaan tidak lengkap mereka, beberapa puluh Chimera mencoba melarikan diri 
dari tabung untuk bertahan hidup. 

Namun, Pedang Dewa Petir Vulcan tidak membiarkannya. 

Cahaya megah itu hampir menyilaukan. 

Itu diayunkan dengan intensitas yang kuat, cukup untuk menyapu semua yang dilewatinya. 



Pachizizizizik! 

Ledakan! Ba Ba Boom! 

Kekuatan yang ditembakkan dari tangan Demi-god Vulcan menghancurkan semua 
Chimeras dalam sekejap. 

  * 

"Brengsek!" 

Pembuat Chimera sedang makan kue dengan santai. Namun, lelaki tua itu berlari ke ruang 
monitor setelah mendengar alarm keras itu. 

Alarm itu bukanlah jenis alarm ketika mangsa yang berguna ditemukan. Kali ini, alarmnya 
adalah jenis yang menandakan ada penyusup. 

'Aku punya dua Chimera peringkat B di sana. Dia tidak mungkin melewati mereka, bukan? ' 

Tempat itu adalah pabrik Chimera baru yang dibuatnya 50 tahun lalu. 

Dengan tujuan menambah racun pada Chimeras yang telah dia ciptakan sejauh ini, dia 
membuat tempat itu secara rahasia, jauh di dalam tempat tersembunyi di Lapangan Kawah 
Beracun. 

Tidak seperti kawah lainnya, yang satu ini tidak memiliki monster yang keluar. Juga, ketika 
dia masuk lebih jauh ke tempat itu, ada gua yang luas di dalamnya, jadi dia merasa terkejut. 

Dia langsung terkesan bahwa ada tempat tersembunyi yang alami dan sempurna, jadi dia 
segera memindahkan materialnya ke sana. 

Mengatakan tempat itu dibuat olehnya tidak akan akurat. Lebih akurat untuk mengatakan 
bahwa dia hanya pindah ke sana. 

Dia lebih menyukai tempat itu daripada markas utamanya sendiri tempat dia mengukir gua 
itu sendiri. 

Tidak ada orang yang datang selama 50 tahun terakhir, jadi pembuat Chimera berpikir 
untuk memindahkan markas utamanya ke sana, namun ... 

'Tempat itu diserang? Bajingan ini pasti sama sekali tidak ada hubungannya ... Siapa ... Itu 
Pemain itu! ' 

Tak lama kemudian, lelaki tua itu melihat Vulcan di dalam gua. Orang tua itu mulai 
menjambak rambutnya. 



'Betulkah. Apa yang dia dapatkan dengan pergi jauh-jauh ke dalam kawah beracun? Apa 
yang dia lakukan di sana? ' 

Orang tua itu bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Vulcan masuk ke sana 
mengetahui apa yang ada di dalamnya. 

Bahkan orang lain di Babak 2 yang memiliki sejarah panjang darah buruk dengan pembuat 
Chimera belum menemukan tempat ini. 

Dia membayangkan bahwa kemungkinan seorang pemula yang lengkap menemukan 
tempat untuk mengencangkannya mendekati nol. 

'Kuk ... Bagaimanapun, itu bukan bagian yang penting. Si bodoh itu... sepertinya dia 
merencanakan sesuatu... ' 

Sangat prihatin, lelaki tua itu mengawasi Vulcan melalui layar. 

Dia ingin bergegas ke sana sekarang, tapi dia tidak bisa. 

Itu akan membutuhkan waktu untuk sampai ke sana, yang merupakan masalah. Selain itu, 
masalah yang lebih besar adalah tidak ada yang bisa dia lakukan bahkan jika dia pergi ke 
sana. 

'Bahkan jika aku pergi ke sana, bajingan itu adalah seorang pemula dengan berkat 
pelindung ... Sialan, sial!' 

Orang tua itu baru saja berdoa. 

Untuk hanya duduk di sana dan tidak melakukan apa-apa, dia tidak suka melihat semua 
upaya dan sumber daya yang dicurahkan ke tempat itu akan sia-sia. 

"Tolong, anggap saja ada beberapa hal misterius di sana dan pergi dengan tenang." 

Orang tua itu mengharapkan itu. Merasa putus asa, dia berdoa kepada setiap dewa yang dia 
kenal, dan kemudian dia berdoa lagi. 

Namun, itu tidak berjalan sesuai harapannya. 

Uuuuung. 

Ada Vulcan mengarahkan pedang petir raksasanya yang telah ditarik sepenuhnya ke arah 
tabung kaca. 

Melihat Vulcan dalam posisi berdiri, lelaki tua itu berteriak keras seolah-olah Vulcan ada di 
sampingnya. 

"Tidak, kamu bajingan!" 



Ledakan! Ba Ba Boom! 

Chizik.... Chizik. 

"..." 

Jelas, suaranya tidak mencapai Vulcan. Bersamaan dengan suara ledakan yang merusak, 
visual ke gua bawah tanah terputus. 

Sebelum umpan video terputus, lelaki tua itu melihat sekilas sisa-sisa Chimeras yang tidak 
lengkap. 

Berpikir tentang apa yang dilihatnya, lelaki tua itu jatuh ke tanah tanpa kekuatan apa pun. 

'Ugh, sial... Sangat sulit untuk membuat semua itu...' 

Orang tua itu tiba-tiba kehilangan sebagian besar pasukannya. Dia perlahan bergumam. 

"Berkat pelindung... Bukankah ini terlalu tidak adil?" 

Dia baik-baik saja dengan berkah yang mencegah orang menyakiti satu sama lain. 

Tanpanya, pemula yang tak terhitung jumlahnya di Babak 2 akan mati sebelum memiliki 
waktu untuk beradaptasi dengan tempat itu. 

Namun, dia merasa ini keterlaluan. Vulcan baru saja menghancurkan propertinya sesuka 
hati. Namun, pembuat Chimera tidak bisa membalas dendam atas kerusakan tersebut. 

'Rumithus, si bodoh itu ... Dia begitu ceroboh ...' 

Orang tua itu mengutuk pada Rumithus di dalam karena memberikan berkah pelindung 
kepada para pemula. 

Tampaknya lelaki tua itu sama sekali mengabaikan fakta bahwa dia mati-matian berdoa 
kepada dewa beberapa saat yang lalu. 

Sebenarnya, lelaki tua itu menyalahkan Rumithus karena alasan yang salah. 

Tentu saja, seorang pemula bisa menyalahgunakan berkat pelindung, katakan 'nyalakan 
perutku nanti jika kamu bisa' dan hancurkan properti orang lain. 

Namun, tidak ada pemula yang waras yang akan melakukan hal seperti itu. 10 tahun 
kemudian, mereka hanya akan menjadi target makhluk kuat yang jauh melampaui 
kekuatan mereka. Fakta ini sangat jelas. 

Siapapun yang melakukan hal seperti itu pasti gila. 



Tentu saja, lelaki tua itu, yang mengalami kerusakan, tidak akan merasa lebih baik jika 
mengetahui semua ini. 

"Ugh, ugh. Bajingan... bajingan... Aku akan menangkapmu apapun yang terjadi. Saya akan 
mempelajari Anda hingga ke sel-sel individu dari tubuh Anda dan menelitinya ... " 

Orang tua itu memelototi layar yang terputus seolah-olah dia akan membuat lubang 
dengan tatapannya. Pembuat Chimera bersumpah akan membalas dendam. 

Hari itu, darah buruk mereka semakin dalam. 

  * 

Kugugugugu. 

Karena guncangan yang sangat besar, gua itu bergetar seolah-olah akan runtuh. 

Langit-langit mulai membentuk jaring laba-laba seperti retakan. Dindingnya rusak di 
semua tempat karena tidak mampu menahan guncangan dari Pedang Dewa Petir. 

Lantainya juga retak seolah-olah akan segera tenggelam. 

"Mungkin beruntung kerusakan gua itu sendiri hanya sebesar ini." 

Vulcan dengan hati-hati menyesuaikan sehingga kekuatannya tidak akan bocor, tapi tetap 
saja, Vulcan berpikir itu beruntung karena kerusakannya berakhir sebanyak ini setelah 
terkena kekuatan teknik. 

"..." 

Vulcan mengamati goa yang bergetar sejenak dan kemudian membalikkan tubuhnya. 

Sekarang setelah urusannya di sini selesai, yang harus dia lakukan hanyalah meninggalkan 
tempat itu. 

Vulcan, kecewa, memikirkan tentang, 

'Untung aku mengurangi jumlah Chimeras, tapi aku berharap tempat ini akan menjadi 
quest tersembunyi ...' 

Vulcan sekitar 80% yakin bahwa tempat itu adalah pencarian tersembunyi. Sekarang, dia 
akan kembali dengan tangan kosong. Itu membuatnya merasa sangat kecewa. 

"Yah, mau bagaimana lagi." 

Vulcan menghentikan pikirannya yang tidak berguna. 

Itu tidak seperti tempat ini di buku panduan. 



Berdasarkan informasi dari The Six, Vulcan sebenarnya memiliki tempat lain di mana dia 
berspekulasi bahwa itu pasti quest tersembunyi. Dia hanya perlu mencoba di sana. 

Vulcan menggelengkan kepalanya sekitar tiga kali dan menghilangkan kekecewaannya. 
Vulcan menuju ke jalan masuk. 

Kuwarurururu. 

Akhirnya, lantai gua bawah tanah itu runtuh. 

Berpikir itu hal yang baik, Vulcan mengintip senyuman dan dengan cepat meninggalkan 
jalan masuk. 

Jalan masuknya masih bertahan tanpa kerusakan seolah-olah dipegang oleh kekuatan yang 
tidak diketahui. Namun, dia tidak pernah tahu pasti. 

'Jika runtuh, keluar dari sini bisa merepotkan ... Um?' 

Vulcan berhenti tiba-tiba. 

Vulcan, yang sedang berpikir keras untuk sesaat, membalikkan tubuhnya dan menelusuri 
kembali cara dia baru saja datang. 

Itu karena ada sesuatu yang mengganggunya. 

'Mengapa lantainya runtuh?' 

Jika itu adalah gua bawah tanah yang dibuat dengan mengukir tanah, masuk akal jika itu 
menimbulkan retakan, tetapi aneh kalau lantainya akan runtuh. 

Kecuali ada ruang kosong di bawah, itu tidak mungkin. 

Vulcan mulai bersemangat. Menekan kegembiraannya, Vulcan menuju ke gua yang runtuh. 

Dia berpikir mungkin ada sesuatu. Antisipasi itu membuat langkahnya semakin cepat. 

Dia tidak memiliki harapan yang tinggi untuk itu. Dia tidak ingin kecewa dua kali dalam 
sehari. 

'Aku hanya akan melihatnya. Mungkin bukan itu, tapi aku tidak pernah tahu, jadi... ' 

Vulcan memasang wajah yang berpura-pura tidak memiliki keserakahan apa pun. Dengan 
langkah berat, ia berjalan melewati jalan masuk dan sampai di tempat tujuan. 

Saat dia berpikir, ada ruang kosong di bawah gua. 

Itu adalah kawah yang dalam dan lebar, cukup untuk membuat orang berpikir tentang 
jurang neraka. 



Dia dengan hati-hati menelan dan mengirim sihir cahaya besar ke kawah. 

Dan kemudian, ada notifikasi dari SYSTEM. 

Deringkan... 

[Quest Dihasilkan!] 

[Quest Tersembunyi -- Memberantas Master Gang-Shi, monster bos dari Pabrik Gang-Shi 
Kuno.] 

[Kesulitan -- B + (Asgard Standard)] 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only [Hadiah -- Pilih salah satu dari keterampilan 
atau item] 

Menembus Gang-Shi Beracun dan Gang-Shi Darah, keberadaan terkutuk yang diciptakan 
oleh orang-orang kuno menggunakan teknik manufaktur yang luar biasa, dan membasmi 
Master Gang-Shi] 

* Batas jumlah orang yang dapat berpartisipasi dalam pencarian tersembunyi -- Satu orang 

* Batas level ruang bos -- 650Lv (Level yang disarankan, 750 atau lebih tinggi) 

* Tubuh kokoh, gerakan cepat, racun mematikan di cakarnya... Anda bisa kehilangan nyawa 
dalam sekejap jika Anda tidak berhati-hati. Berhati-hatilah. 

[TL: Gang-Shi adalah monster fiksi dari Asia. Ini adalah mayat yang membeku sampai mati, 
namun masih menghantui orang. Karena tubuhnya membeku, maka kokoh, tetapi tidak 
mampu mengartikulasikan banyak persendiannya. Ia bergerak dengan melompat seperti 
pegas tanpa menekuk lututnya. Tentu saja, Gang-Shi versi pengarang mungkin memiliki 
beberapa perbedaan dibandingkan dengan cerita tradisional.] 

"Saya beruntung." 

Vulcan akhirnya mengeluarkan semuanya dengan gembira. 



Chapter 69 
Max Level Newbie Bab 69 'Fiuh ... Jika itu bukan area pencarian tersembunyi lagi, aku akan 
sangat frustrasi.' 

Vulcan tersenyum saat dia melihat jendela notifikasi semi-transparan untuk quest tersebut. 
Ini adalah pencarian tersembunyi pertama sejak Vulcan datang ke Babak 2. Aneh jika 
Vulcan tidak senang tentang itu. Tentu saja, area pencarian tersembunyi tidak selalu bagus 
di setiap aspek. Misalnya, di Kuburan Bawah Tanah Terkutuklah di Babak 1, hadiah dan 
item dari membunuh monster bos semuanya kurang. Namun, dibandingkan dengan 
monster biasa, monster dalam quest tersembunyi layak untuk diantisipasi. Tidak ada satu 
alasan pun bagi Vulcan untuk membenci misi tersembunyi. 

'Juga, tempat ini dibatasi hanya untuk satu orang, jadi tidak mungkin bagi siapa pun untuk 
menghalangi jalanku. Yah, ini tidak seperti siapa pun bisa tersandung di sini, tapi ... ' 

Vulcan melompat dari pintu masuk. 

Tadak... 

Setelah pendaratan ringan, Vulcan melihat sekeliling. Dindingnya terbuat dari batu yang 
komposisinya berbeda dengan dinding di gua bawah tanah. Dindingnya halus dan berkilau 
seperti batu marmer yang dipoles. Namun, itu memiliki warna hitam tidak menyenangkan 
yang masih tersisa. Setelah mengamati lebih dekat, Vulcan melihat ada berbagai gambar 
terukir di dinding. 

'Gambar-gambar pembedahan dan eksperimen manusia ... Itu adalah hal yang tidak 
menyenangkan untuk dilihat.' 

Membuat dugaan berdasarkan penjelasan tentang quest tersebut, sepertinya gambar-
gambar itu menggambarkan proses penelitian dan pembuatan Gang-shis. Vulcan melihat ke 
sekeliling dinding dan mengamati gambar-gambar itu. Melakukannya dengan cepat 
merusak suasana hatinya. Itu karena melihat proses pembuatan Gang-shi membuatnya 
berpikir tentang Chimeras. Vulcan bertanya-tanya apakah pabrik Chimera di zaman kuno 
akan terlihat seperti ini. Gambar-gambar itu membuatnya berpikir begitu. Vulcan dengan 
mantap memelototi dinding yang membuat pria itu terlihat sangat gembira setelah 
membuat Gang-shis. Itu membuat Vulcan berpikir tentang pembuat Chimera yang 
mengejar Vulcan. Pikiran itu membuat Vulcan merasa ngeri. 

Ledakan! 

Dinding dengan gambar terukir pria itu dihancurkan oleh tangan Vulcan. Itu tidak benar-
benar membuat Vulcan merasa lebih baik, tapi Vulcan merasa itu sedikit lebih baik. 

"Lain kali, aku akan menemukan markas utamamu dan melenyapkannya." 



Vulcan bergumam seolah dia mengunyah dan meludahinya. Dia perlahan mendekati pintu. 
Pintunya berwarna hijau seolah-olah dilukis dengan racun. Bahkan ada surat yang tertulis 
di atasnya. 

[Kutukan bagi para bajingan yang mengganggu tatanan dunia, makhluk jahat yang 
memperlakukan kehidupan orang secara sembarangan dan menciptakan kekejian. Mereka 
tidak akan pernah bisa beristirahat. Dalam kekekalan, menderita di tempat ini.] 

'Itu sempurna dengan konsep pencarian. Ini jauh lebih rinci daripada di Babak 1. ' 

Itu tidak terasa seperti monster biasa yang biasa. Rasanya seperti monster kuno yang nyata 
ditangkap dan dipenjara di dalam. 

"Tentu saja, itu tidak masalah bagiku." 

Vulcan membuka pintu, yang mengeluarkan suara berderit. Ada bola cahaya yang tertanam 
di dinding langit-langit dalam interval yang konsisten, dan di bawah cahaya, ada makhluk 
terkutuk yang perlahan menampakkan diri. Vulcan mengangkat Demi-dewa dan kekuatan 
sihirnya. Petir yang mengalir di sepanjang pedangnya menghasilkan suara yang 
menakutkan. 

  * 

Mereka mengenakan pakaian prajurit, kain berwarna hitam dengan pola mewah tersampir, 
dan memiliki manik-manik besar tanpa leher tergantung di leher. Ada jimat tertulis dengan 
darah yang menempel di tubuh mereka, dan mereka memiliki hidung, mata, dan mulut 
yang menjijikkan dan rusak. Namun, Vulcan telah melihat mereka selama sehari sekarang. 
Itu tidak lagi mengganggu Vulcan. 

[Poison Gang-shi Go-gwang] [671Lv] 

[Poison Gang-shi Nam Gung-un] [666Lv] 

Para bajingan itu persis seperti yang dipikirkan Vulcan ketika dia masih kecil. Karena rigor 
mortis, tubuh mereka benar-benar kaku. Mereka tidak bisa membengkokkan 
persendiannya dengan benar. Gerakan mereka kaku seperti sebatang kayu. Namun... 
Mereka sangat cepat, sama sekali mengabaikan kekurangan yang disebutkan di atas, jadi 
Vulcan tidak bisa menganggap entengnya. 

Menepuk! Ledakan! 

Seorang Gang-shi menyerang Vulcan dalam garis lurus. Dia mengelak menggunakan 
langkah naga petir. Gang-shi yang melewati Vulcan bertabrakan dengan dinding dan 
menyebabkan suara keras. Ada pecahan batu dan awan debu naik. Menembus awan debu, 
Gang-shi menyerang Vulcan sekali lagi. Vulcan berpikir, 



'Mereka seperti cheetahmen... Mereka sangat cepat. Juga, mereka jauh lebih kuat dari pada 
cheetamen. Serangan mereka juga berat... ' 

Cheetamen memiliki kelemahan karena tidak bisa menerima banyak pukulan untuk level 
mereka, tetapi para kerdil ini tidak seperti itu. Langkah barusan juga berbeda. Seorang 
cheetaman akan menyesuaikan kecepatannya untuk berjaga-jaga jika dia berlari ke 
dinding. Namun, para kerdil ini membentuk sinergi antara tindakan tanpa otak dan tubuh 
kokoh, ciri khusus dari undead. Serangan mereka kasar, tapi menakutkan. Gang-shis 
mengulangi serangan seperti itu tanpa henti. 

Boom, Boom, Boom, Boom. Boomba booming! 

Tentu saja, Vulcan berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari monster, jadi mereka 
hanya berhasil berlari ke dinding berulang kali. Vulcan telah menghindari Gang-shis 
menggunakan gerakan mirip ritmis dengan suara instrumen pemukulan. Dari pedang di 
tangan kanannya, petir yang tak terbendung keluar. 

Pazuzuzuzuk. 

Itu adalah teknik Pedang Dewa Petir. Itu tidak sekuat terakhir kali di gua bawah tanah, 
yang terasa seperti akan membelah langit dan tanah. Namun, kekuatan yang cukup untuk 
mengiris leher Gang-shi ada pada bilahnya. Dengan mata sedingin es, Vulcan memelototi 
Gang-shi yang beracun. Vulcan memotong lehernya saat itu menyerang dia. Itu seperti 
menghindari peluru meriam yang ditembakkan ke dirinya sendiri dan kemudian 
mengirisnya dengan pisau. Itu sangat sulit. Namun, bagi Vulcan, yang mempertahankan 
konsentrasi puncak, itu tidak terlalu sulit. 

Ledakan. Baboom! 

Kepala Gang-shi yang beracun dipotong. Karena sedang mengisi daya di Vulcan ketika 
kepalanya dipenggal, kepala dan tubuhnya menabrak dinding secara terpisah. Sekali lagi, 
benturan tersebut membentuk retakan jaring laba-laba di dinding. Menargetkan Vulcan 
yang melihat ini, Gang-shi kedua menyerangnya. Namun, itu menemui nasib yang sama 
seperti yang sebelumnya dan akhirnya berguling di lantai. 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Sekaligus, Anda bertarung dan mengalahkan dua lawan 
yang lebih kuat dari Anda!] [Anda mencapai eksploitasi baru.] [Poin eksploitasi Anda naik.] 

'Sekarang bahkan eksploitasi tidak akan naik dengan mudah. Yah, aku telah menghisap 
madu dari tempat ini sampai sekarang, jadi aku tidak boleh mengeluh. ' 

Vulcan melepaskan Pedang Dewa Petir dan mengambil itemnya. Dia memperhatikan 
kelereng vitalitas di antara item dan tersenyum. 

'Aku tidak tahu tentang hal-hal lain, tetapi tampaknya ruang bawah tanah tersembunyi 
pasti memberikan lebih banyak kelereng vitalitas.' 



Itu saja yang membuat tempat ini layak disebut 'tersembunyi'. Juga, karena monster di sini 
dianggap undead, itu sangat cocok untuk Vulcan yang memiliki kekuatan Demi-god. 
Kekuatan Demi-dewa memiliki atribut tambahan untuk memberikan kerusakan ekstra 
pada monster jahat. Karena itu, meskipun Vulcan menghunus Pedang Dewa Petir dengan 
kekuatan sihir yang lebih sedikit, itu masih lebih dari cukup untuk memotong Gang-shis 
yang beracun. Namun, meskipun demikian, mempertahankan Pedang Dewa Petir untuk 
waktu yang lama sangat merugikan Vulcan. Teknik itu lebih kuat daripada yang lain, tetapi 
secara proporsional lebih membebani mana. 

'Aku mengurangi mana hingga jumlah yang dibutuhkan untuk memotong Gang-shis, tapi ... 
Dibandingkan sebelumnya, mana sedang terkuras dengan cepat. Tempat ini lebih sulit dari 
pada ladang kawah racun. ' 

Vulcan pergi untuk menemukan target berikutnya dan mengulangi casting dan melepaskan 
Pedang Dewa Petir. 

Pazuzuzuzuk. Psuuuuuu. 

Untuk mata orang biasa, itu mungkin terlihat seperti Vulcan sedang melakukan casting dan 
melepaskan diri seolah-olah dia melakukannya dengan cepat tanpa waktu persiapan. 
Namun, Vulcan sangat tidak puas. Pedang Dewa Petir bukanlah keterampilan yang secara 
resmi terdaftar sebagai salah satu di SISTEM. Itu adalah teknik kombinasi yang dibentuk 
dari kekuatan Demi-dewa dan pemahaman luar biasa Vulcan tentang petir dan manajemen 
mana. Mentransmisikannya dengan mudah dan nyaman melalui SISTEM tidak 
memungkinkan. Jadi, untuk meningkatkan kecepatan casting, Vulcan tidak punya cara lain 
selain mencapainya melalui peningkatan keterampilan sihirnya seolah-olah dia 
menggunakan sihir dengan cara tradisional. 

'Dengan kecepatan casting slow-poke seperti ini ... Menggunakannya secara instan seperti 
tombol hidup dan mati tidak akan mungkin.' 

Sampai sekarang, Vulcan telah menggunakan teknik seperti itu adalah jurus spesial. Teknik 
itu bukan tentang efisiensi sihir. Itu tentang memaksimalkan kekuatan destruktif. Itu 
terlalu tidak efisien untuk digunakan untuk membunuh monster lalat kecil seperti 
sekarang atau mempertahankannya untuk durasi yang lama. Namun, Vulcan 
menggunakannya berulang kali karena... 

'Jika memungkinkan bagiku untuk mengendalikan Pedang Dewa Petir hingga aku bisa 
mengaktifkannya tepat pada saat benturan ... Mungkin aku akan bisa menggunakannya 
seperti keterampilan biasa tanpa membebani aku terlalu banyak?' 

Secara teoritis, itu mungkin. Pada ketinggian Vulcan saat ini, dia mampu melakukan cast 
dan melepaskan sihir seperti Kekuatan Dewa Petir, Tinju Ifrit dan lainnya, yang berada di 
luar sihir tingkat tinggi seperti Firefield. Namun, Pedang Dewa Petir membutuhkan kontrol 
level yang lebih tinggi. Jumlah mana yang dibutuhkan untuk melemparkannya berada di 
dimensi lain. Jika Kekuatan Dewa Petir adalah sebuah kolam, Tinju Ifrit seperti danau, dan 



Pedang Dewa Petir membutuhkan mana senilai samudra. Kesulitan kontrol meningkat 
secara eksponensial dengan jumlah mana yang dibutuhkan, bahkan Vulcan pun mengalami 
kesulitan. Itu adalah seni yang membutuhkan waktu lama untuk menghargai keterampilan 
terbaik seseorang, bahkan untuk individu yang sangat berbakat. 

"Tetap saja, kupikir itu mungkin berhasil." 

Sihir. Dari semua teknik sihir dalam api dan kilat, tidak ada satu hal pun yang gagal dicapai 
Vulcan setelah berlatih dengan tekad. Di luar Benua Rubel, Vulcan mengalahkan Kota 
Beloong dan bahkan tiba di tanah Babak 2. Dia tidak lagi meragukan bakatnya. 

'Itu tidak akan mungkin untuk mengeluarkan dan melepaskan sihir tanpa penundaan 
seperti SISTEM, tapi ... mari kita coba membuatnya sehingga akan mendekati kecepatan 
itu.' 

Setelah ini menjadi mungkin, Vulcan akan dapat berburu lebih cepat dari kecepatan saat 
ini. Itu akan secara substansial mengurangi waktu yang harus dihabiskan Vulcan 
menunggu setelah meminum ramuan mana untuk mengisi kembali mana. Juga, apa yang 
paling dinantikan Vulcan adalah melawan monster bos. 

'Saat menghadapi lawan yang sulit seperti Pohon Komandan yang pasti akan mengarah 
pada pertempuran yang panjang, bisa melakukan ini akan menjadi dorongan besar dalam 
kekuatan seranganku.' 

Vulcan tersenyum kecil saat dia membayangkan dirinya menembakkan sihir sesuka hati 
sambil mempertahankan Pedang Dewa Petir melalui seluruh pertempuran. Bertekad, 
Vulcan menggunakan pedangnya dan pergi mencari Gang-shis yang lebih beracun. 
Mendapatkan pencerahan mendadak seperti pendeta tinggi bukanlah gaya Vulcan. 
Bajingan yang kejam dan ganas yang akan bergaul dengannya mutlak diperlukan. Vulcan 
memiliki senyuman di wajahnya seolah-olah dia benar-benar bahagia tentang sesuatu. Dia 
berjalan maju. Di area hutan dan ladang kawah beracun, dia telah menembakkan sihir jarak 
jauh seperti mesin. Dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman itu, Vulcan lebih 
menikmati ini. 

  * 

Sebulan berlalu. Vulcan naik empat level, membuat levelnya saat ini menjadi 604. Itu 
sedikit lebih lambat dibandingkan saat berada di kawah beracun. Namun, poin pengalaman 
yang dibutuhkan untuk naik level meningkat seiring dengan level tersebut, jadi Vulcan 
mengira itu mau bagaimana lagi. Ada hal lain yang membuat Vulcan benar-benar tidak 
puas. 

Pazizizizik. 

Iris... Iris... iris... 



Dalam sekejap, kepala dan tubuh Gang-shis yang beracun dipisahkan dan jatuh ke lantai. 
Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. 

"Ini sama sekali tidak berfungsi sebagai pelatihan." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Gang-shis tidak tahu tentang melakukan hal 
lain selain serangan linier. Seolah-olah mereka adalah mesin dengan sistem bodoh yang 
terpasang. Melihat mereka, Vulcan mendesah. Vulcan perlu memaksimalkan sensasi berada 
di tepi dalam pertarungan ketat, dan melalui rasa urgensi sebagai katalis, Vulcan akan 
meningkatkan efisiensi pelatihan. Itu rencananya. Namun, karena para Gang-shis 
menyerangnya dengan pola yang terlalu bisa ditebak, rencananya berada di ambang 
kegagalan. 

"Mereka sama bodohnya dengan batu bata." 

Vulcan mencoba menendang kepala yang jatuh, tetapi sebelum kakinya bisa mencapai 
kepala, mayat itu menghilang melalui SISTEM. Setelah kehilangan kepala dengan 
tendangannya, Vulcan menghela nafas. Secara obyektif, para Gang-shis tidak begitu lemah 
sehingga pertempuran itu hanya sepihak. Tentu saja, pergerakan sederhana mereka 
merupakan kelemahan besar, tetapi mereka memiliki kecepatan yang luar biasa, tenaga 
yang besar, dan ketangguhan, yang cukup untuk menutupi kekurangan tersebut. Namun, 
mereka tidak cukup untuk mengalahkan kecepatan Vulcan, yang merupakan salah satu 
kelebihannya. Kekuatan pertahanan mereka juga tidak cukup untuk menahan kekuatan 
yang luar biasa dari Pedang Dewa Petir. Selain itu, racun mereka, yang bisa menjadi hal 
yang paling rumit untuk ditangani, tidak berbahaya karena Nafas Naga Biru. Mau 
bagaimana lagi kalau hal-hal ini membuat pertempuran tidak sekuat yang dibutuhkan 
Vulcan. Vulcan berdiri di sana sejenak dan memikirkan masalah ini. Seolah dia 
memutuskan untuk melakukan sesuatu, dia mengangguk sekali. Menggunakan Kekuatan 
Dewa Petir dan bentuk roh petir, dia dengan cepat melewati daerah Gang-shi yang beracun. 
Dia berhenti di depan gerbang besi yang benar-benar merah seolah-olah itu berlumuran 
darah. 

"Aku akan datang ke sini nanti, tapi ..." 

Vulcan telah membuka pintu ini dan memasuki tempat ini lima hari yang lalu. Meski begitu, 
pelatihannya tidak berjalan baik dengan melawan Gang-shis yang beracun. Saat itu, dia 
pikir akan lebih baik untuk melawan darah Gang-shis yang memiliki level lebih tinggi. 
Namun, setelah melihat darah Gang-shis dengan penanda level yang bertuliskan 720 
sedang berkeliaran dalam kelompok dua atau tiga, Vulcan menutup pintu. Dia pikir dia 
harus datang ke sini setelah terbiasa mengendalikan Pedang Dewa Petir sedikit lebih baik. 
Namun, setelah menghabiskan lima hari lagi di daerah Gang-shi yang beracun, tubuhnya 
gatal untuk melakukan hal lain yang Vulcan tidak tahan lagi. Dia ingin mengatakan tidak 
untuk melakukan lebih banyak pekerjaan kasar yang tidak menyenangkan. 

'Saya tidak tahu. Saya yakin itu akan berhasil entah bagaimana. Jika saya terus 
mempertahankan Pedang Dewa Petir, itu pasti cukup untuk menangani dua atau tiga dari 



itu. Ini akan sulit untuk berburu terus menerus, tapi ... Itu akan mungkin setelah saya 
menyempurnakan kontrol sehingga saya dapat menggunakan dan melepaskan skill dengan 
cepat. ' 

"Tuan Beruneru, seperti biasa, saya akan melanjutkan ini dengan mempercayai ajaran 
Anda." 

Dia sedang memikirkan lelaki tua dengan kepribadian busuk yang tahu sebelum siapapun 
bahwa Vulcan menjadi lebih kuat dari menghadapi kesulitan. Namun, Beruneru juga 
seorang guru hebat yang dipercaya Vulcan, nomor dua setelah Filder. Vulcan perlahan 
membuka pintu tidak menyenangkan yang terlihat seperti darah akan keluar dari 
menyentuhnya. Itu adalah awal dari ronde kedua 



Chapter 70 
Max Level Newbie Bab 70 50. 

Perbedaan level antara Gang-shis yang beracun dan berdarah hanya 50. 

Namun, perbedaan besar yang tidak dapat disebut sebagai 'hanya' ada di antara kedua 
jenis tersebut. 

Selain atribut dasar yang dimiliki Gang-shis beracun, seperti kekuatan serangan, kekuatan 
pertahanan, dan kecepatan, pola perilaku mereka yang sederhana telah diperbaiki. 

Blood Gang-shis bergerak seperti pejuang bela diri kaliber tinggi yang hidup, menunjukkan 
gerakan yang tepat namun aneh. Menonton mereka membuat Vulcan tidak bisa menahan 
diri tetapi terkejut. 

'Serius, apakah orang-orang ini benar-benar Gang-shis? Mengapa gerakan mereka begitu 
lancar? ' 

Darah Gang-shis dibuat dengan menenggelamkan mayat prajurit ultra-zenith dalam bahan 
kimia dan cairan darah yang dirawat secara khusus dan kemudian menyuntikkannya 
dengan kekuatan sihir kuno. 

Jumlah usaha dan biaya saja berbeda dari proses pembuatan Gang-shis yang beracun. 

Kembali ke masa lampau, ini adalah keberadaan menakutkan yang bahkan makhluk 
tercerahkan tingkat rendah menghindar untuk menghadapinya. 

Vulcan tidak mungkin mengetahui hal ini, karena itu dia hanya mengutuk pada kesulitan 
yang meningkat secara substansial. 

Tsuwwwaaaeeec. 

Baboom! 

Tinju Blood Gang-shi merobek udara dan menyerang Vulcan. 

Itu sangat cepat sehingga membuat Vulcan bertanya-tanya apakah tinju itu datang padanya 
dengan melengkungkan ruang. 

Namun, kecepatan Vulcan dalam mengoperasikan Pedang Dewa Petir sedikit lebih cepat. 

Alih-alih menghindari tinju, dia hanya memotong lengannya untuk mengatasi bahaya. 
Namun, itu bukanlah akhir. 

Itu menunjukkan gerakan yang sama sekali tidak mungkin bagi manusia yang hidup. 



'Kecil ini ...' 

Saat mengayunkan kepalan atau menendang, manusia biasa membutuhkan otot-otot di 
bagian tubuh lain untuk bergerak, jadi dimungkinkan untuk mengetahui selangkah lebih 
maju dan bersiap. 

Namun, darah Gang-shis, meski bergerak seperti manusia nyata, sesekali menyerang 
menggunakan gerakan seperti boneka marionette yang tidak memiliki gerakan pendahulu, 
membuat panik Vulcan. 

Vulcan merapal sihir dengan tergesa-gesa. 

Tiga api neraka dihasilkan di depan Vulcan dan memblokir jalur serangan darah Gang-shi. 

Boboboom! 

Api neraka memiliki kekuatan penghancur yang cukup untuk melenyapkan kota di dimensi 
yang lebih rendah. Namun, itu tidak cukup untuk menghentikan tendangan darah Gang-shi. 

Tetap saja, api neraka berhasil mengurangi kekuatannya. 

