
Chapter 81 
Max Level Newbie Bab 81 Vulcan panik setelah melihat item yang ditetapkan, yang 
merupakan sesuatu yang belum pernah dia lihat seumur hidupnya. 

Dia telah mendapatkan item yang tak terhitung jumlahnya dari menebas monster selama 
beberapa dekade di Benua Rubel, Kota Beloong, dan sekarang Babak 2. 

Namun, ini adalah pertama kalinya Vulcan mengetahui bahwa barang-barang semacam itu 
ada. 

'Tentu saja, konsepnya umum, tapi ...' 

Ide itu umum dalam video game. Vulcan hanya mengira konsep seperti itu tidak ada di 
dunia ini. 

"..." 

Untuk sesaat, Vulcan melihat 'Armor Tubuh Bagian Atas Demon Duke' dan perlahan 
melepas baju besi yang dia kenakan. 

Dia memasukkan baju besi lamanya ke dalam inventaris dengan sembarangan. Sangat 
senang, dia mencoba baju besi Duke Iblis. 

Dia tidak mungkin tidak senang tentang ini. 

Itu adalah armor level tinggi, memiliki batas Level 800. Juga, pilihannya sendiri tidak 
buruk. 

Secara khusus, Vulcan sangat menyukai opsi 'meningkatkan keterampilan jenis api' 
kekuatan serangan '. 

Vulcan mencoba berbagai sihir api yang berbeda dan memastikan kekuatan mereka pasti 
telah meningkat. Dia menyeringai lebar dan memikirkan rencana selanjutnya. 

'Rencana awal saya adalah keluar dari Gua Lava setelah menyelesaikan pencarian, tapi ...' 

Bukannya poin pengalaman tidak naik dengan berburu di sini, tetapi tempat itu perlahan-
lahan mendekati titik di mana efisiensinya hampir jatuh di belakang tempat berburu biasa 
di luar. 

Vulcan mengira dia bisa menangani Chimera sampai batas tertentu sekarang, jadi dia 
berpikir bahwa dia harus meninggalkan Gua Lava segera setelah dia membersihkan ruang 
bos. 



Namun, sekarang dia menemukan keberadaan set item untuk pertama kalinya, dan terlebih 
lagi, mengingat dia bisa mengharapkan peningkatan yang sangat besar dalam efektivitas 
dari mengumpulkan semuanya, keserakahan mulai menyala di dalam Vulcan. 

'Dilihat dari nama itemnya, sepertinya itu bukan jenis peralatan yang bisa aku dapatkan 
dari luar. Jika aku membunuh monster bos setelah dia beregenerasi, apakah item yang 
ditetapkan akan terus turun? ' 

Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia yakini kecuali dia mencobanya. 

Namun, sepertinya ada kemungkinan besar hal ini benar. 

Vulcan memeriksa armor merah tua yang menutupi tubuhnya untuk sementara waktu. 
Akhirnya, dia memutuskan untuk memperpanjang masa tinggalnya di Gua Lava. 

Sebenarnya, Vulcan tidak terlalu menyukai armor yang dia pakai. 

Mereka adalah armor kelas atas. Mereka tidak buruk, tetapi mereka semua memiliki 
pilihan yang jauh dari yang diinginkannya. 

Selain itu, desain mereka semua berbeda satu sama lain, jadi mereka tidak terlihat cocok 
bersama. 

'Ini Demon Duke Set ... Menilai dari pilihan baju besi, itu pasti terspesialisasi dalam sihir 
api. Aku harus mengumpulkan semuanya sebelum pergi apapun yang terjadi. Itu pasti 
langkah yang tepat. ' 

Vulcan sangat menyadari betapa sulitnya mendapatkan item level tinggi yang cocok 
untuknya, jadi dia pikir dia pasti harus mengambil kesempatan ini. 

Kiiiiic. 

Vulcan membuka pintu berderit ruang pertobatan dan kembali ke tempat Pasukan Iblis 
Lava berada. 

Butuh waktu sebulan sebelum Baloc Balgeram dibuat ulang. 

Vulcan tidak bisa hanya bermain-main dan tidak melakukan apa-apa untuk saat ini. 

Vulcan dengan tekun berlatih teknik Land Fold dan mengumpulkan Vitality Marbles sambil 
menghabiskan waktu. 

Seperti itu, tepat satu bulan telah berlalu, Vulcan kembali ke ruang pertobatan tempat 
Belgeram disegel. Vulcan menendang hingga membuka pintu. 

Belgeram panik. Dia bahkan menghentikan prosedur pentingnya dan berkata pada Vulcan 
seolah-olah dia sedang mengajukan keluhan. 



Terhadap Belgeram, Vulcan menanggapi seolah-olah itu bukan apa-apa. 

"Jangan pedulikan itu. Cepat dan selesaikan apa yang selama ini kamu lakukan. " 

Belgeram menatap Vulcan seolah dia tidak percaya ini terjadi. Namun, Vulcan hanya berdiri 
di sana dengan tangan disilangkan dan memperhatikan Belgeram. 

Belgeram benar-benar tidak menyukai apa yang dilakukan Vulcan. 

Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Belgeram perlahan melanjutkan kalimatnya. 

Dengan ekspresi pahit di wajahnya, Belgeram menyelesaikan prosesnya. 

The Destructive Core jatuh di belakang kepalanya. Di saat yang sama, Vulcan juga bergegas 
menuju Belgeram dengan kecepatan yang menakutkan. 

Bilah yang dipegang Vulcan memancarkan energi ganas petir emas. 

Belgeram buru-buru mengayunkan cambuk apinya dan menembakkan Destructive Core. 
Dia kemudian mengulurkan tangan kirinya untuk memanggil iblis. 

Lusinan iblis terbakar dalam api merah tua. 

Mereka memiliki panas yang luar biasa dan kekuatan penghancur. Mereka bisa disebut 
sihir api pamungkas. 

Namun, selain penguasaan api peringkat SS, Vulcan juga mengenakan Armor Demon Duke. 
Setan yang dipanggil tidak cukup untuk menyudutkan Vulcan. 

Vulcan berulang kali meluncurkan Tinju Ifrit dan menetralkan iblis yang dipanggil. Setajam 
pemecah es, Vulcan menyerbu menembus perut Belgeram. 

Dengan tubuh besarnya, Belgeram menunjukkan kecepatan dan fleksibilitas luar biasa 
untuk menghindari pedang Vulcan. 

Namun, ini baru permulaan pertempuran. 

Ratusan serangan petir mengganggu Belgeram seperti segerombolan lebah. Inti 
Penghancur yang mengambang di atas kepalanya dengan penuh perhatian menunggu celah 
di pertahanannya. 

Selain itu, Vulcan sesekali menyerang menggunakan teknik Land Fold, menyerang bagian 
belakang dan samping Belgeram. Mereka cukup untuk membuat Belgeram sibuk. 

Tentu saja, serangan Belgeram juga mematikan dan tajam. 

Dia memiliki kemampuan fisik yang luar biasa, mana yang tak ada habisnya, dan 
kemampuan meledak-ledak. 



Dia jelas bukan seseorang yang harus dilawan dengan kewaspadaan rendah. Dia pasti 
lawan yang sulit. 

Namun, Vulcan sudah mengalahkannya sebulan yang lalu bahkan tanpa armor. 

Belgeram secara bertahap mengumpulkan kerusakan dari waktu ke waktu dan mulai 
runtuh. Lehernya dipotong lagi. Dia berakhir dalam keadaan menyesal lagi di mana dia 
menatap Vulcan dari lantai. 

Belgeram bertanya seolah-olah dia dianiaya. 

"..." 

Dengan ekspresi simpatik di wajahnya, Vulcan menatap kepala Belgeram. 

Raut wajah Vulcan setidaknya tampak akan menuruti permintaan Belgeram. 

Namun... 

Pazuzuzzuzuk. 

Mengiris... 

Seperti semangka yang sudah matang sempurna, kepala Belgeram dibelah dua dengan rapi. 

Ini adalah kematian keduanya di tangan Vulcan. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan musuh yang lebih kuat darimu!] 

[Kamu telah mengalahkan monster ini sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mendapatkan 
eksploitasi.] 

'Eksploitasi saya benar-benar meningkat. Tentu saja, aku tidak membunuhnya untuk 
mendapatkan lebih banyak eksploitasi, tapi ... ' 

Vulcan melihat mayat Belgeram yang perlahan menghilang. 

Segera, sepatu bot merah tua muncul di udara. 

Tampilannya yang tidak menyenangkan diperkuat dengan tengkorak dan dekorasi setan. 
Vulcan bersorak keras. 

"Saya mencetak banyak poin pada item dua kali berturut-turut! Baiklah!" 



Untuk menyelamatkan dunianya, dia telah berjuang melalui kesulitan yang tak terkatakan 
dan tekanan yang mencekik. 

Namun, hanya untuk saat ini, Vulcan meletakkan semua kekhawatirannya dan 
menikmatinya seperti seorang gamer dalam game virtual reality. 

  * 

Sepuluh tahun telah berlalu. 

Rasa senang Vulcan karena mencetak gol besar tidak bertahan lama. 

Dia bisa mendapatkan item yang dia inginkan hanya setelah waktu yang sangat lama. 

Dia memburu monster bos 120 kali, dan dia mendapatkan item sebanyak 120 kali. 

Dia bisa mendapatkan item yang termasuk dalam set Armor Demon Duke selama 
percobaan pertama, kedua, 23, 44, 76, 101, dan 111. 

Namun, ekspresi kusut di wajah Vulcan tidak bisa menenangkan diri. 

Ada tiga pasang sepatu bot dengan warna dan desain yang sama persis di depannya. 

Termasuk Demon Duke's Boots yang sudah dia kenakan, ada empat dari pasangan yang 
sama. 

Tidak termasuk item duplikat, Vulcan hanya memiliki empat item set. 

Bagian dalam Vulcan mendidih karena frustrasi. Dia menghibur dirinya sendiri saat dia 
meletakkan sepatu bot itu. 

Setelah itu, dia menyatakan untuk menggunakan bahasa kasar di dalamnya. 

"... Brengsek. Setelah semua kerja keras selama sepuluh tahun... Pada akhirnya, saya tidak 
mendapatkan set... Helm... Saya hanya butuh helm... " 

Kekuatan set item dapat direalisasikan hanya setelah mengumpulkan kelima item. 

Memiliki empat atau tiga saja tidak masalah. 

Tentu saja, setiap item memiliki opsi terkait api yang berguna, jadi ini tidak buruk, tapi 
Vulcan tidak bisa merasa hebat setelah menghabiskan begitu banyak waktu dan masih 
belum bisa mencapai tujuannya. 

'Tidak ... Kamu tidak pernah tahu. Mungkin kali ini benar-benar berhasil... ' 

Hanya sekali lagi, sekali lagi... Vulcan berpikir seperti pecandu judi yang meneriakkan itu. 
Vulcan berjalan menuju ruang pertobatan dengan langkah berat. 



Dengan raut wajah yang seolah-olah hampir meledak karena stres, dia menendang pintu 
sedemikian rupa sehingga mengakibatkan suara gedoran yang keras. 

Baloc Belgeram, yang Vulcan muak melihat, bisa dilihat. 

Belgeram tidak mengatakan apapun. 

Ketika Vulcan datang sekitar ke-50 kalinya, Belgeram mengutuk dan memohon agar Vulcan 
tidak datang. Namun, Belgeram sekarang tahu bahwa itu tidak ada gunanya. 

Belgeram melakukan proses tersebut dengan kecepatan yang sangat lambat. 

Dia tidak punya cara untuk mengganggu Vulcan dalam pertempuran yang akan terjadi, jadi 
dia mencoba melakukannya dengan cara ini. 

Tentu saja, sebagai hasil dari usahanya, Belgeram menemui kematian yang lebih 
mengerikan berkali-kali. Namun, Belgeram merasa bahwa dia akan meledak karena 
frustrasi jika tidak melakukannya. 

Namun, jika ada permulaan, pasti ada akhirnya. 

Prosedur, yang berjalan sangat lambat, sampai pada akhirnya. Dengan wajah muram, 
Belgeram memanggil cambuk apinya. Vulcan berkata, "Saya tidak akan datang ke sini lagi." 

Terkejut, Belgeram berteriak keras. 

Dia sangat terkejut sampai cambuk apinya lenyap ke udara. 

Tidak peduli sama sekali tentang reaksi Belgeram, Vulcan melanjutkan dengan suara tidak 
tertarik. 

"Akan sulit untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Saya telah makan makanan saya dengan 
hemat, tapi saya makan semuanya... saya harus pergi sekarang. " 

Dalam diam, Belgeram memelototi Vulcan. 

Belgeram tidak lagi tertarik untuk mengetahui apa cerita di balik Vulcan. 

Belgeram tidak tertarik dengan peralatan Vulcan yang terus berubah atau keterampilan 
yang berkembang pesat. 

Dia tidak ingin berbicara dengan Vulcan. Belgeram sebenarnya hanya ingin menunjukkan 
lehernya dan mengakhiri pertarungan dengan cepat. Namun sayangnya, hal itu tidak 
mungkin dilakukan. 

Itu karena Belgeram memiliki tanggung jawab menjalankan tugas yang diberikan oleh 
dewa dengan tekun. 



'Pokoknya, setelah pertarungan ini selesai, aku tidak perlu diganggu olehnya lagi; itu yang 
dia katakan, kan? ' 

Belgeram tersenyum lebar dan memulai pertarungan dengan teknik terkuatnya. 

Itu bahkan lebih cepat dan tiba-tiba daripada saat pertempuran pertama melawan Vulcan. 
Itu ditangani dengan lancar. 

Namun, Vulcan sudah berada di level 820. 

Juga, dia sekarang bisa menggunakan Land Fold dengan lebih mudah daripada sepuluh 
tahun yang lalu. 

Shooooc. 

Vulcan dengan mudah menghindari serangan itu. Dia menggunakan teknik Pedang Dewa 
Petir dan Inti Penghancur dan mendorong mundur dengan intens. 

Setelah itu, situasi, jenis yang terlihat persis sama seperti yang dihasilkan dari mesin wafel, 
terbuka. Belgeram didorong mundur terus menerus karena aliran pertempuran. Dia secara 
bertahap mengumpulkan kerusakan. Pada akhirnya, dia terkena langkah fatal dan mati. 

Choooooaaaak. 

[Poin pengalaman Anda naik.] 

[Naik tingkat!] 

[Kamu mengalahkan lawan yang lebih kuat darimu!] 

[Kamu telah mengalahkan monster ini sebelumnya, jadi kamu tidak bisa mendapatkan 
eksploitasi.] 

Alih-alih memotong kepala Belgeram, Vulcan membelah seluruh tubuhnya menjadi dua 
mulai dari atas kepala hingga ujung tubuh bagian atas. 

Belgeram menghilang bahkan tanpa bisa berteriak. Vulcan mengawasinya menghilang dan 
kemudian mengutuk. 

"... Brengsek." 

Item yang Belgeram lemparkan pada akhirnya adalah bagian dari set Armor Demon Duke 
yang sangat diinginkan Vulcan. 

Namun, itu adalah sepasang sepatu bot lainnya. 

Vulcan sangat marah sampai ke ujung kepalanya. Dia membuat ulah dengan kekerasan. 



"UUUUUUUAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!" 

KWANG KWANG BOOM KWABOOBM BAKBOKAKWK. 

Vulcan meluncurkan beberapa ratus Api Neraka ke segala arah. 

Suara ledakan itu tidak hanya memekakkan telinga. Itu sampai membuat gendang 
telinganya meledak. Namun, Vulcan tidak menghentikan serangan sihirnya. 

'Ugh... Brengsek. Saya menggiling selama 10 tahun, namun... ' 

Tentu saja, dia tidak hanya menggiling pertarungan bos selama sepuluh tahun. Dia telah 
menyelesaikan leveling dan berlatih dengan rajin, jadi waktu yang dihabiskan sangat 
berarti. Namun, Vulcan tidak mengingat semua itu saat ini. 

Dia hanya memikirkan tentang kemudi, hal yang sangat dia inginkan. Helm itu adalah satu-
satunya benda yang mengisi kepalanya saat ini, dan itu tidak akan hilang. 

Sekali lagi, dengan penuh kesedihan, Vulcan berteriak keras. 

"KUUUUUUUUUUAAAAAAAAAAAAA!" 

Seperti itu, Vulcan mengamuk seperti orang gila untuk waktu yang lama. Dia berhenti 
menembakkan sihir tanpa pandang bulu saat dia mendengar suara lapar datang dari 
perutnya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Setelah itu, dia jatuh ke tanah. Vulcan berbaring 
di lantai dengan semua lengan dan kakinya terentang seperti bintang laut. 

"..." 

Dia memakan potongan roti terakhir yang dia miliki di inventaris dan berbohong di sana 
untuk waktu yang lama. 

Dengan suara pahit, dia bergumam sendiri. 

"... Sekarang... aku harus pergi dari sini..." 

Sudah 25 tahun sejak dia mulai berlatih di Gua Lava. 

Vulcan akhirnya harus keluar. 

[TL: Karena kehilangan minat, Pemula Tingkat Maks dapat ditahan atau segera dibatalkan 
untuk lebih fokus pada TTTH / TLS.] 



Chapter 82 
Max Level Newbie Bab 82 Puk! 

"Ini sudah berakhir!" 

Seorang pria dengan pakaian prajurit bela diri merah menembus Kadal Api Neraka raksasa. 

Pria itu berantakan. Dia telah membakar luka di sana-sini yang tampaknya berasal dari 
serangan api Kadal Api Neraka. Namun, matanya bersinar terang. 

Lengan pria itu ditusukkan ke kadal hampir ke bahunya. Sejumlah besar energi dilepaskan 
dari lengannya. 

Kuuuuuuaaaa. 

Merasa bahayanya, kadal itu berguling-guling di tanah untuk menghancurkan pria itu. 
Namun, itu tidak cukup untuk menghancurkan beberapa puluh lapisan energi pelindung. 

Segera, energinya menembus jauh ke dalam tubuh kadal dan berdebar kencang ke 
jantungnya. Kadal Api Neraka mengeluarkan darah dari mulutnya seperti air terjun dan 
menemui ajalnya. 

"Kuuuk. Huk. Kuuuhuk. " 

Pria bersetelan prajurit merah menang. 

Namun, dia bersimbah darah dan memiliki banyak bekas luka bakar. Pakaiannya terlihat 
seperti kain lap. Karenanya, dia saat ini tidak memiliki tampilan yang bermartabat sebagai 
pemenang. 

Faktanya, kakinya goyah karena dia bahkan tidak punya tenaga lagi untuk berdiri. 

Han Surl-hye, seorang penyihir elemen yin yang, terkikik dan menertawakannya. 

"Kamu bodoh. Anda hanya melawan kadal, namun Anda menggunakan semua kekuatan 
Anda dan kemudian beberapa, termasuk kekuatan yang Anda miliki untuk menyedot susu 
ibu Anda. Apakah Anda ingin saya meminjamkan dada saya? " 

"Diam! Ugh. Huuuk. Dasar jalang. Tipe elemen membuat saya dirugikan, itu saja! " 

"Hoho. Mengajukan alasan seperti itu, kamu terlihat seperti anak nakal. Mengapa Anda 
tidak datang ke sini dan dipeluk di dada seorang wanita? " 

"Gadis bodoh itu." 



Entah bagaimana, sudah 200 tahun sejak mereka bepergian bersama. Namun, cara 
bicaranya, yang menjungkirbalikkan pikiran seseorang, tidak pernah berubah seiring 
berjalannya waktu. 

Dan Uu-san, iblis vampir, meludah ke tanah dan memfokuskan pikirannya. 

Darah kadal perlahan terhisap ke tangan pria itu. 

Chuuurururururup. 

Dan Uu-san menguapkan kelembapan yang tidak perlu dari darah dan hanya menyerap 
vitalitas dari darah. 

Dengan keahliannya, penyerapan darah, mayat Hellfire Lizard menyusut seperti balon yang 
kehilangan udara. Segera, itu menjadi lebih buruk dari mumi yang mengering. 

Dan Uu-san benar-benar pulih dari semua luka. Dia kemudian menendang bangkai kadal 
itu, yang hanya tersisa kulitnya. 

Bam. 

Puuurrrssusususk. 

Mayat itu tiba-tiba menjadi debu seperti istana pasir yang kering dan terbawa angin. 

Dan Uu-san mengutuk karena frustasi. 

"Brengsek. Aku mengalahkan bajingan itu, namun yang kudapat hanyalah pakan ayam yang 
akan didapat pengemis di pasar. Sial." 

"Apa yang perlu dikeluhkan? Anda terus berkembang. " 

Han Surl-hye tersenyum cerah dan menghiburnya. 

Namun, Dan Uu-san berteriak dengan marah. 

"Stabil? Apakah anjing bertanduk... Sial. Apakah ini terlihat seperti pertumbuhan bola mata 
Anda? " 

"Meski seukuran ekor tikus, pertumbuhan adalah pertumbuhan. Lihat saya. Sudah 150 
tahun sejak saya terjebak di balik tembok. " 

Dia berbicara tentang sesuatu yang sangat membuat frustrasi dan putus asa, namun 
senyum di wajahnya tidak meninggalkannya. 

Dan Uu-san memperhatikan raut wajahnya dan menggeleng ke kiri dan ke kanan. 

"Apa gadis itu menyerah begitu saja atau dia gila? Tidak, apakah dia selalu gila? ' 



Dia tidak punya cara untuk mengetahui. 

Dengan ekspresi marah di wajahnya, pria itu menatapnya. Dia kemudian tiba-tiba 
memalingkan kepalanya dan membuat balasan yang lewat. 

Nadanya juga bercampur sedikit kekecewaan. 

"Jika aku bisa menangkap si brengsek Vulcan itu, maka aku juga akan bisa berkembang 
pesat." 

"Oh hoho. Apakah Anda yakin tentang itu? Bajingan itu sangat kuat, tahu? " 

Mendengar kata-kata provokatifnya, Dan Uu-san mengernyitkan wajahnya. 

Namun, untuk mengatakan 'Tentu saja! Saya bisa menang tidak peduli apa yang dia 
lemparkan ke saya! ', Dia memiliki beberapa hal yang muncul di benaknya yang 
membuatnya merasa tidak nyaman. 

'Menurut informasi dari Bae Su Jin, orang ini membunuh monster tangguh ini dengan 
mudah... Kuuuk.' 

Meskipun spesialisasi Dan Uu-san adalah bertarung sampai mati melawan pejuang bela diri 
lain, bukan monster seperti Kadal Api Neraka ini, dia tidak bisa menempatkan dirinya di 
atas Vulcan bahkan dengan pertimbangan itu. 

Dia tahu betul apa yang akan dikatakan gadis itu, yang memiliki kepribadian buruk. Jelas 
seperti apa yang akan terjadi pada api. 

"... Jika kamu bertarung denganku melawan dia, itu tidak akan menjadi masalah..." 

"Ho ho ho. Sudah kuduga, kamu tidak bisa melakukan apa pun tanpa aku? " 

"Ugh, diam! Serius! " 

"Hahahahaha!" 

Tidak pasti apa yang menurutnya lucu. Han Surl-hye memiringkan kepalanya ke arah langit 
dan tertawa terbahak-bahak. 

Wajah Dan Uu-san mulai membusuk karena mengawasinya, tapi dia tidak peduli sedikit 
pun. 

Sambil memegangi perutnya, dia tertawa lebih lama, tapi dia tiba-tiba berhenti tertawa. 

Setelah itu, dengan ekspresi kecewa di wajahnya, dia berkata padanya, "Namun, sudah 20 
tahun sejak orang itu menghilang. Dia mungkin kabur ke tempat lain. " 

"... Tidak. Kemungkinan besar dia ada di sini." 



"Berdasarkan apa? Tidak ada apa-apa, kan? " 

"Gulungan kembali telah diblokir. Anggota Bae Su Jin telah berjaga-jaga di sini secara 
teratur. Vulcan tidak punya cara untuk melarikan diri ke sini. " 

"Um... Kurasa dia mungkin sudah kabur melalui jalan rahasia..." 

Han Surl-hye berbicara dengan sikap pesimis. 

Dia memegang dagunya dengan tangannya dan memasang ekspresi suram yang berlebihan 
di wajahnya. 

Perilakunya membalikkan keadaan di Dan Uu-san. Namun, jauh di lubuk hatinya, Dan Uu-
san juga sudah menyerah. 

'Aku sudah lama nongkrong di sini karena itu sangat cocok untuk latihan, tapi ... Sejujurnya, 
kupikir sudah waktunya kita menyebutnya berhenti. Ugh. Seperti yang dikatakan gadis itu, 
haruskah kita benar-benar pergi dari sini? ' 

Dan Uu-san menderita karenanya. 

Sudah 25 tahun sejak Vulcan menghilang tanpa jejak. 

Ketika kekuatan utama Bae Su Jin kembali dengan tangan kosong, pemimpin mereka 
memarahi mereka dengan kasar. Pemimpin mereka kemudian bertanya kepada Oracle 
tentang dua hal. 

Yang pertama tentang pembunuh yang membantai kuda berwajah dan bermata satu. Yang 
kedua adalah tentang lokasi Vulcan. 

Untuk memulai dengan hasil, Bae Su Jin saat ini sangat marah karena kurangnya kemajuan 
dalam kedua hal tersebut. 

Pertama, mengenai penyerang misterius, masalahnya adalah mereka tidak bisa berbuat 
apa-apa meskipun mereka memiliki informasi. 

Menurut informasi Oracle, itu adalah Fowaru, orang yang menjalankan toko kelontong di 
Kota Espo. 

Fowaru adalah orang yang mencapai ketinggian luar biasa dalam teknik sihir dan fisik. 
Kemampuannya jauh melampaui pemimpin Bae Su Jin. 

Apalagi sejak kejadian itu, Fowaru tak pernah menginjakkan kaki di luar Kota Espo. 

Bae Su Jin mungkin sebuah organisasi yang telah melangkah jauh, sangat jauh, tetapi 
mereka tidak mampu menimbulkan keributan di Kota Espo, yang merupakan tempat yang 



dilindungi oleh banyak Dewa. Mereka tidak punya pilihan selain menahan amarah mereka 
dengan air mata. 

Adapun masalah kedua, lokasi Vulcan, yang jauh lebih penting daripada Forwaru dalam 
beberapa sepuluh kali lipat, tidak ada informasi sama sekali. 

Oracle adalah organisasi yang mengetahui sebagian besar aktivitas yang terjadi di Babak 2. 
Namun, organisasi ini bahkan mengibarkan bendera putih pada tugas ini. 

Vulcan tiba-tiba menghilang seolah dia pergi ke dimensi yang berbeda. Bahkan Madorugi, 
pemimpin Oracle, sangat panik. Dia mengirimkan pesan kepada Bae Su Jin, meminta maaf 
karena tidak dapat menyelesaikan pertanyaan klien. 

Namun, Oracle mengatakan bahwa mereka yakin Vulcan masih hidup dan tidak ditangkap 
oleh siapa pun. Karena itu, Bae Su Jin pun tidak bisa menyerah. 

Jadi, Bae Su Jin menyebarkan anggotanya untuk mencari Vulcan. Akhirnya, itu 
menyebabkan memasang bounty di Vulcan. 

'Bae Su Jin akan memberikan modifikasi tubuh kepada siapa pun yang menyerahkan pria 
ini kepada kami! Tangkap saja dia dan bawa dia ke kita! Kami bersumpah demi Tuhan 
bahwa kami akan menahan akhir dari kesepakatan kami! ' 

Modifikasi tubuh dilakukan dengan teknik khusus Rex Ruvero, pemimpin Bae Su Jin... 

Itu adalah salah satu dari sedikit prosedur yang aman oleh Bae Su Jin. Itu membuat tubuh 
seorang pejuang bela diri menjadi lebih cocok dengan teknik bela diri. Itu membuat tubuh 
penyihir menjadi lebih cocok dengan kekuatan sihir. 

Prosedur tersebut membutuhkan semua jenis bahan berharga, jadi hanya sedikit dari Bae 
Su Jin yang menerima prosedur ini. Itu adalah prosedur yang sangat berharga. 

Dengan itu sebagai hadiah untuk bounty, penyihir manusia dan pejuang bela diri yang tak 
terhitung jumlahnya melihat sekeliling untuk mencari Vulcan. Mereka memiliki cahaya di 
mata mereka. 

Lava Field tempat Vulcan terakhir kali terlihat adalah tempat yang jelas bagi orang-orang 
untuk mencari. Orang-orang juga berkerumun untuk mencari tempat berburu di dekatnya. 
Mereka mencari jalan setapak, tempat tinggal sementara dan semua area yang mereka 
pikir mungkin dia tempati. Semua kehidupan rendah terkenal di Babak 2 berkumpul di 
tempat-tempat itu untuk menemukan Vulcan. 

Orang-orang tewas dalam muatan truk karena bertengkar satu sama lain dalam prosesnya. 
Namun, semua ini hanya bertahan hingga 10 tahun. 

Terlepas dari semua upaya mereka, mereka tidak dapat menemukan petunjuk apa pun. 



Seolah-olah Vulcan menghilang ke tanah. Dia pergi tanpa petunjuk ke mana dia pergi. 

Satu demi satu, orang menjadi lelah dan menyerah. Sekarang, lebih dari 20 tahun 
kemudian, Dan Uu-san sang vampir dan Han Surl-hye sang enchantress adalah dari sedikit 
orang ekstrim yang masih bertahan di sekitar Lava Field. 

'Bahkan Bae Su Jin mulai mengalihkan orang-orang mereka dari pencarian ini, jadi ... 
kurasa begitu.' 

Sebenarnya, Dan Uu-san bertahan selama ini karena kecemasannya. 

Dia merasa putus asa. Dia menghadapi ketakutan akan terjebak di tempatnya selamanya, 
tidak pernah bisa maju lebih jauh. Berharap mendapatkan skor besar, dia melakukan 
pencarian ini. Sekarang, tidak dapat membuang impian pipanya, dia melewatkan waktu 
ketika dia seharusnya keluar dari pencarian yang sia-sia ini. 

'Hu ... Aku seharusnya keluar dari ini ketika orang lain mencuci tangan mereka 15 tahun 
yang lalu ...' 

Dan Uu-san menghela nafas dengan menyesal. 

Mengawasinya dari samping, Han Surl-hye berkata, 

"Memperlambat. Berhenti bermimpi. Ayo tinggalkan tempat ini. " 

"Hei, wanita jalang gila ini ... Apa kau akan terus membuatku kesal sampai akhir!" 

Dan Uu-san sangat marah. Dia meningkatkan energinya seperti badai. 

Pakaiannya melambai dengan ganas seolah-olah akan dirobek. Kerikil kecil di sekitarnya 
tidak dapat menahan energinya. Batu-batu itu menjadi debu dan berserakan. 

Namun, Han Surl-hye, orang yang menghadapi ledakan energi yang intens ini secara 
langsung, tampak santai seolah dia memiliki banyak margin untuk disisihkan. 

Dia menatapnya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Itu seperti seorang gadis yang 
melihat keponakannya melakukan sesuatu yang lucu. Setelah memperhatikan bagaimana 
reaksi Han Surl-hye, Dan Uu-san menarik energinya. 

Dia tidak percaya diri untuk memukulinya. 

'Jalang ... Dia masih setengah langkah di depanku.' 

Dia pikir dia cukup berhasil dalam 200 tahun terakhir. Namun, dia masih tertinggal jauh. 

Dia merasa terhina, dan perlahan-lahan itu mengisi di dalam. Untuk menyembunyikan apa 
yang dia rasakan, dia mengutuknya dengan suara keras. 



"Memperlambat! Hanya jika bajingan itu Vulcan jatuh dari langit! " 

"Kamu pasti sangat malu? Tidak apa-apa, Anda tidak perlu merasa seperti itu. " 

"Hei, tinggalkan aku sendiri! Saya mendapatkannya! Ayo pergi! Saya muak dengan tempat 
ini. Saya tidak ingin tinggal di sini lagi! " 

"Hm. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya. " 

Han Surl-hye akhirnya mendapatkan pernyataan menyerah dari Dan Uu-san. 

Dia menjilat bibir merahnya dengan lidahnya dan tersenyum menggoda. 

Dia sebenarnya telah melipat harapannya untuk menemukan Vulcan 10 tahun lalu. 

Dia memilih untuk bertahan di tempat ini karena Dan Uu-san keras kepala. Namun, hatinya 
tidak lagi di dalamnya untuk pencarian. Setelah dia mengatakan bahwa dia menyerah 
dalam pencarian membuatnya merasa sangat baik. 

Untuk meninggalkan tempat itu sebelum Dan Uu-san berubah pikiran, dia mulai 
mengoperasikan energi internalnya. 

Pada saat itu... 

Uuuuuuung. 

Retak! 

Mereka merasakan tanah bergetar, dan tanah itu tiba-tiba terbelah. 

Seolah-olah tanah itu robek oleh tangan yang tak terlihat. 

Gempa berhenti setelah beberapa saat, dan apa yang tampak seperti pintu masuk neraka 
muncul dengan sendirinya di depan mereka. 

Dari tempat itu, energi yang sangat panas dan jahat keluar, jenis yang tidak dapat ditangani 
oleh orang biasa. 

Dan Uu-san dan Han Surl-hye saling bertatapan. 

Mereka dengan cepat mendekati bagian depan yang tampaknya merupakan pintu masuk. 

Han Surl-hye, dengan sedikit ekspresi bersemangat di wajahnya, berkata, "Apa ini? 
Mungkinkah?" 

"Tunggu, tunggu sebentar. Sembunyikan kehadiran kami untuk saat ini. " 

Keduanya bersembunyi di balik batu besar yang dibuat akibat gempa. 



Mereka menahan napas dan mengamati celah itu. 

Ini adalah peristiwa aneh yang tidak akan pernah terjadi dalam keadaan biasa. 

Mereka menghabiskan hampir seribu tahun di Babak 2. Namun, mereka tidak pernah 
mendengar tentang gempa bumi yang terjadi di Lapangan Lava. 

Namun, meski bukan karena gempa bumi, ada beberapa kali tanah berguncang. Satu hal 
muncul di benak Dan Uu-san. 

"Gua rahasia...!" 

Hal-hal seperti itu ditemukan dalam kesempatan yang sangat langka. 

Gua seperti itu biasanya memiliki monster mengerikan yang mengintai, jadi kebanyakan 
orang menghindari tempat-tempat seperti itu selain Dewa Demi dan maniak pelatihan. 

Namun, jika seseorang menghabiskan waktu di gua seperti itu tanpa membuka pintu 
gerbang ke dalam, tidak ada tempat lain yang lebih aman selain gua. Fakta ini diketahui. 

Dengan kata lain, gua rahasia sangat cocok untuk tempat persembunyian yang aman. 

'Ini juga pertama kalinya aku melihatnya, tapi ... Itu tidak penting.' 

Mata Dan Uu-san berbinar. Tatapannya mengandung kegembiraan, antisipasi, dan sensasi. 
Dia memelototi gua rahasia itu. 

Langkah... langkah... 

Langkah-langkah bisa terdengar sedikit. 

Sosok seperti manusia bisa dilihat. 

Dan Uu-san berhenti bernapas dan memperhatikan apa yang keluar dari tempat itu. 

Kepala Dan Uu-san dipenuhi hanya dengan satu pikiran. 

'Kumohon ... Tolong, biarkan bajingan itu menjadi Vulcan. Silahkan!' 

Segera, makhluk misterius itu melangkah sepenuhnya ke tempat terbuka. 

Dia mengenakan peralatan merah tua yang tampak tidak menyenangkan, dan dia memiliki 
bilah di pinggang kirinya yang memancarkan sensasi suci. 

Dia memiliki rambut hitam, kulit tembaga, dan ekspresi buram di wajahnya. Dia adalah 
seorang pria muda berusia 20-an. 

Wajahnya terlihat persis seperti yang ada di bounty. 



Setelah memastikannya, Dan Uu-san dan Han Surl-hye memasang senyum teduh. 

'Kami menemukannya!' 

Mereka bersyukur atas keberuntungan besar yang menimpa mereka. Mereka 
meminimalkan kehadiran mereka sebanyak mungkin. 

Setelah itu, mereka saling memandang sekali. 

Mereka telah bersama selama 200 tahun. 

Mereka bahkan tidak perlu membuat rencana melalui komunikasi telepati. 

Sama seperti sebelumnya, ketika Dan Uu-san menyerang dengan kasar, Han Surl-hye hanya 
perlu menyelinap ke belakang dan menembakkan serangan kelumpuhan. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Bahkan jika Anda adalah yang terbaik dari 
yang terbaik, Anda hanyalah seorang pria yang pernah bermain di Lava Field. Anda 
mungkin tidak bisa menghindari 'kelumpuhan' enchantress. 

Berpikir seperti itu, Dan Uu-san sedang mempersiapkan diri untuk serangan itu. 

Sementara itu, meski sudah merasakan udara segar di luar gua setelah berpuluh-puluh 
tahun, Vulcan memiliki raut wajah seolah baru mengunyah kotoran. 

Ada dua orang di belakang batu besar itu, bersembunyi. 

Mereka mengganggu Vulcan. 

'Apa yang dilakukan orang-orang itu di sana dalam persembunyian?' 

Vulcan kembali 25 tahun kemudian setelah menyala secara signifikan. 

Hanya untuk memperjelas, MLN akan berlanjut seperti biasa. 



Chapter 83 
Max Level Newbie Bab 83 Mereka menahan napas, membunuh kehadiran mereka, dan 
bahkan menyembunyikan energi ganas mereka yang terkenal, tetapi tidak ada gunanya. 
Vulcan telah mengulangi pertempuran demi pertempuran selama beberapa dekade 
terakhir. Dia saat ini seperti pedang luar biasa yang diasah dengan sempurna oleh seorang 
ahli pandai besi. Bahkan di antara para Demi-dewa, hanya sedikit yang bisa menyelinap ke 
Vulcan tanpa tertangkap oleh indranya. Selain itu, keduanya yang bersembunyi di balik 
pemberani saat ini berada di ketinggian yang sangat kurang dibandingkan dengan 
kekuatan Vulcan. Oleh karena itu, meskipun tidak diketahui oleh mereka, gagasan 
penyergapan sebenarnya tidak mungkin untuk dimulai. Tentu saja, itu jika mereka 
menyerang Vulcan. Vulcan curiga pada keduanya, tetapi dia segera menyingkirkan pikiran 
itu. 

'Kebetulan, apakah mereka menargetkan saya? Nah... Mungkin tidak. 

Mereka tidak punya alasan untuk itu. Ini tidak seperti saya telah pergi ke mana-mana dan 
menyebabkan masalah. Saya telah berada di tempat berburu dan naik level dengan rajin. 
Selain itu, selama 25 tahun terakhir, saya hanya tinggal jauh di bawah tanah dan bergaul 
dengan bajingan iblis. Hanya yang saya berinteraksi sepanjang waktu adalah Dokgo Hoo 
dan Naga Biru. Saya tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyebabkan darah buruk 
dengan siapa pun. ' 

Vulcan tersenyum. 

"Kurasa aku hanya di tepi." 

Itu bisa dimengerti. Vulcan menggiling selama 10 tahun dalam upaya untuk mendapatkan 
'Duke Demon Set,' yang merupakan item legendaris. Namun, meski berusaha, Vulcan tidak 
mendapatkan apa yang diinginkannya pada akhirnya. Dia saat ini dalam keadaan di mana 
dia akan bereaksi secara sensitif terhadap apa pun. 

'Tanah itu tiba-tiba retak terbuka, dan beberapa bajingan gelap melompat keluar, jadi 
mereka mungkin hanya berhati-hati. Saya harus berhenti memedulikan mereka dan 
menikmati udara segar. ' 

Vulcan mencerahkan wajahnya yang mengeras. Sudah lama sejak dia menghirup udara 
segar. Dia menarik napas dalam-dalam. Dia kemudian melihat sinar matahari yang cerah 
saat dia tersenyum ramah. Untuk waktu yang sangat lama, dia berada di tempat yang 
menyeramkan dan gelap, jadi itu saja sudah cukup untuk membuatnya merasa lebih baik 
seketika. Rasanya seperti tubuhnya sedang dibersihkan. Seperti itu, Vulcan menikmati 
sinar matahari yang hangat lebih lama. Dia kemudian membungkukkan tubuh bagian atas 
untuk melakukan peregangan. Pada saat itulah. Dan Uu-san, yang telah menunggu saat 
yang tepat, menyerbu ke arah Vulcan seperti anak panah yang ditembakkan dari busur. 



Chupat! Huuuooooong. 

Tangannya penuh dengan energi Su-ra Blood Art yang sangat terkonsentrasi yang mengalir 
seperti twister. Energinya terasa keras seolah-olah hanya diserempet olehnya akan 
menyebabkan keberadaan seseorang terhapus. Intensitas adalah jenis yang bahkan para 
pejuang yang terampil di Babak 2 akan menghindar untuk menghadapinya. Kecepatannya 
juga luar biasa. Lawan dengan kekuatan yang sama akan kehilangan nyawanya bahkan 
sebelum memiliki kesempatan untuk bersiap-siap. Namun, ini bukanlah titik di mana 
Vulcan tidak bisa bereaksi. 

Wheeeec. 

Vulcan dengan cepat mengangkat kepalanya. Matanya terlihat kesal. Menghadapi tatapan 
Vulcan, Dan Uu-san merasakan hatinya tenggelam. 

'Luar biasa. Dia menanggapi dengan sangat cepat. ' 

Sebenarnya, meskipun seni Dan Uu-san merusak, itu jauh dari sembunyi-sembunyi, jadi 
tidak cocok untuk pembunuhan. Namun, saat ini, tubuh Vulcan sedang tidak stabil dan 
penuh celah pertahanan. Dia membungkuk dan melihat ke bawah. Dia bahkan tidak 
menarik pedangnya. Dan Uu-san mengira dia setidaknya bisa mendaratkan satu serangan 
terhadap Vulcan. Namun, bajingan itu mengambil posisi bertahan dengan cepat. Itu 
membuat Dan Uu-san merasa tidak nyaman dan khawatir jika Vulcan berada pada 
ketinggian yang bahkan lebih tinggi dari yang dia duga. 

'... Meski begitu, seranganku hanyalah gerakan tipuan!' 

Dan Uu-san menggertakkan giginya dengan keras, cukup untuk membuat suara retak, dan 
fokus pada perannya. Perannya telah mengalihkan perhatian Vulcan sebanyak mungkin 
sehingga dia tidak akan menyadari serangan kelumpuhan Han Surl-hye dari elemental 
enchantress. Untuk itu, dia menggunakan seratus teknik telapak tangan darah su-ra, salah 
satu gerakan tipuan paling kacau dan mencolok yang dia miliki, untuk menekan di Vulcan. 

Whuuuuaaaaaak. 

108 telapak tangan berdarah sepenuhnya memenuhi ruang. Setiap telapak tangan memiliki 
intensitas yang mengerikan. Serangan itu tampak sangat berbahaya. Selain itu, seseorang 
tidak bisa membedakan gerakan tipuan dari serangan sungguhan hanya dengan melihat 
penampilan gerakan itu, jadi ini sempurna untuk menarik perhatian lawan. Namun, Vulcan, 
orang yang menghadapi serangan itu, terlihat sangat santai dengan banyak sisa waktu. Dia 
bahkan tidak memiliki sedikit pun kegugupan dalam dirinya. Dan Uu-san bertanya-tanya 
apakah seekor harimau yang berhadapan dengan anak anjing akan terlihat seperti ini. Dan 
Uu-san melihat bahwa Vulcan memiliki ekspresi marah di wajahnya. Namun, bahkan itu 
terasa seperti hanya karena kesal karena harus berurusan dengan masalah yang tidak 
berguna dan tidak berguna. Vulcan tidak kesulitan memblokir serangan itu. Menyaksikan 
Vulcan menjadi seperti ini membuat Dan Uu-san sangat kesal. Vulcan dengan sembarangan 



menanggapi serangan Dan Uu-san seolah-olah Vulcan sedang berpikir bahwa serangan Dan 
Uu-san tidak memiliki kekuatan. Itu membuat Dan Uu-san tiba-tiba merasakan keinginan 
kuat untuk membunuh Vulcan. 

'Bajingan itu ... Kamu pikir aku penurut, bukan?' 

Iblis vampir Dan Uu-san tiba-tiba memikirkan masa lalunya. Dengan duel sebagai alasan, 
Demi-dewa Tolkas mengalahkan dia, mengatakan dia melakukan ini demi membersihkan 
hati jahat Dan Uu-san. Dan Uu-san dengan sepenuh hati melemparkan teknik Seni Darah 
Su-Ra ke Tolkas, dan Tolka dengan santai menangkis semuanya satu pukulan pada satu 
waktu. Perilaku Tolka si brengsek saat itu tumpang tindih dengan cara Vulcan melakukan 
serangan sekarang. Juga, pikiran itu semakin membusuk pada harga dirinya. Namun, 
situasinya sekarang benar-benar berbeda dari dulu. Di wajah kusut Dan Uu-san, ada 
senyuman tipis yang terhampar. 

'Betul sekali. Tetap lengah seperti itu. ' 

Perannya sepenuhnya hanya untuk menarik perhatian. Serangan sebenarnya adalah, ketika 
bajingan ini bertukar serangan dengannya, akan datang secara diam-diam dari sudut yang 
bahkan tidak pernah dia impikan. Dan Uu-san, dengan wajah penuh niat jahat, melanjutkan 
serangan tipuannya. Segera, serangan kelumpuhan enchantress akan menyergap Vulcan. 
Langkah diam-diam dan fatal itu akan menekan aliran darah ke seluruh tubuh Vulcan. 
Mengharapkan hasil ini, Dan Uu-san lebih fokus pada serangan telapak tangannya. Namun, 
situasi tidak berjalan lancar seperti yang diharapkannya. 

Shoooook. 

'Apa itu?' 

Seolah-olah Vulcan tidak pernah ada sejak awal, dia menghilang. Itu membuat Dan Uu-san 
menjadi kacau. 

'Dia tiba-tiba menghilang ketika dia berada tepat di depan mataku ?!' 

Benar-benar terkejut, Dan Uu-san dengan cepat menghentikan tubuhnya dari 
mencondongkan tubuh ke depan. Matanya tidak bisa dibuka lebih besar dari saat ini. 

'Apa itu tadi? Itu bahkan tidak berkedip ?! ' 

Dan Uu-san telah hidup sangat lama, cukup lama untuk melihat naik turunnya beberapa 
dinasti. Sepanjang waktu, dia memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dalam 
bertarung melawan penyihir. Dia telah melihat penyihir menggunakan sihir untuk 
berteleportasi berkali-kali. Karena itu, dia yakin akan hal ini. Teknik yang baru saja dia lihat 
berada di dimensi lain dari jenis gerakan kecil itu. Sensasi unik mana yang difokuskan, 
tidak, tepatnya, Vulcan menghilang sebelum Dan Uu-san merasakan tanda apa pun. Itu 
sangat mengejutkan. Itu mengirimkan rasa dingin di punggungnya. 



"Kiiiiaaaaaaaaak!" 

Kepala Dan Uu-san menoleh dengan cepat, cukup untuk menekuk lehernya. Dia bisa 
melihat bahwa Vulcan sudah berdiri di belakang Han Surl-hye. Dengan mata terbuka lebar 
dan tegang, Dan Uu-san melotot ke suatu tempat. Sarung tangan hitam dengan ukiran 
berbentuk iblis, tangan yang kasar dan kuat itu memegang leher rapuh Han Surl-hye. 

"Lepaskan tangan itu! Kamu bangsat!" 

Diliputi amarah, Dan Uu-san meledak dengan kekuatan di luar kapasitas normalnya. 
Karena energinya, pakaiannya melambai dengan keras seolah-olah akan dirobek. Dengan 
matanya yang benar-benar merah, Dan Uu-san memelototi Vulcan dan meraung, 

"Dasar sampah! Mengunyah Anda tidak akan cukup! Lepaskan dia sekarang! " 

Karena kegelisahan hatinya, suaranya tercabik-cabik. Suara Dan Uu-san menembus telinga 
Vulcan. Mendengarkan raungan putus asa pria itu, Vulcan menatap Dan Uu-san seolah dia 
tercengang. 