Menggunakan kesempatan sempit ini, Vulcan menggunakan langkah naga petir untuk 
menghindar dan mencoba menyerang pada saat yang bersamaan. Namun, Vulcan 
merasakan darah Gang-shi lain di belakangnya. 

Vulcan mendecakkan lidahnya dan menyerah pada kesempatan untuk menyerang. Dia 
dengan cepat mundur. Darah Gang-shi dengan lengannya terpotong tertawa dengan suara 
yang aneh dan menatap Vulcan. 

KukgugukKuguk. 

Sepertinya pita suaranya sudah setengah putus. Itu membuat suara yang tidak nyaman 
untuk didengar Vulcan. 

Dengan semangat, Vulcan akan menggunakan Tinju Ifrit. Namun, darah Gang-shis menjadi 
setengah tempo lebih cepat dalam memancarkan energi terkutuk dari tinju mereka. 

Ada dua kepalan seukuran kepala datang ke Vulcan. 

Mereka datang ke Vulcan dengan jalur linier sederhana, tapi Vulcan tidak lengah. 

Itu terlihat sederhana, tetapi jika Vulcan melawannya secara langsung karena terlihat 
sederhana, dia tidak akan bisa menangani perubahan mendadak dalam gerakan yang bisa 
terjadi pada akhirnya. 

Vulcan harus memperhatikan gerakan sampai akhir dan menanganinya sesuai dengan 
tujuan lawan atau menggunakan kekuatan destruktif yang luar biasa untuk menghapus 



serangan sehingga semua perubahan lebih lanjut dalam gerakan akan menjadi tidak 
berguna. 

'Dulu aku menggunakan pendekatan yang luar biasa sebagai gayaku, tapi ...' 

Untuk menangani semua serangan monster level 720 ini dengan itu, Vulcan kekurangan 
mana dan kekuatan. 

Juga, bahkan jika Vulcan memiliki mana yang tidak terbatas, dia tidak akan menggunakan 
metode seperti itu. 

Darah Gang-shis jauh melampaui prajurit ultra-zenith. 

Mereka memiliki gerakan prajurit Murim yang sebenarnya. Melawan monster-monster ini 
dan bertukar serangan melawan mereka terlalu menyenangkan bagi Vulcan untuk 
menyerah. 

'Itu membuatku gugup dan kulitku berguncang, tapi ... pertarungan seharusnya seperti ini.' 

Apa yang dia lakukan di kawasan hutan dan ladang kawah bukanlah pertempuran yang 
sebenarnya. 

Dia seperti seorang petani yang puas dengan hasil setelah bekerja keras untuk mencapai 
tujuan. Prosesnya hanya dibuat dari tindakan berulang yang membuat Vulcan muak. 

Vulcan merasakan kepuasan dari poin pengalaman yang meningkat pesat dan peringkat 
eksploitasi. Namun, pertempuran yang terjadi dalam prosesnya tidak memberinya 
kegembiraan atau kegembiraan, bahkan tidak ada segenggam pasir. 

Waktu dihabiskan seperti itu selama satu setengah tahun, dan sekarang, Vulcan 
menghadapi darah Gang-shis. 

Pertempuran melawan mereka memberi Vulcan perasaan terdesak dan bersemangat. 
Vulcan mengalami kegembiraan sedemikian rupa sehingga dia tidak bisa diam. 

Huuuung. 

Sebelum dia sadar, energi terkutuk mereka ada tepat di depan hidungnya. Vulcan telah 
memelototi mereka sampai saat ini. Dia kemudian mengayunkan pedangnya secara 
horizontal. 

Untuk sesaat, bilahnya membawa kekuatan teknik Pedang Dewa Petir, dan bilah itu hendak 
menembak jatuh tinju energi. Namun, meski gerakannya aneh, kedua tinju energi itu 
bergerak ke bawah. 

Sebelum mereka bisa mencapai paha Vulcan, dia dengan cepat melompat. Menginjak tinju 
energi terkutuk, Vulcan meluncurkan dirinya ke arah darah Gang-shis. 



Baboom! 

Sisi bawah kaki Vulcan terasa sakit, tetapi karena dia mengumpulkan cukup mana di sana 
dan bersiap menghadapi dampaknya, tidak ada kerusakan yang berarti. 

Kedua darah Gang-shis ragu-ragu sejenak seolah-olah mereka panik. 

Vulcan menggunakan Pedang Dewa Petir dan mengayunkan secara diagonal ke atas 
melawan yang di sebelah kirinya. 

Itu adalah bajingan tadi yang lengan kanannya dipotong. 

Mengiris... 

Berdebar... 

Itu tidak bisa mempertahankan diri dengan baik dengan lengan hilang. 

Ia dengan canggung mengangkat lengan kanannya yang kehilangan sisa di bawah sikunya, 
tapi tubuh bagian atasnya dipotong bersih dan diubah menjadi poin pengalaman. 

Kugurguk. Kugurgurgurk. 

Darah Gang-shi lainnya di samping menumpahkan serangan terus menerus, tapi sekarang 
dia sendirian, dia tidak bisa menangani melawan Vulcan. 

Dengan serangan sihir yang tak terhitung jumlahnya yang menjaganya tetap terkendali, 
sisa darah pergerakan Gang-shi terhalang. Dengan gerakan menusuk cepat Vulcan dengan 
teknik Pedang Dewa Petir diaktifkan, kepala Gang-shi itu terbang. 

[Poin pengalaman naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu bertarung melawan dua lawan sekaligus yang jauh lebih kuat darimu dan 
mengalahkan mereka!] 

[Anda mencapai eksploitasi!] 

[Poin eksploitasi Anda naik.] 

Suara notifikasi membuat Vulcan senang. 

Namun, yang membuat Vulcan lebih bahagia adalah menyadari bahwa dia secara bertahap 
berkembang lebih jauh. 

"Fiuh..." 



Dia menghembuskan napas sejenak dan meletakkan Pedang Petir Surgawi di sarungnya. 

Dia berdiri diam untuk beberapa saat, dan kemudian dia tiba-tiba mencabut pedangnya 
dengan cepat dan mengayunkannya ke depan. 

Pazuzuzuzuk. 

Pedang Dewa Petir muncul seketika di bilahnya dan menghilang dalam sekejap mata. 

Dibandingkan sebelumnya, itu pasti menjadi lebih alami. Setelah melihatnya, Vulcan 
tersenyum cukup lebar hingga giginya terlihat. 

Itu tidak semulus para master yang berlatih selama beberapa puluh tahun. 

Namun, frekuensi penggunaannya dalam pertempuran meningkat secara bertahap. Juga, 
dalam pertempuran barusan, itu diaktifkan dan dilepaskan dengan kecepatan yang 
memuaskan Vulcan. 

'Lima bulan. Termasuk waktu yang dihabiskan di daerah Gang-shi yang beracun, itu berarti 
setengah tahun. ' 

Vulcan tidak dapat naik level secepat sebelumnya. 

Dibandingkan dengan waktu di kawasan hutan atau lapangan kawah, jarak antara 
kemampuan sejati Vulcan dan level yang ditunjukkan menjadi jauh lebih sempit. 

Kecuali pencerahan besar lainnya datang ke Vulcan untuk menuntunnya mencapai 
ketinggian yang jauh lebih besar dengan kecepatan cepat, peningkatan level mulai 
sekarang akan menjadi lambat. Ini tidak dapat membantu. 

Namun... 

'Saat ini, saya lebih kuat dari level saya!' 

Vulcan berada pada ketinggian yang sama seperti sebelumnya. Namun, jika dia bisa 
mengatakan bahwa dia adalah pedang yang tumpul dan tidak terawat yang dibasahi 
dengan damai sebelumnya, sekarang, dia adalah pedang tajam dengan tepi biru 
menakutkan yang dengan hati-hati diasah dan dipoles dengan susah payah setiap hari, 
pedang yang bisa mengeluarkan terbaik dalam situasi apa pun, kapan pun. 

Selama setengah tahun terakhir, Vulcan dengan benar menempatkan apa yang dia miliki 
dalam urutan dan pengaturan yang benar. 

Tetap saja, itu tidak cukup. 

Vulcan mengulangi proses mengaktifkan dan melepaskan Pedang Dewa Petir dan 
bergumam. 



"Tetap saja, itu tidak cukup. Saya bisa melakukan lebih baik. " 

Dia bisa menjadi pedang yang luar biasa dengan ujung yang lebih tajam yang bersinar 
terang. 

'Untuk menjadi level 650 ... 20 level lagi dari sekarang ...' 

Ini bukan hanya tentang naik level. 

Dia memiliki tujuan untuk mengendalikan Pedang Dewa Petir dengan lebih sempurna dan 
menggunakan berbagai sihir kapan saja. 

Dia tidak ingin menderita penghinaan karena mundur setelah menghadapi Master Gang-shi 
untuk naik level lagi dan menantang lagi nanti. 

"Aku harus mengakhirinya dengan sekali percobaan." 

Tak lama kemudian, Vulcan melakukan serangan pertama terhadap tiga darah Gang-shis di 
depannya yang menghalangi jalannya. 

Sudah dua tahun sejak Vulcan datang ke Babak 2. 

  * 

[Demi-dewa Vulcan] 

[650Lv] 

Setengah tahun berlalu, dan Vulcan akhirnya mencapai level 650. 

Selama berhari-hari, Vulcan benar-benar terbiasa dengan kendali teknik Pedang Dewa 
Petir. 

Vulcan mengulangi gerakan menusuk udara kosong dengan pedang. 

Melawan musuh imajiner, energi dari Pedang Dewa Petir dengan cepat muncul dan 
menghilang setelah momen benturan. 

Dengan ekspresi puas di wajahnya, Vulcan mengangguk. 

'Saya tidak bisa mengeluarkan hasil maksimalnya, tapi ...' 

Vulcan sekarang dapat menghasilkan sekitar 2/3 dari hasil maksimum pada saat kritis 
tanpa harus terlalu fokus. 

Peringkat keterampilan pasifnya juga naik. Sudah lama sejak hal ini terjadi. 



Karena Vulcan telah sangat terfokus pada sihir sebelum ini, penguasaan senjatanya 
tertahan di peringkat A. Namun, sekarang penguasaan senjata ditingkatkan ke peringkat S. 

Sebenarnya, Vulcan berharap penguasaan tempurnya juga akan naik dari S ke SS. Namun, 
itu tidak terjadi. 

Dia tidak terlalu kecewa. 

Tanpa pencerahan yang besar, penguasaan senjatanya naik. Ini saja yang pantas untuk 
membahagiakan. 

"Sudah waktunya aku meninggalkan tempat ini juga." 

Vulcan perlahan bergumam dan melihat ke pintu di depannya. 

Itu adalah pintu besi biasa. 

Namun, sosok iblis hitam yang tergambar di atasnya itu tidak menyenangkan. Itu membuat 
Vulcan merinding. 

Ini adalah pertama kalinya bagi Vulcan untuk mendapatkan suasana hatinya yang manja 
seperti ini hanya dengan melihat sebuah ukiran. Itu membuat Vulcan sedikit panik. 

'Aku bahkan belum masuk kamar. Aku seharusnya tidak terlalu bersemangat. ' 

Vulcan mengoperasikan Kekuatan Dewa Petir dengan hasil maksimum dan mengibaskan 
aura jahat. Setelah itu, dia menendang membuka pintu dan memasukinya dengan percaya 
diri. 

"Hm." 

Itu adalah ruangan melingkar yang besar. 

Di tengahnya, ada Master Gang-shi yang terbungkus sepenuhnya dengan rantai besi yang 
memancarkan cahaya suci. 

Wajahnya hampir tidak keluar, dan sisa tubuhnya tertahan. 

Anehnya, wajah Tuan Gang-shi sangat bersih meskipun dia adalah monster undead. 

Kulitnya halus dan cerah. Itu adalah jenis yang dimiliki oleh orang-orang tercantik di dunia. 
Namun, kulitnya tampak dingin. Kata Master Gang-shi dengan suara penuh kebencian. 

-- Saya lahir di klan prajurit Nam-gung di Anhui. Saya menjalani hidup yang cemerlang. 
Demi kehormatan keluarga, saya menguasai seni bela diri dengan menyerahkan diri saya 
sepenuh hati ke dalam pelatihan, dan saya menghabiskan hari-hari saya berjuang demi 



rakyat jelata yang tidak berdaya. Namun, saya terseret ke dalam trik oleh pendeta darah 
yang malang itu dan sekarang saya menjadi eksistensi yang jahat ... 

"Tentang apa kerdil ini bertele-tele?" 

Monster bos ini memberikan pidato panjang lebar, mengeluh tentang keadaannya. 
Menontonnya, Vulcan memiringkan kepalanya ke samping. 

Dengan ekspresi serius di wajahnya, Master Gang-shi mencurahkan isi perutnya secara 
rinci tentang nasib buruk yang dialaminya. Rasanya seperti menonton aktor panggung 
melakukan solilokui. 

-... Aku mengutuk mereka. Saya tahu mereka berada dalam api abadi neraka dan 
penderitaan, tapi saya masih akan mengutuk mereka tanpa henti. Aku bahkan mengutuk 
Bintang Terang di Langit karena telah menghukumku, yang tanpa dosa. Para dewa yang 
keberadaannya mirip dengan mereka ... 

Suuuwwwaaack! 

Clanck! 

"Ah, apakah dia tidak terkalahkan saat ini? Apa ini?" 

Vulcan menarik Pedang Dewa Petir dan membidik bagian atas kepala Tuan Gang-shi. 
Namun, dia mundur dengan wajah canggung. 

Bahkan sebelum itu bisa mencapai tubuh Tuan Gang-shi. Serangan itu diblokir oleh 
penghalang semi-transparan. 

Vulcan memijat tangannya yang terasa mati rasa karena benturan. Vulcan punya pikiran 
aneh. 

'Tidak boleh menyerangnya saat bertransformasi. Sementara itu mengucapkan baris-baris 
pentingnya, menunggu sampai selesai adalah sikap yang benar. Apakah itu seperti itu? ' 

Vulcan menjadi penonton yang sempurna dan menyaksikan penampilan panggung Master 
Gang-shi. 

Tentu saja, dia tidak lupa memindai kemampuannya. 

[Guru Gang-shi, Nam-gung Jae-huk] 

[770Lv] 

'... Levelnya 20 lebih tinggi dari Pohon Komandan ... Hm.' 



Tentu saja, Vulcan berada pada ketinggian yang lebih tinggi dari saat itu. Namun, itu 
bukanlah perbedaan yang besar. 

Dia nyaris tidak berhasil membunuh Pohon Komandan sambil dibantu oleh atribut 
tambahan Demi-dewa yang memberinya keunggulan, dan Master Gang-shi diharapkan 
lebih kuat daripada Pohon Komandan. Tubuh Vulcan menjadi gugup dengan sendirinya. 

'Tentu saja, keunggulan dari atribut tambahan Demi-god terhadap undead juga tidak buruk 
dalam hal ini, tapi ...' 

Vulcan menjalankan simulasi di kepalanya tentang pertempuran yang akan segera datang, 
dan menyiapkan sihir yang tak terhitung jumlahnya. 

-... dan kamu juga memiliki bau yang mirip dari mereka... Keberadaan yang 
memenjarakanku... Bau mu tidak sekental, tapi... sama dengan mereka... 

Mungkin itu hampir selesai dengan apa yang ingin dikatakannya. 

Rantai suci yang menahan Gang-shi perlahan melepaskan ikatannya dan jatuh ke lantai. 

Itu seperti seorang budak yang melepaskan belenggu. Itu seperti seorang tahanan yang 
dilepaskan dari pisau di tenggorokannya dan menemukan kebebasan. 

Segera, Master Gang-shi dibebaskan sepenuhnya. Ia melihat sekelilingnya sendiri. 

Itu tampak seperti seorang bangsawan dengan setelan biru dengan tampilan keturunan. 
Melihat itu, Vulcan berkata, 

"Oh, apakah game akhirnya akan menjadi begi..." 

Menepuk! 

Kagagak! 

"...!" 

Sebelum Vulcan sempat bereaksi, Master Gang-shi menyerang Vulcan di dada. 

Vulcan dengan cepat membalikkan tubuh bagian atasnya dan mengelak. Namun, tangannya 
menembus armor dan meninggalkan luka panjang di tubuhnya. 

Pada saat itu, Vulcan melihat matanya. 

Itu bercampur dengan kebencian, niat membunuh, dan kejahatan. Itu benar-benar gelap 
tanpa ada warna putih di sekitar iris. 

Vulcan merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia mati-matian mengendalikan sihir yang 
dia persiapkan sebelumnya. 



Kuaaaap! 

Pacizizizzik! 

Tudododododo! 

Beberapa ribu petir menghalangi gerakan Master Gang-shi, dan sejumlah besar Api Neraka 
dan dua Tinju Ifrit terkompresi datang sesudahnya. 

Menggunakan momen singkat itu, Vulcan keluar dari jangkauan dan menggunakan multi-
potion yang mengisi kembali semua endurance, mana, dan staminanya. 

Dengan ekspresi tegang di wajahnya, Vulcan memandang Master Gang-shi yang berdiri di 
tengah awan debu. 

Meneguk. 

Sepertinya rusak sedikit. Di sana-sini hangus. 

Namun, sulit untuk menyebutnya kerusakan yang signifikan. 

Mungkin ada kerusakan yang jauh lebih besar jika dia masuk ke sana dengan Pedang Dewa 
Petirnya pada saat yang sama sebagai dampak dari serangan sihir. Namun, dia tidak 
berhasil. Inilah alasan mengapa kerusakannya tidak signifikan. 

Vulcan menaikkan mana dan berpikir, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Aku akan menuangkan semua sihir segera 
setelah pertempuran dimulai dan mengakhirinya di sana, tapi ...' 

Sebaliknya, Vulcan menjadi sasaran serangan pertama, dan sebagian besar sihir yang 
disiapkan menjadi sia-sia sebagai hasilnya. 

Vulcan tidak senang dengan sihir yang terbuang, namun, ini tidak membuat Vulcan 
dirugikan. 

Itu hanya berarti kesempatan keberuntungan yang dia harapkan sekarang telah hilang. 

-- Mati ... Dasar pion dewa. 

Master Gang-shi mendekat tanpa merasakan kehadiran seperti malaikat maut. Menghadapi 
Master Gang-shi, Vulcan juga meningkatkan semangat juangnya dalam kobaran api. 

Kegugupan, ketakutan, kegembiraan dan kegembiraan semuanya ada pada saat itu di 
Vulcan. 

Mencocokkan serangan Master Gang-shi, Vulcan mengayunkan pedangnya. 



Chapter 71 
Max Level Newbie Bab 71 Baboom! 

"...!" 

Suara destruktif itu begitu keras sehingga Vulcan sulit mempercayai bahwa itu adalah hasil 
dari benturan antara pedangnya dan tangan Tuan Gang-shi. 

Yang lebih luar biasa adalah tangan Tuan Gang-shi bertahan dari Pedang Dewa Petir. Baik 
Gang-shis yang beracun atau berdarah tidak menunjukkan ketangguhan yang bisa 
mengalahkan Pedang Dewa Petir. 

Seolah-olah Tuan Gang-shi mencoba memberi tahu Vulcan bahwa itu adalah kaliber yang 
sama sekali berbeda. 

Pazuzuzu. 

Melalui tangan Vulcan, kilat mengelilingi seluruh tubuhnya dan kemudian tersebar ke 
tanah. Namun, guncangan sebesar ini tidak menyebabkan kerusakan pada Master Gang-shi. 

Ia dengan cepat menggunakan tangan lain dan mencoba menusuk Vulcan. 

Ditekan oleh aliran pertempuran yang menguntungkan Master Gang-shi, Vulcan mundur ke 
kejauhan. 

Vulcan mengira itu akan mengejarnya. Namun, Tuan Gang-shi diam-diam tetap di 
tempatnya. 

Ia mengangkat tepi kanannya dan membawanya ke depan matanya. 

Dikatakan seolah-olah terkejut. 

-- Anda berhasil menggaruk tubuh saya. 

"..." 

-- Untuk itu, upahmu adalah kematian. 

Kalimat yang klise! 

Vulcan meremehkan Master Gang-shi karena dialognya terdengar seperti penjahat biasa. 

Namun... 

Tsuuuwwwaaaac. 



Menanggapi kata-kata Vulcan, Master Gang-shi mendekati Vulcan dengan kecepatan yang 
luar biasa. 

Itu sebanding dengan teknik lipatan tanah yang ditunjukkan Naga Biru di pulau barat. 
Vulcan panik. 

'Betapa cepatnya!' 

Itu adalah hasil dari spesifikasi fisik Master Gang-shi yang luar biasa dan teknik Seribu-mil 
yang digunakannya di masa kehidupannya. Keduanya menghasilkan dorongan dalam 
efektivitas teknik, memungkinkan Master Gang-shi untuk menyerang dengan kecepatan 
yang menakutkan. Namun, Vulcan tidak mungkin mengetahui hal ini. 

Wheeec. 

Bababoom! 

Gerakan tangan Guru Gang-shi adalah kecepatan dan kekerasan murni. 

Serangan tangannya seperti melakukan jurus pedang hanya dengan tangan. Rasanya 
seperti Vulcan hampir bisa salah mengira ruang di dekatnya menghilang setiap kali dia 
menghindarinya. Itu kekerasan. 

Wajah Vulcan tampak pucat. Dia tidak berani melawannya secara langsung, dan dia hanya 
sibuk mengambil langkah mundur. 

-- Rasakan Seni Pedang Kaisar ... dari klan prajurit Nam-gung Agung ... 

'Sial. Orang kerdil itu punya waktu luang untuk berpidato sambil menyerang. ' 

Menggunakan sihir dan pedang, Vulcan menumpulkan serangan Master Gang-shi sebanyak 
mungkin. Menggunakan langkah naga petir secara maksimal, Vulcan menghindari serangan 
yang tumpul itu. 

Meski begitu, Vulcan nyaris tidak mengelak sehelai rambutpun. 

Untuk pertama kalinya dalam hidup Vulcan, dia menghadapi lawan yang membuatnya 
kewalahan. 

'Ada saat-saat di mana aku kewalahan karena jumlah, tapi ... untuk berpikir aku kewalahan 
di sisi seperti ini dalam pertempuran satu lawan satu!' 

Itu melukai harga diri Vulcan. 

Wajahnya benar-benar kusut seolah-olah dia diremehkan oleh musuh bebuyutannya. Rasa 
kalah membuat Vulcan diliputi amarah. 



Vulcan ingin mendorong Pedang Dewa Petir ke wajah tanpa emosi Master Gang-shi. 

Namun, situasinya berangsur-angsur memburuk bagi Vulcan. 

Saat bertarung melawan darah Gang-shis, Vulcan menguasai berbagai teknik dan kontrol 
sihir yang baik. Dia juga menguasai Pedang Dewa Petir instan untuk meminimalkan 
pemborosan mana. 

Vulcan telah memanfaatkan semuanya, namun, sedikit demi sedikit, Vulcan kalah di sana-
sini. 

Sebenarnya, perbedaan dalam kekuatan mereka tidak begitu banyak sehingga Vulcan harus 
kalah begitu parah seperti ini. 

Secara harfiah, perbedaannya hanya setipis kertas. 

Namun, tidak seperti biasanya, Vulcan kalah sejak awal, dan itu menyebabkan situasi ini. 

'Itu menjadi kusut sejak awal ...' 

Serangan sihir yang disiapkan Vulcan sebelum pertempuran, yang dia persiapkan untuk 
membuat pertarungan lebih mudah, sia-sia. Juga, Vulcan menjadi ragu-ragu setelah melihat 
Master Gang-shi mendemonstrasikan kecepatan yang jauh melebihi ekspektasinya. 
Akhirnya, aura jahat Guru Gang-shi memenuhi sekeliling, dan secara psikologis 
menjatuhkan Vulcan. 

Bagi Vulcan, yang kemampuan terbaiknya adalah petir liar dan kekuatan api yang meledak-
ledak, fakta ini menjadi kerumunan besar dalam pertempuran. Setelah bertukar sekitar 
300 pukulan melawan Master Gang-shi, Vulcan akhirnya menyadari kesalahannya. 

Kebencian pada diri sendiri bergegas menuju Vulcan. Itu cukup untuk membuat tubuhnya 
bergetar. Namun, situasinya tidak lagi di pihaknya. Seperti istana pasir yang hanyut sedikit 
demi sedikit, Vulcan runtuh perlahan. 

'Kuuk... Aku tidak bisa kalah sepihak seperti ini. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk 
membalikkan keadaan... ' 

Vulcan berpikir keras. 

Namun, mungkin karena dia terlalu tenggelam dalam pikirannya, Vulcan berakhir dengan 
cedera panjang di pinggangnya akibat serangan Master Gang-shi. 

Tatapan Vulcan bertemu dengan mata Tuan Gang-shi lagi. Satu hal yang berbeda kali ini 
adalah Master Gang-shi mematahkan wajah tanpa emosi dan tersenyum ringan. 

Pandangannya adalah seseorang yang sedang melihat ke bawah pada lawan yang 
ditakdirkan untuk kalah. 



Pada saat itu, sisi berdarah panas di dalam Vulcan, yang berada jauh di dalam kesadaran 
Vulcan, terbangun. 

"Pelacur sonuva ini!" 

Meskipun Tuan Gang-shi sedang menghadapi semangat juang yang berubah secara tiba-
tiba, raut wajahnya tampak masih memiliki banyak sisa. 

Vulcan tampak marah dan kehilangan akal sehatnya. 

Itu adalah sesuatu yang Guru Gang-shi telah lihat berkali-kali di masa lalu. 

Prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang dihadapinya di kehidupan sebelumnya telah 
melakukan hal yang sama sebelum mereka kehilangan nyawa karena kewalahan. Mereka 
menuduhnya sambil mengabaikan semuanya. 

Namun, melawan prajurit yang kehilangan ketenangan mereka lebih mudah daripada 
menangani babi hutan bodoh. 

Setelah menyelesaikannya dengan lebih mudah dari sebelumnya, itu digunakan untuk 
membersihkan pedang yang berlumuran darah di mayat mereka. 

Nam-gung Jae-hyuk, Master Gang-shi, berpikir hal yang sama terjadi pada saat ini. Senyum 
di wajahnya menebal. 

Namun... 

PAZIZIZIZIZIK. 

LEDAKAN! 

-...! 

Vulcan menunjukkan kekuatan dan kecepatan destruktif yang tak tertandingi sebelumnya. 
Tuan Gang-shi tidak punya pilihan selain menghapus senyum santai dari wajahnya. 

Meskipun Vulcan terluka, dia menuangkan teknik pedang dan sihir yang jauh lebih kuat 
dan lebih cepat. 

Master Gang-shi telah panik untuk pertama kalinya sejak pertempuran dimulai. 

BABOOMBOOMBOOM! 

PABUBUBOOMBOOM! 

Sepertinya Vulcan akan membuang semua yang dimilikinya. 



Biasanya, ketika lawan bertindak ceroboh seperti ini, kebiasaan buruk muncul atau lawan 
menggunakan gerakan yang tidak efisien karena marah. Biasanya, hal itu membuat 
pertarungan lebih mudah. 

Namun, gerakan Vulcan tidak seperti itu. 

Dia liar dan cepat seperti monster yang terluka. Namun, dia tidak kehilangan ketelitian. 

Vulcan cukup memanfaatkan ledakan dari amarahnya, dan pada saat yang sama, Vulcan 
tidak kehilangan hal-hal yang telah dia latih dan pelajari sampai sekarang. Dengan itu, 
pertarungan satu sisi menemukan keseimbangan. 

-- Kuuuurrraaaa! Tak bisa dimaafkan! Aku akan membunuhmu! 

-- Aku akan membantai semua anak dewa! 

Tentu saja, itu tidak berarti Vulcan sekarang benar-benar menguasai Master Gang-shi. Itu 
hanya menyamakan perbedaan yang diciptakan dari Vulcan yang mengerut selama awal 
pertempuran. Mereka masih seimbang. 

Master Gang-shi lebih unggul dalam pertempuran jarak dekat. 

Vulcan mundur, tapi itu saja. Ketika sampai pada ilmu pedang, Vulcan jelas kurang dalam 
perbandingan. 

Namun, ilmu pedang bukanlah satu-satunya hal yang dimiliki Vulcan. Dia mampu 
menembakkan beberapa puluh atau ratusan serangan sihir seperti badai. Mereka cukup 
untuk membatasi pergerakan Tuan Gang-shi. 

Pertarungan berlangsung ketat. Tampaknya kesalahan kecil saja sudah cukup untuk 
memutuskan pertempuran. 

Namun, kedua belah pihak menunjukkan konsentrasi puncak. Tidak ada pihak yang 
menunjukkan celah. 

Seperti itu, seribu serangan ... dan lebih dari seribu lima ratus serangan ... Pertempuran 
berlarut-larut berlanjut. 

Sepertinya kedua monster itu akan terus seperti ini bahkan setelah tiga hari tiga malam. 

Namun, tidak ada yang namanya pertempuran tanpa akhir. Pada akhirnya, pemenangnya 
ditentukan. 

-- Untuk berpikir aku akan dikalahkan ... Sekali lagi, melawan keluarga dewa yang kotor ... 
ini ... 



"Ugh... Ugh... Aku ingin sekali mendengar... ugh... tentang keadaanmu.... Tapi... Kuuhuk... Aku 
sibuk, jadi... Fiuh... " 

Vulcan terengah-engah. 

Seluruh tubuhnya berlumuran darah dari serangan Guru Gang-shi. 

Armor Vulcan juga berkeping-keping, jadi dia praktis tidak punya. 

Hanya Heavenly Lightning Blade, yang memiliki atribut yang tidak bisa dihancurkan, yang 
mempertahankan bentuk aslinya. 

Tetap saja, kondisi Vulcan lebih baik daripada Master Gang-shi, yang roboh di lantai 
dengan tangannya hancur. 

Vulcan menenangkan napasnya untuk beberapa saat lagi dan berkata dengan suara rendah, 
"... Sekarang, aku akan mengirimmu. Meskipun Anda akan dilahirkan kembali. " 

Vulcan menuangkan semua kekuatannya yang tersisa ke teknik Pedang Dewa Petir, dan itu 
mengenai leher Nam-gung Jae-Hyuk, Master Gang-shi, yang sekarang telah dilucuti. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat darimu!] 

[Anda mencapai eksploitasi!] 

[Poin eksploitasi Anda naik.] 

[Quest Tersembunyi -- Memberantas Master Gang-shi, monster bos dari pabrik Gang-shi 
kuno. Dihapus!] 

[Pilih hadiah Anda.] 

Secara harfiah, Vulcan menang dengan perbedaan rambut. 

Mana Vulcan bisa saja habis lebih dulu atau tangan Master Gang-shi, yang bisa dianggap 
sebagai bilahnya, bisa dihancurkan lebih dulu. 

Untungnya, dewi kemenangan mengangkat tangan Vulcan. Namun, jika ada yang tidak 
beres, situasinya bisa menjamin kekalahan Vulcan. 

'Jika aku tidak terbiasa melemparkan Pedang Dewa Petir secara instan, aku akan kalah 
dalam pertempuran ini tidak peduli berapa banyak botol ramuan mana yang aku minum.' 

Tentu saja, jika itu terjadi, Vulcan akan mundur dan menggunakan Kina Kina. 



Vulcan merasa bangga telah mengalahkan Tuan Gang-shi tanpa mengandalkannya. 

"Fiuh... Pokoknya, sudah selesai. Aku menyelesaikan misi tersembunyi pertama di Babak 2! 
" 

Vulcan roboh di lantai dengan semua lengan dan kakinya terentang. 

Dengan ketegangan yang sekarang telah hilang, rasa kelelahan melanda Vulcan. Itu cukup 
untuk membuatnya tidak bisa berdiri. 

Namun, Vulcan tidak bisa mengabaikan jendela notifikasi yang mengatakan dia harus 
memilih hadiah. 

Mata Vulcan menutup dengan sendirinya, tetapi dia memaksanya terbuka dan melihat 
daftar. 

Tanpa ragu, dia memilih buku keterampilan. 

[Skill Legendaris -- Gang-shi Armor (Master Rank)] 

[Batas Level: 500Lv] 

Teknik penguatan murni yang membuat metode busuk pendeta darah dihilangkan. Anda 
bisa memiliki tubuh yang kuat dan kokoh yang unik untuk Gang-shis. Mungkin ada efek 
samping tergantung pada peringkat buku keterampilan. 

Secara signifikan meningkatkan pertahanan tubuh dan ketahanan sihir. 

Peringkat racun -- Tubuh kaku, bau busuk, penampilan mengerikan 

Peringkat darah -- Bau busuk yang parah, penampilan yang mengerikan Peringkat master -
- Kulit halus 

* Memiliki efek sinergi jika memiliki teknik Iron-body. 

Itu adalah pilihan yang jelas. 

Imbalan lainnya adalah baju besi dan senjata yang begitu-begitu besar. 

Dibandingkan dengan Gang-shi Armor, mereka bahkan tidak bisa memegang lilin. 

Apalagi, uraian tersebut mengatakan akan ada efek sinergi untuk memiliki teknik Iron-
body. Vulcan terlalu penasaran untuk tidak memilih ini. 

'Tentu saja, saya tidak akan pernah memilihnya jika itu Racun atau peringkat Darah.' 

Peringkat Master tidak memiliki efek samping negatif, jadi itu tidak relevan. 



Begitu dia memilih hadiah, dia mendapatkan keterampilan itu. Vulcan menyadari bahwa 
tubuhnya menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 

Rasanya seperti otot dan tulangnya bercampur dengan zat besi cair. Mereka merasa 
tangguh dan keras. 

Merasakan kekokohannya, Vulcan tersenyum, tetapi kemudian dia mendengar 
pemberitahuan. 

Cincin Tiii ~ 

[Penguasaan teknik tubuh besi Anda meningkat dari A ke S.] 

'Jadi begini. Itu tidak buruk.' 

Setelah mencapai peringkat S saat menghindar dan peringkat SS dalam hal petir, Vulcan 
belum pernah terkena serangan sesering mungkin, jadi peringkat penguasaan untuk teknik 
tubuh besi tidak meningkat dengan mudah sejak saat itu. 

Sekarang, peringkatnya naik ke S dalam sekejap. 

Vulcan sangat membutuhkan peringkatnya untuk naik karena monster yang dia lawan saat 
ini berada di level yang lebih tinggi dan dia sering terkena serangan tidak seperti 
sebelumnya. 

Puas, Vulcan menghentikan jendela notifikasi dan berguling ke lantai. 

Gulung gulungan ... 

Itu untuk pergi dan mendapatkan item yang dijatuhkan dari mengalahkan Master Gang-shi. 
Vulcan terlalu malas untuk berjalan ke sana. 

Vulcan telah berlatih dengan rajin selama bertahun-tahun. Kemalasan semacam ini sulit 
dilihat dari Vulcan dalam keadaan normal. Namun, dia sangat lelah, jadi mau bagaimana 
lagi. 

Namun, ada item yang terlihat jelas untuk dilihat Vulcan yang bahkan membuatnya dalam 
kondisi malas saat ini untuk mendapatkan pegangan dalam sekejap. 

"Ini adalah!" 

Vulcan meraihnya dan segera bangkit. 

Itu adalah batu berharga dengan warna merah seukuran kepalan tangan. 



Itu adalah hal yang dipuji oleh beberapa gamer sukses sebagai keindahan terbesar dalam 
game dan banyak gamer yang tidak berhasil mencurahkan hinaan kepada manajemen dan 
menuduh mereka menipu probabilitas. 

"Memperkuat Batu!" 

Suara Vulcan bergema melalui ruangan batu melingkar. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Suaranya dipenuhi dengan kejutan dan 
kegembiraan. 

Itu sudah jelas. Vulcan belum pernah melihat Strengthening Stone sampai sekarang. 

[Item yang Dapat Dibuang -- Batu Penguat Kuno (Peringkat Legendaris)] 

* Dahulu kala, pada zaman kuno, sekte pendeta darah menciptakan batu itu setelah upaya 
yang melelahkan. Itu diciptakan untuk membuat mesin pembunuh yang kuat. Batu itu 
mengandung kekuatan luar biasa. Itu bisa memperkuat berbagai hal, tetapi ada 
kemungkinan gagal. 

Hal-hal yang dapat diperkuat -- Senjata, baju besi, aksesoris, monster panggilan (tipe tidak 
hidup seperti undead) Efek penguatan: Performa subjek meningkat secara signifikan. 

Kemungkinan penguatan: 80% (Item akan dihancurkan jika gagal) 

Vulcan menelan ludah. 



Chapter 72 
Max Level Newbie Bab 72 Vulcan tidak bisa lagi merasakan sakit yang dia rasakan sampai 
beberapa saat yang lalu. 

Itu sudah jelas. 

Batu Penguat... 

Terutama jenis dengan kemungkinan gagal memiliki daya pikat misterius yang membuat 
pengguna memasuki kondisi kegembiraan murni. 

Jika peluang untuk memperkuat kesuksesan adalah 100%, Vulcan mungkin tidak akan 
terlalu gelisah. 

Karena kembalinya dan risiko hidup berdampingan, gamer, para pemain tidak pernah 
berhasil lolos dari penguatan dunia. 

Batu Penguatan bersinar dengan cemerlang. Vulcan menatapnya seolah dia akan membuat 
lubang dengan tatapannya. 

Tidak perlu baginya untuk memikirkan di mana batu itu akan digunakan. 

Itu adalah item yang sangat penting baginya, meskipun Vulcan mulai merasa tidak yakin 
tentang item ini belakangan ini. 

Vulcan melihat pedang yang dia pegang di lengan kanannya. Bilah itu memancarkan cahaya 
suci. 

'Pedang Petir Surgawi ...' 

Itu pasti pedang yang bagus. 

Kekuatan serangannya adalah 690. Untuk senjata dengan batas level 470, statnya sangat 
tinggi. 

Pedang itu memiliki atribut tambahan sebagai tidak bisa dihancurkan. Selain itu, ada 
pilihan yang berhubungan dengan petir, yang manis seperti madu untuk Vulcan. 

'Tetap saja, saat levelku meningkat, aku akan merasakan batasan levelnya.' 

Nyatanya, Vulcan merasakannya sedikit bahkan sekarang. 

Senjata grand rate type level 700 yang baru-baru ini diperoleh Vulcan memiliki kekuatan 
serangan 766. Itu 76 lebih tinggi dari Heavenly Lightning Blade, yang luar biasa. 



Tentu saja, atribut tambahan pada Pedang Petir Surgawi jauh lebih unggul, jadi Vulcan 
tidak berniat mengubah senjatanya menjadi pedang tingkat tinggi bahkan setelah menjadi 
level 700. 

Namun, jika Vulcan mendapatkan pedang baru yang melebihi senjata tingkat legendaris, 
bahkan Pedang Petir Surgawi memiliki kemungkinan besar untuk dijauhi. 

Tetap saja, Vulcan tidak ingin melepaskan Heavenly Lightning Blade. Dia ingin 
menyimpannya sampai akhir Babak 2. Dia ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin 
seperti membuat sup bergizi dari tulang dengan merebusnya. 

'Untuk membuang pedang ini dan menggunakan yang lain ... Masing-masing dan setiap opsi 
seperti mutiara ...' 

Secara harfiah, tidak ada satu opsi pun dalam bilah ini yang tidak akan apa-apa jika Vulcan 
dibuang. Vulcan tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan senjata lain sebaik Pedang Petir 
Surgawi bahkan jika dia berburu selama 100 atau 200 tahun dari sekarang seolah-olah dia 
sedang melakukan kerja paksa. 

Pandangan Vulcan bolak-balik antara Pedang Petir Surgawi di tangan kanannya dan Batu 
Penguat di tangan kirinya. 

'80% kemungkinan memperkuat ... ' 

Itu bukanlah kemungkinan sukses yang buruk. 

Namun, jika gagal, tidak masalah jika probabilitas keberhasilannya 80% atau 99%. 
Kegagalan adalah kegagalan. Kemungkinan yang disebut seperti itu. 

Vulcan tampak cemas seperti pria yang masuk ke kasino untuk pertama kalinya dan 
mempertaruhkan seluruh kekayaannya pada permainan bakarat. 

Dia tidak bisa begitu saja tidak menggunakan batu itu, dan jika dia akan menggunakan batu 
itu, itu pasti bilahnya. Tidak ada barang lain yang layak. 

"Fiuh. Ini bukan waktunya untuk bertindak seperti orang yang tidak punya apa-apa. " 

Vulcan menutup matanya sejenak. Dia menarik napas dalam-dalam, dan membawa Batu 
Penguatan ke Pedang Petir Surgawi. 

Melakukan itu membuat Batu Penguatan memancarkan cahaya yang lebih kuat. 

Jendela pemberitahuan baru muncul di depan Vulcan. 

[Apakah Anda ingin menggunakan Batu Penguat pada 'Heavenly Lightning Blade (Senjata 
tingkat legendaris)'?] 



[Peringatan: Jika penguatan gagal, opsi 'tidak bisa dihancurkan' tidak akan berlaku.] 

'Uuu ... Kamu tidak perlu mengatakan itu padaku ...' 

Mendengar peringatan itu, Vulcan menjadi ragu lagi. 

Namun, sejauh ini, Vulcan tidak bisa mundur. 

Vulcan menekan tombol "Ya" dan menutup matanya lagi. 

'Tolong, Yesus, Buddah, Lumitus, tolong!' 

Meskipun Vulcan menutup matanya, dia bisa merasakan cahaya memenuhi seluruh 
ruangan batu. 

Bersamaan dengan cahayanya, dia bisa mendengar suara 'wooooooong'. Dengan hati yang 
cemas, Vulcan menunggu penguatannya selesai. 

Seperti itu, sekitar lima detik berlalu. 

Itu terjadi sekitar saat hati Vulcan terasa seperti akan terbakar menjadi garing karena 
cemas. Vulcan akhirnya bisa mendengar suara pemberitahuan yang sangat ingin dia 
dengar. 

Dering Tiiii ~ 

[Anda berhasil memperkuat!] 

[Harap konfirmasi item yang diperkuat.] 

"... Fiuh.... Phewaa.... " 

Vulcan menghela nafas lega. 

Untuk sedikit melebih-lebihkan, dia sama gugupnya dengan saat dia pertama kali bertemu 
dengan Chimera. 

Vulcan membuka matanya lebar-lebar dan melihat keadaan item yang diperkuat itu. 

Ada pedang yang bersinar lebih cemerlang dengan cahaya suci. Di dalam ruangan batu, itu 
menampakkan dirinya yang anggun. 

[Senjata tingkat legendaris -- Pedang Petir Surgawi yang Diperkuat] 

[Batas Level: 647Lv] 

[Batas Penguasaan: Tingkat penguasaan petir SS atau lebih tinggi] 



Kekuatan serangan: +941 

Tidak bisa dihancurkan 

Kecepatan serangan: + 25% 

Kecepatan gerakan: + 10% 

Kekuatan serangan skill tipe petir: + 30% 

Efisiensi pelatihan tipe petir: + 20% 

Mana yang dibutuhkan berkurang 15% pada skill tipe petir. 

* Pedang tipe petir yang dikatakan telah diberikan oleh dewa petir dari legenda kuno 
kepada pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Ini secara signifikan memperkuat 
keterampilan tipe petir. Kekuatan bilahnya sekarang sangat ditingkatkan dari ditingkatkan 
dengan Batu Penguatan. 

"Ini melampaui tingkat legendaris ... Aku hanya tidak tahu harus berkata apa." 

Vulcan memikirkan tentang item yang tak terhitung jumlahnya yang telah menembusnya 
sampai sekarang, dan kemudian dia membandingkannya dengan pedang di depannya. 

Tentu saja, tidak ada satu item pun yang dapat menahan lilin di samping Pedang Petir 
Surgawi yang Diperkuat. 

'Mungkin semua item yang pernah aku peroleh sampai sekarang digabungkan menjadi 
satu, maka mungkin nilainya sebanyak ini ...' 

Vulcan tidak bisa memastikannya. 

'Ada satu hal yang bisa saya yakini sekarang. Saya tidak akan punya alasan untuk 
menggunakan senjata lain sampai akhir Babak 2. ' 

Bahkan senjata dengan batas level 900 tidak bisa sehebat ini. Vulcan menenangkan dirinya 
dari kegembiraan. Dia mengambil Pedang Petir Surgawi yang Diperkuat dan 
menyimpannya di sarungnya. 

Sekarang, urusannya di sini sudah selesai. 

Sudah waktunya bagi Vulcan untuk kembali ke Espo City. 

  * 

Setelah keluar dari penjara bawah tanah tersembunyi, Vulcan menggunakan gulungan 
kembali dan kembali ke Kota Espo. 



Vulcan menyelesaikan perawatan dasar. Tempat pertama yang dia kunjungi setelah itu 
adalah Toko Umum Forwaru. 

Setelah sampai di depan toko, Vulcan mengamati bagian luar toko. 

Itu bersih dan tampak canggih bangunan dua lantai. 

Tampaknya bisnisnya berjalan cukup baik. Sementara Vulcan hanya mengawasi tempat itu, 
tiga orang memasuki tempat itu. 

Vulcan sedikit ragu untuk masuk ke dalam toko. 

'Sepertinya mereka saat ini terbuka untuk bisnis. Haruskah saya kembali lagi nanti? ' 

Vulcan tidak datang ke sini untuk sesuatu yang istimewa. 

Dia hanya ingin menyapa Jake. Jika Vulcan harus membuka hubungan baik dengan Forwaru 
dalam prosesnya, itu sudah cukup. Itulah yang dipikirkan Vulcan. 

'Terakhir kali saya di sini, saya berharap mendapatkan tawaran investasi, tapi ...' 

Sekarang, Vulcan berpikir tidak perlu untuk itu. 

Vulcan tidak lagi membutuhkan senjata baru sampai akhir Babak 2. Sedangkan untuk baju 
besi, dia telah mengalahkan omong kosong dari begitu banyak monster sehingga dia 
sampai pada titik mendapatkan item yang diperlukan sendiri. 

Vulcan masih memiliki banyak ramuan, dan jika dia kehabisan, itu tidak akan menjadi 
masalah. 

Vulcan memiliki begitu banyak uang sehingga dia bisa membelinya dengan uang. 

"Saya pikir saya akan kaya dengan hanya menjual semua yang saya miliki di inventaris 
saya." 

Sejujurnya, Vulcan berpikir dia mungkin menghasilkan lebih banyak uang daripada 
Forwaru yang berada di bisnis pedagang. 

Vulcan tetap berada di luar dan menyaksikan pelanggan datang dan pergi lebih lama. Dia 
kemudian perlahan memasuki gedung. 

'Tetap saja, dia adalah tuan Jake. Dia akan senang melihatku. Dia tidak akan berperasaan 
dan berkata kembali lagi nanti ketika dia tidak sibuk. ' 

Berpikir seperti itu, Vulcan sedang melihat-lihat area sekitar. Tubuh raksasa memasuki 
pandangan Vulcan. 



Ototnya menonjol seperti prajurit dari Powell. Dia adalah pria dengan mulut besar berisi 
gigi mirip hiu yang sulit dipercaya bahwa itu milik manusia. 

Tetap saja, matanya tetap tersenyum, jadi penampilannya secara keseluruhan terasa sangat 
tidak seimbang. 

[Predator Kuno (Anglerfish) Forwaru] 

[882Lv] 

'Levelnya ... sangat tinggi.' 

Karena Forwaru adalah master Jake, Vulcan memiliki kecenderungan berpikir bahwa 
Forwaru pasti memiliki level rendah seperti Jake dengan potensi tempur yang biasa-biasa 
saja. Namun, Vulcan salah. 

Dari semua orang yang pernah bertemu Vulcan sejauh ini, Forwaru berada di urutan kedua 
setelah Naga Biru. 

Dengan ekspresi kosong di wajahnya, Vulcan menatap Forwaru. 

Um? 

Forwaru hendak menyapa pelanggan baru yang masuk. 

Namun, Vulcan hanya menatap Forwaru untuk waktu yang lama seolah-olah dia akan 
membuat lubang melalui Forwaru dengan tatapannya. Forwaru memiringkan kepalanya ke 
samping, mengira Vulcan adalah pemula yang aneh. 

'Siapa kerdil itu?' 

Itulah yang dipikirkan Forwaru. Namun, kata-kata yang keluar dari mulut Forwaru 
sangatlah sopan. 

Kata Forwaru dengan senyum ramah, 

"Halo. Apa ada yang ingin kamu katakan padaku? " 

"Ah!" 

Senyum Forwaru lebar dan lebar, menjangkau sampai ke bawah telinganya. Melihat 
senyumnya, Vulcan memegang dan berkata, "Apa kabar? Saya di sini terakhir kali, tapi ... 
Saya di sini untuk memberi tahu Anda bagaimana keadaan Tuan Jake. " 

"Jake...!" 

Forwaru sangat terkejut. 



Dia mengeraskan ekspresi wajahnya sejenak, lalu dia tersenyum. Forwaru berkata, "Saya 
pikir percakapan ini akan memakan waktu cukup lama. Ayo pergi ke ruang tamu. " 

  * 

"Hm... Ini pasti milik Jake." 

Vulcan menunjukkan Forwaru sebuah item yang dulu dimiliki Jake. Sepertinya Forwaru 
sudah selesai dengan memeriksa dan mengkonfirmasi item tersebut. Sambil tersenyum, 
Forwaru menawarkan jabat tangan pada Vulcan. 

"Saya akan memperkenalkan diri dengan benar. Nama saya Forwaru. Saya seorang 
pedagang di Espo City. Saya pernah menjadi guru Jake ketika saya berada di Kota Beloong. 
Ah, saya berbicara dengan bebas. Apa itu membuatmu tidak nyaman? " 

"Tidak semuanya. Silakan berbicara dengan bebas. " 

"Ha ha. Sudah lama tidak bertemu. Mendengar cerita tentang dia membuatku tenggelam 
dalam nostalgia. Sebenarnya, itu adalah masa lalu yang indah. Saat ini, sangat sulit untuk 
mencari nafkah. " 

Forwaru mengeluarkan tiga cerutu besar dan tebal dari sakunya dan menyalakannya. Dia 
menghirup semuanya sekaligus. Hanya dalam sedetik, semua cerutu dibakar sampai ke 
akarnya. Forwaru memuntahkan cerutu, dan kali ini, dia mengeluarkan sebotol wiski. Dia 
menyelesaikannya dalam satu pukulan juga. 

Menonton Forwaru, pikir Vulcan, 

Dia suka merokok dan minuman. Dia memang tuan Tuan Jake. ' 

Keduanya mengobrol cukup lama tentang Kota Beloong. 

Vulcan-lah yang paling sering berbicara. 

Dengan Jake sebagai fokus utama, Vulcan berbicara tentang apa yang terjadi di Bellong 
City, dan Forwaru menanggapi ceritanya. Percakapan berlanjut seperti itu. 

"Ha ha. Sepertinya si kerdil itu menjadi sangat besar. Yah, tidak ada orang di Kota Beloong 
yang bisa disebut pedagang, tapi... " 

"Oh benarkah? Jadi hal seperti itu terjadi... " 

Di sana-sini, di sela-sela penuturan Vulcan, Forwaru mengatakan hal-hal untuk 
menunjukkan bahwa dia mendengarkan cerita itu. 

Rasanya ramah seperti berbicara dengan pria paruh baya di sebelah. Karena itu, Vulcan 
mampu mengungkap ceritanya dengan lebih mudah. 



Sudah lama sejak Vulcan melakukan percakapan biasa seperti ini tanpa motif lain. 

Kehidupan sehari-hari Vulcan berlumuran darah, pembantaian, dan pertempuran. 
Dibandingkan dengan itu, ini adalah kemewahan yang jarang dia nikmati. 

Namun, Vulcan tidak merasa nyaman saat ini. 

Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui oleh Vulcan, melakukan percakapan dengan 
Forwaru tidaklah senyaman saat ini. 

'Kurasa dia orang baik seperti yang dikatakan Tuan Jake, tapi ...' 

Mempertimbangkan bagaimana Forwaru berbicara dengan sopan ketika mereka pertama 
kali bertemu, dan mengingat bagaimana dia melakukan percakapan, sepertinya Forwaru 
adalah orang yang baik. 

Namun, terlepas dari semua itu, Vulcan merasakan kejanggalan di sana-sini. Itu 
membuatnya merasa tidak nyaman. 

Vulcan melanjutkan percakapan dengan lancar dan mengamati ekspresi wajah Forwaru. 

Sepertinya Forwaru tidak berpikiran sama dengan Vulcan. 

Raut wajah Forwaru tanpa kebohongan. Ia terlihat sangat menikmati cerita tentang 
muridnya di Babak 1 karena sudah lama sekali ia tidak mendengar tentang Jake. 

"Apakah kita memang tidak cocok?" 

Membangun hubungan yang baik antara orang-orang... 

Itu melampaui masalah seseorang menjadi orang baik atau jahat. 

Saat Vulcan menerima tawaran investasi dari Jake untuk pertama kalinya sebelumnya, 
Vulcan bisa merasakan bahwa Vulcan dan Jake menjadi teman dekat meski baru saling 
kenal sebentar. 

Untuk sedikit melebih-lebihkan, mereka cukup dekat untuk mempercayai satu sama lain 
dengan kehidupan. 

Namun, Forwaru dan Jake adalah dua orang yang sangat berbeda. 

Vulcan berpikir mungkin untuk mempertahankan hubungan baik dengan Forwaru, tapi dia 
berpikir bahwa tidak mungkin untuk membangun hubungan yang dalam dan dekat 
dengannya bahkan setelah sepuluh tahun. Itu adalah pemikiran yang menyedihkan. 

'Yah, itu tidak benar-benar penting bagiku untuk menjadi sangat dekat dengannya.' 



Vulcan sedang memikirkan segala macam hal. Sementara itu, percakapan berlanjut tanpa 
gangguan. 

Sekitar satu jam berlalu dan sebagian besar cerita Vulcan berakhir. Sekitar waktu itu. 
Forwaru mengeluarkan sebotol minuman lagi dan mengganti topik pembicaraan. 

"Ngomong-ngomong, kamu adalah seorang Player, kan?" 

"Ah, ya, itu benar." 

"Begitu ... Mantra pelindung belum kedaluwarsa, tapi Anda menempatkan barang seperti 
itu di situs lelang. Ini tidak masuk akal kecuali Anda adalah seorang Player. Menggunakan 
standar Pemain untuk menilai item... Busur yang saya beli terakhir kali mungkin setidaknya 
merupakan tarif legendaris, bukan? " 

"Betul sekali. Ngomong-ngomong, apakah kamu seorang pemanah? " 

Vulcan tidak bisa membayangkan Forwaru menjadi pemanah sama sekali. 

Forwaru juga menggelengkan kepalanya dengan keras untuk menunjukkan bahwa dia 
sama sekali bukan pemanah. 

"Ha ha. Tentu saja tidak. Saya membelinya hanya untuk mengembangkan bisnis saya. 
Akhir-akhir ini, saya telah membeli senjata berkualitas sebelum orang lain. " 

"Ah, begitu. Sebenarnya, tampaknya ada permintaan yang tinggi untuk senjata berkualitas. 
" 

"Tentu saja. Anda mungkin tidak tahu seberapa banyak mereka dicari di antara para 
pejuang. Pemain cenderung memiliki banyak peralatan, jadi. Ha ha." 

Itu adalah sesuatu yang disetujui Vulcan. 

Secara khusus, Vulcan saat ini memiliki sejumlah besar item dari area pencarian 
tersembunyi, jadi dia tidak punya pilihan selain setuju dengan Forwaru dalam hal ini. 

"Hm. Begitu..." 

Forwaru sedikit mencondongkan tubuh ke depan menuju Vulcan. 

Pikir Vulcan, ini dia. 

'Seperti yang saya pikirkan. Tidak mungkin tuan Jake akan mengirimku pergi tanpa 
melakukan pertukaran apapun. ' 

Setelah memikirkannya, Vulcan menyadari bahwa dia mengetahui tempat ini karena 
perdagangan situs lelang yang dia lakukan. 



Vulcan memberikan senyuman yang sesuai untuk bisnis dan mengambil langkah pertama. 

"Apakah ini berarti Anda akan meminta saya untuk menjual barang jika saya memiliki 
barang berkualitas?" 

"... Huhhuh... Apa aku terlalu jelas? Seorang pedagang seharusnya memiliki kulit yang 
tebal... Ini tidak baik. " 

"Bukan itu alasannya. Pertama-tama, karyawan toko di sini memberi tahu saya tentang hal 
itu setelah perdagangan situs lelang. Bagaimanapun..." 

Vulcan mengeluarkan tujuh item dari inventaris. 

Mereka semua adalah item tipe grand rate. Dari semua item grand rate, ini adalah item 
dengan opsi yang cukup bagus. 

"Ini tidak sebagus rate bow legendaris yang aku jual terakhir kali, tapi itu masih equipment 
yang cukup berguna. Apakah Anda tertarik untuk membelinya? Jika Anda tidak 
membutuhkannya, saya berpikir untuk pergi ke situs lelang. " 

"Astaga..." 

Forwaru membuat tawa palsu. Dia memandang Vulcan dan berkata, 

"Rasanya kamu lebih seperti pedagang daripada aku." 

  * 

"Baiklah, aku akan datang lagi." 

"Baiklah. Saya harap Anda membawa lebih banyak peralatan lain kali. " 

"Ha ha. Jika mereka adalah sesuatu yang tidak saya butuhkan, saya akan membawanya 
sesuai keinginan Anda. " 

Dengan itu, Vulcan meninggalkan toko umum. 

Pintu yang diminyaki dengan baik terbuka dan tertutup dengan mulus. 

Di saat yang sama, di wajah Forwaru, yang menatap Vulcan, senyumannya menghilang. 

"Anda menangani pelanggan untuk hari ini." 

"Ya saya mengerti." 

Forwaru kembali ke kamar tamu. Dia bisa melihat tujuh item tergeletak di atas meja. 



Forwaru mengalihkan pandangannya ke sekitar mereka sejenak. Dia perlahan-lahan 
menggerakkan tangannya ke arah mereka dan mengambil satu. 

Itu adalah pedang dua tangan yang berat dengan ukiran naga yang tampak keren. 

Forwaru memeriksa ujung tajam pedang seperti pemeriksa berpengalaman, lalu dia 
mengarahkan ujung pedang ke mulutnya. 

Dia kemudian membuka mulutnya besar-besar dan mulai memakannya. 

Crunch crunch. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Clank clank. 

Dari ujung pedang dan sampai ke gagang, Forwaru menelan semuanya. 

Forwaru terlihat puas seolah baru saja makan kue yang enak. 

"Fiuh... Sudah kuduga, setidaknya dibutuhkan item harga tinggi untuk tidak menimbulkan 
masalah dengan tubuhku. Saya tidak berpikir saya harus membiarkan ini terjadi. Saya tidak 
tahan hanya diam dan hanya menerima perdagangan. " 

Dia memiliki ekspresi tanpa emosi di wajahnya. 

Namun, di antara tatapan itu, ada tatapan kasar tak terkendali yang bocor di sana-sini. 

Forwaru menjadi lebih kejam daripada hari-harinya di Babak 1. Dia bergumam dengan 
suara rendah. 

"Ketika berkat pelindung berakhir, aku harus pergi menjemputnya." 



Chapter 73 
Max Level Newbie Bab 73   * 

Di ruangan yang sunyi, ada seseorang yang sedang mengerjakan beberapa lusin kertas 
yang melayang di udara. 

Dia melihat ke salah satu kertas dan membuka mulutnya. 

"Hm ... Ada permintaan lain tentang pria ini meskipun dia seorang pemula." 

Apalagi permintaannya mirip dengan yang terakhir. 

Ia menanyakan tentang informasi mengenai newbie Vulcan. Ia menginginkan informasi 
tentang tanggal kedaluwarsa berkat pelindungnya dan lokasi saat ini. 

'Setelah pembuat Chimera, sekarang Forwaru dari toko kelontong bertanya tentang dia. 
Meskipun pria ini cukup unik ... ' 

Madorugi, pemilik Oracle, mencari semua informasi dengan kata kunci 'Vulcan' di database. 

Tidak banyak informasi tentang dia tetapi bagaimanapun, beberapa informasi memang 
muncul. 

Madorugi telah menyelidiki tentang dia sebelumnya di samping ketika pembuat Chimera 
membuat permintaan yang sama. 

'Jika bukan karena permintaan itu, saya bahkan tidak akan memiliki sebanyak ini. Ini tidak 
seperti hanya ada beberapa pemula. ' 

Dia dengan santai menikmati teh dan melihat informasi tentang Vulcan. 

Madorugi dengan cepat membaca informasinya. 

Tehnya agak dingin. Dia meminum semuanya sekaligus dan dengan tenang berkata, 

"Saya bisa mengerti mengapa mereka tertarik." 

Madorugi dengan lembut menutup matanya dan mengatur pikirannya 

Vulcan, meskipun seorang pemula, adalah kerdil yang sangat unik. 

Oracle selalu memantau orang-orang yang masuk dan keluar dari Kota Espo, jadi dia juga 
mengetahui kapan Vulcan pertama kali datang ke Babak 2. 

Sudah sekitar dua setengah tahun sejak Vulcan datang ke Babak 2. 



Juga, dalam waktu singkat itu, dia menarik perhatian bukan hanya satu tapi dua pria 
berbahaya. 

Dalam waktu singkat itu, meskipun dia tidak melakukan apa pun secara khusus untuk 
diperhatikan, informasi tentang dia terus diminta. Hanya ada satu alasan untuk ini. 

'Jenis yang bahkan lebih istimewa dari Dewa-Demi ... Dia adalah Pemain yang berhasil 
mencapai Babak 2. Dia pasti istimewa.' 

Menurut beberapa laporan dari area hutan, Vulcan adalah seorang Player, jenis yang 
kemampuan fisik dan kapasitas mana meningkat secara otomatis dari membunuh monster. 

Pemain sama uniknya dengan makhluk kuno yang jarang terlihat saat ini. 

Madorugi telah mengumpulkan segala macam informasi tentang berbagai jenis makhluk. 
Namun, ini adalah pertama kalinya bahkan dia melihat informasi tentang Pemain. 

Itu karena tidak ada satu Pemain pun di area Babak 1 tempat dia berada. 

'Aku pernah mendengar bahwa ada cukup banyak dari mereka di Beloong City, tapi aku 
juga mendengar bahwa tidak ada yang berbakat seolah-olah kekurangan bakat adalah 
bagian dari atribut mereka ... Sepertinya yang ini pasti mutan. Saya pasti bisa mengerti 
mengapa kerdil ini meningkatkan nafsu makan mereka. ' 

Ketika sampai pada pembuat Chimera, tidak perlu menjelaskannya karena dia adalah 
seorang kerdil yang mengoyak tubuh orang lain dan melakukan penelitian. Bahkan dalam 
kasus Forwaru si pemangsa, Madorugi punya gagasan kasar. 

Kabar di jalanan adalah bahwa equipment selalu jatuh setiap kali seorang Player 
membunuh monster. Ini pasti alasan mengapa Forwaru tertarik pada Vulcan. 

'Bajingan malang itu. Tidak peduli seberapa banyak kamu mutan berbakat, akan sulit 
baginya untuk melarikan diri dari cengkeraman mereka hidup-hidup. ' 

Madorugi berdoa untuk keselamatan Vulcan. 

Namun, mengasihani dia adalah satu hal, dan bisnis adalah bisnis. 

Madorugi memang berniat untuk dengan rajin menjalankan permintaan Forwaru yang 
merupakan pelanggannya. 

'Aku menyelinap dalam sihir pengawasan ketika dia berada di sini terakhir kali, jadi ... 
Tidak ada masalah untuk menemukannya.' 

Madorugi sama sekali tidak khawatir ketahuan. 



Itu akan membutuhkan seseorang yang sekuat Angin Biru, Naga Biru untuk hampir tidak 
menyadarinya. Madorugi berpikir bahwa tidak mungkin seorang pemula akan 
menyadarinya. 

Madorugi memutuskan untuk menyelesaikan kasus tentang Vulcan dengan apa yang dia 
kumpulkan selama ini dan melanjutkan ke kasus selanjutnya. 

Juga, pada saat itu, ide yang cukup bagus melintas di benaknya. 

'Si kerdil itu akan mati atau dicuci otaknya juga ... Mungkin aku harus menjual lebih banyak 
informasi?' 

Penduduk Babak 2 yang tak terhitung jumlahnya menempatkan diri mereka dalam situasi 
yang sangat sulit untuk menerobos tembok dan mencapai ketinggian yang lebih tinggi. 

Di antara mereka semua, terutama di antara manusia, ada yang jatuh putus asa karena 
keterbatasan spesies dan bakat mereka. Ada banyak orang yang bahkan melakukan 
eksperimen jahat. 

'Jika saya memberi tahu mereka tentang konstitusi unik Pemain? Juga, jika saya 
menyebarkan desas-desus bahwa saya tahu tentang Vulcan, Pemain langka itu, lokasinya, 
dan tanggal kedaluwarsa untuk berkat pelindungnya? ' 

Pasti ada banyak orang yang akan membangkitkan nafsu makan jika Madorugi 
menyebarkan rumor tentang Vulcan. 

'Dari atas kepalaku, aku bisa memikirkan Bae Su Jin dan Kuda Besi ... bajingan-bajingan ini 
tidak bisa diam dalam hal bahan penelitian khusus.' 

Juga, ada orang-orang seperti hyena yang mengerumuni setiap kali sesuatu yang mereka 
minati terjadi dan mencoba mendapatkan semua yang bisa mereka kikis. 

Dia pikir dia bisa mendapatkan bayaran informasi yang besar dari mereka juga. 

'Um ... Semuanya akan baik-baik saja. Vulcan toh akan mati, dan aku hanya menjual 
informasi... ' 

Sebenarnya biaya informasi tidak penting baginya. 

Dia hanya suka mengumpulkan informasi yang tidak diketahui orang lain. 

Selain itu, dia menikmati sensasi yang lebih besar dari memanipulasi orang dengan 
informasi dan menyaksikan banyak orang dipermainkan. 

Dia seperti itu bahkan ketika dia berada di dimensi yang lebih rendah. 



Dia memiliki sihir yang lebih kuat dari siapapun, tapi dia tidak pernah mencoba untuk 
menonjol. Sebaliknya, setelah membuat guild pencuri, dia memilih untuk tetap berada 
dalam bayang-bayang dan terus menonton dan menikmatinya. 

'Bahkan dengan Pedang Suci, sangat menyenangkan melihat mereka berlarian kesana 
kemari ... Aku ingin tahu betapa menyenangkannya aku dengan yang satu ini.' 

Madorugi memiliki senyum teduh di wajahnya. 

Vulcan memiliki waktu sekitar tujuh setengah tahun lagi sampai berkah pelindungnya 
berakhir. 

'Setelah sekitar tujuh tahun kemudian, jika saya menyebarkan sedikit informasi tentang 
Vulcan, kelangkaan dan nilainya, saya akan dapat menonton sesuatu yang menyenangkan.' 

Pada saat itu, permintaan baru masuk ke Oracle. 

Secara kebetulan, itu dari orang yang mengisi kepala Madorugi saat ini. Itu dari Vulcan. 

Masih tidak bisa menghapus senyum lebar di wajahnya, Madorugi berkata, 

"Hm... Informasi tentang tempat berburu... Itu tidak sulit. Dia adalah pelanggan yang 
berharga. Aku harus cepat dan memberinya informasi. " 

Setelah itu, untuk pelanggannya, dia memberikan informasi berkualitas tinggi tanpa 
sedikitpun kebohongan. 

  * 

"Hm... Untungnya, sepertinya tempat berburu yang tersisa tidak akan mengalami masalah." 

Ini adalah kedua kalinya Vulcan meminta informasi dari Oracle. Dia terkesan dengan 
informasi terbaru yang dia terima dengan cepat. 

"Sudah kuduga, punya banyak uang itu bagus. Saya pernah mendengar bahwa ada orang 
yang bahkan tidak bermimpi tentang membeli informasi karena harganya sangat mahal. 
Ha. Untuk berpikir bahwa uang sepenting ini di tempat seperti ini yang penuh dengan 
orang-orang yang berada di level Demi-dewa ... " 

Vulcan mendecakkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. 

Dia bisa menghasilkan uang dengan mudah berkat kemampuan Player. Namun, 
memikirkan bagaimana para pemula lainnya harus hidup dalam kondisi yang jauh lebih 
buruk, itu membuat Vulcan merasa aneh. 

'Seperti yang saya duga, menjadi Pemain adalah yang terbaik. Anda bisa memilih profesi 
Anda, dan ada item drop juga. ' 



Vulcan sama sekali tidak menyadari bahwa dia menjadi incaran banyak orang karena fakta 
bahwa dia adalah seorang Player. 

Vulcan membutuhkan waktu sejenak untuk memperbarui peta dan berburu informasi 
tempat berdasarkan informasi baru yang baru saja dia terima. 

Vulcan membandingkan beberapa tempat berburu, dan dia memutuskan untuk pergi ke 
tempat yang awalnya ingin dia kunjungi. 

'Jika saya melakukannya, maka uang yang saya bayarkan untuk mendapatkan informasi 
akan terbuang percuma... Nah... Saya bisa pergi ke sana sekarang tanpa keraguan sedikit 
pun. Pikiranku tenang, sehingga membuat informasi itu bernilai uang. ' 

Selain informasi, Vulcan tidak punya tempat lain untuk menghabiskan uang. 

Vulcan membuka buku panduannya dan membaca informasi tentang 'Lava Field' yang dia 
putuskan untuk dikunjungi. 

[Hunting Ground -- Lava Field] 

Ini adalah tempat berburu dengan monster yang diperkirakan berada sekitar level 750-
760. Lapangan itu hangus karena panas yang ekstrim. Monster juga tipe api. 

Di tengah tempat berburu, terdapat gunung berapi yang tidak henti-hentinya 
mengeluarkan lahar. Selain itu, masih banyak kolam dalam yang terbuat dari lahar yang 
belum mendingin. Karena area tersebut penuh dengan api dan panas, hanya dengan berdiri 
saja sudah membantu dalam meningkatkan penguasaan api. Tempat berburu ini 
direkomendasikan. 

Tidak seperti tempat berburu sebelumnya, tempat ini tidak cocok untuk Vulcan. 

Itu karena sebagian besar monster di sini memiliki ketahanan tinggi terhadap sihir api. 