'Apa apaan. Di mana potongan X ini muncul? ' 

Vulcan sangat tercengang sehingga dia bahkan tidak bisa menemukan kata-kata untuk 
diucapkan. Itu Dan Uu-san yang menyerbu dan menuangkan serangan lebih dulu, bukan 
dirinya sendiri. Vulcan keluar untuk merasakan udara segar di luar setelah 25 tahun dan 
melakukan peregangan. Dia hanya menetralkan wanita di depannya untuk membela diri. 
Vulcan mengira dia yang seharusnya marah, bukan Dan Uu-san. Vulcan dengan santai 
menoleh dan memeriksa wajah wanita itu dan kemudian menatap wajah pria itu. Dia 
bertanya-tanya apakah dia mengenal orang-orang ini, tetapi bukan itu masalahnya. Dia 
belum pernah melihat mereka seumur hidupnya. Vulcan menggunakan SISTEM dan 
memeriksa informasi di dalamnya. 

[Dan Uu-san, Setan Vampir] [755Lv] 

[Han Surl-hye, Penyihir Elemental Ying-Yang] [798Lv] 

'Aku tahu itu! Saya belum pernah bertemu orang-orang ini sebelumnya! Bajingan dan 
jalang ini...! ' 

Vulcan belum pernah melihat nama atau gelar seperti itu. Setelah mengkonfirmasi sejauh 
ini, wajah Vulcan mengerut tanpa akhir. Dia merasa sangat bersalah. Dia bahkan 
merasakan air mata mengalir di matanya untuk sesaat. Dia berada di tengah pertempuran 
sengit sampai beberapa saat yang lalu, tapi Vulcan tidak bisa mengendalikan emosinya. 

'Mengapa! Kenapa!' 

Vulcan bertanya-tanya mengapa semua orang di Babak 2 sangat ingin menyakitinya. Untuk 
menghindari apa yang terjadi di Babak 1, Vulcan telah menghindari apa saja dan segala 



sesuatu yang bisa menimbulkan masalah. Seperti biksu kuil Buddha, Vulcan hanya tinggal 
di tempat berburu dan berlatih untuk naik level. Namun, terlepas dari usahanya, orang gila 
ini tidak ragu-ragu menggunakan gerakan mematikan pada seseorang yang belum pernah 
mereka temui secara langsung sebelumnya. Seolah-olah itu belum cukup mengerikan, salah 
satu dari mereka berteriak padanya seolah tidak ada hari esok. Saat itu juga, emosi Vulcan 
berubah menjadi kekerasan. Tangannya yang memegang leher sang enchantress 
mengencang dengan kekuatan yang luar biasa. 

"Kuuu.... Huk! " 

Karena kekuatan grapplingnya yang luar biasa pada level 820, dia menjerit kesakitan. 
Penyihir wanita itu adalah pejuang yang kuat. Dia tidak akan dijauhi sebagai pemula oleh 
siapa pun di mana pun. Namun, dibandingkan dengan Vulcan, dia sangat kurang. Saat ini, 
dia bahkan dinetralkan olehnya. Ada batasan untuk bertahan menggunakan lapisan energi 
pelindung. 

'TIDAK.... Dia berniat membunuhku! ' 

Rasanya seperti lehernya akan patah. Sakitnya tak terkatakan. Dia diliputi ketakutan 
bahwa dia akan mati jika terus begini. Ketakutannya membuatnya bergerak. Dia 
menggunakan semua kekuatannya dan mengoperasikan energi internalnya. 

Whooooooung. 

Menggunakan pusat tubuh sebagai garis, dia mencurahkan energi ying ekstrim ke kiri dan 
energi Yang ekstrim di kanannya. Dia memaksimalkan seni energi ying yang dan menarik 
kedua lengannya ke belakang. Dia akan membenturkan kedua tinjunya dan 
menghancurkan pergelangan tangan Vulcan yang memegang lehernya. Vulcan terganggu 
oleh pikiran suramnya sendiri saat ini. Dia kemudian panik setelah melihat kepindahannya. 
'Betapa bodohnya. Aku lengah di tengah pertempuran! ' 

Vulcan mengkritik dirinya sendiri dengan keras. Namun, itu tidak akan membuatnya dalam 
bahaya. Ada kesenjangan yang signifikan dalam kemampuan mereka untuk memulai. Juga, 
Vulcan saat ini menahan sang enchantress di titik kritisnya. Vulcan langsung mengangkat 
mana dan melemparkan Tinju Ifrit dengan tangan yang dia gunakan untuk menahan 
lehernya dari belakang. Han Surl-hye sang enchantress kehilangan nyawanya sebelum dia 
memiliki kesempatan untuk mengayunkan tangannya sepenuhnya. 

Pwhuuuuuuwwaaaaak. Berdebar... 

Dengan kepala yang sekarang hilang, sang enchantress roboh seperti layang-layang yang 
kehilangan tali. Dan Uu-san menatap kosong dan berteriak dengan marah. 

"Kamu bangsat!" 



Menumpahkan air mata darah, Dan Uu-san menyerbu ke arah Vulcan. Vulcan menyadari 
pria itu tampak sangat gelisah seolah-olah dia baru saja kehilangan istrinya. Vulcan 
memasang ekspresi pahit di wajahnya. 

'Apakah mereka sudah menikah? Ugh ... Mereka yang salah di sini, tapi kenapa aku merasa 
sangat kotor? ' 

Vulcan dengan tenang menatap Dan Uu-san yang kehilangan akal sehatnya. Dia sendiri 
dikelilingi oleh Su-Ra Blood Energy yang jauh lebih tebal dari yang dia miliki sebelumnya. 
Dia jauh melebihi kekuatan yang bisa ditunjukkan oleh pejuang bela diri level 750. 

"Dia mencurahkan semua kekuatan hidupnya." 

Bagi para pencemas bela diri, kekuatan hidup lebih berharga daripada hidup mereka 
sendiri, namun Dan Uu-san menggunakan semuanya. Melihat situasi yang terjadi membuat 
Vulcan merasa dia bisa salah mengira dirinya sebagai penjahat super. Tentu saja, Vulcan 
bukanlah penjahat. Dia juga tidak berniat menemui akhir tipikal penjahat. 

Pazut! Mengiris. 

Vulcan, dalam sekejap, mencabut pedangnya dari sarungnya. Pedang Surgawi Petirnya, 
yang sarat dengan energi emas dari teknik Pedang Dewa Petir, secara diagonal memotong 
tubuh Dan Uu-san. Dan Uu-san kehilangan nyawanya bahkan sebelum dia memiliki 
kesempatan untuk bertarung. 

Berdebar. Tsuuuuwaaaaaaaak. 

Mayat Dan Uu-san roboh tak bernyawa. Darah dan organ mengalir keluar dari tubuh. 
Melihat pemandangan yang mengerikan itu, Vulcan menunjukkan ekspresi tidak senang di 
wajahnya saat dia meletakkan kembali pedangnya. 

Chulkuk. 

Suara pedangnya yang ditempatkan kembali di sarungnya jauh lebih keras dari biasanya. 
Suara itu berbicara tentang apa yang dia rasakan saat ini. Khawatir bahwa dia mungkin 
menjalin darah buruk dengan orang lain yang mengenal orang-orang ini, Vulcan 
menggunakan sihir api untuk sepenuhnya menghapus mayat. Dia kemudian memikirkan 
dengan hati-hati tentang apa yang baru saja terjadi. Vulcan mengira itu adalah insiden yang 
mengejutkan dan tidak perlu baginya, tetapi mereka pasti punya alasan karena mereka 
tidak akan berkelahi tanpa satupun. Vulcan sangat ingin tahu tentang ini. 

"Apa alasannya." 

Vulcan mengulangi casting dan membatalkan sihir api di tangan kirinya saat dia 
memikirkan secara mendalam tentang ini. Namun, dia tidak bisa memikirkan apa pun. Itu 
sudah jelas. Dia belum pernah bertemu manusia selama 25 tahun terakhir. Aneh jika dia 



bisa memikirkan sesuatu yang mencurigakan. Bagian dalam Vulcan mulai mendidih. Tak 
bisa menahan amarah, Vulcan melampiaskannya. 

"KUUUUUAAAAAAAA!" 

Itu cukup untuk membuat tanah berguncang. Dia dengan cepat pergi ke arah batu besar. Itu 
adalah salah satu yang keduanya dari sebelumnya bersembunyi di belakang. Tanpa 
bantuan mana, Vulcan menggunakan kekuatan mentahnya dan menghantam batu dengan 
tangan kanannya. 

KWANG! Retak... Kwarururururururu... 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Retakan yang terjadi di tengah menyebar 
seperti jaring laba-laba. Batu besar itu pecah menjadi potongan-potongan kecil. Vulcan 
melepaskan stresnya melalui kekerasan primitif. Namun, itu tidak membuatnya merasa 
dilampiaskan sama sekali. Dia mengangkat tangannya dan mulai menjambak rambutnya 
saat dia mengkritik dirinya sendiri atas tindakannya sendiri sebelumnya dengan keduanya. 

'Ugh. Saya akhirnya membunuh mereka semua karena mereka menyerang saya begitu tiba-
tiba. Saya seharusnya membiarkan setidaknya satu dari mereka tetap hidup dan 
mempelajari alasannya bahkan jika saya harus melakukan penyiksaan ... 

Jika mereka adalah akhirnya, maka itu tidak masalah. ' 

Vulcan membayangkan bahwa, meskipun dia mungkin tidak pernah tahu mengapa mereka 
menyerangnya, setidaknya dia tidak akan memiliki sumber bahaya baginya sekarang. 

'Namun, apakah keduanya bukan akhirnya?' 

Jika ada orang lain selain pembuat Chimera yang mengincarnya? Jika itu masalahnya, 
kesalahan yang dia buat sebelumnya bisa berdampak serius pada keselamatannya. Setelah 
berpikir sejauh ini, Vulcan tiba-tiba berhenti berpikir setelah mendengar suara yang tiba-
tiba terjadi. Dia melihat sekeliling. Setelah itu, dengan ekspresi tercengang di wajahnya, dia 
menghela nafas. 

"... Ugh." 

Ada lima penyihir yang dengan cepat terbang ke langit. Melihat mereka, Vulcan merasakan 
jauh di dalam hati bahwa ada sesuatu yang benar-benar terjerat 



Chapter 84 
Max Level Newbie Bab 84 Tadak. 

Tadak. 

Lima penyihir itu mendarat dengan gerakan ringan. 

Mereka semua mengenakan jubah biru dan memegang tongkat panjang. Tampaknya 
mereka benar-benar mengecualikan kemampuan kekuatan fisik tubuh dan malah 
mempelajari sihir secara mendalam. 

Untuk bersiap menghadapi serangan mendadak Vulcan, kelima penyihir itu memiliki 
beberapa mantra sihir yang sudah melayang di udara. Wajah mereka melotot dengan 
keserakahan yang tidak bisa disembunyikan. 

Mereka tampak seperti pemburu dengan mangsa yang sangat langka dan berharga tepat di 
depan mata mereka. Melihat para penyihir, Vulcan dengan cepat menggunakan SISTEM. 

[Malrop, Penyihir Manusia] 

[749Lv] 

[Sinit, Penyihir Manusia] 

[744Lv] 

... 

[Baiel, Penyihir Manusia] 

[739Lv] 

'Fiuh.... Ini mujur. Dengan level itu, saya tidak berpikir mereka akan menjadi ancaman bagi 
saya. ' 

Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Ying-Yang Elemental Enchantress yang 
Vulcan temui sebelumnya. Faktanya, mereka bahkan lebih rendah dari Chimera. 

Saat ini, Vulcan yakin akan bertarung melawan sepuluh Chimera yang menyerang dia 
sekaligus. Karena itu, Vulcan sama sekali tidak merasa cemas tentang penyihir dengan level 
seperti itu. 

Berpikir dia tidak berada dalam skenario terburuk, Vulcan tanpa sadar menghela nafas 
lega. 

Para penyihir melihat Vulcan melakukan ini. Salah satu dari mereka tertawa meremehkan. 



Itu adalah pria kurus dengan nama 'Sinit' di jendela SYSTEM. 

"Kuku. Apa kamu sudah gila? Anda menghela nafas lega dalam situasi ini? Atau 
mungkinkah Anda tidak memahami situasi Anda saat ini? 

"..." 

"Cih. Mengapa Anda tidak menjawab? Sama sekali tidak menyenangkan bila tidak ada 
tanggapan... " 

"Sudah cukup, Sinit. Kami tidak punya waktu. Apakah kamu tidak mengerti? Apakah Anda 
akan mengambil tanggung jawab ketika bajingan lain ikut campur setelah mendengar 
tentang berita? " 

"Artinya... Kamu benar. Saya menyesal. Ayo selesaikan ini dengan cepat dan dapatkan 
hadiahnya. " 

Vulcan menyaksikan mereka memperlakukannya seperti mangsa yang sudah ditangkap. 
Vulcan tercengang. 

Penyihir ini tidak seperti preman di kota kecil. Vulcan yakin bahwa mereka adalah penyihir 
dengan banyak pengalaman hidup setidaknya selama beberapa ratus tahun. 

Namun, mereka memancarkan kepercayaan diri yang tak terbatas terhadap lawan yang 
kekuatannya bahkan tidak mereka nilai dengan benar. Vulcan tidak bisa memahami 
mereka. 

Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di Lightnovelbastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Pada saat itu, sebuah pikiran muncul di kepala Vulcan. 

'Mungkinkah informasi tentang saya telah tersebar ke banyak orang?' 

Situasi ini tidak dapat dijelaskan kecuali jika memang demikian. 

Para penyihir mengelilingi Vulcan, dan sikap mereka adalah seseorang yang memiliki 
pengetahuan lengkap tentang kekuatan lawan. 

Seolah-olah mereka benar-benar yakin bahwa tidak mungkin Vulcan dapat 
menetralkannya. 

Namun, itu tidak seperti Vulcan yang masih memiliki berkat pelindung yang menempel di 
dahinya. Juga, itu tidak seperti dia menunjukkan kekuatannya untuk dilihat semua orang. 

Meski begitu, Vulcan tidak berpikir para penyihir memiliki kemampuan pemindaian yang 
sempurna seperti SISTEMnya. 



Para penyihir menunjukkan sikap seperti itu terlepas dari semua itu. Vulcan mengira itu 
hanya bisa berarti satu hal. Para penyihir telah mengambil kata-kata tentang Vulcan dari 
suatu tempat. 

'Tapi tampaknya informasi yang mereka miliki benar-benar hilang.' 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan memiringkan kedua ujung mulutnya dan melihat ke 
salah satu penyihir. 

Penyihir itu bernama Sinit yang memprovokasi Vulcan sebelumnya. 

"... Apa ini? Bajingan itu menatapku dan tersenyum ... " 

"Apakah ada alasan untuk penasaran tentang itu? Seperti yang dikatakan Malrop, kami 
tidak tahu bagaimana situasinya bisa berubah. Juga, pria itu bisa menjadi lebih kuat selama 
25 tahun, jadi jangan biarkan penjagamu turun. " 

"Kuk. Dia adalah penduduk Babak 2. Seberapa kuat yang bisa dia dapatkan dari pelatihan 
hanya selama 25 tahun? " 

Sebagian besar warga Babak 2 terjebak di balik tembok dalam waktu yang sangat lama. 

Itu normal bagi mereka untuk tidak mencapai kemajuan apa pun dari pelatihan selama 
sekitar 25 tahun. Karena ini, bahkan penyihir lain, yang mengemukakan kemungkinan 
Vulcan menjadi lebih kuat, tidak khawatir. 

Bisa dikatakan bahwa mereka hanya mengatakan itu berarti mereka tidak boleh lengah 
selama pertempuran yang akan segera dimulai. 

'Kekuatan bajingan itu adalah ... Berdasarkan standar dari 25 tahun yang lalu, dia hanya 
sedikit lebih kuat dariku. Dengan lima dari kita menyerangnya sebagai satu tim, kita bisa 
menangkapnya hidup-hidup tanpa ada korban! ' 

Malrop, pemimpin dari lima penyihir, dengan cepat mengangkat tongkatnya. 

Staf memiliki dua batu ajaib berukuran besar. Batu-batu itu memancarkan cahaya yang 
menyilaukan. 

Empat penyihir lainnya, yang sedang menonton Malrop, dengan cepat mengangkat tongkat 
mereka dan menggunakan sihir. 

Woooooong. 

Energi sihir dipancarkan dari lima penyihir tingkat tinggi. Tanah bergetar hebat dari 
energi. 



'Aku pernah mendengar bahwa dia sangat cepat, jadi mari kita gunakan beberapa mantra 
sihir gravitasi untuk menjaga kecepatan gerakannya, dan ...' 

Malrop dengan cepat mengeluarkan banyak mantra saat dia memikirkan tentang apa yang 
akan terjadi mulai sekarang melalui pertempuran. 

Namun, dia tidak bisa lagi melanjutkan alur pikirannya. 

Shuuuuuuuk. 

Seketika, Vulcan menghilang dari pandangan mereka. 

Itu benar-benar tidak terduga. Lima penyihir merasakan hati mereka tenggelam karena 
keterkejutan. 

Mereka semua dengan reaktif mengeluarkan mantra pertahanan paling kuat yang bisa 
mereka gunakan. Namun, mereka tidak cukup untuk menghentikan serangan Vulcan. 

Pazuzuzuzuzuk. 

Chuuuaaaaaaaaaak. 

Dari para penyihir, Malrop adalah orang yang dengan bangga memegang level tertinggi. 
Vulcan pindah ke belakang Malrop. Energi dari teknik Pedang Dewa Petir tumbuh melalui 
pedang Vulcan. Energinya turun dengan cepat dari atas dan tanpa ampun merobek 
beberapa ribu lapisan pelindung udara. 

Dengan semua mantra pelindungnya sekarang dihilangkan, tidak mungkin bagi Malrop 
untuk menghentikan Pedang Dewa Petir dengan tubuh telanjangnya. 

Malrop bahkan tidak sempat merasakan sakitnya. Dia dipotong menjadi dua dan pingsan. 

Berdebar... 

Berdebar... 

Dua bagian dari jenazahnya runtuh dengan sedikit penundaan satu sama lain. 

Usus dan organ keluar dari tubuhnya dan membuat lantai berantakan. Darah menyebar ke 
segala arah. Itu bahkan menyebar di dekat kaki Vulcan. 

Waktu berlalu, dan itu tidak singkat. Namun, para penyihir tidak bisa bergerak. 

Tersedak ketakutan yang luar biasa, mereka hanya menatap Vulcan. Para penyihir tampak 
seperti anak kecil yang baru saja menyaksikan pembunuhan. 

Whuaaaaaaak. 



Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di Lightnovelbastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Terkejut dengan perilaku Vulcan, keempat penyihir itu mencengkeram dan dengan cepat 
berkumpul. 

Sekarang, mereka benar-benar berbeda dari cara mereka mencoba mengelilingi Vulcan 
dengan jarak jauh antara mereka dan Vulcan. 

Vulcan, ketika dia melihat mereka terlihat panik di wajah mereka, perlahan berkata, 

"Mengapa Anda menyerang saya?" 

"..." 

"Apakah kamu tidak berniat untuk berbicara? Kalau begitu, saya akan bertanya nanti. " 

Itu adalah suara monoton yang keluar dari wajah tanpa ekspresi. 

Namun, di bawahnya, itu berisi amarah yang bahkan lebih besar dari apa yang bisa 
diekspresikan oleh teriakan yang penuh emosi. 

Sinit secara naluriah merasakan itu. Dia mencoba menelan dengan leher kering. Namun, dia 
bahkan tidak bisa melakukannya dengan baik. 

Mulutnya sudah benar-benar kering. Itu membuatnya sangat tidak nyaman. 

Alih-alih berbicara kembali di Vulcan atas apa yang baru saja dia katakan, Sinit 
melemparkan sihir yang paling dia yakini. 

Setelah itu, menggunakan semua kekuatannya, Sinit meluncurkan sihir pemain ke arah 
Vulcan. 

Shuuuuuwaaaaaak. 

Kwaaaaang! 

Apa yang tampak seperti es berukuran meteor jatuh dari langit dan menghantam tempat 
Vulcan berdiri. 

Itu berisi dingin yang mengerikan. Bahkan lava di Lava Field kehilangan panasnya dan 
mendingin di dekatnya. 

Namun, Vulcan, yang berada di tengah serangan, masih berdiri tegak dan kuat dengan 
wajah tanpa ekspresi yang sama. 

Api menyulut dari seluruh tubuhnya dan menyapu energi dingin di sekitarnya dalam 
sekejap. Panas membuat lava yang membeku kembali mengalir. 



Suara terbelah Sinit bergema di udara kosong. 

"Apa yang kalian semua lakukan, bodoh! Cepat dan serang! " 

Para penyihir lain sadar dan mulai meluncurkan rentetan mantra yang tak ada habisnya. 

Beberapa ratus jenis mantra sihir elemen yang berbeda dilemparkan dalam sekejap dan 
terbang menuju Vulcan. 

Kwuakwuakuwakuwakwang! 

Boombaboomboombaboom! 

Keempat penyihir itu ketakutan. Itu cukup membuat mereka gemetar. 

Mereka tidak dapat memahami mengapa mereka gemetar ketakutan seperti saat ini. 

Masing-masing dari mereka adalah grand mage terbaik yang tak terkalahkan dari dimensi 
bawah mereka. Bahkan di Babak 1 di mana para jenius terhebat berkumpul, mereka adalah 
yang terbaik. 

Mereka adalah penyihir yang mencapai ketinggian yang luar biasa. Mereka mungkin dalam 
bahaya saat ini, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah menerima kenyataan bahwa 
mereka kehilangan ketenangan seperti ini. 

Namun, mereka tidak menyadari satu hal. 

Mereka tidak tahu bahwa emosi yang disebut ketakutan bisa membengkak tanpa batas 
waktu tergantung siapa lawannya. 

Mereka tidak tahu bahwa semua duel, perjuangan, dan bahaya masa lalu mereka 
digabungkan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan semangat pertempuran intens yang 
dipancarkan oleh Vulcan. 

Para penyihir secara mental terpojok ke ujung tebing. Mereka menuangkan semua 
kekuatan mereka tanpa memikirkan batas mana mereka. 

Dasar Babak 2 dibuat oleh dewa-dewa terbesar. Tanah yang kokoh dihancurkan 
sepenuhnya dari sihir mereka, dan para penyihir terus meluncurkan lebih banyak serangan 
sihir. 

Kwakuwakuwakuwang! 

Whhhhoooong. Whooouuuooong. 



Namun, mengubah upaya mereka menjadi limbah, Vulcan menggunakan Kekuatan Dewa 
Petir dan Langkah Naga Petir pada kinerja puncak dan menghindari semua serangan sihir 
mereka. 

Vulcan sedang melakukan zooming dengan kecepatan luar biasa. Segala macam serangan 
sihir jatuh di sepanjang ekornya untuk mengejar Vulcan. 

Namun, tidak satupun dari mereka melakukan serangan langsung ke Vulcan. 

Untuk menekan gerakan Vulcan, para penyihir menggunakan semua jenis mantra sihir 
anti-boost. Namun, mereka semua terpental oleh penghalang yang sangat terkonsentrasi. 
Bahkan serangan sihir yang ditembakkan dengan memprediksi lintasan Vulcan akhirnya 
meleset dari target. 

Tidak ada yang berhasil! 

Kegelisahan menjadi lebih jelas dalam penampilan wajah para penyihir. Mantra sihir yang 
dicurahkan sekarang mengandung lebih banyak kekuatan. Salah satu penyihir, untuk 
mengeluarkan sihir yang lebih kuat, berhenti meluncurkan serangan sihir dan mulai 
melafalkan mantra yang panjang. 

Pada saat itu, Vulcan, yang hanya bersikap defensif, melakukan pelanggaran. 

Seolah-olah dia sedang mendemonstrasikan bahwa gerakan yang dia tunjukkan sejauh ini 
bukanlah kekuatan penuhnya, dia dengan santai menerjang dari sudut diagonal. Para 
penyihir terengah-engah saat mereka melihat Vulcan masuk. 