Namun, Vulcan juga sangat tahan terhadap api, jadi beban pertahanan jauh lebih rendah 
dibandingkan dengan Pabrik Gang-shi Kuno. 

'Ada lebih sedikit dari orang-orang yang akan datang kepadaku dalam kelompok, dan ... aku 
bisa memblokir serangan monster dengan sihir api dan menggunakan Pedang Dewa Petir 
untuk serangan.' 

Juga, hal terpenting di atas segalanya adalah bahwa tempat ini adalah tempat yang sangat 
mungkin untuk sebuah quest tersembunyi. 

'Apakah Anda yakin? Bisakah kamu bersumpah? ' 

'Dasar bodoh! Ketika seorang penatua berkata demikian, kamu hanya perlu 
mempercayainya! ' 



Beruneru yakin dengan tempat ini. 

Vulcan mendorong amplop itu sedikit dan mengganggu Beruneru tentangnya, dan sebagai 
hasilnya, dia bisa mendapatkan jawaban yang jelas tentang bagaimana menuju ke penjara 
bawah tanah tersembunyi di Lava Field. 

'Hanya saja, untuk memasuki tempat ini, aku membutuhkan sihir api tingkat tinggi ...' 

Menurut Beruneru, untuk bisa mencapai tempat yang dicurigai sebagai hidden quest area 
dibutuhkan penguasaan api rank SS. 

Berunaru berkata akan sulit untuk mendekati tempat dengan pangkat lebih rendah. Vulcan 
ingat wajahnya menjadi kaku karena mendengar itu. 

Itu adalah kondisi yang sangat sulit untuk dipenuhi. 

Namun, Vulcan, yang tanpa pandang bulu meluncurkan sihir api sejak tiba di Babak 2, 
sadar. 

Dia sadar bahwa penguasaan apinya berada di ujung atas peringkat S, dan dengan sedikit 
lebih banyak waktu, dia akan dapat melompat ke peringkat SS tanpa masalah. 

'Sebenarnya, saya sudah mendapatkan pencerahan di Kuburan Bawah Tanah Terkutuk.' 

Ketika Vulcan menghancurkan Muruola sang Death Knight dan mencapai pencerahan, itu 
bukan hanya tentang sihir petir. 

Melalui serangan kekerasan dan kegelisahan, pencerahan untuk petir dan api datang 
sekaligus. 

Namun, karena opsi 'Efisiensi pelatihan selama pelatihan tipe petir + 20%' di Heavenly 
Lightning Blade, hanya penguasaan petir yang ditingkatkan ke peringkat SS, dan Vulcan 
belum memecahkan dinding peringkat S penguasaan api. 

Bukan karena jarak ke peringkat SS kecil. 

Namun, itu tidak terlalu sulit untuk diisi. 

'Saat saya menggiling selama dua setengah tahun terakhir, saya meningkatkannya banyak. 
Mulai sekarang, aku tidak bisa naik level eksplosif. Jika aku secara kasar menetapkannya 
sebagai tujuan sebelum berkah pelindung habis... aku pasti bisa mencapai peringkat SS! ' 

Vulcan memasukkan kembali buku panduan ke dalam inventaris. Dengan tatapan tajam, 
Vulcan melihat ke langit. 

Saat ini, levelnya berada di 650, dan ketinggian sebenarnya yang menurut Vulcan adalah 
750. 



Perbedaan antara keduanya tidak sekuat sebelumnya. 

Mulai sekarang, setiap level akan membutuhkan waktu yang sangat lama. 

Akan menjadi cerita yang berbeda jika Vulcan, dengan keberuntungan, mencapai 
pencerahan lain dan memperoleh kekuatan yang melebihi levelnya. Namun, saat dia 
mencapai ketinggian yang lebih tinggi, jelas bahwa momen pencerahan tidak akan datang 
dengan mudah. 

Vulcan tidak mengharapkan sesuatu yang besar. Sebagai gantinya, dia memutuskan untuk 
meningkatkan level dengan kesabaran. 

'Mulai sekarang ... Saya harus menganggapnya sebagai lari maraton jarak jauh. Saya perlu 
ditentukan. ' 

Vulcan mampir di toko yang dimiliki oleh Manajer Babak 2. Dia membeli banyak makanan 
seolah-olah dia baru saja menyapu meja kasir, dan kemudian dia memasukkannya ke 
dalam inventaris. 

Itu bukan jumlah untuk satu sampai dua tahun seperti yang dia dapatkan di masa lalu. 

Itu berharga 30 tahun makanan untuk satu orang. Banyak sekali. 

Selain makanan, Vulcan menyelesaikan persiapan lainnya satu per satu. 

Akhirnya, ketika Vulcan siap meninggalkan Espo City, dia mengatakan ini pada dirinya 
sendiri, 

'Ini yang paling penting. Bersiap melawan Chimera... Aku harus memastikannya. ' 

Pembuat Chimera adalah orang yang membuat Vulcan terlibat dengan darah buruk begitu 
dia sampai di Babak 2. 

Pria ini pasti akan bergerak segera setelah berkah pelindung Vulcan berakhir. 

Vulcan harus membiasakan diri untuk selalu berhati-hati saat berkah pelindung berakhir 
agar dia tidak menjadi mangsa skema bajingan itu. 

'Bahkan saat aku sedang berburu. Ck. Saya berharap penjara bawah tanah lain dengan 
batas satu orang muncul. ' 

Jika pencarian tersembunyi ini terbatas pada satu orang, Vulcan berencana untuk menetap 
di sana dan naik level sampai regenerasi monster berhenti sepenuhnya, sampai pembuat 
Chimera, yang mengejar Vulcan, meninggal karena marah karena tidak bisa mencapai 
Vulcan. 



'Untuk saat ini ... Prioritas pertama adalah mendapatkan peringkat SS dalam penguasaan 
api.' 

Setelah memikirkan sejauh ini, alih-alih menderita karena ini, dia berjalan dengan cepat. 

Vulcan hanya memiliki tujuh setengah tahun tersisa. Untuk mencapai tujuannya dalam 
waktu singkat itu, dia tidak bisa membuang-buang waktu. 

  * 

Setelah tiba di tempat berburu, dia menebas monster secara harfiah seperti orang gila. 

Lapangan Lava berbeda dari Lapangan Kawah Racun. Ada orang lain yang datang sesekali. 
Manusia dan beberapa makhluk lainnya harus menyaksikan pertarungan Vulcan. 

Vulcan bekerja sangat keras. Dia berlatih seperti tidak ada hari esok, cukup untuk membuat 
veteran dengan pengalaman 100 tahun atau lebih di Babak 2 kehilangan semangat juang 
mereka. 

'Bagaimana dia bisa melanjutkan pelatihan intens seperti itu?' 

'Mengamatinya membuat saya menyadari kesalahan dalam cara saya. Saya harus bekerja 
lebih keras. ' 

'Ngomong-ngomong, bagaimana mungkin seorang newbie memiliki kekuatan seperti itu... 
Apakah dia seorang Demi-god? Atau apakah dia orang kuno? ' 

Mereka yang menyaksikan pelatihan Vulcan mulai muak dengan intensitasnya. 

Namun, bagi Vulcan, pelatihan adalah sesuatu yang dia punya alasan jelas untuk dilakukan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan tidak punya banyak waktu tersisa untuk 
berlatih seperti ini dengan sepenuh hati tanpa harus mengkhawatirkan penyergapan 
Chimeras. 

Setiap kali dia lelah dan kelelahan, Vulcan memikirkan tentang keterkejutan dan teror yang 
dia rasakan di kawasan hutan. 

Hanya memikirkan tentang rasa bahaya sejak saat itu terasa seperti memberi Vulcan 
kekuatan yang bahkan tidak dia miliki. 

Seperti itu, setiap hari, Vulcan melakukan pertarungan sengit dengan monster, 
pertarungan sengit melawan dirinya sendiri. 

Seperti itu, tujuh tahun berlalu. 

[Demi-dewa Vulcan] 



[735Lv (+ 30)] 

Level Vulcan meningkat 85. Sekarang di 735. 



Chapter 74 
Max Level Newbie Bab 74 "Apa?" 

Madorugi, pemilik Oracle, bergumam. Mulutnya sedikit terbuka seolah-olah dia kesulitan 
mempercayainya. 

Dia memfokuskan mana secara rahasia dan memeriksa dengan cermat subjek yang telah 
dia pantau. Namun, dia tidak salah. Ini benar-benar tidak terduga. Madorugi menggigit 
bibir bawahnya. 

'Dia baru saja akan melepas stiker pemula ... Namun dia ada di Lava Field?' 

Selain itu, dia tidak hanya di sana. Dia menunjukkan gerakan yang kuat seperti pejuang 
sejati yang telah mengasah diri mereka sendiri di Babak 2. Api Neraka Lazard adalah 
sesuatu yang kebanyakan orang bahkan tidak berani lawan. Namun, Vulcan menanganinya 
dengan mudah. Madorugi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesan. Madorugi dengan 
hampa memelototi pertempuran untuk sesaat. Dia kemudian tiba-tiba tersadar. Setelah itu, 
dia mengambil mana dan menghentikan mode pengawasan. 

'Vulcan ... Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat begitu cepat? Tidak... Apakah dia selalu 
sekuat ini? ' 

Madorugi telah lama menggunakan sihir pengawasan pada Vulcan, tapi ini adalah pertama 
kalinya dia benar-benar memastikan di mana Vulcan berada dan memeriksa apa yang 
sedang dilakukan Vulcan. Vulcan masih pemula. Madorugi berpikir jelas bahwa hanya ada 
beberapa hal yang dapat dilakukan seorang pemula dan beberapa tempat untuk dikunjungi 
hanya dalam sepuluh tahun. Karena itu, Madorugi berpikir bahwa dia tidak perlu 
memeriksa apa yang sedang dilakukan Vulcan. Madorugi punya banyak hal lain yang harus 
diurus, jadi dia sudah lama melupakan Vulcan. Dia hanya memeriksa Vulcan karena sudah 
hampir waktunya berkah pelindung Vulcan berakhir. Namun, Vulcan jauh melebihi 
ekspektasi Madorugi. Ini membuat kepalanya rumit. 

'Um ... aku akan menjual informasi itu kepada hampir semua orang, bahkan beberapa orang 
yang plin plan ...' 

Madorugi sedang memikirkan orang-orang yang hampir tidak berhasil mengatasi tembok 
Babak 1, pengumpan bawah yang akan mencoba apa saja dan meraih sedotan karena putus 
asa, jenis yang dengan mudah mempertaruhkan nyawa mereka untuk mencapai ketinggian 
yang lebih tinggi. Madorugi berpendapat bahwa dengan menyebarkan informasi kepada 
orang-orang seperti itu akan membawa konsekuensi yang lebih menghibur. Namun... 

'Jika Vulcan ada di Lava Field, para kerdil itu tidak akan berani mendekat.' 



Madorugi kecewa, tapi mau bagaimana lagi. Namun, bahkan jika yang itu dikecualikan 
sekarang, ada banyak orang lain yang sangat tertarik dengan tubuh Player. Madorugi mulai 
menjual informasi tentang Vulcan secara rahasia. Dia menjualnya kepada orang-orang yang 
cukup kuat untuk menetralkan Vulcan dan tidak ragu-ragu untuk mencoba apa pun untuk 
mencapai tingkat yang lebih tinggi. Setelah dia dengan kasar menyelesaikan pekerjaan 
pada kasus Vulcan, dia menyesap teh dan tersenyum. 

"Kurasa aku akan mendapatkan hobi yang menyenangkan setelah setengah tahun." 

Ada begitu banyak pemburu. Tidak pasti siapa yang akan mendapatkan mangsa. Madorugi 
sangat antusias dalam mengantisipasi. 

  * 

Itu adalah organisme yang memancarkan api seolah-olah hanya bernapas. Nyala api itu 
lebih panas dari pada api dari Neraka. Termasuk ekornya, rentang tubuhnya lebih dari 33 
kaki. Itu adalah raksasa. Seluruh tubuhnya berwarna merah seperti nyala api. Seekor kadal 
raksasa membuka mulutnya ke arah Vulcan. 

[Flame Lizard of the Fallen Hell] 

Kuuuaaaa. 

Api yang sangat panas keluar dari mulutnya. Itu membuat Vulcan bertanya-tanya apakah 
napas naga itu seperti ini. Menjadi mulutnya yang besar, apinya menyebar ke jarak yang 
cukup jauh. Namun, Vulcan berubah menjadi roh petir, menggunakan langkah naga petir 
dan mengelak dengan kecepatan luar biasa. Dia keluar dari jangkauan nyala api. Setelah itu, 
ketika Hell Flame Lizard menembakkan nafasnya ke arah yang salah, Vulcan mengayunkan 
Heavenly Lightning Blade. 

Memotong. Kuuuurwuuuuurrrr. 

Kadal itu kehilangan salah satu kaki belakangnya. Karena sakitnya, itu membuat marah. 
Kadal itu menembakkan nafas api ke segala arah, tapi tidak cukup cepat untuk mengikuti 
gerakan cepat Vulcan. 

Mengiris. Puuuuwwhaaak. 

Sekarang, bahkan sebagian lehernya dipotong oleh Pedang Dewa Petir. Lukanya cukup 
dalam sehingga nafas api, yang keluar dari kadal dengan intensitas yang menggembirakan, 
bocor melalui lukanya. 

Kuuuuwueuuuur. 

Karena marah, Flame Lizard kehilangan sekitar setengah dari ketenangannya. Namun, baru 
akan mati jika ini terus berlanjut. Itu telah menyerang hanya dengan menggunakan nafas 
api. Sekarang, si kerdil mengubah strategi serangannya. 



Tooooong. 

Ia mengatupkan mulutnya seolah-olah sedang mengumpulkan air liurnya. Itu meludahkan 
sesuatu. Serangan itu terbang menuju Vulcan dengan kecepatan yang jauh lebih cepat. Itu 
adalah segumpal lava. 

Itu tidak sekuat nafas api. Namun, jika itu mengenai, itu akan cukup untuk langsung 
melelehkan lalat itu seperti kerdil. 

Itulah yang dipikirkan kadal itu. Kadal Api Neraka terus menembakkan gumpalan lava ke 
Vulcan. Namun, situasinya mengalir ke arah yang sama sekali berbeda dari yang dipikirkan 
kadal. 

Woooong. 

Kekuatan sihir dibangkitkan. Tinju kiri Vulcan diayunkan dengan kekuatan besar, dan itu 
membuat dampak yang kuat terhadap lava yang ditembakkan ke arah Vulcan. Vulcan 
menginvestasikan cukup banyak mana ke dalam Tinju Ifrit, dan sekarang terkompresi dan 
melapisi tangan kirinya. Itu adalah tabrakan dua teknik api yang sangat kuat. Daerah itu 
berguncang dengan liar seolah-olah beberapa ribu dinamit meledak. 

Ledakan! Kwaboom! 

Api memercik ke mana-mana seperti air ketika balon air diledakkan di udara dengan 
meninjunya. Sebagian besar percikan api tidak mengenai Vulcan. Namun, beberapa dari 
puing-puing itu menuju ke tubuh Vulcan. Tetap saja, mereka tidak bisa memberikan 
kerusakan pada Vulcan. Sisa api yang kecil hampir tidak menggores permukaan Vulcan dan 
kemudian jatuh tanpa daya. 

'Penguasaan api saya akan sia-sia jika saya terluka hanya karena puing-puing dari serangan 
sihir api.' 

Berbagai kerusakan sihir api Vulcan meningkat saat pemahamannya tentang sihir api 
meningkat. Sama seperti itu, ketahanannya terhadap sihir api juga meningkat dengan 
selisih yang besar. Kecuali jika dia terkena secara langsung oleh nafas api dari tadi, bisa 
dikatakan bahwa tidak mungkin Vulcan terluka parah karena sihir api. 

'Tentu saja ... Orang kerdil itu juga sangat tahan terhadap sihir api.' 

Vulcan benar-benar panik dari waktu ke waktu ketika dia datang ke Lava Field untuk 
pertama kalinya. Dengan sihir api biasa, apalagi menjaga monster, bahkan hanya menarik 
perhatian mereka tidak mungkin dengan sihir seperti itu. Namun, spesialisasi Vulcan tidak 
terbatas hanya pada sihir api. 

Ledakan! Kwaboom! 



Vulcan dengan tenang menghancurkan semua Lava Lumps yang diluncurkan ke arahnya. 
Dalam sekejap, tubuh Vulcan menjadi buram, dan dia langsung bergerak tepat di bawah 
dagu kadal itu. Itu adalah gerakan cepat yang bisa dia tunjukkan hanya setelah 
menggunakan Kekuatan Dewa Petir, bentuk roh petir, dan naga petir melangkah secara 
maksimal. Vulcan melepaskan bentuk roh. Dari pedangnya, kekuatan Pedang Dewa Petir 
mengalir keluar. 

Mengiris. Kuuuwwaaang. 

Lalu... 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Naik Level!] [Anda mengalahkan lawan yang lebih kuat dari 
Anda!] [Anda mencapai sebuah eksploitasi.] [Peringkat eksploitasi Anda naik.] 

Vulcan tidak bisa memenggal kepalanya terakhir kali. Dia sekarang berhasil memotong 
kepalanya sampai bersih. Vulcan menggunakan lengan bajunya untuk menyeka keringat di 
dahinya. Vulcan kemudian diam-diam bergumam, 

"Fiuh. Daripada menggunakan sihir api untuk berjaga-jaga, kurasa sebaiknya aku 
menggunakan teknik pedang saja. " 

Dia memuji dirinya sendiri. Namun, dia lebih percaya diri dari sebelumnya, jadi dia tidak 
berpikir dia terlalu sombong. Sebaliknya, dia mengira perilaku percaya diri seperti itu lebih 
menjadi tipe petir dan api. Belakangan ini, seolah itu adalah persyaratan untuk harga 
dirinya, Vulcan sering mengatakan hal seperti itu belakangan ini. 

"Coba lihat... levelku sekarang... 736. Fiuh... Ini pasti naik perlahan." 

Dia telah berburu selama lebih dari tujuh tahun, namun dia hanya menaikkan 86 level. 
Dibandingkan dengan hari-harinya di Babak 1 atau kawasan hutan di Babak 2, ini sangat 
lambat. Itu membuat Vulcan mendesah. Namun, dia tahu ini akan terjadi. Untuk 
mengeluarkan rasa frustrasinya, dia menendang batu yang berguling-guling di tanah. Dia 
akan pergi ke tempat yang aman sehingga dia bisa memeriksa bagian dalamnya. Namun, 
ada beberapa tatapan mengikuti gerakan Vulcan. 

"..." 

Vulcan memiliki ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Dia kemudian melihat orang-orang 
yang menatapnya sebelum meninggalkan tempat kejadian dengan kecepatan yang lebih 
tinggi. Segera, Vulcan tiba di tempat yang tidak ada orangnya. Kepala Vulcan dipenuhi 
dengan orang-orang yang baru saja menonton pertempurannya. 

'Entah bagaimana ... mereka membuatku merasa tidak nyaman.' 

Sejak Vulcan mulai berburu di Lava Field, terkadang ada orang yang melihatnya bertarung. 
Itu karena hanya segelintir orang dengan stiker newbie yang datang ke Lava Field untuk 
berlatih. Terlebih lagi, salah satu penonton pernah bertanya pada Vulcan apakah dia adalah 



Dewa Demi yang merahasiakan identitasnya. Jadi, tidak aneh jika ada orang yang tertarik 
padanya. 

Namun... 

'Tatapan mereka tidak terlihat seperti mereka hanya ingin tahu ...' 

Vulcan merasa curiga. Dia memikirkan tentang raut mata mereka. Mereka memang terlihat 
terkesan, namun, di tengah-tengah itu, ada sensasi aneh bercampur di dalam yang tidak 
bisa dipahami Vulcan. Itu terus-menerus mengganggu Vulcan. 

"Ugh! Saya tidak tahu! Mari kita fokus dulu! " 

Vulcan memutuskan untuk melupakannya untuk saat ini. Memeriksa internalnya penting, 
cukup untuk mengesampingkan segalanya untuk saat ini. Itu bukanlah sesuatu yang bisa 
dilakukan dengan mudah dengan memikirkan hal lain. Juga, itu bukan masalah sepele 
bahwa Vulcan harus melakukannya sambil terganggu dengan hal lain. 

'Juga ... kurasa aku benar-benar bisa melihat garis finis kali ini.' 

Penguasaan api... Itu masih di peringkat S. Itu membuat Vulcan merasa cemas. Namun, 
Vulcan secara naluriah tahu bahwa tidak lama kemudian dia akan menembus tembok itu. 
Dia tidak bisa menjelaskannya secara logis. Namun, Vulcan sangat merasa bahwa dia akan 
mampu mengatasi tembok ini sebelum berkah pelindung berakhir. 

'Itu sebabnya saya harus fokus. Itu agar rasa kepastian saya menjadi kenyataan. ' 

Tidak butuh waktu lama sebelum Vulcan bisa menyingkirkan gangguan dari orang aneh 
dan fokus. Tak lama kemudian, Vulcan memasuki dunianya sendiri. 

  * 

"Sial, apakah itu masuk akal bagimu?" "... Itu tidak masuk akal. Tidak, itu masuk akal. " 
"Bagaimana itu masuk akal?" "Jika dia adalah Dewa-Demi yang mewarisi darah kental dari 
dewa yang kuat menyaingi kekuatan Powell, maka dia bisa menjadi kuat bahkan sebagai 
seorang pemula, cukup untuk menampar sebagian besar penduduk Babak 2." 

Mendengar penjelasannya, pria berwajah kuda itu terlihat tidak percaya. Setelah itu, dia 
berteriak dengan sangat frustrasi, 

"Benar-benar omong kosong! Anda mengatakan bahwa Runtuh adalah Pemain! " "Saya 
hanya menghibur beberapa ide untuk bersenang-senang. Permintaan maaf saya." "Keparat 
ini. Ini bukan waktunya untuk bercanda. " "Daripada marah, bukankah lebih baik bersantai 
dan bercanda?" 

Setelah mendengar apa yang dikatakan pria bermata satu itu, pria berwajah kuda itu 
menggelengkan kepalanya dengan keras. Dari orang-orang di kelompok Bae Su Jin, lebih 



dari setengahnya menjadi gila karena percobaan. Namun, yang satu ini adalah salah satu 
yang memiliki pikiran utuh. Sepertinya eksperimen sihir yang dia lakukan pada dirinya 
sendiri memiliki efek samping negatif dan merusak mentalnya. [TL: Bae Su Jin adalah 
istilah Korea yang menggambarkan taktik militer menyiapkan formasi dengan sungai atau 
danau di belakang sekutu Anda sendiri, sehingga tidak mungkin bagi sekutu untuk mundur 
jika ada serangan musuh. Karena tidak mungkin melarikan diri dengan berbalik, para 
prajurit tidak punya pilihan untuk melawan musuh. Itu disebutkan untuk menggambarkan 
situasi di mana orang pasti tidak akan mundur karena mereka begitu bertekad, bahkan jika 
itu berarti kehilangan nyawa.] 

'Sebenarnya, fakta bahwa dia memasuki Bae Su Jin berarti dia tidak normal. Tak satu pun 
dari kami yang normal. ' 

Pria berwajah kuda itu menghela nafas dan melanjutkan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "... Pokoknya, kurasa rencana awal kita tidak 
akan berhasil. Untuk membasmi lalat yang mungkin terlibat, kami membutuhkan 
setidaknya sepuluh orang untuk menjamin keamanan. " "Menurutku akan sulit untuk 
menangkapnya hidup-hidup hanya dengan kami berlima. Saya mengerti." 

Pria bermata satu itu diam-diam mendengarkan pria berwajah kuda itu. Pria berwajah 
kuda itu diam-diam menutup matanya. Mereka adalah anggota Bae Su Jin, sebuah 
organisasi penyihir manusia. Orang-orang yang hampir gila, karena terdampar di tempat 
mereka berada karena keterbatasan spesies dan bakat mereka, mengetuk pintu organisasi 
ini sebagai upaya terakhir. Mereka adalah orang-orang yang tidak percaya diri untuk 
menaikkan ketinggian mereka menggunakan metode yang tepat, jadi organisasi telah 
melakukan eksperimen ekstrim, aneh dan tidak etis yang tak terhitung jumlahnya. Itu 
adalah organisasi yang teduh dan tidak bermoral. Satu-satunya hal yang berbeda tentang 
mereka dari pembuat Chimera adalah metode eksperimen mereka. Perilaku mereka 
serupa. Mereka adalah orang jahat seperti pembuat Chimera. Mereka datang ke Lava Field 
karena informasi tentang Player yang mereka peroleh dari Oracle. 

'Pemain? Para kerdil yang mendapatkan harta hanya dari membunuh monster dan tumbuh 
lebih kuat secara otomatis tanpa pelatihan? Saya pikir tidak ada di Babak 2? ' 'Apa? Ada 
satu? Selain itu, yang ini adalah mutan? Dapatkan dia! Anda harus mendapatkannya tidak 
peduli berapa biayanya! ' 

Pemimpin Bae Su Jin sangat bersemangat. Juga, anggota grup bahkan lebih bersemangat. 
Rasa kegembiraan dan kegembiraan menyapu mereka seperti reaksi pembuat Chimera 
saat pertama kali menemukan Vulcan. Mereka segera membuat rencana untuk menangkap 
Pemain ini hidup-hidup. Seperti itu, pria berwajah kuda dan pria bermata satu datang ke 
Lava Field sehari yang lalu. Itu untuk mempelajari lebih lanjut tentang target mereka 
secara detail dan menangkapnya hidup-hidup dengan sempurna. Sebenarnya, mereka tidak 
mengira Vulcan benar-benar berburu saat berada di sini. 



'Paling-paling, saya pikir dia ada di sini hanya untuk memberikan dukungan. Kupikir dia 
akan melakukan tugas untuk prajurit kuat lainnya yang dia temui di Babak 2 ... ' 

Mereka tidak punya cara untuk berpikir sebaliknya. Lava Field adalah salah satu tempat 
berburu dengan tingkat kesulitan tinggi, bahkan di tempat di mana dimensi terbaik dan 
terbesar dikumpulkan. Itu jelas bukan tempat di mana seorang pemula bisa berlatih 
sendirian. Namun, setelah mengamati pertempuran Vulcan selama sehari, mereka 
mempelajari satu hal. Itu adalah fakta bahwa Vulcan tidak dapat dinilai dengan akal sehat. 
Mereka mengetahui bahwa Vulcan adalah pendekar pedang penyihir yang sangat kuat. Dia 
memiliki sihir api dan ilmu pedang tingkat tinggi. Juga, Vulcan memiliki sihir petir yang 
jauh melebihi dirinya sendiri. 

'Dia pasti... tidak di bawah kita... Tidak. Dia lebih kuat dariku!' 

Pria berwajah kuda itu memikirkan tentang kekuatan Pedang Dewa Petir yang baru saja 
ditunjukkan Vulcan. Pria berwajah kuda itu menelan ludah. Tugas itu menjadi jauh lebih 
rumit dari yang mereka bayangkan. 



Chapter 75 
Level Maks Newbie Bab 75 Tentu saja, bukan seperti organisasi bernama Bae Su Jin, yang 
merupakan organisasi yang cukup besar, tidak bisa menangani Vulcan, yang sendirian. 

Dengan lima dari mereka yang saat ini ada di Lava Field, itu akan menjadi mungkin untuk 
menangkap Vulcan hidup-hidup tanpa menderita terlalu banyak kerusakan. 

Namun, tidak ada jaminan bahwa kelompok Bae Su Jin adalah satu-satunya yang 
menargetkan Vulcan. 

Ada kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi saat mereka mencoba 
menangkap Vulcan. 

'Sebagian besar akan menyerah begitu saja karena mereka tidak ingin terlibat dengan 
kami. Namun ... Kami tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa tidak ada orang bodoh 
lain di luar sana yang mengincar peluang sempit. ' 

Beberapa orang merasa frustrasi dan kelelahan setelah beberapa ratus tahun mengalami 
pertumbuhan yang stagnan. Ada kerdil seperti itu yang bersedia mempertaruhkan nyawa 
mereka untuk menemukan jalan keluar. 

Jika informasi tentang Vulcan telah menyebar ke orang-orang kerdil seperti itu juga, 
situasinya bisa lebih dari sekadar mengganggu. Ini bisa menjadi serius. 

Selain itu, faktor yang membuat keseluruhan variabilitas risiko lebih besar adalah kekuatan 
Vulcan. 

Jika Vulcan menyebabkan keributan dengan memancarkan kekuatan luar biasa sementara 
anggota Bae Su Jin melawan para kerdil yang mencoba ikut campur untuk menangkap 
Vulcan, peluang kegagalan bisa meningkat. 

'Kami tidak bisa membiarkan itu terjadi. Vulcan lebih istimewa dari Demi-dewa, dan dia 
adalah satu-satunya bahan penelitian. Kita tidak bisa kehilangan dia. ' 

Pria berwajah kuda merupakan salah satu orang yang memiliki harapan tinggi terhadap 
penelitian ini. 

Dia membayangkan meneliti Vulcan sambil menyatukan kepala dengan sesama penyihir 
Bae Su Jin. 

Dia berpikir tentang penelitian yang secara ajaib berhasil diselesaikan dan bagaimana dia 
akan menjadi setelah mencapai terobosan menggunakan hasil penelitian. Dia sangat 
bersemangat karena hanya memikirkannya sehingga dia tidak bisa diam. 

'Fiuh ... Untuk saat ini, aku harus tetap tenang.' 



Pria berwajah kuda itu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Dia 
kemudian menunggu Vulcan sambil melawan monster yang cocok yang bisa dia tangani. 

Masih ada sedikit waktu tersisa sebelum berkah pelindung Vulcan berakhir. 

Sekarang bukan waktunya bagi mereka untuk keluar dari ketidaksabaran. 

  * 

Dalam persembunyian, ada Chimera sedang mengamati orang-orang di Lava Field. 

Orang tua itu telah melihat-lihat daerah itu menggunakan pemandangan yang diberikan 
Chimera kepadanya. Orang tua itu benar-benar mengerutkan wajahnya. 

"Apa itu? Mengapa semua kerdil itu hanya memelototi Vulcan? " 

Ada dua pria yang terus melirik Vulcan, mangsa yang diincar lelaki tua itu. 

Mereka membantai monster sesekali seolah-olah mereka tidak terlalu tertarik pada Vulcan. 
Namun, setelah mengamati perilaku mereka dalam waktu yang lama melalui layar, lelaki 
tua itu dapat mengetahui bahwa perilaku mereka pasti canggung. 

Rasanya seperti mereka sedang menonton Vulcan seperti bagaimana pembuat Chimera itu. 

Orang tua itu mulai mengkhawatirkan satu hal dan kemudian semakin mengerutkan 
wajahnya. 

'Kebetulan ... Apakah orang-orang brengsek itu juga mencoba mendapatkan orang bodoh 
itu?' 

Tidak ada cara lain untuk menjelaskan perilaku mereka. 

Tentu saja, sangat jarang melihat seorang pemula mengiris dan memotong Kadal Api 
Neraka di Lava Field, sehingga orang bisa tertarik untuk menonton Vulcan. 

Namun, mereka mengawasinya betapa seperti pembuat Chimera itu. Mereka juga mencoba 
melacak keberadaan Vulcan. Ini hanya bisa berarti bahwa mereka memiliki motif 
tersembunyi. 

Orang tua itu memegangi dahinya dengan gerakan berlebihan dan mengeluh dengan keras, 

"Ugh. Kotoran. Kenapa apapun yang saya lakukan selalu tidak berjalan mulus? 
Uuuuuuaaaaa! " 

Orang tua merasa bahwa informasi pasti telah bocor dari suatu tempat. 

Dia berguling-guling di sekitar lantai laboratorium dan berteriak dengan raungan yang 
mengerikan. 



Kiiiiiii... .. 

Kiiiiiaaaaaa. 

Melihat pembuat Chimera bertindak seperti itu, seorang pelayan Chimera tidak tahu harus 
berbuat apa. 

Untuk menghibur pemiliknya, Chimera yang dibuat mendekatinya perlahan. 

Puuuk. 

Kiiiiiaaaaaa. 

Namun, lelaki tua itu memiliki temperamen yang buruk. Kepalanya terlepas karena tinju 
yang diayunkan oleh lelaki tua itu, dan sisa-sisa daging terciprat ke seluruh area. 

Orang tua itu berdiri sambil mengenakan bekas pancuran darah. 

Orang tua itu menenangkan napasnya yang keras dan memperbaiki wajah kekerasannya 
kembali normal. Orang tua itu berkata, 

"Um... Melihat darah membuatku sedikit tenang. Baik. Ha ha." 

Menggunakan lidahnya yang panjang, dia dengan ringan menjilat darah di wajahnya. Dia 
kemudian fokus ke layar lagi. 

Vulcan menghilang sejenak, dan sekarang dia kembali. Dia menebang monster. 

Bagian dalam lelaki tua itu merasa frustasi lagi. 

'Kuuuuk... Dia menjadi lebih kuat terlalu cepat, jauh lebih cepat dari yang aku kira. Ini 
adalah pertama kalinya bagi saya untuk merasa bahwa periode berkat perlindungan 
selama sepuluh tahun begitu lama. Jika itu 20 tahun... Saya bahkan tidak ingin 
memikirkannya. Uu. ' 

Ketika pembuat Chimera pertama kali melihat Vulcan, Vulcan adalah yang kerdil yang 
mengalami kesulitan melawan bahkan Pohon Komandan. 

Namun, sekarang, Vulcan sedang bertarung melawan Kadal Api Neraka yang Jatuh dengan 
nyaman ketika monster ini berada pada level yang sama dengan Pohon Komandan. 

Gerakan Vulcan jauh lebih cepat dari sebelumnya. Tubuhnya lebih kuat, dan kapasitas 
mana pasti lebih besar. 

Berpikir tentang kesulitan dalam menangkap Vulcan hidup-hidup membuat pembuat 
Chimera menghela nafas. Namun, ketika dia memikirkan tentang fakta bahwa mangsa yang 
dia lihat jauh lebih menarik daripada yang dia yakini, itu membuatnya merasa hebat. 



'Aku harus menangkapnya ... Para kerdil lain itu ... Aku tidak tahu apa yang mereka lakukan 
atau dari mana asalnya, tapi mereka cukup kuat. Saya pikir saya harus memasukkan bala 
bantuan. ' 

Saat ini, pembuat Chimera mengirim lima Chimera untuk menangkap Vulcan hidup-hidup. 

Itu adalah angka yang dia putuskan berdasarkan kekuatan Vulcan. Saat itu, dia menilai 
bahwa kekuatan Vulcan mirip dengan Pohon Komandan. 

Namun, Vulcan menjadi jauh lebih kuat. Juga, mengingat ada kerdil lain yang sepertinya 
mengejar Vulcan, rasanya lima Chimera tidak akan cukup. 

'Kurasa aku harus mengirim sepuluh Chimera lagi... Kuk... Kurasa itu sedikit berlebihan, 
tapi...' 

Tetap saja, mau bagaimana lagi. 

Ketika datang ke semua jenis makhluk lain, pembuat Chimera sudah mempelajari 
semuanya setidaknya sekali. Dalam situasi ini, dia tidak bisa membiarkan kehilangan 
Pemain yang muncul pertama kali di Babak 2. 

"Saya berharap waktu berlalu lebih cepat." 

Orang tua itu mengunyah kue sambil membuat suara kunyah yang keras. Sambil 
mengunyah kue seperti itu, dia menunggu hari yang akan datang. 

  * 

Waktu berlalu dan berlalu lagi. Tak lama kemudian, hampir enam bulan telah berlalu. 

Berkat pelindung di Vulcan sedang dalam perjalanan menuju kedaluwarsa. 

Jika itu adalah Vulcan dari sebelumnya, dia akan menyadari situasi yang mengerikan dan 
membuat persiapan ketat terhadap semua bahaya dan ancaman yang akan datang. Namun, 
dia berbeda sekarang. 

Dengan intensitas dan urgensi yang lebih besar, dia membantai Kadal Api Neraka. 

Dia mengayunkan pedang sambil membiarkan sekitar setengah dari pikirannya 
mengamuk. Namun, tubuhnya menjadi terbiasa dengan gerakan tersebut. 
Mendemonstrasikan gerakan alami, Vulcan melakukan pertempuran tanpa membuat 
kesalahan. 

Sudah tujuh setengah tahun sejak Vulcan mulai berburu di Lava Field. Dalam durasi itu, dia 
membantai Kadal Api Neraka yang tak terhitung jumlahnya. 



Itu berarti Vulcan telah mencapai ketinggian di mana dia tidak bisa membuat kesalahan 
bahkan jika dia mau. 

Kuuuuurrrrrk. 

Kuuuung. 

Kadal lain menghilang setelah menjadi poin pengalaman Vulcan. 

Vulcan secara naluriah mengambil item itu. Tanpa istirahat, dia menyerang mangsa lain, 
dan kemudian pertempurannya berlanjut, demi satu, dan demi satu. 

Pria berwajah kuda itu sedang mengamati Vulcan dari jauh. Seolah dia tidak bisa 
memahami Vulcan, dia bergumam, 

"Si bodoh itu, kenapa tiba-tiba dia bersikap seperti itu?" 

"Saya tidak yakin. Haruskah aku bertanya padanya? " 

"Diam. Kamu tidak menyenangkan. " 

"Ya, tapi aku benar-benar tidak tahu kenapa dia bertingkah seperti itu." 

"Aku orang yang terbelakang karena mencoba berbicara denganmu." 

Pria berwajah kuda itu menggeleng ke kiri dan ke kanan. 

Dia terdiam beberapa saat, dan kemudian dia melontarkan pertanyaan pada pria bermata 
satu itu. 

"Kapan kekuatan utama akan tiba?" 

"Sekitar... dua jam... Kita masih memiliki dua hingga tiga hari lagi sebelum berkah 
pelindung Vulcan berakhir, jadi tidak perlu khawatir terlambat." 

"Saya melihat. Baiklah." 

Pria berwajah kuda itu bergumam pelan saat dia melihat Vulcan mengamuk seperti orang 
gila. 

"Akan bagus untuk kita jika dia kelelahan seperti itu sepanjang hari. Keluarkan dirimu lagi. 
" 

  * 

Seolah-olah Vulcan mendengar apa yang dikatakan lelaki berwajah kuda itu, Vulcan 
memburu monster tanpa istirahat. 



Membungkus dirinya dengan sihir api, dia hanya menahan serangan api biasa dengan 
tubuhnya, dan kemudian dia menggunakan Pedang Dewa Petir untuk melakukan 
pertempuran penyerangan yang lebih aktif. 

Alih-alih berpikir bahwa dia adalah pendekar pedang penyihir, beberapa orang mungkin 
berpikir bahwa dia adalah seorang pengamuk. Taktik tempur Vulcan saat ini sangat keras 
dan kuat. 

Ada satu alasan mengapa ini menjadi mungkin. 

Penguasaan apinya telah berkembang lebih jauh. 

Sihir apinya diblokir untuk waktu yang lama di akhir peringkat S. 

Vulcan tidak hanya mengetuk temboknya sekarang. Dia berada di ambang kehancuran 
tembok itu. 

Toooong. 

Toooong. 

Kadal Api Neraka berulang kali menembakkan gumpalan lava ke Vulcan seolah-olah sedang 
mengeluarkan dahak. 

Namun, tanggapan Vulcan terhadapnya sangat sederhana. 

Ledakan. 

Paboom. 

Seolah-olah dia sedang menukar lalat. Vulcan mengayunkan telapak tangannya, yang 
dilapisi dengan Tinju Ifrit, dan menukar gumpalan lava tersebut. 

Benjolan yang terpental oleh telapak tangannya terbang ke beberapa arah dan 
menghancurkan sekitarnya. 

Kuwakuwakuwakuwang! 

Gumpalan lava jelas bukan serangan lemah. Namun, faktanya adalah Vulcan sekarang 
mampu bertahan melawan mereka dengan lebih mudah dari sebelumnya. 

Itu adalah contoh yang menunjukkan sihir api Vulcan telah mencapai ketinggian yang lebih 
tinggi. 

Vulcan bahkan mampu melawan dua Kadal Api Neraka sekaligus. 

Satu terus menerus menembakkan gumpalan lava padanya, dan yang lainnya 
menembakkan nafas api untuk menekan Vulcan. 



Tampaknya ini tidak mudah untuk ditangani oleh Vulcan. Dia menggunakan langkah naga 
petir, tetapi dia secara bertahap tersudut. 

Namun... 

'Baiklah. Ini akhirnya berakhir! ' 

Waktu pendinginan untuk Super Heated Inferno, yang dia gunakan dua jam lalu, akhirnya 
berakhir. Sekarang, mejanya telah dibalik. 

Kuuurururururur. 

Api Neraka mengalir di bawah kaki Vulcan. 

Kadal Api Neraka sangat tahan terhadap sihir api. Namun, bahkan kadal ini merasakan 
sakit yang tajam karena panas yang naik dari tanah. 

Tentu saja, itu tidak cukup untuk memberikan kerusakan serius pada kadal karena 
ketahanan mereka terhadap api berada pada level puncak. 

Namun, fitur terbaik dari Super Heated Inferno tidak terbatas hanya untuk dapat 
memberikan damage dari waktu ke waktu. 

Whooosh... 

Vulcan berubah menjadi roh api dan secara instan pindah ke leher Naga Api Neraka. 

Setelah itu, dia melepaskan wujud roh. 

Membawa kekuatan terkonsentrasi dari sihir Vulcan dan kekuatan Demi-god, Pedang Dewa 
Petir diayunkan ke belakang lehernya. 

Memotong. 

Kuguoooong. 

Lehernya dipotong bersih. Itu cukup bersih untuk membuat pembuluh darah individu 
terlihat di permukaan yang dipotong. 

Pada saat kepala kadal itu bertabrakan dengan tanah dan membuat suara yang merusak, 
Vulcan telah mengubah dirinya menjadi roh untuk mengambil nyawa kadal yang tersisa. 

Vulcan tiba-tiba menghilang. Kadal Api Neraka melihat sekeliling untuk menemukan 
Vulcan. 

Namun, kadal itu tidak berhasil menemukan Vulcan. 

Puuuwaaaaaak. 



Kuuuuwwaaaak. 

Di antara keempat kakinya, mulai dari perutnya, Pedang Dewa Petir menembus kadal, dan 
bilahnya membesar. 

Setelah itu, ia memotong kadal dari perut ke kepala. 

Sebelum tubuh raksasa kadal itu bisa menghancurkan dirinya sendiri, Vulcan 
menggunakan langkah naga petir dan dengan cepat menyingkir. 

Kuuuuung. 

Kadal Api Neraka jatuh ke lantai. Mayatnya tampak aneh. 

Mayat itu perlahan memudar, dan suara pemberitahuan bisa terdengar melalui SISTEM 
Vulcan. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan dua lawan sekaligus yang lebih kuat darimu!] 

[Anda mencapai eksploitasi.] 

[Peringkat eksploitasi Anda naik.] 

[Demi-dewa Vulcan] 

[740Lv (+ 30)] 

Vulcan sekarang berada di level 740. 

Jika seperti sebelumnya, Vulcan akan pergi ke tempat yang lebih aman dan mulai 
memeriksa bagian dalamnya. Namun, Vulcan tidak melakukannya kali ini. 

Sedikit demi sedikit, sihir apinya berkembang. 

Saat ini, untuk mencapai ketinggian baru, dia hanya membutuhkan sedikit lebih banyak 
pertumbuhan. 

Juga, statistiknya meningkat di atas itu dari level ke atas. 

Situasinya seperti menuangkan satu ember air lagi ke bendungan yang sudah menahan air 
dalam jumlah yang luar biasa. Namun, hasilnya melebihi ekspektasi Vulcan. 

Bendungan itu perlahan mulai retak. Ini mulai mengembangkan lubang di sana-sini. Air 
yang mengalir keluar melalui lubang menciptakan retakan yang lebih besar. 



Akhirnya, bendungan besar itu akhirnya hancur total. 

[Peringkat penguasaan api Anda ditingkatkan dari S menjadi SS.] 

'Aku akhirnya mencapai peringkat SS dengan penguasaan api!' 

"Hahahahahahahahahaha!" 

Vulcan mengalami momen kegembiraan yang luar biasa. Dia tertawa terbahak-bahak. 

Itu adalah tawa yang menggembirakan dan menyegarkan. 

Beberapa orang di sekitar area yang sedang berlatih menoleh dan memandang Vulcan. 
Mereka kaget. 

Seluruh tubuhnya dilalap api. 

Dia tampak seperti dewa api. Di dahinya, ada tanda berkat pelindung yang memancarkan 
cahaya cemerlang. 

Sul Young-hoo, seorang pria yang hanya fokus pada ilmu pedang selama 1500 tahun 
terakhir, berkata dengan ekspresi kekalahan di wajahnya. 

"Lebah Sooonaba. Melihat bakat mentah seperti itu benar-benar merusak mood saya. 
Kaaaak. Tuuut. " 

Dia meludah sekali dan mengayunkan pedang seolah dia sedang mengeluarkan amarahnya. 
Dia kemudian meninggalkan Lava Field. 

Yang lainnya mengikuti. 

Mereka tiba-tiba menyaksikan bakat unggul, dan itu membuat mereka merasa dikalahkan. 

Mereka tidak bisa lagi fokus pada pelatihan. 

Mereka masing-masing menghancurkan lingkungan sesuka hati, mengutuk situasinya, dan 
meninggalkan daerah itu. 

Seperti itu, orang-orang di Lava Field pergi satu demi satu. Sementara itu, Vulcan perlahan 
menenangkan kekuatan api. 

Masih dalam kegembiraan, Vulcan memiringkan ujung mulutnya. 

'Aku sangat senang. Saya khawatir apa yang akan saya lakukan jika saya tidak mencapai 
peringkat SS sebelum berkat perlindungan berakhir. Hampir saja, tapi saya berhasil. ' 

Vulcan dengan cermat memeriksa tinggi barunya. 



Dilihat dari standar manusia, dia yakin bahwa dia berada di level 800 yang rendah. 

'Aku mendapat dorongan dari Nafas Naga Biru, jadi kurasa aku bisa menganggap diriku 
sebagai level awal hingga pertengahan 800. Yah, meskipun Nafas Naga Biru terasa lebih 
seperti popcorn spek daripada menambah ketinggian. ' 

Sangat gembira, Vulcan mengangguk dan melihat sekeliling. 

Sekitar enam orang meninggalkan daerah itu, dan dua pria yang sering terlihat di daerah 
ini sejak enam bulan lalu masih ada di sini. Mereka melawan monster. 

'Hm ... Kupikir sisanya juga akan terus berlatih untuk waktu yang lama. Nah, ini lebih baik 
untukku. ' 

Vulcan mengambil ramuan mana dan menunggu waktu pendinginan untuk Super Heated 
Inferno lewat. 

Itu karena dia benar-benar membutuhkan Super Heated Inferno untuk pergi ke area quest 
tersembunyi. 

Vulcan menemukan tempat yang cocok dan memeriksa bagian dalamnya. Ketika dia 
menyadari waktunya telah habis, dia langsung bangkit dari tempat dia duduk. 

'Kawah terbesar di Lava Field ... Itu tempatnya.' 

Vulcan dalam kondisi prima. Dia dengan santai berjalan ke depan kawah. 

Gelembung gelembung... 

Dia melihat sekeliling kawah. Alih-alih air, kawah itu dipenuhi dengan api dan lahar yang 
luar biasa. 

Dari segi ukuran, itu bukan kawah. Itu bisa disebut danau kecil. 

Vulcan tidak yakin apa yang meleleh di sini. Namun, itu memancarkan panas yang secara 
signifikan lebih panas daripada lahar yang dia lihat di dimensi yang lebih rendah. 

'Melawan panas seperti ini, itu jelas tidak mungkin dengan penguasaan api peringkat S.' 

"Fiuh..." 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan menarik napas dalam-dalam dan 
menghembuskan napas. Dia kemudian mengeluarkan sihir yang meningkatkan ketahanan 
api ke seluruh tubuhnya. 

Dia meninggalkan mana yang cukup untuk mengeluarkan Super Heated Inferno, lalu dia 
minum sebotol ramuan lagi. 



Tanpa ragu, Vulcan terjun ke kawah. 

Guyuran. 

Cheeeeeeeiiiik. 

Lava memercik tinggi dan membakar ladang di sekitarnya. 

Pria berwajah kuda itu telah menyaksikannya secara langsung selama ini. Tercengang, dia 
bergumam, 

"... A... Apa itu? Si bodoh itu? " 



Chapter 76 
Max Level Newbie Bab 76 Lihat proyek baru kami, Hunter of the Ruined World @ 

Kedua pria itu dengan cepat membunuh Kadal Api Neraka dan berlari menuju kawah 
dengan tergesa-gesa. 

Gelembung gelembung... 

Mereka bisa segera mengetahui panas luar biasa yang berasal dari kawah. 

Pria berwajah kuda itu menelan ludah dan berkata kepada pria bermata satu itu, 

"Hei, kamu pandai menggunakan sihir dingin, kan?" 

"Ya kenapa?" 

"Kalau begitu, coba masuk ke sana dengan membungkus diri Anda di dalamnya." 

"Apakah anda tidak waras? Aku tidak sebagus itu. " 

"Ah, bagaimana kamu tahu bahkan tanpa mencoba!" 

"Apakah kamu akan mengambil tanggung jawab jika aku mati saat mencoba? Juga, sama 
sekali tidak mungkin pada tingkat penguasaan saya. Spesialisasi saya yang sebenarnya 
adalah sihir angin. " 

Pria bermata satu itu dengan aktif memprotes. Pria berwajah kuda itu mengerutkan 
wajahnya. 

Setelah itu, dia melihat ke arah kawah dan menggelengkan kepalanya. 

'Tidak, untuk masuk ke sana, kamu harus ahli dalam sihir api atau melakukan sebaliknya 
dengan meminta seseorang yang mengkhususkan diri dalam sihir air untuk menetralkan 
panas di sekitarnya dan masuk ...' 

Keistimewaan pria berwajah kuda itu adalah sihir petir seperti Vulcan. 

Dia juga sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk memasuki kawah. 

"Ugh. Mengapa si kerdil itu melompat ke sana? Apa untungnya? Kebetulan, apakah dia tahu 
bahwa kami menargetkannya? " 

"Aku tidak yakin... Tetap saja, jika kita menunggu di sini, dia akan keluar pada akhirnya, 
bukan? Jika sepertinya dia tidak akan keluar... Pasukan utama akan segera tiba, jadi kita 
bisa mengirim mereka sebagai gantinya. " 



"Dasar bodoh, keterampilan mereka bahkan lebih rendah dariku." 

"Tidakkah akan ada dua atau tiga orang yang berspesialisasi dalam api atau air?" 

"Ada, tapi... itu hanya membuat dua atau tiga. Hanya dengan mereka, sejujurnya... " 

Pria berwajah kuda itu menelan sisa kalimatnya. 

Dia tidak ingin mengatakan dengan lantang bahwa kekuatan mereka bisa dikalahkan oleh 
seorang pemula. 

Itu membuatnya kesal. Dia menendang tanah dengan keras. 

Bam! 

Sebidang tanah raksasa, sebidang besar yang tampak seperti orang terkuat di dunia 
sekalipun akan kesulitan mengangkatnya, terbang seolah-olah itu hanya kerikil kecil. 

Tetap saja, pria berwajah kuda itu tidak bisa memadamkan amarahnya. 

Situasi yang tidak dapat dipercaya terjadi satu demi satu. Mereka telah membuat 
kesabarannya mencapai titik terendah. 

'Serius. Dia sudah luar biasa kuat untuk memulai, tapi dia menjadi lebih kuat? ' 

Pria berwajah kuda itu menekan dahinya dengan keras di mana dia merasakan sakit kepala 
yang serius. Dia memikirkan tentang apa yang baru saja terjadi. 

Vulcan mengalahkan dua Kadal Api Neraka dan berdiri dengan bangga. 

Setelah beberapa saat, dia memancarkan kembang api yang mencolok dari seluruh 
tubuhnya dan tertawa tanpa henti seolah tidak ada yang bisa menghalangi jalannya. 

Jelas sekali bahwa dia baru saja memperoleh pencerahan dan maju selangkah lebih maju. 

Juga, meskipun itu tidak umum di Babak 2, itu adalah sesuatu yang dapat diamati dari 
beberapa orang sesekali. 

Namun, Vulcan sudah menjadi seorang pemula dengan ketinggian yang tak terbayangkan 
yang bertentangan dengan akal sehat. Namun dia maju selangkah lagi. Ini adalah pertama 
kalinya mereka menyaksikan sesuatu seperti ini. 

'Sungguh ... dia seperti iblis.' 

Pria berwajah kuda itu mengguncang tubuhnya. 

Bukan karena dia merasa takut karena menyadari kekuatan Vulcan. 



Di sisi lain, ia bukannya masih marah karena tugas ini tidak berjalan mulus. 

Sebaliknya, saat dia menyaksikan Vulcan menjadi lebih kuat tanpa ikatan, dia memikirkan 
masa depan yang penuh kegembiraan dan harapan. 

Dia bertanya-tanya hasil luar biasa seperti apa yang akan dicapai dari meneliti tubuh kerdil 
yang memiliki pertumbuhan mengerikan seperti Vulcan. 

Juga, pria berwajah kuda itu bertanya-tanya seberapa kuat dia bisa mendapatkan hasil 
penelitian pada dirinya sendiri. 

Hanya memikirkan tentang dia saja sudah membuatnya sangat bergairah. Dia tidak bisa 
menahan kegembiraan. 

Perubahan moodnya sangat mendadak. Sulit dipercaya bahwa dia melampiaskan 
frustrasinya beberapa saat yang lalu. 

Pria berwajah kuda itu telah mengkritik orang lain, menyebut mereka bodoh atau bodoh. 
Namun, dia juga bagian dari Bae Su Jin, yang merupakan pertemuan orang-orang dengan 
kepribadian aneh. 

Pria berwajah kuda itu bukanlah pria normal. 

Seperti itu, dia tenggelam dalam mimpi pipanya. Dia segera menahan diri dan berkata 
kepada pria bermata satu itu, 

"Saya tidak berpikir ini akan berhasil. Panggil kapten dan minta dia datang. " 

"Maaf? Kami di sini hanya untuk menangkap seorang pemula. Apakah benar-benar perlu 
meminta kapten untuk ... Mari kita tunggu sebentar lagi sampai Vulcan keluar. " 

"Dasar bajingan. Apa yang akan Anda lakukan jika ada jalur bawah tanah di bawah? 
Tahukah kamu bahwa ada banyak gua atau jalan setapak yang aneh di Babak 2? Apakah 
Anda berencana membuat pertanyaan lain ke Oracle setelah kehilangan dia di sini? Apakah 
kamu punya banyak uang? " 

Aku akan segera menelepon kapten. 

"Tsk... Juga, kamu baru saja melihatnya. Orang kerdil itu menjadi lebih kuat. Dengan hanya 
kami, dengan kekuatan kami, kami pasti akan berakhir dengan korban. " 

"Itu... Kurasa itu pasti bisa terjadi. Saya mengerti." 

Pria bermata satu itu mengerut dan mencoba menggunakan sihir komunikasi dengan 
segera. 



Pria berwajah kuda itu melirik sekilas ke pria berwajah kuda dan mengarahkan 
pandangannya ke kawah sekali lagi. 

Bukannya dia punya rencana khusus untuk melakukannya. 

Hanya saja dia tidak punya pekerjaan lain. Jadi, dia dengan hampa menatap kawah yang 
dimasuki Vulcan. 

Pada saat itulah. 

Papapat! 

Kegentingan. 

Itu muncul dalam sekejap. Dengan mulutnya yang besar, ia menggigit seluruh kepala pria 
bermata satu itu. Itu adalah pria dengan pakaian hitam. 

Itu adalah Forwaru, si pemakan buas. 

Setengah dari kepala pria bermata satu itu telah hilang. Tubuhnya runtuh sebelum dia bisa 
menggunakan sihir komunikasi. 

"Dasar brengsek...!" 

Twt! 

Dia meludahkan kutukan keras dan dengan cepat mundur. Namun, pria berwajah kuda itu 
tidak mampu mengatasi kecepatan Forwaru. 

Forwaru meludahkan tengkorak dan cairan otak di dalam mulutnya ke arah pria berwajah 
kuda itu untuk menghalangi penglihatannya. Menggunakan ledakan cepat, Forwaru sampai 
tepat di depan pria berwajah kuda itu. 

Tinju seperti palu Forwaru ditancapkan di lubang perut pria berwajah kuda itu. Sebelum 
pria berwajah kuda itu bahkan bisa berteriak seperti kuda, dia kehilangan nyawanya. 

Purng! 

Tatak, tatak... 

Dagingnya tersebar di seluruh area seperti kembang api. 

Itu adalah pemandangan yang kejam dan menjijikkan untuk ditatap dengan mata terbuka. 
Namun, itu sama sekali tidak mengganggu Forwaru. 

Dia dengan cepat melihat ke sekeliling. Begitu dia yakin tidak ada yang melihat apa yang 
baru saja dia lakukan, dia melompat ke kawah. 



Tentu saja, itu setelah dia selesai membuang mayatnya. Dia menyelesaikannya dengan 
bersih. 

Guyuran! 

Korururururu... 

Pria berwajah kuda dan pria bermata satu tidak ada lagi. Juga, bahkan Forwaru, yang 
menyergap mereka, sekarang sudah pergi dari tempat kejadian. Lava Field hanya diisi 
dengan keheningan yang mengalir di udara. 

Itu menjadi tempat yang sunyi dan sepi. Namun, ada eksistensi yang menyaksikan 
pemandangan itu dari jauh. 

Ada Chimera yang menyembunyikan diri mereka dengan menggali ke tanah. Melalui 
Chimera itu, ada seorang pria yang melihat situasi dari tempat yang aman. 

Orang tua, pembuat Chimera, berkeringat dingin dan bergumam sendiri. 

"Siapa orang bodoh itu sekarang? Sial. Mengapa semakin banyak yang muncul? " 

Situasinya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk 
menyesuaikan kualitas visualnya. 

Jadi, dia tidak bisa mencari tahu siapa itu sebenarnya. Namun, dia menemukan satu hal. 
Yang ini sangat kuat. Itu membuatnya merinding. 

Pembuat Chimera merasa bahwa dia tidak bisa memastikan kemenangan bahkan jika ke-15 
Chimera bertarung dengan yang satu ini sekaligus. 

Yang ini sangat kuat, makhluk yang langka bahkan di Babak 2. Dengan makhluk seperti itu 
yang masuk ke dalam situasi, lelaki tua itu merasa tengkoraknya ditarik keluar. 

'Ugh ... Berapa banyak orang yang informasinya telah bocor ... Juga, kemana perginya Player 
Runt itu ... Kurasa Chimera yang aku kirim ke lokasi itu tidak dapat menangani masuk ke 
sana.' 

Penderitaan orang tua itu semakin dalam. 

Keningnya benar-benar kusut, dan kerutan semakin dalam. Mereka menjelaskan betapa 
rumitnya pikiran dan pikirannya saat ini. 

Namun, tidak peduli berapa kali dia mengulangi pemikirannya, dia tidak dapat memikirkan 
apapun yang secara khusus akan membantu situasi. 



Jika bukan karena pria mengerikan yang tak dikenal itu, menunggu sampai mangsa keluar 
dari kawah adalah pilihan yang bisa dilakukan. Namun, sekarang orang tua itu bahkan 
tidak bisa melakukan itu. 

'Uuu... Kuharap ada jalur tersembunyi di bawah kawah sehingga bajingan sialan itu pun 
akan kehilangan dia. Jika itu terjadi, aku akan mendapat kesempatan lagi... Apa-apaan... 
Siapa para kerdil itu sekarang? ' 

Itu adalah kekuatan utama Bae Su Jin yang datang terlambat. 

Bingung, mereka melihat sekeliling Lava Field. Setelah memperhatikan mereka, lelaki tua 
itu buru-buru menyembunyikan Chimera jauh ke dalam tanah. 

Pada akhirnya, lelaki tua itu tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia berteriak keras 
seperti binatang. 

"Kuuuuaaaaaaaaa! Mengapa begitu banyak lalat ini terjerat! " 

Bam Bam Bam Bam. 

Tidak dapat menahan amarahnya, dia membenturkan kepalanya ke dinding. 

Kiiiaaaaaa. 

Hanya ada pelayan Chimera baru yang mengawasinya dari kejauhan. 

  * 

Vulcan memasuki kawah yang mendidih dengan api. 

Dia saat ini sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di sekitarnya, bahkan dalam mimpinya. 
Sebaliknya, dia sepenuhnya fokus untuk menemukan lokasi pencarian tersembunyi. 

Bagian dalam kawah ternyata lebih lebar dan lebih dalam dari yang dia kira. 

Dari luar, kawah tampak seperti danau kecil. Ketika dia masuk ke bawah, permukaannya 
seperti ukuran pintu masuk vas dibandingkan dengan apa yang ada di bawahnya. Selebar 
itu. 

Itu pasti tidak normal. 

Jadi, karena fakta itu, Vulcan bisa yakin kalau tempat ini adalah area quest tersembunyi. 

'Semua area quest tersembunyi yang telah kulihat sejauh ini tidak normal, jadi ...' 

Vulcan dengan rajin menggerakan tubuhnya dan sampai ke dasar kawah. Dia melihat 
sekeliling kawah untuk mencari ukiran yang diceritakan Beruneru kepadanya. 



'Iblis ... Sebuah ukiran iblis dengan sayap ... Kuuuk. Tempat ini sangat panas. ' 

Vulcan berada di peringkat SS dengan penguasaan api. Bahkan dengan ini, akan sulit 
baginya untuk menahan panas di sini lama-lama. 

Vulcan sibuk bergerak untuk menemukan ukiran itu dengan cepat. Akhirnya, di sebuah 
sudut, dia menemukan ukiran setan yang digambar dengan warna hitam. 

'Um ... menurutku ini benar.' 

Itu memiliki tubuh yang besar. Itu tampak seperti predator. 

Kepalanya memiliki dua tanduk yang melekat padanya. Di belakang tubuh, ada sayap. 

Itu adalah iblis tidak peduli siapa yang melihatnya. 

Vulcan tersenyum saat melihat ukiran itu. Namun, dia merasakan panas yang ekstrim dari 
kawah yang mencoba merebusnya hidup-hidup. Itu tiba-tiba membuatnya menahan diri. 

Dia kemudian memfokuskan mana dan memulai sihir api yang paling dia yakini. 

'Di atas ukiran iblis, dia berkata aku harus menggunakan sihir api yang paling kuat ... Tinju 
Ifrit tidak buruk, tapi Super Heated Inferno adalah yang terbaik dalam hal sihir api.' 

Aliran api mengalir dari bawah kaki Vulcan dan menutupi ukiran iblis. 

Biasanya Super Heated Inferno menyebar dan menutupi area yang luas. Namun, kali ini, 
area itu diperbaiki persis dengan bentuk ukiran dan nyala api yang menyala di sana. 

Itu berkat kontrol yang baik dari Vulcan, yang dimungkinkan karena telah mencapai 
peringkat SS dalam penguasaan api. 

Seperti itu, beberapa detik telah berlalu. Ukiran setan di bawah kaki Vulcan menunjukkan 
perubahan. 

Dua cahaya muncul dari tempat yang diperkirakan adalah wajahnya. 

Cahaya itu seperti dua mata iblis, dan Vulcan tersentak melihatnya. Sementara itu, dari dua 
lampu itu, sesuatu seperti sinar laser ditembakkan. 

Juga, di ujung balok, portal berwarna merah perlahan muncul. 

'Itu dia!' 

Adegan itu tampak mirip dengan bagaimana saat Vulcan memasuki Dungeon Terbengkalai 
di Kota Beloong. Dia pikir dia beruntung di dalam saat dia menyerang menuju portal. 



Itu seperti singa terlatih yang melompat ke dalam lingkaran api. Vulcan, dengan pose 
menyelam yang keren, masuk langsung ke dalam portal. 

Woooong. 

Portal itu melambai dengan lampu merah. Begitu menelan Vulcan, ia dengan cepat 
menghilang. Ukiran iblis, yang menghasilkan portal, menghilang seolah-olah tidak pernah 
ada sejak awal. 

Setelah itu, beberapa saat kemudian... 

Kuuwaaaaaaaa. 

Ada seorang pria bergigi hiu yang turun melalui lahar dengan gerakan kasar. 

Forwaru melemparkan lebih dari 20 penghalang untuk melindungi tubuhnya dan secara 
menyeluruh melihat ke sekeliling. 

'Saya turun saat saya mencari secara menyeluruh dari atas. Dia tidak bisa lari dengan naik. ' 

Energi kekerasan keluar dari tubuh Forwaru. 

Itu tidak seperti dia bisa melakukan apa pun pada Vulcan saat ini karena Vulcan masih 
memiliki berkah pelindung. 

Namun, jika ada jalur tersembunyi di sini dan Vulcan kabur lewat sana, bukan ide yang 
bagus untuk hanya menunggu di atas. 

Juga, meskipun dia telah mencari-cari di sekitar area itu, dia tidak dapat menemukan 
Vulcan. Dia menyimpulkan bahwa pasti ada jalan yang mengarah ke tempat lain. 

Forwaru mengira Vulcan pasti menuju ke penjara bawah tanah tersembunyi yang hanya 
dia yang tahu. 

Forwaru mengintip senyuman dengan mulutnya yang sobek lebar. 

'Aku harus menemukan jalan tersembunyi dan menyelinap ke sana. Aku harus 
menangkapnya hidup-hidup segera setelah berkah pelindung berakhir. Kuuuu. Tidak ada 
orang lain yang melihat Vulcan melompat ke sini selain saya. Saya tidak punya kompetisi 
lagi! ' 

Setelah berpikir sejauh ini, dia menyalakan matanya dan melihat ke semua tempat, di mana 
saja yang tampak mencurigakan. 

Namun, tidak peduli berapa lama dia mencari, dia tidak dapat menemukan jalur 
tersembunyi atau tempat yang aman. 



Dia tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi. Forwaru akan meledak karena frustrasi. 
Namun, mau bagaimana lagi. 

Mana untuk mempertahankan penghalang akan segera habis. Pada akhirnya, Forwaru, 
dengan air mata berlinang, tidak punya pilihan selain melompat keluar dari kawah. 

Pusuuuu. 

Apa itu? 

"Siapa itu?" 

Pasukan utama Bae Su Jin telah mencari pria berwajah kuda dan pria bermata satu yang 
kehilangan kontak dengannya. Mereka dikejutkan oleh Forwaru yang tiba-tiba keluar dari 
kawah. 

Namun, mereka tidak panik lama-lama. Mereka menyimpulkan bahwa dia pasti ada 
hubungannya dengan situasi saat ini, jadi mereka mulai menuangkan serangan sihir ke 
Forwaru. 

Baboboboboom! 

Pazuzuzuzuzuk! 

Segala macam serangan sihir datang ke Forwaru. 

Tiba-tiba menghadapi serangan, Forwaru berkata seolah-olah dia mengunyahnya dan 
memuntahkannya. 

"Kuuuu... tusukan yang menyedihkan ini!" 

Jika ini hari lain, apalagi menerima kerusakan yang signifikan, Forwaru bisa menangani 
semuanya. Namun, saat ini, Forwaru cukup kelelahan. 

Kalau terus begini, Forwaru akan jatuh di depan mereka jika dia melawan mereka. 

Forwaru menahan amarahnya. Dia melemparkan penghalang dan dengan cepat berlari 
untuk itu. 

"Tangkap si kerdil itu! Dia pasti ada hubungannya dengan ini! " 

Para penyihir Bae Su Jin dengan cepat menanggapi dan mengejarnya. Namun, itu tidak 
berhasil. 

Pertama-tama, perbedaan ketinggian mereka terlalu besar. 

Bahkan prajurit terhebat di antara pasukan utama hampir setara dengan pria berwajah 
kuda. 



Meskipun Forwaru kelelahan, levelnya melebihi 880. Tidak mungkin bagi mereka untuk 
mengejar Forwaru. 

"Huuuk. Huuuk. " 

Pada akhirnya, Forwaru dapat melarikan diri dengan aman ke suatu tempat tanpa ada 
orang di sekitarnya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia terengah-engah. Dia melihat sekeliling dan 
memastikan tidak ada apa-apa. Dia membatalkan penghalang. 

Dia meminum ramuan yang dia bawa untuk berjaga-jaga dan mengeluarkan gulungan 
kembali di tangannya. 

Dia memperhatikan sekitarnya dengan sangat hati-hati seperti binatang yang terluka. 

Setelah menyadari itu cukup aman baginya untuk menggunakan gulungan kembali, dia 
dengan kasar merobek gulungan itu. 

Woooong. 

Dikelilingi oleh cahaya biru, Forwaru menghilang. Raut wajahnya benar-benar kusut. 

Forwaru berkata, 

"Apakah itu Bae Su Jin ... atau beberapa kerdil lainnya ... Aku tidak tahu mereka yang kerdil, 
tapi aku akan mengunyah setiap potongan tulang mereka." 



Chapter 77 
Max Level Newbie Bab 77 [Pemberitahuan dari penulis Pemula Tingkat Maks: Nafas Naga 
Biru yang diterima Vulcan diubah menjadi 20 tahun dari hanya 10 tahun. Terima kasih.] 

[Quest Dihasilkan!] 

[Quest Tersembunyi -- Kalahkan Barlock Belgeram, monster bos dari Gua Setan Lava.] 

[Kesulitan -- A (Standar Asgard)] 

[Hadiah -- Pilih salah satu dari item atau keterampilan.] 

Kalahkan Barlock Belgeram yang menyegel dirinya sendiri untuk menebus dosa-dosanya. 

* Batas pencarian tersembunyi pada jumlah orang yang bisa masuk -- Satu orang 

* Batas level ruang bos -- 800Lv (Merekomendasikan 850Lv atau lebih tinggi) 

* Rasakan kekuatan Barlock, iblis kuat yang menggunakan cambuk api. Dia menunjukkan 
kekuatan luar biasa baik dalam kekuatan fisik maupun kemampuan magis. 

"Baiklah. Penjara bawah tanah ini juga dibatasi hanya untuk satu orang. " 

Vulcan pindah ke ruangan batu yang memiliki lampu merah menyala. 

Vulcan telah melihat jendela pemberitahuan SISTEM. Wajahnya cerah. 

Berkat pelindung hampir habis. 