Vulcan melesat dengan kecepatan yang menakutkan. 

Ke depan, para penyihir tanpa pandang bulu meluncurkan beberapa ribu serangan sihir. 

Namun, mereka sudah berada dalam jangkauan serangan Vulcan. 

Vulcan menggunakan Teknik Lipatan Tanah untuk melompati tanah sebanyak mungkin 
dan memperpanjang Pedang Dewa Petir. 

Itu seperti seorang petani yang mengayunkan sabitnya untuk memanen tanaman. Dengan 
Pedang Dewa Petirnya, Vulcan menyapu tubuh bagian bawah para penyihir secara 
horizontal dalam ayunan lebar. 

Suurguk guk guk guguk. 

"Kuuuuaaaaaak!" 

Kuhurk! 

Dalam sekejap, keempat penyihir kehilangan kaki mereka. 



Itu bukanlah akhir. 

Vulcan telah menyiapkan Destructive Core sebelumnya. Dia menembaknya ke arah salah 
satu mage untuk menghancurkannya. Vulcan kemudian mengeluarkan Tinju Ifrit dan 
meledakkan penyihir lain. 

Vulcan meninggalkan dua penyihir yang tersisa hidup-hidup. Namun, Vulcan dengan cepat 
mengayunkan pedangnya dan memotong lengan mereka. 

Berdebar... 

Bersama dengan tongkat yang dipegang erat di tangan, tongkat itu jatuh ke tanah. 

Vulcan dengan kasar merobek tangan para tongkat dan menyimpan tongkat-tongkat itu ke 
dalam inventarisnya. Vulcan kemudian dengan santai melihat ke arah pria yang merangkak 
di tanah. 

Secara harfiah, kedua penyihir itu benar-benar dilucuti. 

Seperti capung yang sayapnya putus, para penyihir merangkak di tanah saat mereka 
berteriak kesakitan. 

"U.... Uuuk! " 

"Kuuuaaaak! Kkuhuk. Kulok, Kulok! " 

Darah mengalir dari mulut mereka tanpa henti. 

Mereka menggunakan jumlah mana yang berlebihan, dan mereka juga menerima 
kerusakan yang menghancurkan saat menggunakannya, jadi mereka menderita kerusakan 
internal yang serius. 

Vulcan mengeluarkan dua ramuan dan menyebarkan ramuan itu ke bagian tubuh mereka 
di mana anggota badan dipotong untuk menghentikan pendarahan. Dia kemudian 
mengeluarkan dua lagi dan menuangkannya ke mulut mereka. 

Setelah beberapa saat, kedua penyihir itu, Sinit dan Baiel, bisa keluar dari kepanikan. 

Dengan wajah tertutup ketakutan, mereka menatap Vulcan. 

Keterampilan Vulcan luar biasa. Mereka sama sekali tidak terduga. 

Kekuatan Vulcan sudah cukup untuk melawan Demi-dewa berperingkat tinggi di Babak 2. 

Memikirkan keadaan menyedihkannya sendiri dengan kedua lengan dan kakinya 
terpotong, Sinit memikirkan Bae Su Jin. 



Tinggi Vulcan saat ini berbeda dari yang diberitahukan Bae Su Jin kepada para penyihir. 
Vulcan berada pada ketinggian yang luar biasa di mana hanya sedikit di Babak 2 yang bisa 
menandinginya. 

Sinit mengira dia ditipu. Dia menggertakkan giginya dan mengutuk Bae Su Jin. 

'Bajingan-bajingan jahat itu ... Mereka bahkan bersumpah kepada dewa saat mereka 
menjual kebohongan ... Anak-anak pelacur! Mengunyahnya tidak akan cukup untuk 
meredakan amarahku! Bajingan kotor! ' 

Sebenarnya, kemarahan Sinit salah tempat, meski dia tidak menyadarinya. Tetap saja, Sinit 
dan Baiel hanya bisa berpikir seperti ini. 

Sementara mereka memikirkan hal-hal seperti itu, Vulcan mendekati kepala mereka. 

Bayangan Vulcan muncul di kepala mereka. 

Di wajah para penyihir, ekspresi penuh kebencian menghilang. Sekarang, keputusasaan 
yang tak terbatas memenuhi tempat itu. 

Vulcan terancam dengan menyalakan dan memadamkan api. Dia kemudian berkata dengan 
suara tak berperasaan, 

"Sekarang, saya yakin Anda ingin bicara. Saya akan bertanya lagi. Mengapa Anda 
menyerang saya? " 

  * 

Sekitar waktu Vulcan melawan lima penyihir setelah Blood Demon dan Penyihir Elemental 
Ying-Yang, ada seseorang yang mengawasi mereka semua secara real time. 

Baeron, penyihir yang dikirim ke sini sebagai pengintai dari Bae Su Jin. 

Dia memiliki sihir pengawasan yang dilemparkan di atas Lava Field. Melalui itu, dia 
mengkonfirmasi kehadiran Vulcan. Baeron dengan cepat menggunakan sihir komunikasi 
dan menghubungi Bae Su Jin di markas utama. 

Sudah jelas, tapi ini menyebabkan kehebohan besar di Bae Su Jin. Hellmout, salah satu bos 
Bae Su Jin, berkata dengan suara gelisah, 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Sekitar dua hingga tiga menit yang lalu..." 

Baeron adalah penyihir tingkat tinggi bahkan di antara Bae Su Jin. 

Hellmout berpikir bahwa meskipun tidak mungkin bagi Baeron untuk mengalahkan 
Vulcan, Baeron seharusnya lebih dari mampu untuk setidaknya mencegah Vulcan 
melarikan diri dan mengulur waktu. 



Namun, dengan suara yang sangat kurang percaya diri, Baeron mengatakan melalui sihir 
komunikasi bahwa dia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Hellmout berteriak dengan 
marah, 

"Tolong... aku tidak mencoba untuk tidak patuh. Kekuatan Vulcan adalah... Tuan... Tolong 
jangan marah saat Anda mendengar apa yang saya katakan sekarang. " 

Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di Lightnovelbastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Alih-alih mengkritik Baeron, Hellmout sekarang mendesaknya untuk segera berbicara. 
Bersamaan dengan suara napas Baeron, Hellmout bisa mendengar suara gemetar Bearon. 

"Memiliki sepuluh tidak akan cukup. Pak... Anda... Tidak. Saya pikir Komandan harus 
datang. " 



Chapter 85 
Max Level Newbie Bab 85 -- Apa? Maksudnya apa. Jelaskan lebih baik. 

Hellmout bertanya lagi seolah dia tidak mengerti apa yang dikatakan Baeron. 

Namun, Baeron tidak punya pilihan selain mengulangi kata-kata yang sama seperti burung 
beo. 

"Itu adalah... Sepuluh penyihir biasa dari Bae Su Jin tidak bisa menangani Vulcan. Kami 
membutuhkan setidaknya satu bos... atau Komandan harus datang. Saya pikir itu akan 
menjadi cara terbaik untuk memastikan penangkapan Vulcan dan juga meminimalkan 
korban. " 

Setelah mengatakan sejauh ini, Baeron merasa tidak cukup menjelaskan. Baeron 
menambahkan lebih detail. 

"Saat Vulcan keluar ke Lava Field, Vampire Demon dan Ying-Yang Elemental Enchantress 
menyergapnya, dan Vulcan melawan mereka dengan sangat mudah. Itu bahkan tidak 
memakan waktu satu menit ... Mereka berdua terbunuh bahkan sebelum bisa melakukan 
perlawanan yang baik. Saya pikir informasi dari Oracle pasti salah. " 

-... 

Keheningan mengalir di area itu sejenak. 

Butuh waktu bagi Hellmout untuk menerima apa yang baru saja dijelaskan Baeron. Baeron 
dengan cemas menunggu sambil khawatir apa yang baru saja dia katakan bisa membuat 
Hellmout gelisah. 

Namun, saat keheningan berlanjut untuk beberapa saat, Baeron tidak bisa menunggu lagi. 
Tampaknya Vulcan akan memulai pertarungan lain. 

Baeron mencoba berbicara dengan Hellmout lagi. 

"Permisi tuan?" 

-- Informasi Oracle tidak mungkin salah. Apakah Anda yakin telah menilai dia dengan 
benar? 

Suara kesal keluar dari mulut Hellmout. 

Saat menilai seseorang yang lebih kuat dari diri sendiri, sejumlah pernyataan berlebihan 
tercampur. 



Hellmout meragukan pengamatan Baeron. Dia bertanya-tanya apakah Baeron melebih-
lebihkan Vulcan. 

Namun, Hellmout tidak dapat mengesampingkan kemungkinan bahwa Vulcan benar-benar 
menjadi sangat kuat. 

'Baeron adalah salah satu dari sedikit di Bae Su Jin yang berkepala dingin, jadi ... dia 
mungkin tidak mengada-ada. Tetap saja, ini baru 25 tahun. Hanya apa yang berubah dan 
seberapa banyak? Bahkan jika dia menjadi lebih kuat, itu tidak bisa ... ' 

Terlepas dari itu, saat ini, tidak ada yang diketahui dengan pasti. Hellmout hanya bisa 
berharap Baeron akan memberikan penilaian yang akurat. 

Dengan ekspresi frustrasi di wajahnya, Hellmout menunggu kata-kata Baeron selanjutnya. 

Namun, kali ini, Baeron yang memperpanjang kesunyian. Karena peringkat Hellmout lebih 
tinggi di Bae Su Jin daripada Baeron, dia mengomel pada Baeron untuk berbicara. 

-- Hei, Baeron? Apakah kamu mendengarkan? 

"Huk! Ya, saya mendengarkan. " 

-- Saya bertanya apakah Anda yakin bahwa Anda menilai dia dengan benar. Apa yang kamu 
lakukan Mengapa Anda begitu terganggu di tengah-tengah panggilan! 

"T... Artinya..." 

Sekitar waktu mereka melakukan percakapan ini, melalui sihir pengawasan, Baeron sedang 
menonton pertempuran antara Vulcan dan lima penyihir di Lava Field. 

Juga, Baeron terkejut lebih dari ini daripada yang dia rasakan setelah melihat Vulcan 
melawan Blood Demon dan Enchantress. 

'Ini adalah ... Konyol sekali ...!' 

Awal pertempuran, di mana Vulcan langsung menyerang dan membunuh salah satu 
penyihir sebelum sihir lima penyihir bisa fokus, sangat mengejutkan dengan sendirinya. 
Namun, apa yang terjadi setelah itu bahkan lebih luar biasa. 

Pedang cahaya emas yang luar biasa kuatnya menjulur hingga beberapa puluh meter. 

Tertangkap oleh bilahnya, para penyihir itu dipotong seperti sedotan. Menyaksikan para 
penyihir, Baeron tidak bisa menahan diri. 

'Ini bukan kekuatan seseorang yang baru saja melepas lencana pemula ... Tidak, ini bukan 
kekuatan manusia.' 



Dari semua manusia, yang dikenal paling kuat adalah Rex Bruo, Komandan Bae Su Jin. 

Bahkan para Dragonian yang selalu sombong dan semua dewa Demi-dewa yang tak terlihat 
mengakui dia atas kekuatannya, dan hanya dia. 

Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di LightNovelBastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Baeron hanyalah penyihir biasa di Bae Su Jin. Melalui matanya, Baeron tidak bisa 
memastikannya, tapi bagaimana Vulcan membantai para penyihir di dalam monitor 
sepertinya Vulcan tidak kekurangan apapun untuk diberi gelar yang terkuat dari semua 
manusia. 

Masih dalam keterkejutan, Baeron sejenak lupa bahwa dia sedang berkomunikasi. Dia 
langsung sadar saat Hellmout berteriak. 

Namun, Baeron masih memiliki perasaan terpesona di dalam dirinya. Karena ini, dia tidak 
dapat menemukan nada logisnya yang biasa. 

"Setidaknya... dia sekuat atau lebih kuat dari bos di Bae Su Jin. Aku tahu aku kekurangan 
kekuatan, tapi... Tidak... Bagaimanapun, kamu harus segera ke sini! Bajingan itu pergi ke 
suatu tempat! " 

Baeron melihat bahwa Vulcan sedang membawa dua penyihir yang kalah dan pergi ke 
suatu tempat. Baeron menjelaskan pada Hellmout dengan tergesa-gesa. 

Melacak Vulcan tidak akan sulit selama dia tetap berada di dalam Lava Field. Namun, jika 
dia pindah lebih jauh, bahkan sihir interferensi terhadap gulungan kembali yang mereka 
lemparkan di area itu akan menjadi tidak berguna. 

Mereka harus menghentikan Vulcan untuk kembali ke Kota Espo. 

Hellmout tahu ini dengan baik, jadi dia menjawab dengan cepat. 

-- Komandan sedang melakukan eksperimen yang tidak bisa dia hentikan. Dia tidak bisa 
langsung datang. Dia bilang dia akan keluar segera setelah eksperimen selesai. 

"Tapi..." 

-- Aku akan kesana dulu. 

Hellmout berkata dengan suara tegas. 

-- Pastikan untuk menentukan kemana dia pergi. Saya akan membawa 15 anggota dan 
bahkan bekal makan siang saya. 

  * 



Vulcan menggunakan sihir dan melambungkan dua penyihir ke udara yang sekarang tidak 
memiliki anggota tubuh yang tersisa. 

Dia kemudian pindah ke tempat terpencil di dalam Lava Field dimana dia sering datang. Itu 
karena Vulcan berpikir bukanlah ide yang baik jika orang lain melihatnya. 

Sebenarnya, Vulcan ingin kembali ke gua tempat dia keluar. Namun, pintu masuknya sudah 
menghilang ke tanah. 

'Sebenarnya, penjara bawah tanah memiliki batas satu orang, jadi kurasa aku tidak bisa 
masuk ke sana bersama orang-orang ini?' 

Vulcan tiba-tiba berpikir aneh. Dia kemudian melihat kedua penyihir di dekat kakinya. 

Vulcan memiliki mata tanpa ekspresi. 

Matanya bahkan tidak memiliki sebutir belas kasihan. Sinit menatap mata coklat dingin 
Vulcan dan menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Sinit 
menutup matanya dengan erat. 

'Tidak ada gunanya ... Saya pikir ini adalah keberuntungan terbesar yang datang kepada 
saya dalam 2000 tahun hidup saya, tetapi ... untuk berpikir saya akan mengakhiri hidup 
saya dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu ...' 

Sinit berharap bisa membalikkan waktu hanya satu jam. 

Proses pemikirannya secara alami mengalir ke arah Bae Su Jin. 

Tentu saja, pikirannya tidak positif. Kebencian dan amarah terhadap Bae Su Jin pun 
mendidih seperti tungku peleburan dan membuat tubuhnya panas. 

'Bajingan-bajingan itu ... memotong mereka menjadi beberapa bagian dan 
melemparkannya sebagai makanan babi tidak akan cukup ... Kamu menyebut ini seorang 
pemula yang baru berada di Babak 2 selama 40 tahun! Kamu bilang dia berada di level 
biasa di Lava Field! Orang ini cukup kuat untuk melipat sebagian besar Demi-dewa! ' 

Di bawah pengawasan Tuhan, turnamen diadakan sesekali di Kota Espo dengan hadiah. 

Pemenangnya menerima baju besi dan senjata yang dibuat oleh Parker, dewa pandai besi, 
dan kehormatan yang luar biasa. Karena itu, Dewa Demi, Naga, dan praktisi kuat yang tak 
terhitung jumlahnya masuk untuk memamerkan keterampilan mereka. 

Sinit tidak cukup terampil untuk mengikuti turnamen. Namun, dia telah menyaksikan 
turnamen beberapa kali, jadi dia sangat menyadari betapa kuatnya Dewa Demi itu. 

Vulcan tidak kekurangan bahkan dibandingkan dengan mereka. Dia berada di ketinggian 
yang konyol. 



Melawan kekuatan absolut seperti itu, lima anak anjing kecil berkelahi. Jelas sekali 
mengapa hal-hal menjadi seperti itu. 

Penyesalan, kebencian, kritik diri ... Kepala Sinit kacau dengan pikiran seperti itu. Suara 
Vulcan bisa didengar. 

"Anda harus hati-hati menjawab pertanyaan yang akan saya ajukan." 

Vulcan mengumpulkan mana dalam jumlah besar ke tangan kirinya. 

Mungkin Baiel, orang yang dulunya berada di sebelah Sinit, diisolasi di tempat lain. Sinit 
tidak bisa melihatnya. 

Merasakan intensitas kekerasan Vulcan, Sinit menelan ludah. 

Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di LightNovelBastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Boooom... 

Mana yang terfokus pada tangan kiri Vulcan meledak seketika. 

Itu adalah tindakan yang norak dan jelas. Namun, dari sudut pandang Sinit, yang 
kehilangan semua anggota tubuhnya, itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut 
dalam dirinya. 

"Bahkan jika aku menjawab... aku tidak akan bisa hidup, kan?" 

"Kamu akan bisa mati dengan nyaman daripada dijual ke pembuat Chimera." 

Vulcan baru saja mengarang dan membuang kata-katanya. 

Namun, Sinit menyadari keberadaan pembuat Chimera. Ancaman itu berdampak besar. 

Gagasan untuk dipotong-potong dan menjadi bagian Chimera bahkan lebih mengejutkan 
daripada kematian itu sendiri. 

Sinit memutuskan untuk berbicara sebelum penyiksaan yang sebenarnya dimulai. 

'Aku juga benar-benar kesal pada para bajingan Bae Su Jin.' 

Merekalah yang mempermainkannya dengan menggunakan informasi sampah. 

Sinit sama sekali tidak merasa bersalah karena membocorkan informasi tentang Bae Su Jin. 

"Kamu diserang karena..." 

Dari mulutnya, kata-kata tentang Bae Su Jin keluar dengan sangat detail. 



Bae Su Jin beroperasi dalam bayang-bayang, tetapi mereka tidak selalu bersembunyi 
seperti cara pembuat Chimera beroperasi. 

Ketika mereka membutuhkan lebih banyak tenaga kerja saat mereka mengerjakan bisnis 
kotor mereka, Bae Su Jin sesekali meminta kehidupan rendah di Babak 2 untuk bekerja 
untuk mereka. Sinit dan empat penyihir lainnya telah bekerja untuk Bae Su Jin atas 
permintaan sebelumnya. 

Karena itu, Sinit mengetahui tentang Bae Su Jin lebih detail daripada orang normal. Vulcan 
senang mendengar penjelasan sedetail itu. Namun, di saat yang sama, masa depan yang 
suram mulai menjadi lebih dalam. Vulcan tidak bisa menyembunyikan kecemasannya. 

'Organisasi penyihir dengan 200 anggota ... Level rata-rata sedikit di atas bajingan ini ... Ini 
gila. Itu seperti 200 Chimeras. ' 

Selain itu, tampaknya keempat bos dan Komandan di atas mereka jauh lebih kuat. 

Untuk membuat perkiraan kasar, bos sekitar awal hingga pertengahan 800 dan Komandan 
sekitar pertengahan hingga akhir 800. 

Tentu saja, mereka bisa lebih lemah dari itu. Namun, tampaknya sekarang sudah pasti 
bahwa organisasi bernama Bae Su Jin berukuran raksasa. 

Vulcan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Baiel, penyihir lainnya, dan kemudian 
membandingkan jawabannya. 

Baiel memiliki kebencian yang sama terhadap Bae Su Jin, jadi dia memberi tahu Vulcan 
dengan jujur semua yang dia tahu. 

"Terima kasih, semoga perjalananmu aman." 

Ledakan 

Puk! 

Vulcan meledakkan kepala mereka hingga bersih dengan sihir api. Vulcan menundukkan 
kepalanya sendiri dan kemudian menghela nafas panjang. 

'Aku pasti akan banyak menghela nafas akhir-akhir ini. Huuuu. ' 

Namun, dia tidak bisa menahan nafas. 

Dia bahkan merasa bahwa semua kejahatan di dunia hanya terfokus padanya. 

'Apakah Pemain itu berharga? Mereka ada di mana-mana di Kota Beloong. ' 



Tentu saja, Vulcan mendengar bahwa hampir tidak ada Pemain di kota Babak 1 lainnya. 
Namun, Vulcan tidak pernah bermimpi orang akan mengejarnya seperti ini dengan mata 
merah. 

Selain itu, Babak 2 penuh dengan semua jenis makhluk langka dan spesial. Meskipun 
demikian, mereka hanya menargetkan dia dengan ketekunan yang luar biasa. Vulcan tidak 
bisa memahami ini. 

'Apakah para Pemain begitu berharga sehingga mereka akan menggunakan ini? Atau 
mungkinkah mereka mengira mereka tidak perlu khawatir tentang akibatnya begitu 
mereka membunuhku karena mereka mengira aku penurut tanpa koneksi? ' 

Vulcan mengira keduanya masuk akal. 

Tentu saja, itu tidak berarti Vulcan mengira tindakan mereka bisa dimengerti. 

Vulcan sekali lagi terbakar dengan kekuatan penuh karena amarah. Dia menggigit dengan 
keras, cukup untuk mematahkan gigi belakangnya. 

Setelah Chimera, sekarang ada Bae Su Jin. 

Kedua kelompok ini sudah sulit untuk ditangani oleh Vulcan sendiri. 

Itu sampai pada titik di mana Vulcan bertanya-tanya apakah dia bisa berburu atau naik 
level sekarang. Masa depan tampak suram. 

Masalah yang lebih besar adalah bahwa kedua kelompok itu mungkin bukan akhir dari 
semuanya. Ini mungkin baru permulaan. 

'Apakah bajingan ini menjadi semua yang menargetkan saya?' 

'Bahkan jika saya entah bagaimana berhasil menghapusnya, dapatkah saya yakin bahwa 
semua bahaya menghilang bersama mereka?' 

'Tidak ... Bisakah aku menangani mengalahkan para bajingan dari Bae Su Jin? Melawan 200 
penyihir? ' 

Dengan begitu banyak pikiran yang terjerat, mereka melemparkan kepalanya ke dalam 
kekacauan. 

Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, Vulcan tidak bisa sampai pada kesimpulan 
yang tepat. Mereka membuat frustrasi dan masalah yang sulit. 

Vulcan berhenti berpikir. 

Shoooook. 



Dia membuka inventaris di udara kosong dan mengeluarkan gulungan kembali. Dia dengan 
erat meraih gulungan itu dan merobeknya berkeping-keping. 

Untuk saat ini, jawaban yang benar adalah menghindari bahaya langsung. 

Dia pikir dia harus kembali ke Espo City dulu dan menanyakan Oracle atau meminta 
nasihat dari Fowaru dari toko umum. 

Namun, situasi tidak berjalan sesuai harapannya. 

Wooooong 

[Gulungan pengembalian gagal.] 

[Energi sihir tidak stabil. Teleportasi jarak jauh tidak dimungkinkan.] 

"... Sekarang tentang apa ini?" 

Vulcan membuka inventarisnya lagi dan dengan cepat merobek gulungan kembali lainnya. 

Namun, pemberitahuan yang sama muncul. 

[Gulungan pengembalian gagal.] 

[Energi sihir tidak stabil. Teleportasi jarak jauh tidak dimungkinkan.] 

"... Ini.... Sial. " 

Baca Pemula Level Maks terlebih dahulu di LightNovelBastion.com (Jika Anda membaca ini 
di tempat lain, ini telah dicuri!) 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Kata-kata kotor keluar dari mulutnya. 

Meskipun suasana buruk dan situasi bergulir di jalur yang aneh, Vulcan dengan santai 
menggali informasi karena dia mempercayai gulungan kembali. 

Itu karena Vulcan bisa tenang selama dia kembali ke Espo City. Begitu dia sampai di sana, 
tidak masalah jika Chimeras, anggota Bae Su Jin, atau ayah atau kakek mereka muncul. 

Namun, dengan sesuatu yang tidak terpikirkan terjadi, Vulcan tidak bisa 
menyembunyikannya. Dia panik. 

'Ini adalah ... Sekali lagi, seseorang ... Mengingat ukurannya, mereka tampaknya Bae Su Jin.' 