Hari-harinya dengan naik level yang damai dan menyenangkan akan segera berakhir. Dia 
harus selalu lelah dengan lingkungan saat dia berburu dan menghemat stamina dan mana 
untuk keadaan darurat setiap saat. Memikirkan hal itu membuat perutnya sakit. Sekarang, 
kekhawatiran itu benar-benar hilang. 

Tempat berburu ini sempurna. Tidak ada yang bisa masuk ke sini sekarang. 

Itu adalah hadiah terbesar untuk Vulcan. 

'Yah, meskipun itu tidak terbatas hanya pada satu orang, kurasa mungkin hampir tidak ada 
orang yang akan datang untuk menemukan tempat ini, tapi ...' 

Kondisi untuk menemukannya memang berbelit-belit. 

Vulcan mengira dia sangat beruntung karena dia mencapai peringkat SS untuk Penguasaan 
Api sebelum berkat pelindungnya habis. 



Jika dia tidak membuat kemajuan sampai berkat habis, dia tidak akan bisa datang ke 
tempat berburu ini. 

'Bagaimanapun, saya berhasil. Sekarang, saya bisa menenangkan pikiran saya selama 10 
sampai 15 tahun ke depan. ' 

Vulcan tersenyum percaya diri. 

Dia menemukan area pencarian tersembunyi. Ini tidak berarti dia hanya mendapatkan 
waktu 10 tahun. 

Secara obyektif, Vulcan bisa menangani sekitar lima Chimera dengan kekuatannya saat ini. 

'Pada saat saya meninggalkan tempat ini? 

Menangani sepuluh sekaligus mungkin bisa dilakukan. Tidak, itu pasti mungkin! 

Begitu saya mencapai ketinggian itu, saya tidak perlu gemetar ketakutan sepanjang waktu 
tentang penyergapan. 

Tidak peduli bagaimana mereka menyergap saya, dan tidak peduli berapa banyak yang 
mereka bawa, saya dapat dengan santai menanggapi serangan itu. Setidaknya aku punya 
waktu untuk menggunakan Kina Kina si burung buas. ' 

Setelah berpikir sejauh ini, dadanya terasa ringan. Dia dengan santai melihat ke sekeliling. 

"Hm... Tempat ini mirip. Tidak. Apakah ini sedikit berbeda? " 

Ruang batu itu kira-kira berukuran sama dengan Pabrik Gang-shi Kuno, area pencarian 
tersembunyi yang dikunjungi Vulcan terakhir kali. 

Namun, area pencarian tersembunyi yang baru jauh lebih kasar di tepinya. 

Pabrik Gang-shi memiliki dinding batu yang licin dan mengilap, dan tempat itu memiliki 
berbagai macam ukiran. Di sisi lain, tempat baru ini tampak seperti gua alami yang digali 
sembarangan. 

Itu tidak menarik untuk dilihat. Vulcan, dengan wajah tidak tertarik, langsung menuju pintu 
masuk. 

Pintu batu memiliki ukiran yang tampak seperti ukiran iblis yang dia lihat di kawah luar 
sebelumnya. Di samping pintu batu ada nisan besar. 

Vulcan perlahan membaca huruf yang tertulis di nisan. 

[Kamu terlahir jahat. Namun, Anda telah menyadari kesalahan dengan cara Anda sendiri. 
Anda mencari penebusan, dan itu patut dipuji. Namun, membersihkan energi iblis di dalam 



diri Anda tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Luangkan 5000 tahun untuk 
merenungkan dosa-dosa Anda dan menebus masa lalu Anda. Saya berharap Anda akan 
terlahir kembali sebagai makhluk yang baik.] 

'Sepertinya seseorang yang benar-benar ada di Babak 2 dipenjara di sini.' 

Vulcan mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir dan menendang untuk membuka pintu. 

Setelah itu, dengan langkah percaya diri, dia berjalan maju. 

Segera, monster dengan level yang lebih tinggi dari Master Gang-shi menunjukkan dirinya. 

Itu memiliki wajah yang tampak kasar. Vulcan memandang bajingan itu dan berteriak 
dengan percaya diri, "Ayo, poin pengalaman." 

  * 

Monster di dungeon pencarian tersembunyi kedua pasti tidak mudah untuk dilawan. 

Mereka memiliki tubuh maskulin yang dikondisikan untuk pertunjukan puncak, dan tubuh 
mereka dibalut api. Lava Demon Force... Level mereka sekitar 800. 

Mereka yakin dengan spesifikasi fisik mereka yang konyol. Mereka menyerang Vulcan 
seperti pengamuk. 

Di satu sisi, mereka mirip dengan Poisonous Gang-shis dari Pabrik Gang-shi. Namun, Lava 
Demons ini jauh lebih sulit untuk dihadapi. 

Mereka memiliki kecepatan ledakan yang tidak masuk akal. Mereka menumpahkan 
serangan tanpa henti. 

Meskipun mereka bertindak tanpa pikiran atau rencana, mereka menggunakan indera 
tajam mereka untuk mencari celah dalam pertahanan. 

Monster di Pabrik Gang-shi merasa mereka adalah pejuang bela diri terbaik. Sebagai 
perbandingan, Pasukan Setan Lava seperti binatang buas yang hanya mengandalkan naluri. 

Tidak, mereka merasa seperti iblis yang dilihat Vulcan di dimensi bawah. 

'Orang-orang ini adalah Kekuatan Iblis yang sebenarnya. Bahkan Count di antara yang aku 
temui di dimensi bawah hanya memiliki sekitar level 400. Apakah orang-orang ini Adipati 
atau sesuatu? ' 

Vulcan tidak punya cara untuk mencari tahu, dan itu tidak penting. 

Fakta penting sebenarnya adalah bahwa mereka adalah monster yang paling sulit untuk 
dilawan, lebih dari apapun yang ditemui Vulcan sampai sekarang. 



Vulcan paling nyaman melawan monster raksasa. 

Monster raksasa biasanya lambat, dan mereka memiliki kemampuan bertahan untuk 
mengimbangi kecepatan lambat mereka. 

Namun, tidak peduli seberapa kuat pertahanan mereka, tidak pernah ada monster yang 
bisa menahan teknik Pedang Dewa Petir Vulcan. 

Jadi, melawan Kadal Api Neraka, jenis yang nyaris tidak bergerak dari tempat mereka 
berdiri selama pertempuran, Vulcan bisa bertarung seperti harimau bersayap, 
menunjukkan keberanian dan ketajaman sepanjang pertempuran. 

'Di sisi lain, dengan orang-orang ini... Itu sulit.' 

Sulit bagi Vulcan untuk melawan monster kecil, terutama monster yang cukup cepat untuk 
menangani kecepatan Vulcan. 

Itu mungkin untuk membunuh mereka dalam satu serangan selama mereka terkena 
Pedang Dewa Petir. 

Namun, sangat sulit bagi Vulcan untuk mencapai itu. 

Vulcan merasakan kesulitan itu untuk pertama kalinya saat dia melawan Master Gang-shi. 

Bajingan itu setara dengan kecepatan Vulcan. Juga, selama awal pertempuran, Master 
Gang-shi bahkan mengalahkan Vulcan dengan kecepatannya. 

Bahkan hari ini, itu membuat merinding ke tulang Vulcan ketika dia memikirkan 
pertempuran itu. Tidak perlu menjelaskan lagi betapa sulitnya bagi Vulcan untuk melawan 
Tuan Gang-shi. 

Sekarang, meskipun gaya bertarung Lava Demons berbeda dari Master Gang-shi, mereka 
sangat cepat, tidak jauh di belakang kecepatan Vulcan. 

Vulcan harus bertukar banyak pukulan dengan mereka sebelum dia bisa melakukan 
serangan. Dalam prosesnya, Vulcan akhirnya membuang banyak waktu, memperlambat 
kecepatan naik levelnya. 

'Ugh, ini sulit.' 

Vulcan mengalahkan Demon Lava lainnya dan bergumam. 

Tentu saja, Lava Demons tidak cukup kuat untuk mengalahkan Vulcan dalam pertarungan 
satu lawan satu. 

Itu karena Vulcan menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. 



Bahkan selama pertempuran barusan, Vulcan mengirimkan rentetan sihir petir untuk 
melumpuhkan Demon Lava. Vulcan mengakhiri pertempuran sambil tidak pernah 
kehilangan kendali. 

Poin pengalaman lebih tinggi dari yang dia harapkan, dan item bagus datang dari 
membunuh mereka juga. 

Secara khusus, ada banyak Kelereng Vitalitas. Mengatakan bahwa mereka mencurahkan 
tidak melakukan keadilan untuk seberapa banyak dari mereka yang jatuh dari membunuh 
Lava Demons. 

Selain fakta bahwa monster itu sedikit lebih keras dan membutuhkan waktu lebih lama 
untuk dibunuh, Vulcan tidak perlu merasa tidak puas. 

Namun, ada alasan mengapa Vulcan tidak merilekskan wajahnya yang mengeras. 

Dia dengan rajin naik level di tempat berburu yang aman. Namun, Vulcan merasa frustasi. 
Itu murni karena keserakahannya. 

'Fiuh ... Apakah saya terlalu serakah?' 

Sudah 15 tahun sejak Vulcan datang ke Babak 2. 

Selama 10 tahun pertama, Vulcan benar-benar fokus hanya pada naik level tanpa 
memikirkan hal lain. 

Area hutan, Lapangan Kawah Beracun, Pabrik Gang-shi, dan Lapangan Lava sebelum dia 
datang ke area pencarian tersembunyi ini... 

Vulcan punya tujuan. Dia harus menjadi lebih kuat secepat mungkin sebelum berkah 
pelindung berakhir. Dengan fokus itu, Vulcan terbakar semangat selama bertahun-tahun. 
Semua pikiran mengganggu lainnya hilang dalam prosesnya. Juga, Vulcan bisa 
mendapatkan hadiah yang sebanding dengan usahanya. 

'Peringkat SS Penguasaan Api ... Peringkat Tubuh Besi S, peringkat Penguasaan Senjata S ... 
Itu lebih dari cukup sebagai hadiah dan hasil untuk usahaku.' 

Namun, 10 tahun seperti kembang api itu telah berlalu. Vulcan sekarang telah 
menghabiskan lima tahun di tempat perburuan yang aman yang disebut Gua Setan Lava. 

Vulcan merasa bosan. Dia belum pernah merasakan ini sebelumnya. Itu memuakkan. 

Tak satu pun dari keahliannya yang meningkat. 

Mereka tidak hanya tidak meningkat. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda membaik. 



Kembali ke masa lalunya, berlatih dengan sepenuh hati selama satu tahun terkadang 
menghasilkan pencerahan yang tiba-tiba. Menggiling selama dua tahun di tempat berburu 
terkadang mengarah pada penemuan sesuatu. 

Meskipun peningkatan Penguasaan Api terakhir membutuhkan tujuh tahun penggilingan 
yang mantap, Vulcan didorong oleh harapan yang terasa seperti dia hanya perlu melangkah 
lebih jauh. Selama tujuh tahun itu, Vulcan bahkan tidak menyadari perjalanan waktu. 

Vulcan jauh ke dalam kegembiraan dan kegembiraan menjadi lebih kuat, dan itu 
membuatnya memberikan semua yang dia miliki dan lebih banyak lagi. Sekarang, situasi di 
mana dia berada terasa stagnan. Itu memberinya rasa frustrasi yang mengerikan. 

Satu-satunya hal yang membuat Vulcan merasa lebih baik adalah notifikasi naik level. 

Namun, itu tidak cukup untuk menyegarkan hatinya yang tersumbat. 

Vulcan mendesah besar. 

"Fiuh..." 

Vulcan menepuk kepalanya dengan tangannya. Dia mencoba menenangkan pikirannya. 

Dia sadar dia serakah. Dia tahu dia seharusnya merasa beruntung. 

Dia meningkat terlalu cepat di masa lalunya. 

Orang lain menghabiskan lebih banyak waktu dalam keadaan stagnan. Mereka 
menghabiskan waktu beberapa kali lebih lama, terkadang beberapa sepuluh kali lipat lebih 
lama, seperti itu. 

Sementara Vulcan menjadi frustrasi hanya dari waktu lima tahun, yang lain berdiri di jalan 
tanpa jalan ke depan selama seratus tahun atau lebih, dan mereka melakukannya sambil 
tersiksa oleh kecemasan yang ekstrim, berpikir bahwa mereka mungkin berada pada batas 
mereka atau tidak ada apa-apa. kalau tidak mereka bisa mengatasi dari titik itu. 

Dibandingkan dengan mereka, Vulcan setidaknya tumbuh melalui level lanjutan. Situasi 
Vulcan seratus kali lebih baik. 

'Aku tahu. Aku tahu, tapi... Mau bagaimana lagi aku merasa begitu frustrasi. ' 

Vulcan meletakkan Pedang Petir Langitnya ke sarungnya dan kembali ke pintu masuk 
penjara bawah tanah. 

Dia khawatir sesuatu yang buruk mungkin terjadi jika dia terus berburu dengan pola 
pikirnya saat ini. 

Setelah lima tahun sejak masuk ke dalam dungeon, Vulcan akhirnya beristirahat lama. 



Tubuh Vulcan tidak lagi membutuhkan tidur. Namun, dia memaksakan diri untuk tidur. Dia 
juga menekan keinginannya yang konstan untuk menggunakan sihir. 

Vulcan mengira dia jatuh terpuruk karena dia telah berlari sambil hanya melihat ke depan. 

Vulcan dengan sengaja menghabiskan dua hari tanpa melakukan apapun. 

Setelah memaksakan dirinya untuk menghabiskan waktu seperti itu, dia secara alami 
berakhir dengan banyak pikiran yang mengganggu. 

Kekhawatiran yang biasanya tidak pernah dia pikirkan dan kenangan masa lalu bercampur 
aduk di kepalanya dan melayang-layang. 

'Apakah saya bisa menyelesaikan Babak 2? Yah, entah bagaimana itu akan berhasil, kan? ' 

'Sekarang aku memikirkannya, aku meningkat sangat cepat di Babak 1.' 

'Itu adalah masa lalu yang indah. Imbalan di atas upaya yang dilakukan melimpah selama 
hari-hari itu. Fiuh... Apa yang saya dapatkan saat ini mungkin normal. Aku harus menyadari 
ini, namun... ' 

'Ada banyak bangsat di sana, tapi ada juga orang baik. Filder, Jake, Beruneru, Logweed, 
DokGo Hoo... ' 

Dokgo Hoo? 

Vulcan terbaring di tanah. Dia tiba-tiba mengangkat bagian atas tubuhnya. 

'Sekarang aku memikirkannya, aku bisa memanggilnya!' 

Wajah Vulcan menjadi cerah. Dia membawa keluar Kina Kina si burung buas. 

Dia menyuntikkan mana ke Kina Kina. Sebelum burung itu bahkan bisa berkicau, dia 
memasukkan Vitality Marbles ke dalamnya. 

Dia mendorong beberapa, dan kemudian dia mendorong lebih banyak. 

Vulcan punya banyak kelereng. Menghabiskan cukup uang untuk memanggil dewa 
tercerahkan yang paling rendah tidak akan mengurangi jumlah keseluruhan yang dia 
miliki. 

Segera, Dokgo Hoo dipanggil dalam keadaan semi-transparan. 

Vulcan senang melihatnya. Saat dia berjalan menuju Dokgo Hoo, Vulcan, karena kebiasaan, 
memeriksa kemampuan Dokgo Hoo. 

[Dewa Pertempuran Berperingkat Terendah Dokgo Hoo] 



[585Lv] 

Levelnya naik 44 sejak terakhir kali. 

Dia berlatih sebagai dewa yang tercerahkan selama 15 tahun terakhir dan mencapai ini. 

Dibandingkan dengan dewa tercerahkan lainnya di kelasnya, perkembangan Dokgo Hoo 
berada di sisi yang lebih cepat. Namun, Vulcan tidak mengetahui hal ini. 

Vulcan hanya merasa kasihan pada Dokgo Hoo karena berkembang lebih lambat dari 
dirinya. 

-- Hu hu. Sudah lama tidak bertemu. Adik laki-laki. Apakah Anda menelepon saya karena 
Anda membutuhkan kekuatan saya? 

"... Aku tidak tertarik untuk menyiksamu." 

-- Apa? Apakah Anda baru saja meremehkan saya? 

Dokgo Hoo mengangkat tangan karena marah. Dia meraung dan meminta Vulcan untuk 
segera membawa monster. Vulcan tidak bisa membiarkan itu terjadi. 

'Jika Kakak melawan monster level 800, dia akan terbunuh dalam sekejap!' 

Vulcan mati-matian mencoba menenangkan Dokgo hoo. Setelah sekitar sepuluh menit 
kemudian, mereka akhirnya bisa bercakap-cakap dengan normal. 

Namun, mereka melakukan beberapa percakapan konyol. 

Kebanyakan dari mereka tentang monster yang mereka bunuh, mengatakan bagaimana 
seseorang diiris-potong, dll. Kebanyakan dari mereka mengerikan untuk didengar. 

Selain itu, selain cerita yang mengerikan, semua topik diskusi ada di sana, sehingga minat 
untuk percakapan mereda dengan cepat. 

Namun, sudah jelas. 

Vulcan tidak melakukan apa-apa selain membunuh monster sampai sekarang. 

Mereka segera kehabisan bahan untuk dibicarakan. Vulcan, dengan ekspresi canggung di 
wajahnya, memandang Dokgo Hoo. 

-- Apa itu? Anda tidak punya hal lain untuk dikatakan? 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Betul sekali. Saya tidak punya apa-apa lagi. 
Bagaimana denganmu, Kakak? " 



-- Pelatihan yang saya lakukan bahkan lebih berulang dan membosankan dari Anda. Tidak 
akan menyenangkan bagi Anda untuk mendengarnya. Saya melakukan hal yang sama 
seperti yang saya lakukan 15 tahun yang lalu. 

"Huh... aku bisa melihat bagaimana kamu pasti muak karenanya." 

Topik percakapan secara alami beralih ke pelatihan. 

Karena Vulcan kehabisan hal untuk dibicarakan, dia pikir ini sebenarnya bagus. Vulcan 
menjelaskan secara rinci tentang kemerosotan yang dia alami. 

'Meskipun dia mungkin tidak terlihat seperti itu, Kakak Dokgo Hoo telah berlatih untuk 
waktu yang sangat lama. Dia pasti punya saran untukku tentang berada dalam situasi 
stagnan! ' 

Vulcan punya harapan seperti itu. Jadi, Vulcan lama menjelaskan situasinya. Namun, dia 
tidak punya pilihan selain berhenti karena Dokgo Hoo tiba-tiba menyela dan berteriak. 

-- Saya pikir saya belum pernah melihat bajingan yang lebih buruk dari Anda. Apakah Anda 
mengamuk karena Anda hanya berdiri diam selama lima tahun? Dasar bajingan! Kamu 
pasti sudah kenyang, benar-benar kenyang! 



Chapter 78 
Max Level Newbie Bab 78 Suara Dokgo Hoo begitu keras hingga suara itu menggema ke 
tingkat yang memekakkan telinga di dalam ruangan batu. Vulcan terkejut. Vulcan menutup 
telinganya dan mengeluh, "Kakak laki-laki! Untuk apa itu! " 

-- Anda menjelaskan secara mendetail tentang beberapa omong kosong, jadi saya pikir itu 
konyol. 

"Apa maksudmu konyol? Saya berbicara dengan Anda karena saya frustrasi dan bingung. 
Ya ampun... " 

Vulcan masih mengeluh. 

Dokgo Hoo sangat marah. Wajahnya berkerut. 

Tubuhnya yang setengah transparan bergetar karena amarah. Teriakan kerasnya akan 
terjadi sekali lagi. Pada saat itu, karena penasaran, Dokgo Hoo melontarkan pertanyaan 
pada Vulcan. 

-- Kebetulan, apakah ini pertama kalinya Anda menabrak dinding saat berlatih? 

"Um..." 

Mendengar apa yang dikatakan Dokgo Hoo, Vulcan dengan hati-hati memikirkan masa 
lalunya. 

Dengan tangan kanannya mengutak-atik dagunya, Vulcan memikirkannya lama sekali. 
Vulcan perlahan berkata, "Sekali...? Ketika kita berada di Kuburan Bawah Tanah Terkutuk... 
dengan Lee Jung-yup... sedikit... " 

-- Dasar anak nakal! Anda membungkus Ho-gyeong dan Bellon dengan kubis dan 
memakannya hanya dalam dua tahun, namun Anda berani mengeluh? Ya ampun ... Bocah 
ini benar-benar jenius. 

Vulcan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mendengarkan. 

Dokgo Hoo juga seorang jenius yang dipuji oleh semua orang di Babak 1. 

Vulcan senang mendengar Dokgo Hoo berkata bahwa dia adalah seorang jenius. Namun, 
sepertinya situasinya tidak tepat bagi Vulcan untuk hanya mengucapkan terima kasih 
sebagai tanggapan. 

Keheningan memenuhi ruangan batu untuk sesaat. 

Itu karena Dokgo Hoo juga tidak mengatakan apapun. 



"..." 

Sekitar satu menit berlalu. 

Melihat Dokgo Hoo, yang melayang di udara seperti hantu, Vulcan hendak mengatakan 
sesuatu untuk memecah keheningan yang tidak nyaman. Namun, suara Dokgo Hoo bisa 
didengar lebih dulu. 

-- Apakah Anda tahu Yur Dong-bin? 

"Maaf?" 

-- Hanya ... apakah kamu kenal dia atau tidak! 

"Bisakah kamu berhenti berteriak? Aku kenal dia, aku tahu! Anda berbicara tentang dewa 
perang yang terbaik, kan? " 

Yur Dong-bin adalah dewa pertempuran terkemuka yang dikutuk Dokgo-hoo dengan 
sangat rinci selama terakhir kali dia dipanggil oleh Vulcan. 

Selama waktu itu, Dokgo Hoo mengeluh seperti menantu perempuan yang mengeluh 
tentang nasibnya karena terus menerus dikritik oleh ibu mertuanya, membuatnya tetap 
segar dalam ingatannya. Vulcan pasti ingat di otaknya bahwa Yur Dong-bin adalah dewa 
pencerahan yang kuat. 

-- Betul sekali. Yur Dong-bin. Yang selalu aku kutuk. Bajingan itu. Dia adalah salah satu 
anjing teratas di Dunia Tercerahkan. Dia memiliki kepribadian yang buruk, tapi dia sangat 
kuat. Dia mungkin berada di sekitar level 900 jika kami menggunakan metrik Anda. 

"Hm. Saya melihat." 

-- Menurut Anda, berapa lama dia berinvestasi untuk sampai ke tempatnya? 

Vulcan tidak bisa langsung menjawab. 

Dia hanya bisa membayangkan bahwa itu pasti memakan waktu lama. Dia tidak bisa 
membayangkan dengan tepat berapa lama. 

'Tetap saja, dia pasti sangat berbakat, jadi... 200 hingga 300 tahun? Mungkin 500 tahun? ' 

Vulcan tidak yakin dengan nomor yang benar-benar mengatakannya. 

Sepertinya Dokgo Hoo tidak mengharapkan jawaban. Dia segera berkata, -- Butuh waktu 
3700 tahun, dasar bocah menjijikkan. 

Itu jauh melebihi harapan Vulcan. Vulcan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. 

Dalam keheningan, dengan ekspresi bodoh di wajahnya, Vulcan menatap Dokgo Hoo. 



Dokgo Hoo melanjutkan. 

-- Kamu pikir pelatihannya menyenangkan? Mungkin dia melakukan banyak pelatihan yang 
menyenangkan ketika dia masih manusia. Ketika dia menjadi dewa yang tercerahkan, saya 
pernah mendengar bahwa dia hanya duduk bersila di puncak gunung. Sementara dewa 
tercerahkan lainnya jatuh karena kelelahan, dia melakukannya selama lebih dari 3000 
tahun. Anda mengerti, Anda bajingan? 

"..." 

-- Saya tidak tahu persis berapa tinggi Anda saat ini, tetapi sepertinya Anda setara dengan 
dewa yang tercerahkan tingkat menengah, bukan? 

"Ya, baiklah..." 

Vulcan dengan jujur mengira dia mungkin bisa bertarung secara merata bahkan melawan 
dewa-dewa tercerahkan yang terbaik, tetapi dia tidak mengatakannya. 

-- Anda bahkan tidak menghabiskan 30 tahun dalam ilmu pedang dan sihir, tetapi Anda 
sudah terlihat seperti dewa tingkat menengah di antara dewa yang tercerahkan. 

"..." 

-- Anda bajingan. Orang biasa di dimensi yang lebih rendah mengalami kesulitan hanya 
menjadi pemimpin dari beberapa klan prajurit setelah pelatihan selama 30 tahun seperti 
hidup mereka bergantung padanya. Apakah Anda tahu betapa tidak berterima kasihnya 
Anda saat ini? Dasar anak nakal! 

"Kenapa kamu selalu mengakhiri kalimatmu dengan umpatan..." 

-- Tutup mulutmu bajingan! Anda membuatku gila, sial. 

Sumpah energik Dokgo Hoo berlanjut sementara Vulcan berdiri di sana seperti anak yang 
patuh. 

Itu bukan karena sumpah Dokgo Hoo. 

Dokgo Hoo adalah pria yang pemarah. Meski begitu, dia mengatakan banyak hal dengan 
tenang dan bahkan menyertakan contoh. Kata-kata penghiburannya yang hangat hanya 
menggunakan topeng kritik. Meski hanya sedikit, kata-kata Dokgo Hoo menenangkan 
ketidaksabaran Vulcan. 

Vulcan memutuskan bahwa dia akan duduk diam dan mendengarkan baik-baik tidak peduli 
apa yang akan dikatakan Dokgo Hoo. 

Dokgo Hoo juga tidak mengumpat lagi. 



-- Kuhm ... Pokoknya. Anda perlu lebih bersyukur tentang bakat yang Anda miliki. 
Tampaknya Anda tidak merasakannya karena tidak ada orang lain di samping Anda yang 
berlatih dengan Anda. Ada banyak sekali orang di seluruh dunia yang tidak bisa mencapai 
posisi kedelapan setelah pelatihan selama seratus tahun. Apakah kamu mengerti? 

"Iya. Terima kasih atas nasehatnya, Kakak. " 

Vulcan segera membungkuk ke Dokgo Hoo. 

Mempertimbangkan bagaimana Dokgo Hoo biasanya, penjelasan bertele-tele yang baru 
saja dia berikan tidak terpikirkan. 

Karena ini, Vulcan bahkan lebih bersyukur, jadi dia menunjukkan rasa terima kasih dari 
lubuk hatinya. 

Wajah Dokgo Hoo tampak seperti sedang berpikir bahwa ucapan terima kasih itu memang 
pantas diterimanya. Dokgo Hoo menambahkan, -- Nah, jika ini pertama kalinya bagimu 
benar-benar menabrak tembok, aku bisa mengerti mengapa kamu menjadi tidak sabar. Ini 
tidak seperti Anda memiliki guru di samping Anda. Bersyukurlah karena Anda memiliki 
Kakak yang luar biasa seperti saya. HA HA HA! 

"... Iya." 

-- Dari apa yang kamu katakan sejauh ini, tempat ini aman kan? Ini tidak seperti Anda 
dikejar oleh waktu seperti di Kota Beloong. Jadi, luangkan waktu dan renungkan hal-hal 
dari masa lalu sesekali. Hm... Misalnya, coba latih skill pasif yang belum banyak digunakan 
sampai sekarang. 

"Maaf? Itu bukan spesialisasi saya... Saya benar-benar tidak pandai dalam hal apa pun 
kecuali api dan petir. " 

Vulcan tidak berpura-pura. 

Tidak seperti Lightning dan Fire Masteries, yang berada di peringkat SS, Master Angin dan 
Bumi-nya hanya di peringkat B. 

Dengan kata lain, mereka di luar berguna sebagai kekuatan utamanya. 

Alasan Vulcan bukan hanya alasan. Itu fakta. Namun, Dokgo Hoo membalas dengan tidak 
sabar. 

-- Dasar bajingan! Ketika Anda menabrak tembok saat melakukan apa yang selama ini Anda 
lakukan, coba hal lain, mengerti? Poke di sana-sini; begitulah cara kerjanya! Saat Anda 
melakukannya, jika Anda kembali ke apa yang telah Anda lakukan setelah itu, itu bisa 
berhasil lagi. Anda mengerti, anak nakal? Apakah karena Anda belum pernah menabrak 
tembok sebelumnya? Anda tidak tahu bagaimana kembali ke sesuatu. 



"Hm... Jika kamu sedang terburu-buru, kembalilah..." 

-- Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda bahkan tidak terburu-buru. 

"... Sebenarnya, saya tidak sedang terburu-buru. Kamu benar." 

Melihat Vulcan setuju, Dokgo Hoo tertawa terbahak-bahak. 

-- KUHAHA. Anda akhirnya mengakui kehebatan saya. Bagaimana dengan itu? Sudahkah 
Anda menemukan rasa hormat untuk Kakak Anda? 

"Iya..." 

Vulcan menanggapi dengan wajah canggung. 

Namun, Dokgo Hoo tidak mempermasalahkannya. 

Sepertinya Dokgo Hoo tidak berniat untuk mengingat semua hal yang membuat dia marah 
tadi. Dia memiliki tampilan yang segar di wajahnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada 
Vulcan. 

-- Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika Anda menelepon saya lagi lain kali, jangan tanya 
saya tentang hal-hal yang tidak berguna ini. 

Seperti hantu, dia meluncur ke arah mulut Kina Kina. Dia menyusut agar muat di dalam 
mulut Kina Kina sebelum menambahkan satu hal lagi untuk dikatakan. 

-- Juga ... Lain kali, alih-alih memanggil dewa pertempuran terendah, panggil dewa 
pertempuran tingkat rendah. Saya akan mencapai level itu saat itu. 

Dengan kata-kata terakhir itu, Dokgo Hoo menghilang bahkan sebelum mendengar 
jawaban Vulcan. 

"..." 

Dokgo Hoo, yang telah berbicara dengan suara keras yang memekakkan telinga di dalam 
ruangan batu, sekarang telah pergi. Keheningan kembali memenuhi udara. 

Vulcan, di tengah keheningan, perlahan-lahan berbaring di lantai ruang batu dan 
memikirkan apa yang baru saja dikatakan Dokgo Hoo padanya sampai sekarang. 

'Sebenarnya, itu tidak seperti jawaban pasti yang muncul.' 

Apa yang dikatakan Dokgo Hoo pada Vulcan adalah hal-hal yang bisa dikatakan siapa pun. 

Singkatnya, Dokgo Hoo memberi tahu Vulcan bahwa siapa pun dapat menabrak tembok, 
jadi Vulcan tidak perlu terlalu khawatir dan mencoba segalanya. 



Di satu sisi, apa yang dia katakan pada Vulcan adalah hal yang jelas. 

Namun, Vulcan tidak berpikir nasihat yang begitu jelas bisa memberinya kekuatan sebesar 
ini. 

Vulcan merasa sangat segar di dalam. Dia bergumam, 

"Mungkinkah saya membutuhkan seseorang untuk mengungkapkan isi hati saya dan 
mengeluh?" 

Vulcan tidak yakin tentang perasaannya sendiri tentang masalah ini. 

"Yah, itu tidak penting." 

Pertama, Vulcan segera bangun. Dia kemudian mengeluarkan Pedang Petir Surgawi. 

Dia mengelilingi dirinya dengan Kekuatan Dewa Petir. Di tangan kirinya, sihir dimulai. Itu 
adalah jenis yang belum pernah dia gunakan. 

Wheeeeeeeeeing. 

Suaranya seperti pedang yang berputar dengan cepat. 

Itu adalah keajaiban angin. 

"Yang paling penting adalah aku ingin mencoba lagi sekarang." 

Vulcan menendang pintu dan dengan cepat memasuki Gua Lava. 

Langkah Vulcan sangat energik. Rasa ragu-ragu, cemas dan frustasi yang dia miliki sebelum 
berbicara dengan Dokgo Hoo sudah tidak ada lagi. 

Sepertinya Vulcan tumbuh dan menjadi sedikit tegar. 

  * 

Sekali lagi, lima tahun telah berlalu. 

Level Vulcan saat ini adalah 787. 

Kecepatan naik levelnya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tetap saja, Vulcan tidak 
mempermasalahkannya. 

Kecuali level monster meningkat untuk menyamai pertumbuhannya, ada batasan seberapa 
jauh Vulcan bisa tumbuh lebih jauh dalam level. 

Tidak perlu bagi Vulcan untuk mencoba naik level seolah-olah dia sedang dalam serangan 
waktu. 



Selain itu, berkat nasihat Dokgo Hoo, Vulcan benar-benar menyelesaikan 
ketidaksabarannya. 

Tidak seperti lima tahun pertamanya di Gua Lava, di mana Vulcan hanya berfokus pada 
peningkatan level dan perburuan berulang, Vulcan telah mencoba berbagai hal saat ia 
melewati waktu. 

Uuuudududuuk. 

Dari dinding, lantai, dan langit-langit penjara bawah tanah... Dari semua tempat, gumpalan 
batu besar terlepas dan berkumpul di udara. 

Sekumpulan batu besar melayang di udara. Itu sangat besar dan ukurannya sangat besar. 

Kumpulan bongkahan batu berubah lagi. 

Kuwagagagaak. 

Kuguk... Kuguguguk. 

Dari ukuran sebuah rumah, koleksinya menjadi seukuran orang, lalu menjadi seukuran 
hewan kecil, lalu menjadi seukuran kepalan tangan anak. 

Meskipun kumpulan bebatuannya menjadi kecil, itu memancarkan sensasi yang bahkan 
lebih berbahaya dari sebelumnya. 

Vulcan telah melawan Iblis Lava yang datang ke arahnya tanpa henti, dan Vulcan 
menyelesaikan proses ini saat bertarung. Dia menghela nafas lega. 

'Fiuh. Sudah kuduga, sihir bumi tidak cocok untukku. Ini batas saya. ' 

Dari standar orang lain, Vulcan menyelesaikan sihir dengan sangat cepat. Namun, dari 
standar Vulcan, dia sangat kurang dalam kecepatan. 

Vulcan menilai bahwa upaya lebih lanjut untuk mengubah sihir bumi hanya dapat 
merugikan situasinya saat ini. Dia menggunakan sihir api, yang merupakan keahliannya. 

Whooosh. 

Dia membungkus bola bebatuan berwarna cokelat itu dengan Tinju Ifrit terkompresi. 

Tinju Ifrist secara signifikan memiliki level sihir yang lebih tinggi daripada sihir bumi yang 
baru saja digunakan Vulcan. Namun, Tinju Ifrit diselesaikan lebih cepat. 

Vulcan akhirnya tersenyum, puas. Dia menendang Lava Demon dengan keras. 

Pang. 



Kuwgagagagagk. 

Dari reaksinya, Vulcan didorong mundur ke kejauhan. Lava Demon dikirim ke arah yang 
berlawanan, menghancurkan tanah di sepanjang jalan. 

Lava Demon dengan cepat mendapatkan kembali posisi bertarungnya. Itu akan menyerang 
Vulcan lagi. Vulcan meluncurkan serangan sihir yang dia habiskan cukup banyak usaha 
untuk menyelesaikannya. 

Suuuuuaaaaaaaaaak. 