Keluar dari wajan dan sekarang ke dalam api, Vulcan merasakan banyak energi di 
dekatnya. Vulcan yakin mereka membidiknya. 

Ada lebih dari dua puluh tanda tangan individu. 



Skala secara keseluruhan adalah dimensi lain dari apa yang dia perjuangkan sejauh ini. 
Raut wajah Vulcan membatu. 



Chapter 86 
Max Level Newbie Bab 86 Musuh yang mendekat masih cukup jauh, jadi Vulcan tidak bisa 
memastikannya dengan tepat. Namun, tampaknya mereka setidaknya setara dengan para 
penyihir sebelumnya. 

Mereka jauh di bawah tinggi Vulcan. Namun, 25 adalah lapangan permainan yang sangat 
berbeda dibandingkan dengan hanya bertarung lima. 

Jika mereka menuangkan serangan sihir tanpa pandang bulu, itu akan menjadi pertarungan 
yang sulit bahkan jika Vulcan memanfaatkan Land-Fold sepenuhnya. 

Juga, ada satu hal lain yang membuat Vulcan khawatir. 

Vulcan bisa melihat seorang pria yang mengenakan sarung tangan dengan batu ajaib 
merah. 

Pria itu memiliki tulang pipi yang menonjol dan mulut yang lebar. Giginya banyak sekali. 
Wajahnya sangat tegas dan membuat Vulcan berpikir tentang dinosaurus. 

Eksistensi luar biasa bisa dirasakan dari kesan kuatnya. 

'Dia tidak setingkat Belgeram, tapi ... Dia adalah yang terkuat dari semua manusia yang 
pernah kulihat sejauh ini.' 

Pria itu jauh lebih unggul dibandingkan dengan para penyihir lainnya. 

Vulcan berpikir bahwa pertempuran akan sangat sulit jika lawan bertarung di bawah 
komandonya. 

'Aku mungkin ... akan dirugikan.' 

Vulcan membayangkan kekalahannya sendiri bahkan dengan meminum ramuan seperti 
air. 

Tentu saja, itu tidak termasuk opsi Panggilan Dewa yang Tercerahkan. 

Vulcan saat ini telah mengumpulkan cukup Kelereng Vitalitas untuk memanggil Dewa 
Pertempuran Terbesar. Dengan pemanggilan, dia yakin dia bisa menangani tingkat 
ancaman ini. 

'Tetap saja, seluruh situasi tidak akan berakhir hanya dengan mengakhiri para bajingan 
ini.' 



Jika seluruh pasukan Bae Su Jin ada di sini, Vulcan akan memanggil Yur Dong-bin dan 
menganggap pemanggilan itu sebagai ledakan bom nuklir. Namun, sekarang bukan 
waktunya. 

Terhadap jumlah musuh yang mendekati, Vulcan merasa bahwa akan sangat membuang 
Vitalitas Kelereng untuk memanggil Dewa Pertempuran Terbesar. 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan menggunakan Kekuatan Dewa Petir secara maksimal 
dan menggunakan Transformasi Binatang. 

Uuuududududuk. 

Struktur tulang tubuh secara keseluruhan menjadi sedikit lebih besar. Ototnya 
membengkak. Sendi di tubuh bagian bawah berubah menjadi struktur yang lebih cocok 
untuk berlari. 

Di atas semua ini, Vulcan bahkan menggunakan Bentuk Roh. 

Pazuzuzuzuzuk. 

Ada predator kucing emas yang mengeluarkan percikan api dari seluruh tubuh. 

Vulcan menjadi apa yang tampak seperti dewa binatang yang hanya terlihat di legenda. 
Vulcan lepas landas dengan kecepatan luar biasa. 

Suuuuwawaaaaaaak. 

Dia lebih cepat dari anak panah yang dilepaskan dari busur yang ditarik ke titik puncaknya 
oleh kekuatan Dewa-Demi. 

"Hurrr... Hup!" 

Secara harfiah, dalam sekejap mata, Vulcan hendak menerobos formasi yang 
mengelilinginya. Penyihir yang berdiri paling dekat dengan Vulcan terengah-engah. 

Penyihir itu secara reaktif menggunakan sihir yang paling sering dia gunakan dan mencoba 
menghentikan Vulcan. Namun, itu sama sekali tidak memiliki kekuatan. 

Vulcan menggunakan Langkah Naga Petir dan menghindari serangan sihir hampir tanpa 
melambat sama sekali. Vulcan berlari ke kejauhan. 

"Hentikan dia!" 

Bersamaan dengan teriakan Hellmout, pesta mantra sihir yang mencolok dimulai. 

Kekuatan individu mereka akan membuat Vulcan mendengus dan tertawa. Namun, ada 21 
penyihir. 



Ada beberapa ribu tembakan serangan sihir tingkat tertinggi datang ke Vulcan. Melewati 
mereka, Vulcan merasa seperti terjebak di dalam lapisan api. 

Meskipun begitu, Vulcan bergerak ke mana-mana dengan kecepatan luar biasa dan 
melarikan diri. Para penyihir sangat terkesan. 

Hellmout, salah satu bos di Bae Su Jin, adalah salah satunya. Dia benar-benar terkesan 
dengan gerakan seperti dewa Vulcan. Jika bukan karena fakta bahwa dia ada di sini untuk 
memburu Vulcan, dan Vulcan adalah mangsanya, situasinya membutuhkan tepuk tangan. 

'Namun, ini bukan waktunya untuk menikmati apresiasi.' 

Hellmout melepaskan semua mana yang telah dia kumpulkan sejak beberapa waktu yang 
lalu dan memanggil dinding pasir raksasa. 

Kurururururru. 

Dindingnya langsung melonjak. Itu sangat tinggi dan tebal. 

Itu sangat besar sehingga Vulcan tidak bisa melompati itu bahkan dengan teknik Land-
Fold. Vulcan mendecakkan lidahnya. 

Juga, tembok itu memiliki jangkauan yang luar biasa. Vulcan merasa dia akan terjebak 
dalam formasi penyihir jika dia mencoba mengitari tembok. 

'Sial.' 

Vulcan mengutuk di dalam. Dia melepaskan Bentuk Roh dan mengangkat cakar depannya. 

Ada energi emas yang tersisa di cakar tajam yang menonjol dari cakar. 

Teknik Pedang Dewa Petir didemonstrasikan dalam status Transformasi Binatang dan 
menggores dinding. 

Kwuagagagagagak. 

Tembok itu tampak kokoh seperti Tembok Besar Tiongkok. Namun, itu diiris seperti tahu. 

Setelah menciptakan jalur terobosan, Vulcan merasakan kesuksesan dan menembus celah. 

Namun, sejauh itulah dia pergi. 

"Sial...." 

Sebelum dia sadar, tembok lain telah dipanggil. 

Sepertinya akan ada tembok lain setelah ini jika Vulcan menerobos yang ini. 



Vulcan melepaskan pikirannya untuk kabur. Dia berbalik untuk melihat ke belakang. 

Vulcan bisa melihat 21 mage yang akhirnya berhasil menyusul ke tempatnya. 

[Pei, Penyihir Manusia] 

[745Lv] 

[Lati, Penyihir Manusia] 

[751Lv] 

... 

[Hellmout, Penyihir Manusia yang Ditingkatkan] 

[829Lv] 

'Sudah kuduga, bajingan itu pasti pemimpin mereka.' 

Dengan tatapan tajam, Vulcan melihat ke arah Hellmout. 

Dia mengira sihir bumi yang menghasilkan dinding pasti dari Hellmout. 

Hellmout akan menjadi masalah terbesar dalam pertempuran yang akan datang. 

Vulcan melepaskan Transformasi Binatang dan menghunus pedangnya. Vulcan berkata, 

"Mengapa kamu memburuku?" 

Suaranya diperkuat melalui sihir. 

Setelah mendengar suara itu, semua penyihir menoleh ke arah Hellmout. 

Itu karena tidak ada yang akan berbicara atas nama Hellmout, yang merupakan pemimpin 
mereka. 

Namun, alih-alih langsung menanggapi, Hellmout terus menatap Vulcan. 

Di matanya, ada rasa terkejut yang tidak bisa disembunyikan. 

'Seperti yang saya pikirkan. Baeron tidak melebih-lebihkan. ' 

Kecepatan luar biasa yang ditunjukkan Vulcan sebelumnya... 

Juga, kekuatan penghancur yang memotong 'Penghalang Dewa', dinding yang dia panggil 
setelah mengambil waktu, dalam satu pukulan ... 



Kekuatan Vulcan melampaui apa yang dia 25 tahun lalu. 

Hellmout yakin bahwa Vulcan jauh di atas dirinya sendiri. Juga, Vulcan bahkan bisa 
melawan Komandan mereka. 

'Tidak. Saya pikir Komandan akan didorong mundur sedikit. ' 

Saat ia berhasil menyingkirkan prasangka dan menilai secara objektif, Hellmout ingin 
mengangkat lengan Vulcan sebagai pemenang. 

Vulcan benar-benar luar biasa. 

Setiap organ dan hingga ke sel individu, Hellmout ingin membelah Vulcan dan 
mempelajarinya dengan perhatian penuh. 

"Hei. Apakah kamu tuli Kenapa kamu mengejarku! Aku bahkan tidak tahu wajahmu! " 

Suara Vulcan bergema di seluruh area sekali lagi. 

Hellmout menanggapi kali ini. Saat itulah dia akan membuka mulut untuk menanggapi. 

Kwang! 

Pazuzuzuzzuk. 

Tubuh Vulcan ditembakkan ke arah Hellmout seperti roket. 

Vulcan awalnya cukup jauh. Meski begitu, celah diantara mereka tertutup dalam sekejap. 
Para penyihir panik dan menembakkan serangan sihir. 

Namun, mereka tidak bisa menyembunyikan perasaan bahwa mereka kurang merespon 
terhadap kecepatan Vulcan, yang jauh melebihi ekspektasi mereka. 

Shuuuuuushuut. 

Vulcan bahkan menggunakan Land-Fold dan mendekati Hellmout dalam jarak yang sangat 
dekat. Vulcan menusukkan pedangnya ke arah area tengah Hellmout. 

Panjang Pedang Dewa Petir telah tumbuh melebihi 100 meter. Alih-alih menyebutnya 
pedang, itu lebih terlihat seperti tombak. 

Serangan Vulcan seperti amukan dewa, cukup untuk menembus segalanya! 

Serangan Vulcan merobek tanah dan menyerang ke arah dada Hellmout. 

Kugwaaaaaak! 

Kuuuhuk! 



Namun, serangan itu berakhir dengan kegagalan. 

Perisai hitam tiba-tiba muncul. 

Ada yang tampak seperti perisai pemanas raksasa. Serangan Vulcan berhenti, tidak mampu 
menembus penghalang. Vulcan memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. 

'Mustahil ... Aku menggunakan semua kekuatanku dalam serangan itu!' 

Level Vulcan saat ini adalah 820. 

Dia pasti berada di bawah Hellmout, yang berada di 829. 

Namun, sejak Vulcan menjadi Dewa-Demi, dia memiliki kekuatan yang jauh lebih kuat dari 
pada manusia. Juga, dengan Nafas Kualitas Tinggi dari Naga Biru, statistiknya dinaikkan 
seperti popcorn sebanyak 30 level. 

Vulcan mampu melawan bahkan 850 level Balroc dengan mudah. Untuk menilai kekuatan 
Vulcan dari sudut pandang manusia, Vulcan adalah seorang praktisi dengan kemampuan 
level 880. 

Serangan itu adalah akumulasi dari ilmu pedang dan sihir yang diasah Vulcan secara 
ekstrim dan bahkan teknik Land-Fold, dan serangan penyergapan dilakukan oleh Vulcan 
yang memiliki kemampuan luar biasa. Meskipun demikian, dia tidak bisa menembus sihir 
pertahanan di depannya. 

Itu merupakan kejutan besar bagi Vulcan. 

"Pondok!" 

Kuwaaaaaang! 

Vulcan menghindari palu raksasa yang muncul dari udara tipis. Dia kemudian sangat 
memperlebar jarak dan mempersiapkan dirinya untuk serangan yang akan datang yang 
akan menyusul. 

Untungnya, tidak ada lagi serangan. Vulcan perlahan menenangkan napasnya dan melihat 
ke arah Hellmout dan para penyihir di balik perisai. 

Seolah-olah dia tidak bisa memahami gambar itu, Vulcan meringis. 

Sembilan penyihir yang berada di sekitar Hellmout semuanya terbaring di tanah, benar-
benar kering seperti mumi. 

'Ini hanya...' 

Vulcan tahu bahwa para penyihir tidak jatuh dari serangannya. 



Vulcan tidak pernah mempelajari sihir tipe kutukan semacam itu. Juga, bahkan jika dia 
benar-benar mempelajarinya, membuat penyihir tingkat tinggi menjadi tidak berdaya 
begitu cepat dengan itu tidak mungkin. 

Vulcan tampak panik di wajahnya saat dia melihat apa yang terjadi. Dia tiba-tiba 
memikirkan sesuatu dan mengalihkan pandangannya ke arah Hellmout. 

Dia kemudian menggunakan SYSTEM untuk memindai kemampuan Hellmout. 

[Hellmout, Penyihir Manusia yang Ditingkatkan] 

[829Lv (+90)] 

"... Ini gila." 

"Gila? Huu... Mulutmu kotor. " 

Hellmout melepaskan perisai dan membalas gumaman Vulcan. 

Wajahnya tampak hiruk-pikuk seolah-olah dia baru saja mendapat suntikan steroid. 

Tubuhnya membengkak. Dia tampak seperti petarung alih-alih penyihir, dan jumlah mana 
yang sangat besar bisa dirasakan dari tubuhnya. 

Itu adalah dorongan yang luar biasa dengan efek yang bahkan Nafas Kualitas Tinggi dari 
Naga Biru tidak dapat dibandingkan. 

Dia menakut-nakuti kehidupan orang-orang itu untuk mengumpulkan kekuatan ini. Tidak, 
bukankah mereka pada mulanya bukan orang? ' 

Vulcan tidak memiliki cara untuk mengetahui, dan ini juga tidak penting. 

Hal yang paling penting adalah kekuatan luar biasa yang Hellmout, sekarang hampir 
mencapai level 900, akan tunjukkan dari titik ini. 

"Kamu pasti punya skill luar biasa. 25 tahun yang lalu, sepertinya Anda jauh di bawah saya. 
Bagaimana Anda menjadi kuat seperti itu? Apakah Anda mengalami keberuntungan? " 

"..." 

Vulcan tidak menjawab. Dia tidak akan mempercayainya jika Vulcan menjelaskan bahwa 
ini adalah hasil dari pelatihan. Juga, sebagai permulaan, Vulcan tidak ingin memuaskan 
keingintahuan beberapa orang rendahan yang memperlakukan kehidupan orang seperti 
serangga. 

Sebaliknya, Vulcan memain-mainkan benda di pinggangnya. 

'Mungkin ... aku mungkin harus menggunakan ini.' 



Vulcan tenggelam dalam pemikiran tentang apa yang harus dilakukan dan mengabaikan 
pertanyaan Hellmout. Hellmout mengerutkan wajahnya seolah-olah dia tidak senang. 
Sedikit bersemangat, lanjut Hellmout. 

"Nah, jika kamu tidak ingin memberitahuku, tidak apa-apa. Mari kita bicara perlahan di 
bawah lampu laboratorium. Huuuuaaap! " 

Dia mengulurkan tangannya ke kiri dan kanan dan mengoperasikan mana. 

Jumlah mana yang luar biasa, jenis yang sulit dipercaya hanya berasal dari satu manusia, 
mengalir keluar seperti gelombang laut. Vulcan merasakan hawa dingin di sekitar 
tubuhnya. Dia juga meningkatkan mana dan melawan intensitas Hellmout. 

'Hanya sihir macam apa ...' 

Dengan cemas, Vulcan dengan cepat melemparkan Destructive Core dan menjatuhkannya 
ke arah Hellmout. 

Itu adalah sihir muli-elemental dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan 
sebuah negara. 

Namun, itu dihentikan oleh perisai raksasa yang muncul lagi. 

Kuwwwaaaaang! 

Paasususususu. 

The Destructive Core berhasil menghancurkan Earth Shield. Namun, Vulcan tidak dapat 
mengatasi bahkan goresan paku di Hellmout. 

Vulcan memutuskan bahwa dia mungkin juga melenyapkan bawahan yang tersisa. 
Memegang Pedang Petir Surgawi yang Diperkuat, Vulcan menyerbu ke arah penyihir 
lainnya. 

"Tidak!" 

"Hentikan dia!" 

Suasananya terasa seperti pertempuran satu lawan satu akan terjadi, tetapi sebenarnya, 
situasinya adalah di mana banyak yang melecehkan hanya satu. 

Vulcan tidak tahu jenis sihir apa yang digunakan Hellmout. Namun, karena serangan Vulcan 
tidak akan berhasil melawan Helmout, mengurangi jumlah kentang goreng setidaknya 
masuk akal. 

Menggunakan Land-Fold, Vulcan mendekati mage yang berdiri paling jauh dari Hellmout 
dan mengayunkan pedangnya dengan sekuat tenaga. 



Kuuuuurrrrk! 

Sepertinya Hellmout tidak memiliki kekuatan untuk menjaga bawahannya pada jarak 
seperti itu. Kali ini, bahkan Hellmout tidak memblokir serangan Vulcan. Penyihir yang 
dipotong di pinggangnya batuk karena banyak darah dan mati. 

Vulcan bahkan tidak melirik mage yang baru saja meninggal. Sebaliknya, Vulcan bergerak 
menuju target berikutnya. Penyihir yang menghadapi Vulcan menyerbu langsung ke 
arahnya sedang meremas wajahnya seperti kertas toilet. 

"Pertahanan mutlak!" 

Dia mengaktifkan penghalang. Dia bahkan meneriakkan mantra aktivasi. 

Menyaksikan penghalang berbentuk bola yang memancarkan cahaya biru, Vulcan 
menyeringai. 

Level bajingan itu adalah 744. 

Tidak mungkin seseorang setingkat itu akan menghentikan Pedang Dewa Petir. 

"Jika kamu yakin, cobalah hentikan ini!" 

Kuwwaaaaaaang! 

Uuujujuk. 

Tsuuwwwaaaaaaak. 

Bersamaan dengan teriakan yang menggembirakan, Pedang Dewa Petir Vulcan jatuh secara 
vertikal ke penghalang dan tanpa ampun merobeknya sebelum mengiris tubuh penyihir. 

'Tidak termasuk Hellmout, apakah tersisa delapan? Huuu.... Jika Hellmout tidak ada di sini, 
saya bisa menangani pertarungan ini. ' 

Seperti sebelumnya, Vulcan dengan cepat bergerak menuju target berikutnya. 

Namun, pertempuran itu tidak mengalir begitu mudah baginya seperti sebelumnya. 

Benar-benar menakutkan dan menakutkan menyaksikan Vulcan membantai penyihir di 
semua tempat sambil menembakkan petir ganas dari seluruh tubuhnya. 

Namun, itu juga merupakan fakta yang mapan bahwa anggota Bae Su Jin juga penyihir yang 
hebat. 

Mereka panik sejenak, tetapi begitu mereka mengakui perbedaan keterampilan antara 
mereka dan Vulcan, para penyihir fokus untuk bertahan. 



Ketika Vulcan mencoba membunuh hanya satu mage, mage lainnya dengan cepat 
mendukung target dengan sihir pertahanan dan sihir serangan lainnya untuk menjaga 
Vulcan tetap terkendali. Bahkan Vulcan mengalami kesulitan memotongnya dengan cepat 
seperti sedotan. 

"Kuuuuuuuhuuurrrrk!" 

Setelah menginvestasikan waktu yang sangat lama, Vulcan berhasil membunuh satu mage 
lagi. 

Vulcan menenangkan napasnya dan meminum sebotol ramuan. Namun, dia merasa langit 
tiba-tiba tertutup bayangan gelap. Vulcan dengan cepat menggunakan Land-Fold. 

Shooooook. 

Kuwaaaaang! 

Pedang dengan ukuran luar biasa bertabrakan dengan tanah. Lava dan debu menyembur 
seolah-olah ada ledakan. 

Kekuatan fisiknya melebihi dari bencana alam. 

Vulcan menelan ludah saat dia menyaksikan akibat dari serangan kekerasan itu. Dia 
menoleh dan menatap Hellmout. 

Setelah itu, Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. 

Pedang yang sangat besar ... 

Perisai yang sangat besar... 

Seorang prajurit yang sangat besar yang dibentuk dari lumpur, memegangnya di masing-
masing tangan... 

Mungkin karena ia memiliki sejumlah besar tanah dan bebatuan yang sangat terkompresi 
hingga ekstrem, konsentrasi dan berat makhluk itu tampak luar biasa. 

Setiap kali mengambil langkah, landasan kokoh Babak 2 tenggelam dalam. Itu sangat berat. 

Mulut konstruksi pemanggilan raksasa ini terbuka, dan suara Hellmout, sekarang diperkuat 
beberapa sepuluh kali lipat, keluar darinya. 

"Sudah lama sejak aku menggunakan Penjaga Dewa." 

"..." 

"Beberapa seperti Anda seharusnya tahu betul bahwa perlawanan itu tidak ada artinya. 
Menyerah dengan tenang. Setidaknya aku akan mengampuni hidupmu. " 



'Bullcrap!' 

Vulcan sudah tahu apa yang diinginkan Bae Su Jin. Vulcan tidak memiliki apa pun yang bisa 
dia katakan selain kata-kata kotor. 

Vulcan meludah dan membawa tangan kirinya ke pinggang kirinya. 

'Sekarang, kekuatanku sendiri pasti tidak cukup!' 

Bahkan tanpa melawannya, Vulcan tahu. 

Keajaiban itu adalah hasil dari menyedot nyawa dari sembilan orang. Vulcan tidak bisa 
mengatasinya dengan kekuatan yang dia miliki. 

Mungkin Vulcan bisa mendapatkan pujian dari seseorang, sesuatu yang sejalan dengan 
'kamu bertarung dengan baik.' Namun, kata-kata seperti itu tidak ada artinya dalam 
pertarungan dengan nyawa yang dipertaruhkan. Kata-kata seperti itu hanya berguna 
dalam olahraga. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan mengakui sepenuhnya pada fakta bahwa 
dia tidak dapat menangani ini sendiri. 

Namun, Vulcan harus bergerak ke kiri. 

Itu adalah langkah yang dapat mengubah situasi putus asa ini secara instan. 

Dia bahkan bisa menyebutnya sebagai nuklir taktis. Para bajingan itu tidak tahu bahwa 
Vulcan memiliki senjata yang luar biasa. 

Vulcan dengan cepat menyuntikkan mana Beast Bird Kina Kina dan membuka inventaris. 

Kuwarurururururu. 

Menyaksikan Kina Kina menghisap beberapa puluh ribu Kelereng Vitalitas dalam sekejap, 
Vulcan berteriak keras, 

"Panggilan Dewa yang Tercerahkan!" 



Chapter 87 
Max Level Newbie Bab 87 Tidak seperti biasanya, pemanggilan dilakukan dengan segera. 

Seolah-olah proses tersebut memahami keinginan kuat Vulcan, Dewa Pertempuran 
Terbesar dipilih tanpa melalui jendela pemilihan. 

Wheeeeeeooooooo. 

Badai angin yang tiba-tiba melanda Lava Field yang tenang. 

Badai seperti angin bertiup dari semua sisi dan mengganggu penglihatan semua penyihir, 
termasuk Hellmout. 

Angin kencang yang luar biasa membuat mereka, bahkan yang terbaik dari semua manusia 
super, tidak dapat membuka mata mereka dengan benar. 

Menyaksikan fenomena misterius ini, Hellmout mulai merasa cemas. 

'Apa yang bajingan itu tunjukkan kepada kita sejauh ini sudah jauh melampaui imajinasi 
kita yang paling liar, namun ... Dia masih memiliki sesuatu yang tersisa untuk ditunjukkan!' 

Itu adalah kejutan demi kejutan. 

Seolah-olah menjadi yang terbaik dalam hal petir dan sihir api tidak cukup, pria itu juga 
ahli dalam ilmu pedang. 