Kuwaaaaaaaang! 

Berbagai jenis serangan sihir, yang ditingkatkan dalam kekuatan rotasi dan kecepatan 
melalui sihir angin, jatuh ke Lava Demon. Setelah mengalami guncangan yang signifikan, ia 
jatuh berlutut. 

Itu adalah celah besar dalam pertahanannya. Vulcan tidak akan membiarkan kesempatan 
ini begitu saja. 

Tak lama kemudian, Vulcan berada tepat di depan bajingan itu. Pedang Vulcan mulai 
memancarkan energi emas. 

Mengiris. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Kamu mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu!] 

[Anda mencapai eksploitasi.] 

[Poin eksploitasi Anda naik.] 

"Uuuuaaaa. Ini sulit. Kekuatan penghancurnya bagus, tapi masih terlalu lambat. " 

Vulcan bergumam sambil menyeka keringat di dahinya. 

Selama lima tahun terakhir, Vulcan dengan rajin mengikuti nasihat dan pelatihan Dokgo 
Hoo tentang jenis sihir lain sedikit demi sedikit. 

Namun, dia tidak berlatih hanya dengan menggunakan tipe lain ini. 

Vulcan baru saja berhasil melawan monster menggunakan sihir api dan petir peringkat SS. 

Di sisi lain, tipe lainnya hampir tidak mencapai peringkat A dari lima tahun pelatihan. 
Melawan monster hanya dengan menggunakan tipe lain akan seperti memutar roda. 

Jadi, Vulcan telah bekerja keras untuk menggunakannya sebagai sihir pendukung. 



Mereka digunakan untuk meningkatkan kekuatan destruktif dari sihir petir dan api. 

Tentu saja, Vulcan jarang melakukannya. Juga, karena pemahamannya tentang jenis sihir 
lain ini masih belum terlalu bagus, menggunakannya untuk dukungan tidaklah mudah. 

Ada saat-saat ketika Vulcan sangat putus asa saat mencoba sihir megah jenis lain ini. 

Namun, Vulcan akhirnya mengakui bahwa dia tidak berbakat dalam jenis sihir lainnya. Dia 
fokus pada beberapa mantra sihir yang cocok untuknya dan efisien. Hasilnya, dia bisa 
membuat mantra sihir yang cukup bagus dengan tipe lain ini. 

'Inti Penghancur' yang baru saja dia gunakan adalah salah satunya. 

'Aku masih belum puas dengan kecepatan casting, tapi ... Aku mungkin akan menjadi lebih 
baik saat aku mencobanya lebih banyak.' 

Vulcan berpikir tentang pertama kali dia mencoba Destructive Core. 

Bola inti diciptakan dengan kecepatan seperti siput. Itu sangat lambat sehingga tidak ada 
cara baginya untuk menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia ingat sering 
mendesah karena melihatnya terbentuk. 

Dibandingkan dulu, kecepatan casting sekarang adalah perbedaan antara tanah dan langit. 
Mengatakan itu tidak berlebihan. 

"Yah, aku punya banyak waktu, jadi mari kita lanjutkan dengan kecepatan yang nyaman." 

Pola pikir Vulcan jauh lebih santai daripada sebelumnya. 

Kecepatan formasi mantranya belum cukup baik, tapi rintangan seperti ini bukanlah apa-
apa baginya. 

Vulcan berjalan pergi untuk mencari monster lain untuk bertarung sehingga dia bisa 
berlatih Core Destructive lebih banyak. 

Vulcan adalah jenis yang lebih menyukai pelatihan melalui pertarungan nyata. Rencananya 
adalah untuk meningkatkan kecepatan casting melalui pertempuran lanjutan melawan 
Lava Demons. 

Namun, terjadi sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. 

Pshuuuuuk. 

Energi sejuk dan menyegarkan yang selalu mengelilingi tubuh Vulcan... 

Versi high end dari Blue Dragon's Breath telah kedaluwarsa dan menghilang. 



Vulcan merasakan kekosongan yang tiba-tiba di dalam. Dia mengguncang tubuhnya dan 
bergumam, "... Rasanya seperti aku tiba-tiba melepas semua pakaianku." 

Suara Dokgo Hoo begitu keras hingga suara itu menggema ke tingkat yang memekakkan 
telinga di dalam ruangan batu. Vulcan terkejut. Vulcan menutup telinganya dan mengeluh, 
"Kakak laki-laki! Untuk apa itu! " 

-- Anda menjelaskan secara mendetail tentang beberapa omong kosong, jadi saya pikir itu 
konyol. 

"Apa maksudmu konyol? Saya berbicara dengan Anda karena saya frustrasi dan bingung. 
Ya ampun... " 

Vulcan masih mengeluh. 

Dokgo Hoo sangat marah. Wajahnya berkerut. 

Tubuhnya yang setengah transparan bergetar karena amarah. Teriakan kerasnya akan 
terjadi sekali lagi. Pada saat itu, karena penasaran, Dokgo Hoo melontarkan pertanyaan 
pada Vulcan. 

-- Kebetulan, apakah ini pertama kalinya Anda menabrak dinding saat berlatih? 

"Um..." 

Mendengar apa yang dikatakan Dokgo Hoo, Vulcan dengan hati-hati memikirkan masa 
lalunya. 

Dengan tangan kanannya mengutak-atik dagunya, Vulcan memikirkannya lama sekali. 
Vulcan perlahan berkata, "Sekali...? Ketika kita berada di Kuburan Bawah Tanah Terkutuk... 
dengan Lee Jung-yup... sedikit... " 

-- Dasar anak nakal! Anda membungkus Ho-gyeong dan Bellon dengan kubis dan 
memakannya hanya dalam dua tahun, namun Anda berani mengeluh? Ya ampun ... Bocah 
ini benar-benar jenius. 

Vulcan tidak tahu harus berkata apa. Dia hanya mendengarkan. 

Dokgo Hoo juga seorang jenius yang dipuji oleh semua orang di Babak 1. 

Vulcan senang mendengar Dokgo Hoo berkata bahwa dia adalah seorang jenius. Namun, 
sepertinya situasinya tidak tepat bagi Vulcan untuk hanya mengucapkan terima kasih 
sebagai tanggapan. 

Keheningan memenuhi ruangan batu untuk sesaat. 

Itu karena Dokgo Hoo juga tidak mengatakan apapun. 



"..." 

Sekitar satu menit berlalu. 

Melihat Dokgo Hoo, yang melayang di udara seperti hantu, Vulcan hendak mengatakan 
sesuatu untuk memecah keheningan yang tidak nyaman. Namun, suara Dokgo Hoo bisa 
didengar lebih dulu. 

-- Apakah Anda tahu Yur Dong-bin? 

"Maaf?" 

-- Hanya ... apakah kamu kenal dia atau tidak! 

"Bisakah kamu berhenti berteriak? Aku kenal dia, aku tahu! Anda berbicara tentang dewa 
perang yang terbaik, kan? " 

Yur Dong-bin adalah dewa pertempuran terkemuka yang dikutuk Dokgo-hoo dengan 
sangat rinci selama terakhir kali dia dipanggil oleh Vulcan. 

Selama waktu itu, Dokgo Hoo mengeluh seperti menantu perempuan yang mengeluh 
tentang nasibnya karena terus menerus dikritik oleh ibu mertuanya, membuatnya tetap 
segar dalam ingatannya. Vulcan pasti ingat di otaknya bahwa Yur Dong-bin adalah dewa 
pencerahan yang kuat. 

-- Betul sekali. Yur Dong-bin. Yang selalu aku kutuk. Bajingan itu. Dia adalah salah satu 
anjing teratas di Dunia Tercerahkan. Dia memiliki kepribadian yang buruk, tapi dia sangat 
kuat. Dia mungkin berada di sekitar level 900 jika kami menggunakan metrik Anda. 

"Hm. Saya melihat." 

-- Menurut Anda, berapa lama dia berinvestasi untuk sampai ke tempatnya? 

Vulcan tidak bisa langsung menjawab. 

Dia hanya bisa membayangkan bahwa itu pasti memakan waktu lama. Dia tidak bisa 
membayangkan dengan tepat berapa lama. 

'Tetap saja, dia pasti sangat berbakat, jadi... 200 hingga 300 tahun? Mungkin 500 tahun? ' 

Vulcan tidak yakin dengan nomor yang benar-benar mengatakannya. 

Sepertinya Dokgo Hoo tidak mengharapkan jawaban. Dia segera berkata, -- Butuh waktu 
3700 tahun, dasar bocah menjijikkan. 

Itu jauh melebihi harapan Vulcan. Vulcan memiliki ekspresi kosong di wajahnya. 

Dalam keheningan, dengan ekspresi bodoh di wajahnya, Vulcan menatap Dokgo Hoo. 



Dokgo Hoo melanjutkan. 

-- Kamu pikir pelatihannya menyenangkan? Mungkin dia melakukan banyak pelatihan yang 
menyenangkan ketika dia masih manusia. Ketika dia menjadi dewa yang tercerahkan, saya 
pernah mendengar bahwa dia hanya duduk bersila di puncak gunung. Sementara dewa 
tercerahkan lainnya jatuh karena kelelahan, dia melakukannya selama lebih dari 3000 
tahun. Anda mengerti, Anda bajingan? 

"..." 

-- Saya tidak tahu persis berapa tinggi Anda saat ini, tetapi sepertinya Anda setara dengan 
dewa yang tercerahkan tingkat menengah, bukan? 

"Ya, baiklah..." 

Vulcan dengan jujur mengira dia mungkin bisa bertarung secara merata bahkan melawan 
dewa-dewa tercerahkan yang terbaik, tetapi dia tidak mengatakannya. 

-- Anda bahkan tidak menghabiskan 30 tahun dalam ilmu pedang dan sihir, tetapi Anda 
sudah terlihat seperti dewa tingkat menengah di antara dewa yang tercerahkan. 

"..." 

-- Anda bajingan. Orang biasa di dimensi yang lebih rendah mengalami kesulitan hanya 
menjadi pemimpin dari beberapa klan prajurit setelah pelatihan selama 30 tahun seperti 
hidup mereka bergantung padanya. Apakah Anda tahu betapa tidak berterima kasihnya 
Anda saat ini? Dasar anak nakal! 

"Kenapa kamu selalu mengakhiri kalimatmu dengan umpatan..." 

-- Tutup mulutmu bajingan! Anda membuatku gila, sial. 

Sumpah energik Dokgo Hoo berlanjut sementara Vulcan berdiri di sana seperti anak yang 
patuh. 

Itu bukan karena sumpah Dokgo Hoo. 

Dokgo Hoo adalah pria yang pemarah. Meski begitu, dia mengatakan banyak hal dengan 
tenang dan bahkan menyertakan contoh. Kata-kata penghiburannya yang hangat hanya 
menggunakan topeng kritik. Meski hanya sedikit, kata-kata Dokgo Hoo menenangkan 
ketidaksabaran Vulcan. 

Vulcan memutuskan bahwa dia akan duduk diam dan mendengarkan baik-baik tidak peduli 
apa yang akan dikatakan Dokgo Hoo. 

Dokgo Hoo juga tidak mengumpat lagi. 



-- Kuhm ... Pokoknya. Anda perlu lebih bersyukur tentang bakat yang Anda miliki. 
Tampaknya Anda tidak merasakannya karena tidak ada orang lain di samping Anda yang 
berlatih dengan Anda. Ada banyak sekali orang di seluruh dunia yang tidak bisa mencapai 
posisi kedelapan setelah pelatihan selama seratus tahun. Apakah kamu mengerti? 

"Iya. Terima kasih atas nasehatnya, Kakak. " 

Vulcan segera membungkuk ke Dokgo Hoo. 

Mempertimbangkan bagaimana Dokgo Hoo biasanya, penjelasan bertele-tele yang baru 
saja dia berikan tidak terpikirkan. 

Karena ini, Vulcan bahkan lebih bersyukur, jadi dia menunjukkan rasa terima kasih dari 
lubuk hatinya. 

Wajah Dokgo Hoo tampak seperti sedang berpikir bahwa ucapan terima kasih itu memang 
pantas diterimanya. Dokgo Hoo menambahkan, -- Nah, jika ini pertama kalinya bagimu 
benar-benar menabrak tembok, aku bisa mengerti mengapa kamu menjadi tidak sabar. Ini 
tidak seperti Anda memiliki guru di samping Anda. Bersyukurlah karena Anda memiliki 
Kakak yang luar biasa seperti saya. HA HA HA! 

"... Iya." 

-- Dari apa yang kamu katakan sejauh ini, tempat ini aman kan? Ini tidak seperti Anda 
dikejar oleh waktu seperti di Kota Beloong. Jadi, luangkan waktu dan renungkan hal-hal 
dari masa lalu sesekali. Hm... Misalnya, coba latih skill pasif yang belum banyak digunakan 
sampai sekarang. 

"Maaf? Itu bukan spesialisasi saya... Saya benar-benar tidak pandai dalam hal apa pun 
kecuali api dan petir. " 

Vulcan tidak berpura-pura. 

Tidak seperti Lightning dan Fire Masteries, yang berada di peringkat SS, Master Angin dan 
Bumi-nya hanya di peringkat B. 

Dengan kata lain, mereka di luar berguna sebagai kekuatan utamanya. 

Alasan Vulcan bukan hanya alasan. Itu fakta. Namun, Dokgo Hoo membalas dengan tidak 
sabar. 

-- Dasar bajingan! Ketika Anda menabrak tembok saat melakukan apa yang selama ini Anda 
lakukan, coba hal lain, mengerti? Poke di sana-sini; begitulah cara kerjanya! Saat Anda 
melakukannya, jika Anda kembali ke apa yang telah Anda lakukan setelah itu, itu bisa 
berhasil lagi. Anda mengerti, anak nakal? Apakah karena Anda belum pernah menabrak 
tembok sebelumnya? Anda tidak tahu bagaimana kembali ke sesuatu. 



"Hm... Jika kamu sedang terburu-buru, kembalilah..." 

-- Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Anda bahkan tidak terburu-buru. 

"... Sebenarnya, saya tidak sedang terburu-buru. Kamu benar." 

Melihat Vulcan setuju, Dokgo Hoo tertawa terbahak-bahak. 

-- KUHAHA. Anda akhirnya mengakui kehebatan saya. Bagaimana dengan itu? Sudahkah 
Anda menemukan rasa hormat untuk Kakak Anda? 

"Iya..." 

Vulcan menanggapi dengan wajah canggung. 

Namun, Dokgo Hoo tidak mempermasalahkannya. 

Sepertinya Dokgo Hoo tidak berniat untuk mengingat semua hal yang membuat dia marah 
tadi. Dia memiliki tampilan yang segar di wajahnya. Dia mengucapkan selamat tinggal pada 
Vulcan. 

-- Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika Anda menelepon saya lagi lain kali, jangan tanya 
saya tentang hal-hal yang tidak berguna ini. 

Seperti hantu, dia meluncur ke arah mulut Kina Kina. Dia menyusut agar muat di dalam 
mulut Kina Kina sebelum menambahkan satu hal lagi untuk dikatakan. 

-- Juga ... Lain kali, alih-alih memanggil dewa pertempuran terendah, panggil dewa 
pertempuran tingkat rendah. Saya akan mencapai level itu saat itu. 

Dengan kata-kata terakhir itu, Dokgo Hoo menghilang bahkan sebelum mendengar 
jawaban Vulcan. 

"..." 

Dokgo Hoo, yang telah berbicara dengan suara keras yang memekakkan telinga di dalam 
ruangan batu, sekarang telah pergi. Keheningan kembali memenuhi udara. 

Vulcan, di tengah keheningan, perlahan-lahan berbaring di lantai ruang batu dan 
memikirkan apa yang baru saja dikatakan Dokgo Hoo padanya sampai sekarang. 

'Sebenarnya, itu tidak seperti jawaban pasti yang muncul.' 

Apa yang dikatakan Dokgo Hoo pada Vulcan adalah hal-hal yang bisa dikatakan siapa pun. 

Singkatnya, Dokgo Hoo memberi tahu Vulcan bahwa siapa pun dapat menabrak tembok, 
jadi Vulcan tidak perlu terlalu khawatir dan mencoba segalanya. 



Di satu sisi, apa yang dia katakan pada Vulcan adalah hal yang jelas. 

Namun, Vulcan tidak berpikir nasihat yang begitu jelas bisa memberinya kekuatan sebesar 
ini. 

Vulcan merasa sangat segar di dalam. Dia bergumam, 

"Mungkinkah saya membutuhkan seseorang untuk mengungkapkan isi hati saya dan 
mengeluh?" 

Vulcan tidak yakin tentang perasaannya sendiri tentang masalah ini. 

"Yah, itu tidak penting." 

Pertama, Vulcan segera bangun. Dia kemudian mengeluarkan Pedang Petir Surgawi. 

Dia mengelilingi dirinya dengan Kekuatan Dewa Petir. Di tangan kirinya, sihir dimulai. Itu 
adalah jenis yang belum pernah dia gunakan. 

Wheeeeeeeeeing. 

Suaranya seperti pedang yang berputar dengan cepat. 

Itu adalah keajaiban angin. 

"Yang paling penting adalah aku ingin mencoba lagi sekarang." 

Vulcan menendang pintu dan dengan cepat memasuki Gua Lava. 

Langkah Vulcan sangat energik. Rasa ragu-ragu, cemas dan frustasi yang dia miliki sebelum 
berbicara dengan Dokgo Hoo sudah tidak ada lagi. 

Sepertinya Vulcan tumbuh dan menjadi sedikit tegar. 

  * 

Sekali lagi, lima tahun telah berlalu. 

Level Vulcan saat ini adalah 787. 

Kecepatan naik levelnya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Tetap saja, Vulcan tidak 
mempermasalahkannya. 

Kecuali level monster meningkat untuk menyamai pertumbuhannya, ada batasan seberapa 
jauh Vulcan bisa tumbuh lebih jauh dalam level. 

Tidak perlu bagi Vulcan untuk mencoba naik level seolah-olah dia sedang dalam serangan 
waktu. 



Selain itu, berkat nasihat Dokgo Hoo, Vulcan benar-benar menyelesaikan 
ketidaksabarannya. 

Tidak seperti lima tahun pertamanya di Gua Lava, di mana Vulcan hanya berfokus pada 
peningkatan level dan perburuan berulang, Vulcan telah mencoba berbagai hal saat ia 
melewati waktu. 

Uuuudududuuk. 

Dari dinding, lantai, dan langit-langit penjara bawah tanah... Dari semua tempat, gumpalan 
batu besar terlepas dan berkumpul di udara. 

Sekumpulan batu besar melayang di udara. Itu sangat besar dan ukurannya sangat besar. 

Kumpulan bongkahan batu berubah lagi. 

Kuwagagagaak. 

Kuguk... Kuguguguk. 

Dari ukuran sebuah rumah, koleksinya menjadi seukuran orang, lalu menjadi seukuran 
hewan kecil, lalu menjadi seukuran kepalan tangan anak. 

Meskipun kumpulan bebatuannya menjadi kecil, itu memancarkan sensasi yang bahkan 
lebih berbahaya dari sebelumnya. 

Vulcan telah melawan Iblis Lava yang datang ke arahnya tanpa henti, dan Vulcan 
menyelesaikan proses ini saat bertarung. Dia menghela nafas lega. 

'Fiuh. Sudah kuduga, sihir bumi tidak cocok untukku. Ini batas saya. ' 

Dari standar orang lain, Vulcan menyelesaikan sihir dengan sangat cepat. Namun, dari 
standar Vulcan, dia sangat kurang dalam kecepatan. 

Vulcan menilai bahwa upaya lebih lanjut untuk mengubah sihir bumi hanya dapat 
merugikan situasinya saat ini. Dia menggunakan sihir api, yang merupakan keahliannya. 

Whooosh. 

Dia membungkus bola bebatuan berwarna cokelat itu dengan Tinju Ifrit terkompresi. 

Tinju Ifrist secara signifikan memiliki level sihir yang lebih tinggi daripada sihir bumi yang 
baru saja digunakan Vulcan. Namun, Tinju Ifrit diselesaikan lebih cepat. 

Vulcan akhirnya tersenyum, puas. Dia menendang Lava Demon dengan keras. 

Pang. 



Kuwgagagagagk. 

Dari reaksinya, Vulcan didorong mundur ke kejauhan. Lava Demon dikirim ke arah yang 
berlawanan, menghancurkan tanah di sepanjang jalan. 

Lava Demon dengan cepat mendapatkan kembali posisi bertarungnya. Itu akan menyerang 
Vulcan lagi. Vulcan meluncurkan serangan sihir yang dia habiskan cukup banyak usaha 
untuk menyelesaikannya. 

Suuuuuaaaaaaaaaak. 

Kuwaaaaaaaang! 

Berbagai jenis serangan sihir, yang ditingkatkan dalam kekuatan rotasi dan kecepatan 
melalui sihir angin, jatuh ke Lava Demon. Setelah mengalami guncangan yang signifikan, ia 
jatuh berlutut. 

Itu adalah celah besar dalam pertahanannya. Vulcan tidak akan membiarkan kesempatan 
ini begitu saja. 

Tak lama kemudian, Vulcan berada tepat di depan bajingan itu. Pedang Vulcan mulai 
memancarkan energi emas. 

Mengiris. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Kamu mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu!] 

[Anda mencapai eksploitasi.] 

[Poin eksploitasi Anda naik.] 

"Uuuuaaaa. Ini sulit. Kekuatan penghancurnya bagus, tapi masih terlalu lambat. " 

Vulcan bergumam sambil menyeka keringat di dahinya. 

Selama lima tahun terakhir, Vulcan dengan rajin mengikuti nasihat dan pelatihan Dokgo 
Hoo tentang jenis sihir lain sedikit demi sedikit. 

Namun, dia tidak berlatih hanya dengan menggunakan tipe lain ini. 

Vulcan baru saja berhasil melawan monster menggunakan sihir api dan petir peringkat SS. 

Di sisi lain, tipe lainnya hampir tidak mencapai peringkat A dari lima tahun pelatihan. 
Melawan monster hanya dengan menggunakan tipe lain akan seperti memutar roda. 

Jadi, Vulcan telah bekerja keras untuk menggunakannya sebagai sihir pendukung. 



Mereka digunakan untuk meningkatkan kekuatan destruktif dari sihir petir dan api. 

Tentu saja, Vulcan jarang melakukannya. Juga, karena pemahamannya tentang jenis sihir 
lain ini masih belum terlalu bagus, menggunakannya untuk dukungan tidaklah mudah. 

Ada saat-saat ketika Vulcan sangat putus asa saat mencoba sihir megah jenis lain ini. 

Namun, Vulcan akhirnya mengakui bahwa dia tidak berbakat dalam jenis sihir lainnya. Dia 
fokus pada beberapa mantra sihir yang cocok untuknya dan efisien. Hasilnya, dia bisa 
membuat mantra sihir yang cukup bagus dengan tipe lain ini. 

'Inti Penghancur' yang baru saja dia gunakan adalah salah satunya. 

'Aku masih belum puas dengan kecepatan casting, tapi ... Aku mungkin akan menjadi lebih 
baik saat aku mencobanya lebih banyak.' 

Vulcan berpikir tentang pertama kali dia mencoba Destructive Core. 

Bola inti diciptakan dengan kecepatan seperti siput. Itu sangat lambat sehingga tidak ada 
cara baginya untuk menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dia ingat sering 
mendesah karena melihatnya terbentuk. 

Dibandingkan dulu, kecepatan casting sekarang adalah perbedaan antara tanah dan langit. 
Mengatakan itu tidak berlebihan. 

"Yah, aku punya banyak waktu, jadi mari kita lanjutkan dengan kecepatan yang nyaman." 

Pola pikir Vulcan jauh lebih santai daripada sebelumnya. 

Kecepatan formasi mantranya belum cukup baik, tapi rintangan seperti ini bukanlah apa-
apa baginya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan berjalan pergi untuk mencari monster 
lain untuk bertarung sehingga dia bisa berlatih Core Destructive lebih banyak. 

Vulcan adalah jenis yang lebih menyukai pelatihan melalui pertarungan nyata. Rencananya 
adalah untuk meningkatkan kecepatan casting melalui pertempuran lanjutan melawan 
Lava Demons. 

Namun, terjadi sesuatu yang membuatnya berhenti berjalan. 

Pshuuuuuk. 

Energi sejuk dan menyegarkan yang selalu mengelilingi tubuh Vulcan... 

Versi high end dari Blue Dragon's Breath telah kedaluwarsa dan menghilang. 



Vulcan merasakan kekosongan yang tiba-tiba di dalam. Dia mengguncang tubuhnya dan 
bergumam, "... Rasanya seperti aku tiba-tiba melepas semua pakaianku." 



Chapter 79 
Max Level Newbie Bab 79 Nafas Naga Biru telah bersama Vulcan selama 20 tahun terakhir. 

Karena dia memilikinya begitu lama, dia tidak dapat mengingat dengan baik tentang 
bagaimana dia sebelum memperoleh Nafas Naga Biru. Karena Vulcan memilikinya begitu 
lama dan terbiasa dengannya, tiba-tiba menghilang seperti itu membuatnya merasa hampa. 
Rasa kehilangan itu lebih signifikan dari yang dia pikirkan. 

Vulcan berdiri di tempat dan berpikir keras tentang itu sejenak. 

'Saya punya banyak Kelereng Vitalitas. Mereka seharusnya cukup untuk membayar versi 
kualitas tinggi dari Nafas Naga Biru... tapi apakah aku benar-benar membutuhkannya 
sekarang? ' 

Untuk naik level, dapat dikatakan bahwa Nafas Naga Biru, yang memberikan peningkatan 
statistik senilai 30 level pada Vulcan, sangat penting. 

Itu karena Vulcan bisa berburu lebih cepat dan lebih lama selama peningkatan statistik 
diperbolehkan. 

Namun, ketika sampai pada topik pelatihan, pentingnya Nafas Naga Biru menjadi 
dipertanyakan. 

Vulcan dengan jujur berpikir bahwa itu hanya akan menghalangi pelatihan dan tidak 
mungkin membantu. 

'Sekarang aku memikirkannya, itu pasti. Saya tidak mencoba untuk naik level; Saya 
berlatih. Saya tidak perlu berlatih dengan banyak booster yang melekat pada saya. 
Bukannya aku tidak bisa bertarung satu lawan satu tanpa booster juga. ' 

Sambil berpikir, Vulcan mengaktifkan dan menonaktifkan teknik Pedang Dewa Petir 
berulang kali karena kebiasaan. 

Momen tenggelam dalam pikirannya dengan kepala tertunduk tidak berlangsung lama. Dia 
mulai berjalan dan berpikir, 

'Betul sekali. Bukannya aku benar-benar membutuhkannya saat ini. Meski hanya sedikit, 
saya bisa menyimpan Vitality Marbles juga. Jadi... Saya akan menggunakannya nanti. Aku 
akan baik-baik saja jika aku menggunakannya tepat sebelum ruang bos. ' 

Vulcan, dengan sikap optimis, sampai pada kesimpulan. Dengan pikiran yang ringan, 
Vulcan mulai berlatih. 

Sekali lagi, suara gemetar bumi menyebar ke seluruh dungeon, dan Pasukan Lava Demon 
yang tak terhitung jumlahnya menghilang setelah menjadi poin pengalaman Vulcan. 



Seperti itu, waktu berlalu, dan sebulan kemudian... 

Vulcan masih mempraktikkan Destructive Core, mantra sihir multi-elemen. Kecepatan 
casting masih belum sebanding dengan tujuannya, jadi Vulcan memiliki ekspresi yang agak 
tidak puas di wajahnya. 

Vulcan melengkapi dirinya dengan ramuan mana dan bergumam pelan, 

"Saya pikir saya harus melakukan ini selama beberapa tahun lagi sebelum saya dapat 
melihat hasilnya. Ugh, ini sulit. " 

Meskipun Vulcan mengeluh dengan kata-kata, tubuhnya sudah mencari lawan berikutnya. 

Dia memiliki sikap maniak pelatihan yang sempurna. Dia tidak mengendur dalam 
pelatihan. 

Sepertinya dia tidak akan berhenti selama lima atau bahkan sepuluh tahun kecuali 
seseorang datang untuk menghentikannya. 

Namun, ada eksistensi yang mematahkan pelatihan Vulcan yang sangat terfokus. 

Vulcan memiliki burung buas Kina Kina yang tergantung di pinggangnya untuk berjaga-
jaga agar dia bisa memanggil Dewa yang Tercerahkan dengan cepat selama keadaan 
darurat. 

Kina Kina adalah anak nakal yang berisik, tapi itu hanya boneka kayu kecuali mana yang 
disuntikkan padanya. Namun, burung itu mulai bangun dengan sendirinya. 

Flap flap. Flap flap flap. 

"Halo! Halo!" 

"Apa ini?" 

Kina Kina mengepakkan sayapnya dan menyapa Vulcan, membuatnya terkejut. Vulcan 
menggumamkan kata-kata yang tidak ditujukan pada burung itu. 

Namun, Kina Kina mengira apa yang baru saja dikatakan Vulcan ditujukan padanya, jadi 
Kina Kina menjawab, 

"Halo! Ini Tuanku! Kamu! Dia ingin melihatmu! " 

"Apa? Angin Biru yang diinginkan Naga Biru untuk-? " 

"Segera! Iya! Dia datang..." 

Kina Kina sedang berkicau dengan keras, tapi tiba-tiba membeku seolah disambar petir. 



Ia kemudian membuka mulutnya lebar-lebar dan mulai menuangkan cahaya biru dingin ke 
sekitarnya. 

Huuuooooong... 

Angin Biru Naga Biru menunjukkan dirinya di udara seperti proyeksi hologram. 

Dia tampak agung. Menghadapi Naga Biru, Vulcan menyambutnya dengan ekspresi terkejut 
di wajah. 

"Uh, um. Apa kabar?" 

"..." 

Blue Wind si Naga Biru sedang menatap Vulcan dengan wajah tanpa emosi. 

Sebenarnya, ekspresinya tidak sepenuhnya tanpa emosi. 

Ada satu sendok ketidakpuasan di sana yang dapat ditemukan hanya setelah pengamatan 
yang cermat. 

Itu dilemparkan ke wajah Naga Biru. 

"... Apakah ada sesuatu yang mengganggumu?" 

Vulcan mengerut, jadi dia bertanya dengan hati-hati. 

Meskipun dia tidak melakukan kesalahan, Vulcan memilih untuk merangkak di tanah. 
Melihat Vulcan yang bertingkah seperti itu, Blue Wind berkata pelan, 

"Kamu." 

"Iya?" 

"Kenapa kamu tidak memperbarui kontrak untuk Nafas Naga Biru?" 

"... Apakah kamu di sini hanya untuk itu?" 

Dengan wajah tercengang, Vulcan menatap wajah Blue Wind. 

'Betulkah? Bagaimana bisa Dewa Binatang seperti ini? 

Selain itu, dia bukan Dewa Binatang biasa. Dia adalah orang yang sangat kuat dengan level 
997. ' 

Seseorang yang begitu kuat dan hebat datang jauh-jauh untuk mengunjungi Vulcan seperti 
seorang penjual dari pintu ke pintu. Menonton Blue Wind bertingkah seperti ini, Vulcan 
nyaris tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa terbahak-bahak. 



Namun, Blue Wind terlihat serius. 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Blue Wind berkata dengan sedikit amarah 
bercampur, 

"Hanya untuk itu? Kamu berani berbicara seperti itu ketika kamu tahu bahwa tidak ada 
yang lebih penting dari Kelereng Vitalitas bagi Dewa Binatang !? " 

"Ah, bukan itu yang saya katakan..." 

"Juga, bahkan sebelum 20 tahun yang lalu, kamu adalah anak nakal yang memiliki 
tumpukan Kelereng Vitalitas senilai gunung, namun kamu belum berpikir untuk 
menggunakan kelereng sejak kamu menerima Nafas Naga Biru pertamamu. Apakah 
menurut Anda situasinya mengharuskan saya untuk duduk diam? Apakah kita belum 
membuat kontrak? " 

"Kami memang membuat kontrak... tapi saya bilang saya akan menggunakannya hanya 
ketika saya membutuhkannya, bukan..." 

"Jadi, kapan Anda akan membutuhkannya? Jika Anda tidak akan membutuhkannya 
sepanjang hidup Anda, maka pada akhirnya Anda akan memiliki tumpukan kelereng 
selama sisa hidup Anda, bukan? Mengapa Anda tidak menggunakannya? Periode berkat 
perlindungan Anda juga telah berakhir, jadi mengapa? " 

Vulcan akan memberikan alasan acak yang muncul di benaknya. Namun, setelah melihat 
raut wajah Blue Wind, Vulcan dengan kuat menutup mulutnya. 

Sepertinya Vulcan akan menerima pukulan serius jika dia mengatakan satu kata yang salah. 

Tentu saja, Naga Biru di depan Vulcan hanyalah proyeksi. Namun, Vulcan tidak perlu 
melakukan kesalahan pada temperamen Naga Biru ketika Naga Biru adalah salah satu 
makhluk paling kuat di Babak 2. 

Dengan suara gemetar, Vulcan berkata pada Naga Biru, 

"Aku telah tinggal di tempat yang aman, jadi ... Aku hanya akan memiliki Nafas Naga Biru 
berkualitas tinggi selama 10 tahun ..." 

Blue Wind, yang telah memelototi Vulcan dengan ekspresi tidak puas di wajah, memotong 
Vulcan dan berkata, 

"Bukankah akan sangat sulit bagimu untuk hidup di dunia Babak 2 yang berbahaya tanpa 
restu pelindung?" 

Blue Wind mengatakannya dengan nada khawatir. Namun, keseluruhan atmosfer yang 
dirasakan darinya tidak berbeda dengan foisting. 



Vulcan tidak tahan dengan kekonyolan itu. Dia berbicara kembali kepada Naga Biru seolah-
olah dia sedang membuat keluhan, 

"Ini hanya... Ini lebih dari sekadar meminta pelanggan untuk membeli sekantong jeruk 
sambil membeli sekotak apel. Anda mencoba menjual napas berkualitas tertinggi kepada 
saya. Bukankah itu sangat mahal? " 

"Anda mendapat banyak kelereng, bukan? Kina Kina berkata bahwa Anda memperoleh 
Kelereng Vitalitas seperti air terjun yang menuangkan air. Di mana Anda ingin 
menggunakan semuanya? " 

"Meski begitu, saya tidak bisa mengambil nafas dengan kualitas tertinggi bahkan ketika 
saya tidak membutuhkannya. Bukankah itu sangat tidak efisien untuk harganya? " 

"Um. Kurhum... Ini hanya tepat untuk berhenti memikirkan efisiensi biaya saat Anda 
mendapatkan produk premium. " 

Sepertinya Vulcan sampai ke inti permasalahan. Blue Wind dengan ringan menghindari 
tatapan Vulcan, dan Vulcan mulai menatapnya dengan wajah yang mengatakan bahwa ini 
salah. 

Sampai saat ini, Blue Wind bersemangat dan menyudutkan Vulcan. Namun, karena promosi 
penjualan yang terlalu memaksakan, situasinya menjadi di mana Blue Wind muncul dalam 
kesadaran, dan momentum Blue Wind dalam percakapan. 

Tanpa diduga, Vulcan mengambil kesempatan sempit ini dan mulai menyampaikan 
keluhannya dalam langkah-langkah logis, 

"Sebenarnya nafas kualitas tertinggi hanya sekitar dua kali lebih baik dari nafas kualitas 
tinggi, bukan? Sementara itu, biaya untuk nafas kualitas tertinggi adalah 60 kali dari 
sekedar nafas kualitas tinggi, jadi bagaimana saya bisa menghabiskan Vitality Marbles saya 
begitu saja? Ini sangat mahal sehingga saya mungkin mempertimbangkan untuk 
menggunakannya sebelum pertempuran yang sangat kritis. Juga, meskipun saya 
mendapatkan banyak kelereng, entah bagaimana saya berakhir dengan banyak musuh, jadi 
saya selalu cemas saat ini. Karena itu, saya harus memiliki cukup uang untuk memanggil 
Dewa Pertempuran Tertinggi atau lebih tinggi. Ah, seperti yang saya katakan sebelumnya, 
saya berada di tempat yang aman saat ini, tetapi tidak seperti saya dapat tinggal di sini 
selama ribuan atau puluhan ribu tahun... " 

"Saya mendapatkannya! Saya mengerti, jadi berhentilah menjelaskan! " 

Vulcan menyalak tanpa henti seperti wanita pedagang yang terampil di distrik pasar 
tradisional. Frustrasi, Blue Wind berteriak pada Vulcan untuk berhenti berbicara. 



Blue Wind menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan menatap Vulcan dengan 
ekspresi tidak puas di wajah. Vulcan juga menutup mulutnya dengan erat dan menatap 
Naga Biru. 

"..." 

"..." 

Seperti itu, sekitar satu menit berlalu dengan keduanya dalam keheningan. 

Blue Wind adalah orang yang memecah keheningan pertama. 

Dia tampak lebih tenang daripada saat pertama kali muncul. Naga Biru berkata, 

"Izinkan saya meminta maaf. Saya membuat permintaan yang tidak masuk akal kepada 
Anda. Saya tidak punya waktu lama sebelum mencapai hasil dari pekerjaan hebat saya, jadi 
saya mulai cemas. " 

"... Ya, benar. Saya juga minta maaf karena berbicara begitu bebas. " 

Vulcan tidak pernah mengharapkan Dewa Binatang yang hebat seperti Blue Wind, yang 
telah mengumpulkan lebih banyak pengalaman daripada dirinya sendiri, akan mengatakan 
sesuatu seperti itu padanya. Vulcan merasa dia tidak pantas menerima hal itu yang 
tercermin dari raut wajahnya. Seperti itu, Vulcan menerima permintaan maaf Blue Wind. 

Juga, Vulcan berpikir tentang betapa frustrasinya perasaan Dewa Binatang yang berat ini 
untuk membawa dirinya jauh-jauh ke sini dan mengatakan semua itu. Vulcan bahkan 
merasa bersalah memikirkannya. 

'Sekarang aku memikirkannya, bahkan Blue Wind pasti sudah sampai ke tempatnya setelah 
beberapa ribu tahun pelatihan. Dia melihat akhir dari perjalanan panjangnya, dan dia 
bertemu dengan seorang Pemain. Dia bahkan membuat kontrak dengan saya untuk 
mendapatkan lebih banyak Kelereng Vitalitas namun dia tidak menerima kabar dari saya 
selama bertahun-tahun. Saya benar-benar bisa mengerti betapa frustrasinya dia. ' 

Hal-hal yang tidak dipikirkan Vulcan selama percakapan yang memanas dan sibuk mulai 
muncul di benaknya sedikit demi sedikit. Vulcan benar-benar merasa menyesal sekarang. 

Namun, dia tidak berniat menghabiskan Kelereng Vitalitas ketika dia tidak berguna untuk 
mereka. 

Kelereng Vitalitas adalah satu-satunya metode yang dimiliki Vulcan untuk menghasilkan 
kekuatan di luar kemampuannya. 

Jelas baginya untuk menyelamatkan mereka sebanyak yang dia bisa. 



'Nah, jika ada hal lain yang bisa saya dapatkan, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. 
Blue Wind adalah Dewa Binatang yang hebat, jadi dia mungkin memiliki banyak 
keterampilan yang berguna ... Tunggu. ' 

Blue Wind berdiri di sana dengan canggung. Berdiri di depannya, Vulcan juga berdiri 
dengan ekspresi canggung di wajahnya. 

Sebuah pikiran baru muncul di benak Vulcan. 

'Aku bisa mempelajarinya, buku keterampilan!' 

Vulcan buru-buru berkata kepada Blue Wind, 

Angin Biru! 

"Hah? Apa itu?" 

Vulcan tiba-tiba menatap Naga Biru dengan mata berbinar. Menghadapi Vulcan dengan 
mata seperti itu, Blue Wind bertanya balik, bertanya-tanya mengapa. 

Vulcan berkata dengan nada tenang, 

"Kebetulan ... Apakah Anda memiliki sisa buku teknik?" 

  * 

Blue Wind the Blue Dragon memperoleh sejumlah besar Vitality Marbles. 

Setelah menawarkan versi kualitas tinggi dari Nafas Naga Biru ke Vulcan, Blue Wind akan 
mengakhiri komunikasi, tetapi wajah puas Vulcan muncul dalam pandangan Blue Wind. 

Dengan tatapan bingung, Blue Wind bertanya, 

"Karena saya menerima bayaran untuk itu, saya akan memberikannya kepada Anda, tapi 
saya beri tahu Anda, ini bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai manusia. Anda harus menjadi 
Dewa Binatang, Dewa Tercerahkan, Dewa Demi atau Dewa sejati untuk menguasainya. 
Kecuali jika Anda salah satu dari mereka, Anda tidak dapat mempelajarinya bahkan jika 
Anda menatapnya selama seratus hari. " 

"Ya, benar. Saya punya cara. " 

"Cih. Bahkan Demi-god yang asli akan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari ini, 
jadi kenapa kamu... " 

"..." 

"... Nah, kamu yang mengurusnya sendiri. Namun, saya tidak bisa mengembalikan Kelereng 
Vitalitas. Buklet yang memiliki teknik melipat tanah adalah salah satu teks saya yang paling 



berharga. Ini bukan salinan. Yang ini asli, jadi hanya berhak meminta sebanyak ini 
pembayarannya. " 

Saya sangat mengerti. 

Vulcan menjawab seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia sangat percaya diri. 

Melihatnya, Blue Wind dengan ringan menggelengkan kepalanya dan mengucapkan 
selamat tinggal untuk saat ini. 

"Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi sekarang. " 

"Iya. Harap baik-baik saja. " 

Menepuk. 

Kedengarannya seperti listrik alat listrik rumah mati. Bersamaan dengan suara itu, Blue 
Wind si Naga Biru menghilang. 

Kina Kina kembali menjadi boneka kayu biasa. Vulcan menggantungkan boneka itu di 
pinggangnya dan melihat buklet yang tampak anggun di tangannya. 

Vulcan penuh dengan kegembiraan dan antisipasi yang tidak bisa dia sembunyikan. 
Matanya penuh dengan kebahagiaan. 

[Skill Legendaris -- Teknik Ultimate Blue Wind, Land-fold] 

[Batas Level: 500] 

[Batas Spesies: Dewa Binatang, Dewa Tercerahkan, Dewa Demi, Dewa. Menguasai teknik ini 
tidak mungkin dilakukan oleh makhluk selain mereka.] 

Ini memungkinkan gerakan seolah-olah Anda melipat tanah. Dengan penguasaan yang 
lebih baik, Anda dapat lebih sering melipat jarak yang lebih jauh. Dapat digunakan kapan 
saja, selama serangan, penghindaran, pergerakan, dan situasi lainnya. Ini adalah teknik 
tingkat tertinggi. Itu tidak bisa dikuasai oleh manusia. 

Apakah Anda ingin memperoleh keterampilan ini? 

[Ya Tidak] 

Dengan tangan gemetar, Vulcan menekan tombol 'Ya' di jendela pemberitahuan SISTEM. 

Pada saat yang sama, cahaya cemerlang dari semua spektrum yang terlihat meledak. 

Itu tidak melalui pembelajaran dan pemahaman teknik. Rasanya seperti teknik itu terukir 
pada jiwa Vulcan. Rasanya aneh dan misterius, dan itu mengguncang tubuh Vulcan. 



Setelah beberapa saat... 

Cahaya cemerlang yang memenuhi ruangan batu menghilang, dan Vulcan menghembuskan 
napas setelah menahan napas selama mempelajari teknik tersebut. 

Vulcan menelan tegukan kering dan melihat kakinya sendiri. 

Rasanya benar-benar berbeda dari saat dia mendapatkan Langkah Naga Petir. 

Rasanya seperti dia bisa merobek kain ruang dan masuk ke dalam bukaan. Merasakan 
sensasinya, Vulcan dengan hati-hati mencoba Land-fold, Teknik Ultimate Blue Dragon. 

Shooooooc. 

"OhOh! Berhasil!" 

Rasanya seperti ruang sekitar lima meter baru saja terhapus dari depannya. Itu adalah 
pengalaman misterius yang harus dilalui. Vulcan bersorak keras. 

Suaranya cukup keras sehingga siapa pun memperhatikan bahwa dia sangat bersemangat. 

Namun, itu adalah respon yang jelas untuk Vulcan. 

Ini seharusnya teknik Dewa Binatang yang tidak pernah bisa dikuasai manusia. 

Dari semuanya, itu adalah teknik luar biasa yang memiliki kata 'Legendaris' di judulnya. 

Itu adalah keuntungan yang signifikan bagi Vulcan. Tidaklah aneh jika Vulcan berlari 
langsung ke pulau barat dan membungkuk penuh pada Naga Biru. 

Kali ini, dengan wajah penuh kegembiraan, Vulcan perlahan berlari ke depan dengan 
Langkah Naga Petir diaktifkan. 

Vulcan bertanya-tanya apakah mungkin menggunakan teknik Land-fold sambil bergerak 
dalam kecepatan tinggi. 

Tentu saja, deskripsi dari skill sudah mengatakan itu mungkin untuk menggunakan skill 
dalam situasi apapun termasuk serangan, penghindaran dan gerakan apapun. Namun, 
Vulcan masih asing dengan teknik Dewa Binatang saat ini, jadi dia sedikit khawatir. 

Shoooooc. 

"Huk!" 

Bam! 

"... Kuk." 



Vulcan terkejut dengan gerakannya yang tidak wajar. Dia gagal mengendalikan jarak. 

Dia membanting kepalanya ke dinding ruang batu dan jatuh ke tanah. Dia mengusap 
kepalanya yang memerah. 

Jika seseorang melihat ini, Vulcan akan sangat malu sehingga dia akan menendang selimut 
di malam hari selama berhari-hari sambil menggertakkan giginya. Itu tidak sedap 
dipandang. 

Desahan secara alami keluar dari Vulcan. 

'Huuuu. Seperti yang saya duga, tidak mudah untuk melakukan apa yang saya inginkan. 
Ketika aku melihat Naga Biru melakukannya, dia bisa bergerak lebih dari seratus meter 
sesuka hati ... ' 

Teknik Land-fold jauh lebih sulit untuk digunakan daripada yang diperkirakan Vulcan. Dia 
menutupi kepalanya dengan tangannya. 

Dia tidak berharap untuk menggunakannya dengan ahli sejak penggunaan pertama. 
Namun, dia pikir dia akan terbiasa dengan beberapa percobaan seperti yang terjadi dengan 
Langkah Naga Pencahayaan. 

Kesulitan berada di tingkat yang berbeda. Itu sudah membuat Vulcan pusing. 

Namun, pikirannya yang tidak berguna tidak bertahan lama. Vulcan menghilangkan 
kekhawatirannya dengan mudah dalam sekejap dan bangkit. 

Setelah itu, seperti lima tahun lalu setelah menyelesaikan percakapan dengan Dokgo Hoo, 
Vulcan mulai berjalan dengan tekad. 

Sejak awal, Vulcan tidak berpikir dia bisa menguasainya lebih dari satu hari. 

Teknik Lipatan Tanah Dewa Binatang, atau Inti Penghancur yang mengandung sihir multi-
elemen, jauh dari setelan kuat Vulcan untuk memulai. 

Ini jelas menuntut kerja keras yang rajin dan pelatihan yang menghancurkan tulang. 

'Tetap saja, akan baik bagiku untuk menetapkan tujuan meskipun itu hanya untuk tujuan 
motivasi.' 

Dalam pikirannya, Vulcan menetapkan target menjadi lima tahun. 

Dia memutuskan untuk menguasai Destructive Core sehingga dia bisa mengendalikannya 
sesuka hati dan membawa dirinya hingga bisa memanfaatkan teknik Land-fold selama 
pertarungan nyata dalam lima tahun. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dengan itu sebagai gol, Vulcan akan berlari 
sambil melihat ke depan. 

'Sekarang aku memikirkannya, sudah lama sejak aku menetapkan tujuanku untuk menjadi 
sesuatu selain naik level. Tunggu, apakah ini pertama kalinya? ' 

Vulcan memiringkan kepalanya, bertanya-tanya apakah itu benar. Dia perlahan 
menggunakan Land-fold untuk bergerak maju. 

Shooooc. 

Shooooc. 

Sudah sepuluh tahun sejak Vulcan memasuki Gua Setan Lava. 

Setelah Destructive Core, Vulcan juga memperoleh Land-fold, keterampilan yang berbeda 
dan kuat. 

  * 



Chapter 80 
Max Level Newbie Bab 80 Lima tahun berlalu lagi. 

Selama tahun-tahun itu, Vulcan dengan sepenuh hati fokus pada pelatihan teknik 
Destructive Core dan Land-fold. Dia mampu mencapai hasil yang layak yang tidak terlalu 
buruk. 

Khususnya, untuk Destructive Core, dari titik tiga tahun, dia mencapai perkembangan pesat 
seperti bendungan yang rusak. Sekarang, Vulcan dapat menggunakan Destructive Core 
secepat Tinju Ifrit. 

Masih terlalu berat bagi Vulcan untuk menangani banyak dari mereka sekaligus. Namun, 
hanya satu inti yang secara substansial lebih kuat dan merusak daripada sihir api tingkat 
tertinggi, jadi Vulcan tidak memiliki keluhan apapun. 

Di sisi lain, teknik Land-fold masih memiliki jalan panjang. 

Ketinggian yang ingin dicapai Vulcan dengan Land-fold adalah mampu menggunakannya 
secara reaktif dan alami kapan pun dia membutuhkannya. 

Namun, saat ini, dia hanya bisa menggunakannya jika dia memfokuskan pikirannya secara 
ekstrim. 

Dengan kata lain, dia tidak bisa mengatakan bahwa skill itu telah dicairkan dengan benar 
ke dalam gaya bertarungnya. 

'Tentu saja, bahkan hanya itu secara signifikan meningkatkan potensi tempurku.' 

Dengan teknik Land-fold, Vulcan bisa menghindari serangan musuh yang paling kuat dan 
berkembang dengan hati-hati, dan dia bisa melakukannya tanpa melakukan gerakan 
persiapan apa pun. 

Juga, Vulcan bisa dengan ganas membalas serangan segera setelah Land-fold. 

Dengan pola ini saja, dia bisa mengakhiri pertarungan dengan mudah yang akan sulit 
dilakukan, dan dia bisa menghancurkan lawan yang lemah lebih cepat. 

Vulcan menutup matanya dan memikirkan pertarungan yang baru saja dia lakukan. 

Dia bertarung melawan dua dari 800 Lava Demons level 800 pada saat yang bersamaan. 
Meski begitu, Vulcan tetap unggul. Berpikir tentang pertempuran itu, dia menegaskan 
tekadnya. 

'Saya mendapatkan semua yang saya bisa dapatkan dari sini. Saatnya menantang ruang 
bos. ' 



Level Vulcan saat ini berada di 803. 

Sudah lama sekali sejak Vulcan melampaui persyaratan level minimum yang diperlukan 
untuk ruang bos. 

Pawai Vulcan menuju ketinggian yang lebih tinggi memasuki periode stagnan lagi. Dia juga 
tidak mendapatkan banyak poin pengalaman. 

Vulcan tidak lagi punya alasan untuk tinggal di Gua Setan Lava. 

"Aku tidak takut pada bajingan Chimera sekarang." 

Selangkah demi selangkah, Vulcan memotong Lava Demons yang menghalangi jalannya 
menuju ruang bos dan tiba di sana. 

Pemandangannya sama membosankannya dengan pintu masuk Gua Lava. 

Vulcan mengira akan ada ukiran khusus seperti yang terjadi pada Master Gang-shi. Namun, 
tidak ada. 

Hanya ada tulisan 'Ruang Pertobatan' dalam huruf besar. 

'Saya tidak tahu apa yang dia sesali sekarang, tetapi dia akan menyerang saya begitu saya 
masuk, jadi apa gunanya tulisan ini?' 

Vulcan masuk melalui pintu saat dia memikirkan tentang itu, dan dia mendecakkan 
lidahnya seolah-olah dia kecewa dengan apa yang terlihat di pandangannya. 

'Kenapa desain ruang bawah tanah semuanya sama?' 

Sama seperti ruang bos Master Gang-shi, tempat itu adalah ruangan batu bundar dengan 
Baloc Belgeram di tengahnya. Dia memiliki tubuh yang besar dan tampak tangguh dengan 
dua tanduk di kepalanya selain sepasang sayap. Setan itu tampak seperti ukiran yang 
dilihat Vulcan sebelumnya. Dia menyapa Vulcan saat dalam keadaan disegel. 

[Baloc Belgeram, raja iblis di tengah merenungkan dosa-dosanya] 

[Lv850] 

Tubuh di bawah lehernya membatu seperti batu abu-abu. Dia adalah iblis agung. Belgeram 
perlahan membuka mulutnya dengan ekspresi serius dan bermartabat di wajahnya. 

-- Saya Barloc Belgeram, iblis besar dari Elumhal, dimensi ke-429. Penghujatan saya 
diketahui secara luas di dunia dalam dimensi itu. Saya terlahir sebagai makhluk 
pengkhianat dan jahat. Saya memperlakukan hidup dengan sembarangan dan ... 



Seperti yang dipikirkan Vulcan, Belgeram melafalkan kalimat verbose dari orang jahat 
seperti yang dilakukan Master Gang-shi. 

Vulcan mengguncang tubuhnya seolah tubuhnya mengerut dan mendecakkan lidahnya 
lebih keras dari yang terakhir kali. 

"Cih. Ck. Apakah orang itu tidak malu mengucapkan kalimat itu? " 

Vulcan meremehkan iblis. 

Mendengar apa yang baru saja dikatakan Vulcan, Belgeram tiba-tiba menghentikan 
pidatonya dan berbicara kembali kepada Vulcan dengan ekspresi melankolis di wajahnya. 

-- Saya juga tahu ini norak... Namun, ini adalah proses yang penting, jadi mau bagaimana 
lagi... 

"Uh... uh... Aku mengerti kita sebenarnya bisa berkomunikasi. Saya menyesal..." 

Vulcan tidak pernah menyangka monster bisa menanggapi kata-katanya. Vulcan panik. 

Di saat yang heboh, Vulcan bahkan menyampaikan kata-kata permintaan maaf. 

Belgeram diam-diam menyaksikan Vulcan melakukan semua itu. Setelah itu, dengan 
ekspresi yang lebih sedih di wajahnya, Belgeram berkata dengan pelan, -- Tidak. Aku bisa 
mengerti kenapa kamu mengatakan itu ... Bagaimanapun, jika aku tidak mengatakan ini 
sampai akhir, segelnya tidak akan dibuka, jadi ... Aku akan melanjutkan, oke? 

"Ah iya. Tolong lanjutkan." 

-- ... Saya melakukan semua jenis kejahatan. Namun, dengan bimbingan Rumithus, dewa 
cinta yang agung, saya telah mencapai kesadaran yang mendalam. Untuk bertobat untuk 
masa laluku ... 

Vulcan berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan ekspresi tabah di wajahnya. 

Dia pikir akan sangat kasar baginya untuk tertawa. Namun, Vulcan juga berpikir bahwa 
memandang Belgeram dengan wajah sedih dan simpatik itu salah. 

Jadi, agar tidak menunjukkan tanggapan apa pun, Vulcan berulang kali menandai 
sebongkah batu tanpa cela di lantai. 

Situasinya adalah pertempuran sengit, percikan api akan terjadi dalam waktu sekitar satu 
menit. 

Namun, Vulcan tidak bisa fokus. 



-... Namun, aku tidak bisa berpaling dari seorang pejuang yang datang sejauh ini melalui 
jalan berbahaya untuk menguji keberanian dan kekuatan seseorang. Aku akan menjadi 
lawanmu dengan sukarela. 

Akhirnya, prosedur panjang itu berakhir, dan Baloc Belgeram dilepaskan dari segelnya. Dia 
perlahan melepaskan tubuhnya. 

Setelah selesai meregangkan seluruh tubuhnya, dari leher hingga ujung jari kakinya, dia 
berkata dengan suara bersemangat, "Aku bisa merasakan bau dewa darimu... Apa kau 
Dewa Demi?" 

"Ugh... Ya, saya... Tidak. Benar." 

Vulcan telah berbicara dengan hormat kepada monster ini. Setelah menyadari hal ini, 
Vulcan mengkritik dirinya sendiri di dalam dan mengubah nadanya. 

Semuanya mengalir ke arah yang aneh, tetapi terlepas dari itu, Vulcan harus melawan iblis 
ini dengan nyawanya dipertaruhkan. 

Vulcan berpikir akan aneh untuk menunjukkan rasa hormat. 

Belgeram memandang Vulcan dengan wajah yang mengatakan dia tidak peduli apa yang 
dilakukan Vulcan. Belgeram hanya melontarkan apa yang ingin dia katakan. 

"Begitu ... Anda harus berada di sini untuk mengumpulkan lebih banyak eksploitasi." 

'Saya di sini untuk menyelesaikan misi.' 

Itulah yang dia pikirkan di dalam, tapi Vulcan memutuskan untuk pergi bersama Belgeram. 

Itu karena Begeram sampai batas tertentu benar tentang Vulcan yang datang ke sini untuk 
mengumpulkan lebih banyak eksploitasi. 

"Jadi, sampai berapa lama kamu akan bicara?" 

"Hu... Baiklah. Saya tidak ingin berkelahi, tapi... ini adalah tugas saya, jadi mau bagaimana 
lagi. " 

Sepertinya Belgeram sangat benci melakukan ini. Dia terus menghela nafas saat memanggil 
cambuk api. 

Cambuk itu terkulai, dan sepertinya berbicara tentang bagaimana perasaan Belgeram. 

Vulcan tidak bisa terbiasa dengan ini. Dia meringis sedikit. 

'Sungguh, bagaimana mungkin iblis benci berkelahi sebanyak ini? Apakah dia seorang 
pasifis? ' 



Sikap dan tingkah laku Belgeram membuat Vulcan terlihat seperti tamu yang tidak 
diinginkan yang menyebabkan keributan di tempat tinggal yang damai dari seorang pria 
yang menjalani kehidupan yang tenang. 

Vulcan merasa tidak nyaman tentang ini, tetapi dia mengeluarkan Kekuatan Dewa Petir 
untuk menghilangkan keraguannya dan mengambil posisi bertarung. 

Pazuzuzuzuk. 

Dengan seluruh tubuhnya terbungkus cahaya keemasan, Vulcan mengibarkan Destructive 
Core di udara. 

Mencocokkan posisi Vulcan, Belgeram juga memancarkan aura merah yang keras. 

Tangan kanan Belgeram, yang memegang cambuk, diayunkan dengan gerakan besar. 

Kuwaang! 

Pertempuran dimulai. 

  * 

Baloc Belgeram benar-benar tidak ingin berperang. 

4.700 tahun yang lalu, ketika dia pertama kali diseret ke sini oleh Rumithus, Belgeram 
adalah iblis besar yang marah karena pembantaian dan pertempuran. Namun, dia 
meninggalkan hampir semua cara jahatnya. Dia sedang dalam perjalanan untuk 
menyelesaikan persiapannya untuk dilahirkan kembali. 

300 tahun ... 

Dia hanya perlu bertahan 300 tahun lagi, dan dia akan benar-benar dibersihkan dari 
kejahatannya. Dia akan dikirim ke Dunia Tercerahkan setelah itu, dan dia akan bisa 
menghabiskan hari-hari dalam kehidupan damai yang bahagia di sana. 

Jadi, ketika Vulcan, tamu pertama setelah sekian lama, datang mengunjunginya, tanggapan 
Belgeram hanya bisa negatif. 

Dia hanya perlu berada di sini lebih lama, dan Belgeram ingin menghabiskan waktu itu 
dengan damai sambil melakukan pelatihan mental. 

Belgeram dengan ringan mengerutkan wajahnya. 

'Huuu. Namun, sementara saya di sini untuk bertobat, saya perlu melakukan tugas yang 
diberikan kepada saya. Itu tidak dapat membantu. Satu-satunya hal yang dapat saya 
lakukan adalah mengakhiri ini dengan cepat... ' 



Belgeram tidak menyukai gagasan untuk mengambil nyawa siapa pun lagi. Namun, karena 
dia benar-benar harus melakukan ini, dia memutuskan untuk mengakhiri ini dengan cepat, 
jadi dia menggunakan tekniknya yang paling kuat dari awal. 

Namun... 

Kwang Kwang Kwang! 

Pupuk! 

Vulcan menghentikan serangan sihir api yang sangat kuat menggunakan satu tangan 
dengan mudah. 

Pada saat yang sama, Vulcan menekan Belgeram dengan permainan pedangnya dan dengan 
menggunakan sihir secara bersamaan. Ini membuat Belgeram bingung. 

Ledakan! 

Pazuzuzuzu. 

Uuk! 

Belgeram mengangkat tangan kirinya untuk menghentikan Pedang Dewa Petir milik 
Vulcan. 

Namun, karena pencahayaan yang membalikkan bagian dalam tubuhnya selain efek setrum 
dari bidikan pencahayaan, Belgeram tidak dapat bergerak dengan baik. 

Menggunakan celah ini di pertahanan Belgeram, Vulcan dengan cepat merantai serangan 
menusuk ke arah Belgeram. Menonton Vulcan, Belgeram dengan cepat mengeluarkan sihir. 

Kiyaaaaaak! 

Ada lima iblis yang terbuat dari api. 

Belgeram mencurahkan api neraka untuk mengendalikan Vulcan. Dia kemudian dengan 
cepat memperluas jaraknya dari Vulcan dan mengayunkan cambuknya dengan gerakan 
lebar. 

Merobek udara dengan kecepatan yang menakutkan, serangan Belgeram datang menuju 
Vulcan. 

Jika ini adalah dimensi yang lebih rendah, serangan dari cambuk Belgeram akan merobek 
daratan menjadi dua dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Namun, itu tidak cukup 
untuk menghentikan nafas Vulcan. 

Kwuuuaaang! 



Vulcan telah menyiapkan Destructive Core dan dengan cepat diluncurkan, mengenai 
tengah cambuk panjang. Cambuk api tidak mampu menahan benturan besar dan 
pemanggilannya dilepas secara paksa. 

Pertarungan mereka berakhir pada saat kelelahan yang singkat. 

Belgeram, dengan wajah terkejut, memikirkan hal ini saat dia melihat Vulcan. 

'Aku terlalu lengah. Saya menilai dia dari penampilan yang seharusnya tidak saya lakukan. 
Untuk berpikir dia adalah Demi-god yang kuat ... ' 

Penampilan Vulcan bukanlah gambaran dari Dewa Demi yang muncul di benak Belgeram. 
Fisik Vulcan agak kurang, dan wajahnya juga tidak terlihat mencolok. 

Karena itu, Belgeram mengira Vulcan pasti jenis Demi-god yang plin-plan. 

Biasanya, sebagian besar Demi-dewa yang kuat melihat bagian itu. 

Namun, keterampilan Vulcan benar-benar menghancurkan harapan Belgeram. Belgeram 
tidak bisa berhenti terkesan. 

"Ha ha!" 

Sudah lama sekali sejak Belgeram merasakan darahnya mendidih seperti ini. 

Setelah beberapa ribu tahun bertobat dan merenungkan dosa-dosanya, haus darah dan 
permusuhannya yang tidak terkendali dapat diberantas. Namun, sepertinya keinginannya 
untuk bertempur masih ada. 

Belgeram membuang sikap tidak tertariknya dari sebelumnya. Dia malah terlebih dahulu 
menggunakan gerakan membunuh tertentu yang paling dia yakini. 

Kwakwang! 

Tanpa petunjuk atau gerakan sebelumnya, Baloc Belgeram tiba-tiba menyerbu masuk. 

Menggabungkan kekuatan spesifikasi fisik yang luar biasa dari iblis duke dan reaksi 
ledakan dari api di bawah kakinya menghasilkan kecepatan yang menakutkan. 

Itu sama kerasnya dengan bola meriam panas membara. 

Itu bukanlah akhirnya. 

Huuuuuuwaaaaak. 

Belgeram diliputi api seperti bagaimana Vulcan ketika dia mencapai peringkat SS dalam 
Penguasaan Api. 



Seolah-olah dewa api turun sendiri. Tubuh Belegeram dipenuhi panas. 

Setelah memaksimalkan daya tembaknya hingga potensi penuh, dia menyilangkan tangan 
di depannya. 

Dia akan menyerang Vulcan dan menghapusnya dari keberadaan. 

'Tidak peduli seberapa kuat perlawanan saya terhadap tembakan, dia tidak akan bisa 
menghentikan ini!' 

Namun, dia juga tidak bisa menghindarinya. 

Itu adalah serangan yang diperhitungkan yang ditujukan tepat pada peluang sempit. 

'Jika lawanku membiarkan pertahanannya turun meski hanya sebentar, dia bahkan tidak 
akan bisa bereaksi terhadap gerakan membunuh tertentu yang datang padanya begitu tiba-
tiba seperti ini.' 

Itulah yang dipikirkan Belgeram. Namun, dia salah besar. 

Shoooook. 

'Apa?' 

Vulcan menghilang dalam sekejap mata. 

Tak mampu meresponnya, Belgeram bertabrakan dengan dinding kamar batu. 

Kuuuwwaaaaaang! 

Bagian dalam ruang batu dilindungi oleh kekuatan dewa dan dibentengi untuk 
pertempuran sengit. Namun, tampaknya itu tidak cukup untuk menahan serangan terkuat 
Belgeram. Dindingnya menimbulkan retakan besar dan menghasilkan awan debu. 

Di dalam awan debu, tidak mampu menghilangkan keterkejutan akibat benturan, Belgeram 
goyah. 

Seberkas kilatan jatuh di leher Belgeram seperti sabit malaikat maut. 

Mengiris... 

"Kuuu.... Huk. " 

Kepala Belgeram dipotong bersih. Kepalanya berguling-guling di lantai. 

Namun, tampaknya nyala api itu tidak sepenuhnya padam di dalam dirinya. 

Wajahnya penuh rasa ingin tahu. Belgeram bertanya pada Vulcan, 



"Bagaimana... Bagaimana kamu bisa bergerak seperti itu? Kebetulan... Lipatan tanah? " 

Kamu mengenalinya. 

Mendengar jawabannya, mata Belgeram melotot, cukup besar untuk hampir keluar dari 
rongga matanya. 

Itu bukan langkah kecil seperti Blink. 

Land-fold adalah kemampuan yang diturunkan hanya ke garis keturunan Dewa Binatang 
yang tinggi atau dewa yang sangat berbakat. 

Namun, hanya Dewa Demi yang menggunakan teknik tertinggi ini. 

Belgeram tidak bisa mempercayainya. Dia bergumam dengan ekspresi tidak percaya. 

"Bagaimana... Bahkan sebagai Dewa-Demi, ini tidak akan mudah dipelajari... Tidak, bahkan 
jika Dewa-Demi, itu tidak mungkin untuk dipelajari..." 

'Seorang Pemain dapat mempelajarinya dengan mendaftarkannya sebagai skillbook.' 

Vulcan dengan sopan menjawabnya di dalam. 

Namun, dia tidak mengatakannya dengan keras. 

Vulcan perlahan mengangkat pedangnya dan mengambil posisi untuk menyerang. Vulcan 
berkata kepada Belgeram, "Saya merasa bersalah. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan 
mati, kan? Artinya... Kamu akan dilahirkan kembali, kan? " 

"... Tubuhku diberkati oleh dewa tertinggi. Bahkan jika saya mati, saya akan dihidupkan 
kembali dalam satu bulan. " 

"Itu bagus." 

Vulcan membuang keraguannya dan dengan cepat mengayunkan pedangnya. 

Kepala Belgeram dipotong menjadi dua, dan suara pemberitahuan bergema di telinganya. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu!] [ 

[Anda mencapai eksploitasi!] 

[Poin eksploitasi Anda naik.] 



[Quest Tersembunyi -- Kalahkan Baloc Belgeram, monster bos di Gua Setan Lava, 
selesaikan!] 

[Pilih hadiah Anda.] 

"Seperti biasa, ini enak didengar." 

Vulcan bersiul dan memeriksa hadiahnya. 

Namun, begitu dia melakukannya, dia mengerutkan wajahnya. 

'Ugh ... Imbalan quest tersembunyi ini semuanya mengerikan ...' 

Keterampilan itu adalah sihir tipe es, sesuatu yang jauh dari tipe bawaannya. Semua item 
itu adalah senjata. 

Vulcan telah memperkuat Heavenly Lightning Blade, jadi dia menemukan semua senjata 
hadiahnya kurang. 

'Akan lebih baik jika mereka memberikan baju besi sebagai gantinya ...' 

Mau bagaimana lagi. 

Setelah memikirkannya sebentar, Vulcan memilih 'A Bag of Vitality Marbles.' 

Kwuaaarurururururu. 

Gunung Kelereng Vitalitas bertumpuk. Menontonnya, Vulcan memasang wajah muram. 

Dia tahu bahwa pencarian tersembunyi tidak selalu menghasilkan skor yang besar. Namun, 
dia tidak bisa menahan perasaan kecewa. 

'Juga ... Jika hadiah pencariannya sendiri tidak bersemangat, maka aku takut monster bos 
mungkin akan menjatuhkan item yang tidak bersemangat juga ...' 

Vulcan punya firasat buruk tentang ini. Dia memaksa dirinya untuk menekannya dan 
berjalan menuju barang di lantai. 

Itu adalah pelindung tubuh bagian atas berwarna merah tua. Itu memancarkan aura gelap. 

Vulcan tidak memiliki ekspektasi yang tinggi untuk item ini. Dia memeriksa barang itu dan 
melebarkan matanya karena terkejut. 

Tercengang, dia bergumam sendiri. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only [Armor Legendaris (Set Item) -- Armor Tubuh 
Bagian Atas Duke Demon] 



[Batas Level: 800Lv] 

[Batas Penguasaan: peringkat SS dalam Penguasaan Api atau lebih tinggi] 

Kekuatan pertahanan + 1087 

Resistensi jenis api + 10% 

Kekuatan serangan skill tipe api + 5% 

* Baju besi ini dikatakan telah dipakai oleh iblis besar kuno saat dia menyerang manusia. 
Ini menunjukkan kekuatan pertahanan yang tangguh dan tahan api. Menggunakan hanya 
salah satu armor saja tidak sekuat armor legendaris lainnya, tetapi ketika kelima armor di 
set dikumpulkan dan dipakai bersama, efek gabungannya cukup luar biasa. 

"... Setel item?" 
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