Di atas semua ini, pria ini telah meremehkan bawahannya dengan teknik gerakan aneh 
yang tidak bisa dianggap sebagai sihir. Sekarang, ketika Hellmout mengira ini akhirnya 
akhir dari Vulcan, Vulcan mengeluarkan kartu lain. 

Hellmout mengingat raut wajah Vulcan ketika dia meneriakkan 'Panggilan Dewa yang 
Tercerahkan.' Hellmout bertanya-tanya apakah orang yang menggunakan kartu 
kemenangan akan terlihat seperti itu. 

Kegelisahan terus meningkat di dalam Hellmout. Tidak dapat berdiri diam, Hellmout 
mengayunkan pedang besarnya. 

Kuwaaaaaaaaa. 

Itu luar biasa. Rasanya seperti gunung jatuh dari langit. 

Itu dengan keras merobek udara. Kekuatan fisik yang luar biasa, yang terasa seperti bisa 
berubah menjadi debu halus, hampir bertabrakan dengan tanah. 

Mendering 



Ada makhluk yang menghentikan pedang raksasa itu. 

Ada seorang pria, yang melayang sekitar satu meter di atas tanah, yang hanya mengangkat 
salah satu tangannya untuk memblokir serangan pedang Hellmout. 

Hellmout memaksa dirinya untuk menyembunyikan keterkejutan di wajahnya dan dengan 
hati-hati mengamati makhluk baru yang baru saja muncul. 

Dia mengenakan topi Huayang dan pakaian formal tradisional berwarna coklat muda. Dia 
adalah seorang pria paruh baya dengan janggut panjang. 

Tekanan luar biasa bisa dirasakan dari kombinasi alis kuatnya yang melonjak ke langit dan 
ekspresi bangga di wajahnya. 

Namun, karena tubuhnya semi transparan, memandangnya juga kosong. Rasanya seolah-
olah dia tidak benar-benar ada di sana. Rasanya aneh melihat pria itu. 

-- Menyerang begitu tiba-tiba bahkan tanpa pengenalan? Ini cara yang buruk untuk 
menyapa seseorang. 

Yur Dong-bin, Dewa Pedang, memandang Vulcan dan bertanya, 

-- Anda, apakah Anda orang yang menelepon? 

"... Iya." 

Dengan bibir bergetar, Vulcan menatap Yur Dong-bin, Dewa Pertempuran Terbesar, dan 
menjawab. 

Dia adalah pejuang terhebat di Dunia Tercerahkan. Yur Dong-bin tidak berniat 
menyembunyikan kekuatan aslinya, dan itu membuatnya terlihat lebih hebat. 

Meskipun Yur Dong-bin bukanlah musuh Vulcan, dibutuhkan sejumlah besar kekuatan 
mental hanya untuk melihat pria itu secara langsung. 

[Yur Dong-bin, Dewa Pedang, Dewa Pertempuran Terbesar] 

[999Lv] 

Ini adalah pertama kalinya bagi Vulcan untuk melihat seseorang dengan level 999 sejak dia 
datang ke Babak 2. 

Pria itu setara dengan Filder. Atmosfir yang dipancarkan oleh kekuatan absolut membuat 
Vulcan kewalahan. Dia kemudian tiba-tiba tersadar dan berkata, 

"Dewa Pedang, dengan kekuatanmu, akankah kamu mampu mengalahkan delapan penyihir 
itu?" 



-... 

Setelah mendengar kata-kata Vulcan, Yur Dong-bin melihat sekeliling semua penyihir di 
depan matanya. 

Dia tanpa emosi. Matanya terlihat seperti baru saja melihat ternak yang akan disembelih di 
rumah jagal. 

Para penyihir dari Bae Su Jin yang terkena tatapan Yur Dong-bin mengguncang tubuh 
mereka seolah-olah bilah malaikat maut tergantung di bawah leher mereka. 

Tidak ada yang bisa mereka lakukan. 

Mereka hanya bisa menunggu nasib mereka seperti katak di depan ular. 

Hanya Hellmout yang bisa menahan intensitas Yur Dong-bin sampai batas tertentu. Namun, 
dia juga merasa sangat kewalahan. 

Seperti itu, sesaat berlalu. Yur Dong-bin menoleh ke arah Vulcan. Suara yang luar biasa 
terdengar dari Yur Dong-bin. 

-- Kewajiban Tuhan yang Tercerahkan adalah untuk menyelamatkan orang dan memimpin 
mereka ke jalan yang benar, bukan menyakiti mereka. Namun, ada permintaan dari Blue 
Wind, dan juga, hati orang-orang itu sangat beracun. Oleh karena itu, dari sudut pandang 
menghancurkan kekejian, saya akan menghukum mereka. 

Itu seperti pidato yang panjang. Yur Dong-bin menoleh. 

Sekarang, penyihir Bae Su Jin itu menghadapi tatapan Yur Dong-bin lagi dan mengerut. 
Hanya Hellmout yang menahan tekanannya dan melontarkan hinaan yang keras. 

"Banyak omong kosong! Kamu pikir kamu siapa! Huuuuaaaap! " 

Hellmout berteriak seperti pejuang pemberani. 

Tanah di sekitarnya pecah berkeping-keping dan melekat pada tubuh, pedang, dan perisai 
Penjaga Dewa. 

Itu seperti potongan tanah liat yang bersatu. Ukuran God Keeper bertambah, dan 
komposisinya terus mengompres menjadi material dengan kepadatan lebih tinggi dengan 
sifat lebih kuat. 

Hellmout menggunakan semua kekuatannya untuk mengoperasikan mana. Melihat ini, 
Vulcan memasang ekspresi serius di wajahnya. 

'Itu adalah jumlah mana yang konyol ... Sebagian besar terbuang percuma, tapi tetap saja, 
jumlah yang diinvestasikan itu sendiri luar biasa!' 



Kecepatan cast tidak terlalu cepat, jadi mungkin saja untuk menyerang Hellmout untuk 
sementara waktu. Namun, Vulcan tidak memiliki kemampuan untuk menembus perisai dan 
armor berat itu. 

Vulcan memandang Yur Dong-bin. 

Seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, ekspresi Yur Dong-bin tetap tidak berubah. Dia 
hanya melihat apa yang dilakukan Hellmout. 

Vulcan tidak menyukai apa yang dilakukan Yur Dong-bin karena tampaknya dia 
memberikan kesempatan untuk melakukan serangan pendahuluan. 

Bukan karena Vulcan menganggap jumlah Kelereng Vitalitas yang digunakan untuk 
memanggilnya sia-sia. 

Kelereng dalam jumlah besar dibutuhkan selama pemanggilan dan saat dewa yang 
dipanggil menggunakan kekuatan besar. Namun, hanya mempertahankan kondisi yang 
dipanggil tidak membutuhkan banyak waktu. 

Tetap saja, Vulcan tidak bisa mengerti mengapa Yur Dong-bin berdiri diam dan menonton 
seolah-olah itu adalah api di seberang sungai ketika itu adalah waktu yang tepat untuk 
menyerang siapa pun yang melihat situasinya. 

'Apakah Yur Dong-bin menunjukkan rasa hormat kepada lawan karena dia adalah Dewa 
yang Tercerahkan? Untuk apa dia berdiri? Dia harus menyerang sekarang selama ada celah. 
' 

Pada akhirnya, ketika Vulcan memikirkan ini, Penjaga Dewa muncul di hadapannya setelah 
tumbuh secara signifikan lebih kuat. Melihat penampilannya yang bangga dan perkasa, 
Vulcan tidak bisa membantu tetapi meremas wajahnya. 

Hellmout, penuh percaya diri di wajahnya, berkata, 

"Kamu menunggu sampai aku selesai merapal sihir. Mengapa?" 

Tidak seperti sebelumnya, Hellmout sekarang terlihat santai. 

Yur Dong-bin menjawab seolah-olah itu bukan apa-apa. 

-- Sudah lama sejak saya datang ke sini. Aku hanya ingin tahu bagaimana kabar para adik 
kelas. 

"Oh, begitu? Anda pikir Anda memiliki kualifikasi untuk menilai? " 

-- Tentu saja. Anda tidak buruk, tetapi Anda mengeluarkan sesuatu di luar kemampuan 
Anda dengan bekerja berlebihan, sehingga Anda terlihat sangat lusuh. Juga, Anda memiliki 



segala macam hal busuk yang ditempel di sekujur tubuh Anda. Bau busuknya sangat 
menyengat sampai hampir menyembul di hidung saya. 

Setelah itu, seolah benar-benar ada bau busuk yang menyengat, Yur Dong-bin menutup 
hidungnya. 

Itu langsung merusak mood Hellmout. Namun, Hellmout tidak ingin menunjukkan kepada 
Yur Dong-bin bahwa dia jatuh karena tipu daya psikologis, jadi dia menjawab seolah-olah 
dia baru saja mengabaikannya. 

"Apakah begitu? Pangkatmu pasti sangat tinggi. Jika baunya seburuk itu, maka saya akan 
membuat Anda kembali ke Dunia Tercerahkan. " 

Kwakwakwakwang! 

Di sekitar Yur Dong-bin dan Vulcan, dinding raksasa muncul di belakang dan samping 
mereka. 

Mereka adalah daratan yang tinggi dan tebal. Mereka bahkan lebih besar dari dinding yang 
muncul sebelumnya untuk menghentikan Vulcan melarikan diri. 

Sekarang, menyaksikan pedang raksasa Hellmout jatuh ke celah, Vulcan mengaktifkan 
Superheated Inferno. 

Dia mencoba melarikan diri dari ini dengan mengubah roh api untuk teleportasi dan 
menggunakan Land-Fold berulang kali. 

'Memblokirnya dengan ukuran frontal penuh pasti tidak mungkin!' 

Vulcan dengan cepat melemparkan wujud roh dan dengan cepat melirik ke arah Yur Dong-
bin. 

Jika dia menyerang lebih dulu daripada peduli tentang memberi hormat, dia bisa 
menangani ini dengan lebih mudah. 

Vulcan bahkan merasa sedikit kesal terhadap Yur Dong-bin. 

Namun, pada akhirnya, Vulcan tidak perlu menghindari serangan Hellmout. 

Phuuushuuuuk 

PhuPhuPhuPhuPhuPhuPhuk 

"... Khuuurrrrrk!" 

Kuuuurk! 

Khuuuuuuuuurrrrrrrrrk! " 



"... Apa ini." 

Vulcan saat ini dalam bentuk roh api. 

Vulcan tercengang. Bahkan tidak bisa berteleportasi, dia hanya bergumam. 

Dia tidak bisa menahannya. 

Di depan matanya, ada delapan bilah yang menembus para penyihir. 

Bilahnya memancarkan cahaya biru yang intens. Cahaya itu sangat menyilaukan. Tidak ada 
orang yang tidak akan terkejut setelah melihat bilahnya, setidaknya di Babak 2. 

Khususnya, bilahnya telah menembus Hellmout, yang saat ini dalam mode Penjaga Dewa 
yang dengan bangga menunjukkan integritas persenjataannya yang luar biasa. Bilahnya 
luar biasa. Tidak salah jika menyebut mereka pilar cahaya. 

'... Sepertinya Blue Wind tidak mengada-ada.' 

Vulcan harus membayar harga yang jauh melebihi bahkan dari nafas kualitas tertinggi dari 
Naga Biru, tapi Naga Biru berkata Vulcan akan bisa menyaksikan pemandangan luar biasa 
yang tak tertandingi. 

Vulcan akhirnya mengalaminya sendiri. 

Dia merasakan hawa dingin di seluruh tubuhnya. 

Langkah Yur Dong-bin sama sekali tidak mencolok. Itu terlihat sangat sederhana. Namun, 
itu sangat mematikan dan tersembunyi. 

Vulcan berpikir menghindari ini tidak mungkin. 

-- Baiklah kalau begitu. 

Wheeeeec 

Kwaaaaaaang! 

Yur Dong-bin berada di udara, sekitar 10 meter di atas tanah. Dia memblokir pedang 
Hellmout. 

Dia membersihkan tangan kirinya dengan gerakan besar dan melemparkan pedang raksasa 
itu ke kejauhan. Yur Dong-bin berkata pada Vulcan, 

-- Aku akan pergi sekarang. Bajingan di sana itu belum mati, jadi kau tangani saja 
sesukamu. 

"Ah iya!" 



-- Sapa Blue Wind untukku. 

Shoooooc 

Dengan kata-kata terakhir, Yur Dong-bin sang Dewa Pedang terhisap ke dalam mulut Kina 
Kina dan menghilang. 

Tidak seperti pintu masuk yang mencolok dan dramatis yang dia buat, jalan keluarnya 
sederhana. 

Namun, rasanya eksistensi besarnya masih tersisa. 

'... Dia memiliki sesuatu yang tidak bisa diatasi dengan peningkatan statistik sederhana.' 

Dengan seluruh tubuhnya, Vulcan merasakan kekuatan agung level 999. Dia dikejutkan 
oleh kekuatan yang menakutkan. Di sisi lain, Vulcan juga mengira hal terbaik yang telah dia 
lakukan sejak dia datang ke Babak 2 adalah berdagang dengan Naga Biru. 

'Sekarang setelah kupikir-pikir, apakah ini berarti Naga Biru atau Tuan Filder memiliki 
kekuatan semacam ini? Saya lebih baik tidak mendapatkan sisi buruk mereka. ' 

Tentu saja, itu bukanlah hal terpenting saat ini. 

Vulcan mencari puing-puing Penjaga Tuhan dan menemukan Hellmout. 

Tubuhnya hampir robek setengah di sekitar pinggang. Sambil meremas wajahnya 
kesakitan, Hellmout bergumam, 

"Bagaimana mungkin... Kekuatan seperti itu..." 

Puuurrrrrk 

"Diam. Saya tidak punya waktu. " 

Untuk meluangkan waktu untuk dengan rajin menjelaskan tentang kemampuan secara 
detail, situasinya tidak terlihat baik. Sebagai pemeriksaan terakhir, Vulcan mengeluarkan 
gulungan kembali dan merobeknya. 

[Pengembalian gagal.] 

[Energi sihir tidak stabil. Teleportasi jarak jauh tidak dimungkinkan.] 

'Seperti yang saya duga, itu masih tidak berfungsi. Mereka pasti telah melakukan sesuatu. ' 

Vulcan merasa ngeri. 



'Tentu saja, tidak mungkin mereka ikut campur dengan sihir gulungan kembali di semua 
Babak 2, yang merupakan tempat yang sangat luas. Paling-paling, mereka mungkin 
melakukannya ke Lava Field dan jalur terdekat. ' 

Namun, bahkan melangkah sejauh itu akan sangat berbahaya bagi Vulcan. 

Melawan para pejuang atau lima penyihir yang dia temui di awal tidaklah buruk. 

Namun, ada kekuatan yang lebih besar... 

Vulcan membuka inventaris dan memeriksa Kelereng Vitalitas yang tersisa. 

Setelah itu, dengan wajah agak marah, dia menggigit bibir bawahnya. 

'... Kudengar itu akan memakan banyak biaya, tapi untuk berpikir itu akan sebanyak ini ...' 

Hanya ada setengah dari Kelereng Vitalitas yang tersisa. 

Tentu saja, kekuatan yang ditunjukkan sebanding dengan harganya. Namun, dia masih 
menganggapnya terlalu berlebihan. 

Pada tingkat ini, jelas bahwa pemanggilan Yur Dong-bin akan berakhir sebelum dia bisa 
mengalahkan semua anggota Bae Su Jin. 

Vulcan menderita karena ini. 

Waktu berharga yang tidak dia miliki terus berdetak. Namun, Vulcan juga 
mengkhawatirkan hasil yang buruk jika dia mencoba melarikan diri dari daerah itu. 

'Haruskah saya mencoba kembali ke Gua Setan Lava?' 

Vulcan menggelengkan kepalanya. 

Mungkin dia bisa jika dia memiliki banyak makanan tersisa. Namun, saat ini, kembali ke 
dalam gua tidak berbeda dengan hari-hari hidup bernomor. 

'Jika saya tahu ini akan terjadi, saya seharusnya membeli makanan seharga 50 atau 100 
tahun!' 

Penyesalan datang seperti gelombang pasang. 

Tentu saja, seperti kebanyakan penyesalan, itu sama sekali tidak berguna dalam membantu 
Vulcan mengatasi bahaya yang dia hadapi saat ini. 

'Tidak. Bagaimana saya tahu bahwa segala sesuatunya akan menjadi seperti ini. ' 

Vulcan merasa ngeri. 



Dia menderita karena itu lagi dan memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri. Pada 
akhirnya, dia menyadari hanya ada satu cara. Dia dengan hati-hati memfokuskan 
pikirannya. 

'Kebetulan ... Setidaknya ini akan berhasil, kan? Lagipula, itu adalah skill rate legendaris. ' 

Dari atas kepala Vulcan, energi emas mengalir keluar. 

Seolah-olah cat mengalir. Energi itu perlahan membasahi tubuh Vulcan. Energi misterius 
itu benar-benar mengelilingi tubuh Vulcan setelah semenit dan membuat keberadaannya 
pingsan. 

Setelah menyadari bahwa skill itu berkembang sejauh ini, Vulcan, sekarang dengan pasti, 
tersenyum. 

'Baik. Ini bekerja. Apakah karena ini bukan sihir? ' 

Vulcan tidak tahu mengapa itu berhasil. Dia tidak ingin tahu sejak awal. 

Dia hanya bersyukur bisa lolos dari bahaya tanpa terluka, bahkan tidak sehelai rambut pun. 

Menjelang akhir, Vulcan memikirkan Bae Su Jin dan menggertakkan giginya. 

'Tunggu saja. Sampai ketemu lagi. ' 

Puk 

Itu seperti suara sekring yang terputus. Vulcan benar-benar menghilang. 

Dengan Teknik Teleportasi Lintas Dimensi selesai, hanya ada puing-puing Penjaga Dewa 
yang rusak yang mengambil ruang berantakan. 

Rex Ruburo, Komandan Bae Su Jin, dan bawahannya tiba kemudian dan menggeledah Lava 
Field secara menyeluruh. Namun, semua yang mereka temukan adalah hasil dari 
pertempuran tersebut. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Seperti itu, mereka membuang-buang waktu 
untuk waktu yang lama. Mereka tidak punya pilihan selain kembali sambil menghibur 
kepahitan mereka. Mereka juga sangat prihatin tentang kekuatan Vulcan, yang jauh 
melampaui perkiraan mereka. 

'Haruskah kita terus mengejar bajingan ini, atau ... Mungkinkah bajingan ini ada di luar 
kita?' 

Bae Su Jin sangat bersemangat dan mengejar Vulcan hanya karena mereka mengira dia 
adalah mangsa yang mudah, bajingan yang baru saja kehilangan stiker pemula dan tidak 
mendapat dukungan dari siapa pun. 



Namun, sekarang setelah Bae Su Jin mengonfirmasi akibat dari Hellmout dan para penyihir 
yang semuanya dibantai dalam satu pertempuran oleh Vulcan, mereka mau tidak mau 
harus mempertimbangkan kembali. 

'Uuu ... Mungkin kita mengadu domba orang yang salah ...' 

Rex Ruburo dengan cemas menghabiskan waktu dengan khawatir ketika sarang lebah yang 
dia buat akan kembali menghantuinya. 

Sementara itu, Vulcan yang berada di Bumi sama sekali tidak mengetahui hal ini. 

Dia hanya menghabiskan waktu setiap hari. Vulcan hanya menantikan hari dimana dia bisa 
kembali ke Babak 2 dan membayar mereka kembali dengan balas dendam. 



Chapter 88 
Max Level Newbie Bab 88 Itu saat sore yang santai. 

Vulcan sedang tidur sampai tubuhnya terulur karena tidur terlalu lama. Dia tiba-tiba 
bangkit dan menguap. 

"Huuuuuuaaaaaaaaammmmmm." 

Itu adalah suara malas yang tidak akan pernah keluar dari Vulcan jika ini adalah Asgard. 

Itu adalah salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana gaya hidup yang malas dan 
tidak dijaga yang dipimpin Vulcan di sini saat ini. 

Namun, hal itu tidak menyebabkan masalah bagi Vulcan. 

Di tempat ini, di Bumi, tidak ada Bae Su Jin yang mengejar Vulcan dengan mata merah 
dengan keinginan untuk membedahnya, dan juga tidak ada Chimera. Tidak ada monster 
yang menyerang tanpa provokasi. 

Benar-benar kedamaian yang sempurna. 

Bagi Vulcan, yang memiliki kehidupan yang ternoda dalam pertempuran tanpa akhir, dapat 
dikatakan bahwa ini adalah liburan yang datang setelah beberapa dekade, meskipun dia 
tidak hanya duduk-duduk sambil bermain dan makan. 

"Pak. Vulcan, kami akan berhutang budi lagi hari ini. " 

"Um... Baiklah." 

Sudah 35 tahun sejak Vulcan meninggalkan Bumi dan pergi ke Asgard's Act 2. 

Tujuh tahun yang panjang telah berlalu di Bumi juga. Namun, itu terlalu singkat untuk 
membangun kembali dunia yang dihancurkan oleh Kekuatan Iblis. 

Khususnya, di Korea Selatan, karena di sinilah Pasukan Iblis pertama kali tiba, kehancuran 
yang paling parah terjadi di sini. Dengan hilangnya sebagian besar sistem produksi, rakyat 
Korea Selatan mau tidak mau harus berjuang untuk membangun kembali negaranya. 

Kabupaten Jun-ra adalah daerah yang kebetulan mengalami kerusakan yang relatif lebih 
kecil, sehingga upaya pembangunan kembali dilanjutkan dengan kabupaten sebagai 
pusatnya. Namun, mau bagaimana lagi, kecepatannya berjalan dengan kecepatan siput. 

Karena frustrasi, Vulcan mulai membantu dengan membersihkan puing-puing bangunan 
yang rusak. Tak lama kemudian, dia mulai membantu upaya pembangunan kembali secara 
teratur. 



'Sejujurnya ... Semua ini tidak ada artinya, tapi ...' 

Pada akhirnya, setelah Vulcan menyelesaikan Babak 2, semua ini akan diselesaikan sendiri. 

Dapat dikatakan bahwa semua ini sama sekali tidak ada gunanya. Namun, Vulcan tidak 
begitu kejam sehingga dia hanya akan melihat orang-orang bekerja keras untuk 
membangun kembali negara itu. 

Dududududududuk. 

"Oh, kamu yang terbaik, Juruselamat!" 

"Kamu menyingkirkan begitu banyak puing sekaligus...!" 

"Tolong jangan panggil saya Juruselamat. Benar-benar canggung bagiku untuk 
mendengarnya. " 

Kwang! 

Saat dia mengatakan itu, Vulcan bergerak dan mengumpulkan puing-puing di area yang 
tidak berguna untuk apapun. Dia memiliki ekspresi tidak nyaman di wajahnya. Namun, dia 
merasa senang mendengarnya. 

Sudah lama sekali dia tidak mendengar bahasa Korea. 

Juga, sudah lama sekali sejak dia mendengar pengakuan dan pujian dari orang-orang di 
dunia asalnya. 

Meskipun orang-orang di sini mengira Vulcan pasti alien dari dunia lain, itu tidak masalah 
bagi Vulcan. 

Bagi Vulcan, pahlawan yang telah berperang sendirian tanpa ada yang mendukungnya 
selama beberapa dekade, pujian kecil dan pujian seperti ini jauh lebih berguna baginya 
daripada item yang dijatuhkan dari membunuh monster. 

'Seperti yang saya pikirkan ... Orang perlu hidup dengan orang lain. Saya pikir saya terbiasa 
hidup sendiri, tetapi rasa keamanan emosional sangat berbeda. ' 

Fakta bahwa orang-orang mendapatkan harapan dan mampu tersenyum dari tindakannya 
... 

Mereka memberi Vulcan rasa kepuasan yang berbeda dari menuju ketinggian yang lebih 
tinggi dari mengiris monster dan naik level. 

Tentu saja, dia tidak menghabiskan waktu seharian untuk membantu upaya pembangunan 
kembali. 



Dia membantu selama satu atau dua jam hanya untuk kepuasan. Dia menghabiskan 
sebagian besar waktunya untuk pelatihan. 

Sayangnya, pelatihan tersebut tidak terlalu efisien. 

Tidak ada orang yang kuat di sini yang bisa menjadi rekan tandingnya. Di sini juga tidak 
ada tempat berburu yang bagus. 

Juga, dia tidak bisa hanya menggunakan mantra sihir tingkat tinggi seperti Pedang Dewa 
Petir, Inti Penghancur, atau Tinju Ifrit sesuka hati. 

'Dua atau tiga Bola Api Tak Terbatas akan cukup untuk melenyapkan area yang seluas 
lapangan sepak bola sekolah dasar ... Jika aku menggunakan mantra sihir semacam itu ...' 

Vulcan takut hal itu akan menguapkan suatu negara atau benua. 

Pada akhirnya, yang bisa dia lakukan hanyalah bermeditasi seperti Dokgo Hoo dan 
mempelajari atau mempraktikkan teknik seperti Land-Fold yang tidak merusak Bumi. 

Namun, Vulcan juga tidak menyukai ini. 

Pertama-tama, Vulcan adalah tipe yang bekerja paling baik ketika dia menghadapi lawan 
untuk bertarung. 

Tanpa rasa urgensi, bermeditasi atau berlatih Land-Fold selama seratus hari tidak 
menghasilkan perbaikan apa pun, bahkan tidak dengan ukuran kotoran tikus. 

'Juga ... Saya yakin sekarang. Saya tidak memiliki bakat untuk teknik seperti Land-Fold. ' 

Meskipun Vulcan merasakan ini sejak dia berada di Gua Setan Lava, dia pikir dia tidak 
memiliki bakat untuk teknik seperti itu. 

Karena Land-Fold adalah teknik rahasia yang luar biasa dari Naga Biru, teknik ini 
membawa efek sinergi ke dalam pertempuran. Namun, tingkat keserbagunaan Land-Fold 
sepenuhnya seharusnya jauh lebih besar. 

Jika tubuh Vulcan bekerja dengan baik seperti yang dia inginkan dengan teknik itu, 
kekuatan tempurnya bisa menjadi dua kali lipat dari sebelumnya, namun ... 

Tidak peduli seberapa keras dia berlatih, Vulcan tidak bisa menggunakan Land-Fold 
semaunya seperti yang dia bisa dengan mantra sihir lainnya. 

'Bahkan jika aku bisa menggunakan Land-Fold dua kali berturut-turut, itu akan sangat 
membantu, tapi ... Ugh ... Apa gunanya menderita karena ini tidak berfungsi. Mari kita 
istirahat dan anggap ini sebagai liburan. ' 



Sudah enam bulan sejak Vulcan tiba di Bumi. Pada akhirnya, Vulcan melipat pikirannya 
pada pelatihan atau yang lainnya dan telah beristirahat dengan linglung. 

"Ha ha. Juruselamat... Tidak, Tuan Vulcan. Apakah kamu akan berbaring sepanjang hari 
lagi? " 

"Ah... Kurasa aku harus mengisi kembali tenaga yang dihabiskan untuk membantu 
pekerjaan pembangunan kembali, jadi..." 

"Begitu... Kamu telah membersihkan begitu banyak puing. Saya kira tidak dapat membantu 
bahwa banyak energi yang dihabiskan. " 

'Saya menyesal. Sebenarnya, itu tidak terlalu sulit. ' 

Itu hanya merepotkan untuk dilakukan. 

Namun, Vulcan tidak bisa membiarkan pikirannya diketahui, jadi dia membuat alasan 
sembarangan dan mengirim pemimpin Korea Selatan. 

Seperti itu, dia kembali ke pemikiran yang telah dia lakukan selama enam bulan terakhir. 

'Bae Su Jin...' 

Vulcan sedikit meringiskan wajahnya. 

Berpikir tentang itu, Vulcan telah melarikan diri ke Bumi karena mereka. 

Dia melakukan serangan serius terhadap Bae Su Jin dengan memanggil Yur Dong-bin, tapi 
itu tidak berarti pertengkaran antara Vulcan dan Bae Su Jin sudah berakhir. 

Waktu pendinginan untuk Teknik Teleportasi Lintas Dimensi adalah satu tahun. Lima 
tahun sudah berlalu di Asgard saat Vulcan kembali. Dia tidak punya pilihan selain terus 
bertarung melawan Bae Su Jin sampai dia menyelesaikan Babak 2. 

Ini berarti Vulcan membutuhkan kekuatan yang bisa membuat Bae Su Jin kewalahan. 
Namun, apalagi kewalahan, Vulcan akan beruntung jika dia mampu menghindari menjadi 
mangsa mereka. 

Dia memikirkan tentang Hellmout yang dia temui enam bulan lalu dan meremas wajahnya. 

'Aku ada di level 820. Bajingan itu ada di level 829, tapi ... Aku belum berpikir aku akan 
didorong mundur ...' 

Vulcan sadar bahwa dia sendiri bukanlah seorang prajurit level 820 biasa. 



Vulcan memiliki kekuatan Demi-dewa tingkat Pahlawan. Dia bahkan memiliki Nafas Naga 
Biru versi kualitas tinggi. Selain itu, ia yakin bahwa set peralatan yang dimilikinya lebih 
unggul dari yang paling banyak dimiliki di Babak 2. 

Terlepas dari semua itu, Vulcan tidak bisa mengalahkan Hellmout. 

Meskipun hanya untuk sesaat, Vulcan diliputi oleh kekuatan yang dihasilkan dari metode 
jahat dan aneh yang hanya dimiliki Bae Su Jin. 

Tentu saja, itu mungkin tidak seperti jumlah penyihir tingkat tinggi yang tidak terbatas 
yang tampaknya merupakan pengorbanan. Namun, itu terasa seperti kepercayaan diri yang 
meluap yang dimiliki Vulcan sejak dia menjadi Dewa-Demi telah sedikit berkurang. 

Sangat jelas bahwa bos lain di Bae Su Jin, termasuk Komandan mereka, mampu 
mengeluarkan kekuatan melebihi level mereka. 

'Tentu saja ... Kalian bukan satu-satunya yang bisa, tapi ...' 

Jika Bae Su Jin menggunakan kekuatan seperti itu, Vulcan juga punya cara. 

Di atas segalanya, Teknik Teleportasi Lintas Dimensi dipastikan mampu menembus 
gangguan yang disebarkan oleh Bae Su Jin terhadap gulungan kembali. Dengan itu, Vulcan 
dapat mengatakan bahwa keamanannya sekitar setengah terjamin. 

Vulcan menggunakan tangannya sebagai bantal dan berbaring dalam posisi yang nyaman. 
Dia melihat ke langit. 

Dia mengesampingkan topik yang memicu sakit kepala sejenak. Ini adalah masa damai 
yang datang setelah waktu yang sangat lama, jadi sebaliknya, Vulcan memutuskan untuk 
mencoba menikmati momen tersebut. 

Meskipun ini bukan tujuannya, ini adalah istirahat nyata yang datang setelah beberapa 
dekade mengalami kesulitan. 

Tidak perlu bagi Vulcan untuk tetap waspada sepanjang hari dan menderita sambil 
menderita karena banyak hal. 

Vulcan perlahan menutup matanya dan mencoba untuk tidur siang. 

Bahkan jika dibandingkan dengan penginapan di Espo City, area non-pertempuran, terasa 
jauh lebih damai dan santai di sini. 

  * 

Seperti itu, Vulcan menikmati hidup damai selama lima bulan. 



Vulcan perlahan mempersiapkan pikirannya untuk kembali ke Babak 2. Namun, sesuatu 
yang aneh terdeteksi dalam indera Vulcan. 

Vulcan berada di Bumi selama sebelas bulan terakhir. Itu adalah sensasi yang tidak 
menyenangkan yang tidak pernah dia rasakan selama sebelas bulan terakhir, tidak sekali 
pun. 

Vulcan menggumamkan kata-kata tanpa sadar. 

"... Apa ini?" 

Vulcan segera bangun. 

Dia memejamkan mata dan fokus untuk merasakan energi yang mengganggu indranya. 

Itu tersembunyi, tetapi dia bisa merasakan energi iblis. 

Itu adalah jenis yang hanya bisa dia rasakan dari sesuatu seperti iblis dari Gua Setan Lava. 
Itu tidak menyenangkan dan mengerikan. Sensasinya membuat Vulcan merinding di 
sekujur tubuhnya. 

Vulcan dengan cepat keluar dari gedung. 

"Uh? Tuan Vulcan. Tiba-tiba mau kemana... " 

"Saya tidak punya waktu. Aku akan pergi sebentar. " 

Pazuzuzuzuzuk 

Kwakwang! 

Vulcan mengaktifkan Kekuatan Dewa Petir. Dengan langkah yang kuat, Vulcan bergegas ke 
Seoul dengan kecepatan maksimal. 

Sepertinya Vulcan tidak puas dengan kecepatannya. Dia bahkan berubah menjadi Formulir 
Roh Petir dan sampai ke tujuan secepat yang dia bisa. 

Vulcan tiba di Seoul dalam sekejap. 

Vulcan melepaskan bentuk roh. Dia kemudian melihat sekeliling area dan mengkonfirmasi 
tidak ada yang berubah secara khusus. Vulcan menghela nafas lega. 

'Huuu. Sepertinya belum ada hal besar yang terjadi. ' 

Namun, Vulcan yakin dengan situasi yang akan segera meledak. 

Dia dengan cepat sampai ke pusat kota Seoul. Dia mencoba mendekati portal yang 
menghubungkan dunia iblis ke dunia manusia. 



Namun, ada orang yang menghentikannya. 

"Ini adalah area terlarang. Warga negara tidak diperbolehkan berada di dekat tempat ini. " 

"... Ah." 

Vulcan bergumam dengan hampa. 

Dia memandang tentara Amerika yang menghalangi jalannya. Vulcan mengalihkan 
pandangannya dan melihat penampilannya sendiri. 

Dia memakai jeans, sepatu lari dan kaos biasa. 

"Aku bisa mengerti kenapa dia tidak mengenalku." 

Vulcan membuka inventaris dan mengeluarkan set peralatan. Dia menggunakan SISTEM 
dan melengkapi semuanya sekaligus. 

Shuuuuuk 

"Huk!" 

Adegan yang dibuat Vulcan barusan itu seperti klip dari cuplikan film transformasi 
superhero. Kedua tentara itu panik. 

"Itu adalah Anda, Juruselamat. The... karena pakaianmu... " 

"Ya, benar. Dimana Komandanmu? " 

Suara terjemahan otomatis datang melalui SISTEM. 

Vulcan mendengar penjelasan mereka sejenak. Dia bergerak cepat dan sampai ke depan 
komandan unit yang dikirim. 

"Huk! Ah, Juruselamat. Ini hari yang menyenangkan, bukan? " 

Vulcan muncul tiba-tiba seperti hantu. Tom Logger, yang bertanggung jawab mengelola 
portal, menyambut Vulcan. 

Sejak Vulcan membantu perlawanan umat manusia dan menghancurkan Kekuatan Iblis 
tujuh tahun yang lalu, Tom telah menjadi penggemar berat Vulcan, pejuang pemberani dari 
dunia lain. 

Jadi, ketika Vulcan sesekali datang seperti ini tiba-tiba dan membunuh sisa-sisa Kekuatan 
Iblis, Tom mencoba yang terbaik untuk membuat segalanya menjadi semudah mungkin 
bagi Vulcan. 



"Hei, beritahu seluruh kiriman ini. Sebentar lagi, sepertinya sisa makanan yang menjijikkan 
akan keluar. " 

Tom Logger memerintahkan tambahan dan melihat ke arah Vulcan dengan wajah 
tersenyum. 

Kapanpun Vulcan datang seperti ini, setan kecil melompat keluar dari portal, jadi dia 
membuat persiapan sebelum itu terjadi. 

Bersyukur, kata Tom kepada Vulcan, 

"Ha ha. Saya tidak dapat memberi tahu Anda dengan kata-kata betapa kami percaya diri 
karena Anda selalu merasakan masalah sebelum terjadi dan datang untuk memperingatkan 
kami. " 

Itu bukanlah formalitas yang tidak berarti. Dia tulus. 

Jika seperti hari lainnya, Vulcan akan merespon dengan sopan. Namun, situasinya sedikit 
berbeda. 

Dengan ekspresi kaku di wajahnya, Vulcan berkata kepada Tom Logger, 

"Segera..." 

"Maaf?" 

"Segera, suruh semua kekuatanmu mundur. Bawa mereka sejauh mungkin dari sini. " 

"... Apa yang Anda maksud dengan..." 

Tom Logger tidak begitu mengerti apa yang dikatakan Vulcan. Dia mengaburkan akhir 
kalimatnya dan menatap wajah Vulcan. 

Sudah hampir satu tahun sejak Vulcan datang ke Bumi lagi. Selama waktu itu, Vulcan 
pernah memberi tahu Tom satu atau dua kali bahwa masalah yang akan datang bisa jadi 
sedikit berbahaya. 

Ketika dia mengatakan hal seperti itu, benar-benar ada lebih banyak monster dari biasanya 
yang keluar dari portal. Jika Vulcan tidak ada di sana, mereka bisa saja menjadi korban. 

Namun, Vulcan tidak pernah sekalipun mengatakan 'mundur' dengan nada seserius itu 
sebelumnya. 

Fakta itu membuat panik Tom, sehingga membuat Vulcan mengulanginya untuk kedua 
kalinya. 



"Saya tidak akan mengatakannya lagi. Kami tidak punya waktu. Cepat dan buatlah 
kekuatanmu mundur sebanyak yang kamu bisa. " 

"... Ya saya mengerti." 

Aku akan membantu juga. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Tom Logger punya banyak pertanyaan. Namun, 
dia melihat betapa seriusnya penampilan Vulcan. Tom tidak bisa hanya duduk-duduk dan 
mengajukan pertanyaan saat ini. 

Dibantu oleh sihir Vulcan, dia dengan cepat memerintahkan pasukan dan menyelesaikan 
persiapan untuk mundur. Dia juga dengan cepat memiliki unit mekanis seperti tank dan 
kendaraan lapis baja untuk mundur juga. 

Namun, terlepas dari tanggapan cepat Vulcan dan Tom Logger, masalah datang dengan 
tempo yang lebih cepat. 

Sebelum semua kekuatan manusia bisa meninggalkan tempat itu, tanah di sekitar portal 
bergetar hebat. Suara jahat yang tidak pernah dialami siapa pun di Bumi selama tujuh 
tahun terakhir datang mengganggu telinga orang-orang. 

"Khuhahahahaha! Aku yang tak tertandingi Nukuham telah tiba. Manusia, bersiaplah untuk 
melayaniku! " 

Vulcan menelan ludah dan memfokuskan pandangannya ke portal. 

'Di Bumi ini setidaknya, saya pikir saya akan menghabiskan hari-hari saya dengan damai, 
namun...' 

Vulcan berpikir bahwa sepertinya dia tidak ditakdirkan untuk hidup nyaman. 



Chapter 89 
Level Maks Newbie Bab 89 Vulcan dengan cepat menyiapkan berbagai mantra sihir 
termasuk Destructive Core. Dengan mata penuh penyesalan, dia memandang Tom Logger 
dan tentara lainnya. Vulcan membayangkan bahwa dia setidaknya harus memiliki banyak 
mantra yang dilemparkan dan siap jika mengeluarkan semua prajurit tidak 
memungkinkan. 

'Jika mereka terlibat dalam pertempuran ... maka mereka akan tetap mati.' 

Namun, penyesalan adalah, tidak peduli seberapa cepatnya, masih terlambat. Vulcan 
melupakan penyesalannya. Dengan mengangkat Kekuatan Dewa Petir sebagai persiapan 
terakhirnya, Vulcan pindah ke depan portal. Ada iblis raksasa yang perlahan menunjukkan 
dirinya melalui portal. Setan itu tersenyum seolah-olah dia senang. Dia melihat sekeliling 
saat dia tersenyum. 

"Kuhuhuhu. Anda serangga. Kamu berani mencoba menyerangku? " 

Para prajurit, yang mencoba lari, gemetar ketakutan dan putus asa. Mereka tidak berani 
memikirkan untuk lari sekarang. Mereka jatuh begitu saja di tempat mereka berdiri. 
Karena sangat ketakutan, beberapa bahkan sampai muntah atau kencing di celana. 

"..." 

Namun, raut wajah Vulcan sedikit berbeda dari yang lain. Dia tampak sangat kecewa 
tentang sesuatu. Dengan ekspresi tidak percaya, Vulcan menggunakan SISTEM untuk 
memindai kemampuan iblis. 

[Pangeran Bramhal, Kapten Pelopor Pasukan Setan] [477Lv] 

'Aku tidak takut apa-apa.' 

Vulcan menghela nafas lega. Setelah melihat Vulcan mendesah, Bramhal menjadi marah. 
Dia memelototi Vulcan dan menunjuk ke Vulcan dengan jari besarnya. 

"Kamu bodoh! Aku terkenal bahkan di dunia iblis. Kamu berani menghela nafas saat aku 
berdiri di depanmuuuuuurrrrrrrrrrrk! " 

[Poin pengalaman Anda naik sedikit.] 

Pasususususu. 

Sama seperti Nukuham, yang bertarung melawan Vulcan terakhir kali, Bramhal diserang 
oleh Tinju Ifrit dan kehilangan nyawanya. Seluruh tubuh Bramhal menjadi debu dan 
terbawa angin. Melihat ini, Vulcan dengan tenang bergumam, 



"Aku tidak menunggu kedatanganmu, bajingan." 

Uuuuuuuuung. 

Segera setelah Vulcan selesai mengatakan itu, portal itu bergetar sekali lagi. 

"Kickic. Saatnya mencicipi darah manusia! " "Mari kita bayar mereka kembali untuk apa 
yang terjadi tujuh tahun lalu!" "Membunuh mereka semua!" 

Ada gerombolan iblis tak berujung mengalir keluar dari portal. Vulcan menggunakan 
mantra yang dia siapkan satu per satu. Setiap mantra yang dia persiapkan adalah untuk 
lawan yang setara dengan kekuatan Vulcan, jadi kekuatannya benar-benar menakjubkan. 
Hanya dengan satu mantra, beberapa ratus iblis mati, dan barang mulai menumpuk seperti 
gunung. Vulcan mulai kehilangan rasa urgensi dan kewaspadaan yang dimilikinya 
sebelumnya. Dia bahkan menguap sekarang. Mengontrol sihir agar tidak menghancurkan 
tanah lebih sulit daripada membunuh iblis. Setelah menggunakan semua mantra yang dia 
persiapkan, Vulcan meletakkan Firefield di sekitar portal. Setelah itu, lagi-lagi, gerombolan 
kekuatan iblis yang tak ada habisnya datang melalui portal. Saat mereka tiba, tanpa 
mengetahui bagaimana atau mengapa, kekuatan iblis menjadi abu dan menghilang. 

"Kiiiiaaaaaaaak!" "Kuuuaaaaaaak!" 

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

... 

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

Rasanya seperti menyaksikan hewan herbivora yang tak terhitung jumlahnya merangkak 
dengan sukarela ke dalam mulut harimau. Setan, seolah-olah mereka tidak menghargai 
nyawa mereka, terus menerus dipanggil melalui portal dan mati. Setelah menyaksikan ini, 
para solder mulai terlihat bersemangat mengalir di wajah mereka. Awalnya, mereka 
dengan rajin mundur seperti yang diperintahkan oleh Tom Logger. Namun, ketika Count 
Bramhal masuk, mereka ketakutan karena ketakutan. Setelah itu, mereka sibuk menonton 
prestasi luar biasa Vulcan sehingga mereka kehilangan waktu untuk melarikan diri. Karena 
tidak percaya, para prajurit itu bergumam. 

"Itu... yang sebesar itu tidak mati dengan mudah bahkan setelah terkena tembakan meriam 
tank, namun..." "Aku tahu... Juga, melawan begitu banyak dari mereka, dia menangani 
semuanya sendiri... Seperti yang kuduga, dia adalah Juruselamat... Dia luar biasa. " "Kami 
mendukungmu! Vulcan! Anda adalah pahlawan dunia kami! " 

Sebelum ada yang menyadarinya, rasa teror menghilang seolah-olah entah bagaimana 
terhapus. Sekarang, tentara Amerika pada dasarnya menjadi penonton pertunjukan 
spektakuler. Mereka bersorak untuk Vulcan. Meskipun alasannya sedikit berbeda untuk 



Vulcan, namun, iblis yang mati terus menerus seperti ini cukup menyenangkan untuk 
ditonton oleh Vulcan. Rasanya stres yang hanya menumpuk di dalam dirinya sampai 
sekarang teratasi dalam sekejap. Rasanya seperti seorang pemain video tingkat maksimal 
datang ke tempat berburu newbie dan menyebabkan keributan. Selain itu, tidak ada 
pemula yang bersumpah pada Vulcan untuk melakukannya. Hanya ada orang yang 
mengawasinya. Mereka adalah penggemarnya dan regu pendukungnya. Mereka 
menuangkan lebih banyak sorakan dalam kegembiraan saat dia mendominasi lapangan. 
Vulcan bahkan melupakan sensasi tidak menyenangkan yang dia rasakan sebelumnya. Dia 
hanya fokus pada pembantaian kekuatan iblis. 

'Meskipun aku hanya pelarian dari Babak 2 saat ini ... Di Bumi, aku adalah leveler 
maksimal!' 

Whuwaaarururururururuk Kiiiiaaaaaaaak Kyawaaaaaaaak 

Seperti itu, sekitar satu jam berlalu. Semua iblis yang dipanggil ke Bumi melalui portal 
menjadi debu dan tersebar ke udara kosong. Tidak ada lagi iblis yang keluar dari portal 
sekarang. Hanya ada tumpukan barang senilai gunung. Vulcan membuka inventaris dan 
mengambil semua item gorengan kecil. Melihat ini, para prajurit bersorak untuk 
kemenangan. Bahkan Tom Logger, dengan tampilan lega setelah berpikir bahwa situasinya 
sudah selesai, berkata kepada Vulcan, 

"Ini pasti invasi berskala lebih besar dari biasanya... Tuan Vulcan, jika Anda tidak ada di 
sini, kami akan berada dalam masalah besar. Atas nama Amerika, bukan, dunia, terima 
kasih. " 

Dengan disiplin, Tom Logger memberi hormat. Namun, tampilan Vulcan tidak mereda. Dia 
tidak menanggapi kata-kata Tom Logger. Sebaliknya, Vulcan terus memelototi portal. 
Energi jahat masih bisa dirasakan. Energinya lebih besar dari gabungan energi semua iblis 
yang keluar sejauh ini, dan Vulcan bisa merasakan bahwa ia perlahan mendekati Bumi. 

'Aku tidak akan tahu pasti sampai itu keluar, tapi ... Ugh ... Aku sangat berharap itu bukan 
Raja Iblis.' 

Vulcan sangat mengharapkan ini. Jika bajingan yang mendekati portal sekarang adalah 
seseorang yang menyaingi kekuatan Raja Iblis, mustahil bagi Vulcan untuk bertarung 
hanya dengan kekuatannya sendiri. Itu berarti Vulcan akan melarikan diri selama satu 
bulan sampai waktu pendinginan untuk Teleportasi Lintas Dimensi akhirnya terisi. Vulcan 
benar-benar ingin menghindari hal-hal yang mengarah ke itu. 

'Kuharap itu seseorang yang bisa aku tangani sendiri ...' 

Dengan tatapan cemas, dia memelototi portal. Beberapa detik berlalu. Seolah-olah orang 
lain menyadari betapa cemasnya penampilan Vulcan, prajurit lain, termasuk Tom Logger, 
juga menatap ke arah portal dengan cemas. Eksistensi, yang dihujani dengan tatapan 
semua orang, masuk. Seorang iblis menggunakan kedua tangannya dan menyapu portal 



seolah-olah dia sedang merobohkan portal saat dia keluar dari pintu. Dia memiliki tubuh 
yang mengeras yang terlihat seperti pisau tidak akan menembus jika dia ditusuk. Dia 
memiliki dua tanduk yang besar. Juga, dia memiliki sepasang sayap. Menyaksikan makhluk 
yang masuk, Vulcan tanpa sadar berteriak, 

"Uh!" 

Vulcan tampak senang melihat iblis ini. Rasanya seperti menyapa seorang teman yang tidak 
pernah dilihat Vulcan selama sepuluh tahun. Setan itu tampak persis seperti Balgeram. 
Melihat iblis itu, Vulcan secara tidak sadar menggunakan pemindaian. 

[Duke Balgerom, Komandan Tertinggi Pasukan Iblis] [827Lv] 

'Ah, dia bukan Balgeram. Tentu saja. Bagaimana dia bisa kabur dari sana. " 

Balgerom terlihat sangat mirip dengan Balgeram, jadi Vulcan salah mengira iblis ini 
Balgeram. Vulcan memaksimalkan hasil dari Kekuatan Dewa Petir dan maju ke depan 
Balgerom dengan langkah berat. Vulcan memiliki senyum tipis tergantung di wajahnya. 
Bergantung pada interpretasinya, ini bisa menjadi tampilan yang sangat tidak 
menyenangkan untuk ditonton. Juga, Balgerom menilai bahwa raut wajah Vulcan 
meremehkan. Balgerom melihat ke sekeliling dan berkata dengan suara yang agung dan 
kuat, 

"Kamu pasti prajurit yang dirumorkan. Aku dengar kamu menghilang setelah 
menghancurkan Nukuham selama invasi pertama, namun kamu kembali dan mulai ikut 
campur lagi. " "..." "Di atas semua itu, semua bawahan di bawah komando saya ... Anda 
membunuh mereka semua, masing-masing dari mereka. Serius.... Betulkah..." 

Saat dia merendahkan suaranya sedikit demi sedikit, Balgerom menundukkan kepalanya. 
Dia tampak seperti patung gargoyle yang berderak. Dia memeluk dirinya sendiri dan 
gemetar. Melihat Balgerom, Vulcan dengan cepat menggunakan Land-Fold ke arahnya. 
Vulcan berada di bawah dagu Balgerom dalam sekejap mata. Menyangga dirinya di tanah 
dengan tubuh bagian atas, Vulcan menggunakan kedua kakinya untuk menendang 
Balgerom dengan kekuatan penuh. 

"Kamu membuat marah.... Kuuuhurrrrrk! " 

Kwang! 

Mempertahankan keterkejutan besar, mantra sihir Belgerom terputus. Balgerom akan 
menggunakan sihir efektif area luas dan mengekspresikan amarahnya. Namun, alih-alih 
mencapai tujuannya, dia malah berakhir dalam kondisi menyedihkan di mana dia 
terlempar ke kejauhan. 

"Kuuuuk! Dasar serangga! " 



Balgerom menegang dan memaksa tubuhnya untuk berhenti. Dia membuka matanya lebar-
lebar karena marah. Dalam sekejap, Vulcan sudah terbang dan berada di sana sebelum 
Balgerom. Belgerom menggertakkan giginya, tapi sepertinya Vulcan tidak peduli. Vulcan 
berkata dengan suara tenang, 

"Meski semua ini akan terselesaikan setelah aku membuat permintaan, tapi... Tetap saja, 
aku tidak bisa diam dan tidak melakukan apa-apa jika orang akan dibunuh di depan 
mataku." "Keinginan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan! Kuuuuaaaaap! " 

Belgerom tidak tahu apa yang dibicarakan Vulcan. Namun, dia tahu dengan pasti bahwa 
Vulcan tidak mudah menyerah. Belgerom juga menyadari dengan jelas bahwa invasi akan 
gagal lagi jika dia tidak dapat mengalahkan Vulcan. Karena itu, untuk menggunakan teknik 
terkuatnya, Belgerom berteriak dan memfokuskan kekuatannya. Menggunakan kumpulan 
energi yang sangat besar itu, dia memanggil cambuk api. Dengan hanya satu ayunan 
cambuk ini, Belgerom dapat menghancurkan beberapa negara seolah-olah sedang 
memotong kue mangkuk. Ini adalah kartu kemenangan Belgerom yang berisi kekuatan luar 
biasa. Namun, bagi Vulcan, semua ini tampak sangat membosankan. Dia muak melihat ini 
seperti game RPG single play yang telah dia kalahkan beberapa lusin kali. Vulcan mencabut 
pedang dari sarungnya. Cara Vulcan menarik pedangnya begitu cepat dan mulus sehingga 
membuat satu kesalahan dan mengira Vulcan telah menggunakannya sejak awal 
pertempuran. Belgerom punya firasat buruk tentang ini. Tepat di sekitar ketika bayangan 
kecemasan melewati wajah Belgerom, Vulcan berubah menjadi Lightning Spirit dan dengan 
cepat mempersempit jarak. Energi emas begitu kuat dan kuat sehingga membutakan. 
Belgerom adalah seorang Demon Duke. Namanya adalah sinonim dari teror itu sendiri. 
Namun, dia bahkan melupakan harga dirinya pada fakta ini. Belgerom mengayunkan 
cambuknya dengan wajah ketakutan. Vulcan, seolah-olah sedang menertawakan jawaban 
Belgerom, menghilang tepat sebelum cambuk bisa menghubunginya. 

Shuuuuuuk 

'Apa ... Itu aneh terakhir kali, tapi hanya h ...' 

Sugagak. 

Belgerom tidak bisa menyelesaikan pikirannya. Kilatan cahaya yang kuat menembus dari 
atas kepalanya ke selangkangan. Serangan itu seperti murka dewa. Belgerom dilakukan 
tanpa pertahanan. Bahkan Belgeram, yang memiliki level lebih tinggi dari Vulcan, tidak 
berdaya melawan kombinasi Land-Fold dan Pedang Dewa Petir. Dengan serangan cepat ini, 
Devil Duke Balgerom kehilangan nyawanya sebelum memiliki kesempatan untuk 
melakukan pertarungan yang layak. Sebaliknya, ia menjadi poin pengalaman dan akhirnya 
membantu dalam proses naik level untuk Vulcan. 

[Poin pengalaman Anda naik.] [Naik Level!] [Anda mengalahkan lawan yang lebih kuat dari 
Anda!] [Anda berhasil mengeksploitasi.] [Poin eksploitasi Anda akan meningkat.] 

"Ah, orang ini memiliki level yang lebih tinggi dariku." 



Vulcan masih di 821, jadi tampaknya membunuh Balgerom, yang memiliki level 827, 
menyebabkan peningkatan poin eksploitasi. 

'Well, itu bagus untukku, meskipun aku telah terjebak sejak aku mencapai tingkat 
Pahlawan.' 

Merasakan kegembiraan, Vulcan merasakan sensasi yang tersisa setelah suara notifikasi 
dari SISTEM. Sudah lama sejak Vulcan merasakan kegembiraan karena naik level. Selain 
itu, ada rasa pencapaian pada fakta bahwa dia menyelamatkan Bumi dengan kekuatannya 
sendiri. Menggabungkan kedua faktor bersama-sama, Vulcan sedang dalam suasana hati 
yang sangat baik saat ini. Selain itu, meskipun dia melenyapkan iblis yang tak terhitung 
jumlahnya, tidak ada korban jiwa. Itu benar-benar pencapaian yang luar biasa. Vulcan 
terbang di udara dengan santai seolah-olah dia sedang berenang dan sampai ke portal. Para 
prajurit belum yakin tentang apa yang terjadi. Mereka dengan hampa memandang Vulcan. 
Tom Logger juga memiliki ekspresi yang sama di wajahnya saat dia mendekati Vulcan, 
tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Vulcan, dengan ekspresi serius di wajahnya, 
mengangkat tangannya dan menghentikannya. Inilah alasannya. Seperti itu, Vulcan melihat 
portal itu sejenak. Semua orang menahan napas dan menyaksikan Vulcan. 

"..." 

Meski tidak lama, tapi rasanya sudah sangat lama berlalu. Vulcan merilekskan ekspresi 
kaku di wajahnya. Dia tersenyum lebar dan berkata kepada Tom Logger, 

"Saya pikir kita tidak perlu khawatir sekarang." "Yeeesssssss!" "Kami diselamatkan! Kami 
diselamatkan! " "Kuhahahaha! Seperti yang saya pikirkan!" 

Begitu Vulcan mengucapkan kata-kata itu, sorakan dari orang-orang meledak dari mana-
mana. Sangat gembira, para prajurit tidak bisa diam. Biasanya, tentara unit yang dikirim 
sangat disiplin. Namun, saat ini, bahkan Tom Logger, yang bertanggung jawab atas unit, 
berteriak kegirangan seolah-olah dia baru saja mendapat suntikan obat bahagia. 

"... Ha ha!" 

Vulcan memperhatikan mereka dan juga tersenyum. Vulcan basah kuyup dalam kehidupan 
yang sunyi di Babak 2 selama beberapa dekade. Karena ini, dia tidak tertawa dengan baik 
selama puluhan tahun. Melihat orang-orang dalam kegembiraan membuatnya tertawa 
terbahak-bahak. Sudah sangat lama sejak dia tertawa seperti ini terakhir kali. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only 'Itu benar ... Beginilah seharusnya orang hidup.' 

Dia menyaksikan semua orang bahagia dan berbagi momen ini bersama. Vulcan merasa 
bahwa kesulitan yang dia alami hingga saat ini bukanlah pekerjaan sia-sia, tetapi sesuatu 
yang berharga. Sampai-sampai dia bisa merasakan matanya berair. Vulcan menyaksikan 
para prajurit sangat gembira untuk beberapa saat lagi. Dia kemudian perlahan keluar dari 



tempat kejadian dan pergi ke tempat yang sepi. Dia berpikir bahwa dia mungkin benar-
benar menangis jika dia tinggal di sana lebih lama. Inilah alasannya. 

'Ini tidak seperti aku menyelesaikan Babak 2.' 

Saat ini, Vulcan tidak benar-benar mencapai apapun. Vulcan mengira akan memalukan 
untuk mengeluarkan air mata dalam situasi ini. Namun, cukup sulit untuk menahan emosi 
yang melonjak. Untuk menenangkan pikirannya, dia membuka inventaris dan memeriksa 
rampasan yang dia dapatkan hari ini. 

Wururururururururu. 

Melihat item yang menumpuk seperti gunung, Vulcan mengerutkan wajahnya. 

'... Bahkan sekilas, saya pikir barang yang tidak berguna membentuk 90% dari mereka ...' 

Iblis memiliki level yang jauh di bawah monster di Babak 2, jadi mau bagaimana lagi. 
Namun, dia juga tak bisa menahan rasa kecewa. Tetap saja, dia tidak bisa begitu saja 
membuang barang tanpa memeriksanya. Vulcan tidak ada hubungannya. Jadi, seperti 
seorang pedagang yang benar-benar memeriksa barang, dia mendekati tumpukan barang 
untuk memeriksa pilihan barang dengan hati-hati. Pandangannya tertuju pada benda 
merah tua yang tampak familiar. 



Chapter 90 
Max Level Newbie Bab 90 Dia hampir tidak memperhatikan kemudi. 

Itu adalah item yang tidak jatuh meskipun Vulcan telah mencoba lebih dari seratus kali 
untuk mendapatkannya di Gua Setan Lava. 

Tidak heran mengapa dia berpikir 'itu tidak mungkin jatuh dengan mudah.' 

Namun, benda itu pasti terlihat seperti helm yang berbentuk sempurna. Di atas semua ini, 
sensasi yang dirasakan darinya berada di level yang berbeda dari barang-barang sampah 
lainnya. Setelah mengkonfirmasi ini, bahkan Vulcan, yang telah mengalami kekecewaan 
yang tak terhitung jumlahnya, mau tidak mau memiliki harapan yang tinggi. 

Meneguk... 

Vulcan perlahan mengambil helm itu. 

Opsi muncul di depan matanya. 

[Armor Tingkat Legendaris (Set Item) -- Helm Devil Duke] 

[Batas Level: 800Lv] 

[Batas Penguasaan: Fire Mastery SS atau lebih tinggi] 

Kekuatan pertahanan +812 

Resistensi Elemen Api + 10% 

Kekuatan Serangan Keterampilan Jenis Elemen Api + 5% 

* Helm yang dikatakan telah dipakai oleh iblis kuno yang hebat ketika dia menginvasi umat 
manusia. Ini dengan bangga menunjukkan kekuatan pertahanan dan ketahanan api yang 
tangguh. Dengan helm saja, kinerjanya di bawah standar armor lain dengan tingkat yang 
sama, tetapi efek yang bisa didapat pemakainya setelah mengumpulkan kelima set item 
sangat luar biasa. 

"Apakah ini artikel asli..." 

Vulcan bergumam tanpa menyadarinya. 

Dia mengulangi pengecekan nama item dan opsi beberapa kali. 

Ia seperti warga negara yang rendah hati yang tidak percaya meski baru saja 
memenangkan undian. 



Vulcan bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Dia sangat tidak yakin bahwa dia 
bahkan mencoba menampar pipinya sendiri. 

Memukul! 

Itu adalah tamparan kuat yang berisi kekuatan Demi-god. Pipi Vulcan terasa seperti 
terbakar karena rasa sakit. 

Sudah lama sekali sejak Vulcan merasakan sakit seperti ini. Namun, alih-alih merusak 
suasana hatinya, dia justru merasa senang. 

Lima armor dari Demon Duke mengatur item. 

Vulcan akhirnya menyadari bahwa dia mengumpulkan semuanya. 

"..." 

Vulcan membawa helm tepat di depan matanya dan mengamatinya dengan cermat. 

Itu tampak mengerikan seolah-olah itu dibuat dari pemenggalan setan sungguhan. 

Namun, bagi Vulcan, itu tidak bisa terlihat lebih cantik. 

Dia tidak bisa menahan diri. 

Itu adalah item yang benar-benar dia serahkan karena menolak untuk jatuh meskipun dia 
berjuang keras untuk mendapatkannya selama sepuluh tahun. Namun, sekarang, barang itu 
jatuh seperti seseorang yang baru saja menabrak tas penuh uang saat berjalan di jalan. 

'Apakah ini pertanda bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik mulai sekarang... 
Nah, sesuatu seperti itu?' 

Vulcan memiliki wajah yang cerah. Itu tidak pernah terlihat lebih cerah sejak dia tiba di 
Bumi. 

Setelah itu, perlahan, dengan hati yang bergetar, dia memakai helm Demon Duke. 

Setelah beberapa saat, suara pemberitahuan terdengar di sekitar telinga Vulcan. 

Teeeriiing ~ 

Mendengarkan suara yang menyenangkan, Vulcan perlahan memeriksa opsi item yang 
ditetapkan. 

[Kamu mengumpulkan kelima item set Demon Duke!] 

[Efek tersembunyi dari set item diterapkan!] 



Kekuatan pertahanan tambahan +1000 

Resistensi elemen api tambahan + 30% 

Resistensi tambahan dari elemen lain + 10% 

Kekuatan serangan skill tipe elemen api + 15% 

Efisiensi pelatihan jenis elemen api + 20% 

Opsi yang tidak bisa dihancurkan berlaku ketika semua item set Demon Duke dipakai 
bersama. 

Anda dapat menggunakan cambuk Baloc, keterampilan khusus. 

Anda dapat menggunakan Disguise, keahlian khusus 

* Cambuk Baloc -- Anda dapat memanggil cambuk api, senjata merek dagang dari duke 
demon Baloc. Anda dapat mencambuk atau melemparkannya untuk menimbulkan 
kerusakan. 

* Disguise -- Anda bisa menyamar sebagai iblis. Ini sempurna saat Anda ingin 
menyembunyikan identitas Anda di antara setan. 

Mereka adalah opsi tambahan yang luar biasa. 

Tidak dapat menutup mulutnya yang terbuka lebar, Vulcan dengan cermat membaca setiap 
opsi. 

Itu sama baiknya dengan memakai item tingkat Legenda Ilahi. Efeknya luar biasa. 
Nyatanya, itu membuat kepala Vulcan berputar. 

'Untuk berpikir bahwa pilihan yang lebih cemerlang daripada yang akan dihasilkan Pedang 
Petir Surgawi yang Diperkuat ...' 

Secara khusus, Vulcan lebih terkejut karena keterampilan baru ditambahkan. 

Sejujurnya, dia tidak yakin tentang apa yang harus dilakukan dengan skill Disguise, dan itu 
terlihat tidak berguna. 

Namun, Baloc's Whip adalah sesuatu yang dialami Vulcan selama lebih dari seratus kali. 
Vulcan dengan jelas mengingat kekuatan cambuk itu. 

Cambuk memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan Destructive Core, salah satu teknik 
utama Vulcan. Selain itu, itu adalah senjata tipe elemen api, elemen yang paling dipercaya 
oleh Vulcan. 

Jelas sekali mengapa Vulcan sangat gembira. 



'Ini tidak berbeda dengan mendapatkan sihir api tingkat Legendaris gratis!' 

Vulcan tersenyum begitu lebar hingga pipinya melambung ke langit. 

Dia sangat senang bahwa dia pikir dia tidak bisa sebahagia ini jika dia mengumpulkan 
semua item yang ditetapkan di Gua Setan Lava tempat dia menggiling. 

Situasinya sekarang seperti menemukan ultra-elixir di sebuah gua yang nyaris tidak dia 
temukan saat melarikan diri dari nasib buruk dan kesulitan, dan itu memperkuat rasa 
kebahagiaannya. 

Namun, ini bukanlah akhirnya. 

Melampaui melemparkan Vulcan ke dalam keadaan bahagia, suara pemberitahuan lain 
datang, yang membuat Vulcan hampir mati karena terlalu gembira. 

[Kamu telah membunuh iblis tinggi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagai bukti usaha 
keras Anda, Anda telah mencapai eksploitasi besar untuk mendapatkan semua Set Demon 
Duke.] 

[Anda telah mencapai eksploitasi hebat!] 

[Poin eksploitasi Anda meningkat dengan selisih yang besar.] 

[Peringkat eksploitasi Anda meningkat.] 

[Peringkat Anda saat ini: Legenda] 

"... Apakah aku sedang bermimpi?" 

Vulcan tampak seperti kehilangan akal sehatnya. Vulcan bergumam. 

Dia memiliki ekspresi kosong di wajahnya. Dia tampak seperti seseorang yang 
memenangkan dua lotere berturut-turut. 

Masih mengenakan Demon Duke Set, dia jatuh. 

Dia perlahan menenangkan pikirannya. 

"..." 

Sekitar lima menit berlalu. 

Vulcan mendapatkan kembali cengkeraman pikirannya dan bergumam pelan, "Aku ingin 
tahu apa yang akan terjadi jika aku tidak datang ke Bumi..." 

Itu tidak seperti dia memperoleh pencerahan. Itu juga tidak seperti dia naik level setelah 
berburu selama beberapa dekade. 



Dia hanya duduk di sekitar pantatnya dan tidak melakukan apa-apa sambil menunggu 
waktu pendinginan Cross Dimensional Teleportation berlalu. Sementara itu, dia kebetulan 
telah membunuh iblis, namun spesifikasinya meroket dengan jumlah yang menyaingi kerja 
keras selama beberapa dekade. 

Tercengang, Vulcan tertawa terbahak-bahak. 

"Hurhurhur..." 

Tentu saja, tawa itu penuh dengan kegembiraan. 

Vulcan segera bangkit. 

Sebanyak spesifikasi peralatan dan peringkat eksploitasi Demi-dewa meningkat, begitu 
pula kepercayaan dirinya. 

Dalam keadaan itu, Vulcan memikirkan Bae Su Jin, penyebab malang yang membuatnya 
datang ke Bumi. 

Tentu saja, dia sama sekali tidak merasa bersyukur. 

Kepalanya hanya dipenuhi dengan pemikiran tentang bagaimana pertarungan mulai saat 
ini dan seterusnya akan menjadi sedikit lebih mudah. 

'Aku punya satu bulan lagi ... Ini tidak lama.' 

Vulcan memikirkan hari dimana dia akan kembali ke Babak 2 saat dia berulang kali 
mengaktifkan dan melepaskan Pedang Dewa Petir. 

Membayangkan Rex Ruburo, musuh yang bahkan tidak pernah dia temui, Vulcan 
menajamkan pedang pembalasan. 

  * 

"Baiklah, aku akan pergi sekarang." 

Vulcan berkata dengan ekspresi tenang di wajahnya. 

Tidak seperti pakaian kasual yang biasanya dia kenakan, dia mengenakan Set Demon Duke 
berwarna merah tua. 

Alih-alih manusia, itu tampak seperti iblis jahat berdiri di sana. Namun, tidak ada jejak 
ketakutan di antara wajah orang-orang yang mengelilingi Vulcan. 

Itu sudah jelas. 



Pria yang berdiri di depan mata mereka adalah Juruselamat dan Pahlawan Pemberani yang 
menyelamatkan dunia mereka dua kali meskipun pada kenyataannya dia bukan seorang 
Earthling. 

Ada berbagai macam orang di sekitar Vulcan. 

Anak-anak dengan air liur yang keluar dari hidung mereka, orang paruh baya yang terlihat 
seperti pasangan, gadis-gadis muda yang membuat Vulcan berpikir tentang adik 
perempuannya sendiri, dan bahkan orang tua ... 

Ada banyak orang berkumpul di sana untuk mengantarnya pergi. Menyadari hal ini, Vulcan 
merasakan sesuatu mengalir deras di dalam hatinya. 

Rasanya hangat dan lembut seperti dipeluk oleh orang tua. 

Itu adalah emosi yang tidak pernah dirasakan Vulcan selama puluhan tahun pertempuran 
tanpa akhir. Itu membuat wajah Vulcan bergetar ringan. 

'Saya telah berpikir saya menjalani hidup saya sendiri, namun ...' 

Vulcan jatuh ke benua di mana dia tidak mengenal siapa pun. 

Ketika dia pikir dia akhirnya berhasil kembali ke dunia asalnya, dia telah berjuang 
melawan pertarungan yang sulit lagi untuk menyelesaikan bencana lain. 

Vulcan telah berjalan di jalan setapak yang dipenuhi duri. Dalam prosesnya, dia menjadi 
sangat cemas. 

Dia telah menahan beban berat dengan kekuatan kemauan manusia supernya dan 
tekadnya untuk menyelamatkan keluarga dan dunianya. Namun, dia masih manusia pada 
intinya. 

Mau bagaimana lagi, bahkan Vulcan pun merasa lelah dan kesepian. 

Karena itu, kehidupan satu tahun terakhir di Bumi sangat membantu keamanan emosional 
Vulcan. 

Itu seperti kekuatan harapan dan dorongan dari banyak orang yang mengelilingi Fantaero 
sang Pahlawan Pemberani ketika dia menunjukkan kekuatannya. Satu tahun terakhir 
adalah periode dengan makna yang dalam di mana Vulcan merasa bahwa dia juga memiliki 
banyak orang bersamanya. 

'Meskipun aku bukan Pahlawan Pemberani ...' 

Profesi yang dipilih Vulcan adalah Demi-god, bukan Brave Hero. 



Karena itu, Vulcan tidak dapat memanfaatkan dorongan rakyat sebagai kekuatan Pahlawan 
Pemberani. 

Namun, itu tidak masalah. 

Mengetahui bahwa orang-orang dari dimensi yang lebih rendah bersorak untuknya sudah 
cukup. 

Vulcan berpikir mengetahui itu sudah cukup untuk membuatnya lebih mudah melalui 
perjalanan yang akan datang. 

"Hm Hm." 

Ada seorang pria muda yang mendekati Vulcan setelah batuk kering. 

Dialah orang yang mengambil peran sebagai presiden untuk memimpin sebagian kecil dari 
populasi Korea Selatan yang selamat. 

Dia dengan hormat menawarkan jabat tangan. Vulcan meraih tangan pria itu dengan 
senyuman di wajahnya. 

Pria itu berkata, 

"Kami sedih melihatmu pergi, tapi... Mau bagaimana lagi karena kamu mengatakan ada 
sesuatu yang harus kamu lakukan." 

"... Iya. Itu adalah sesuatu yang harus saya lakukan. " 

Lebih dari sekedar melindungi dunia, itu adalah satu-satunya cara yang dapat 
membalikkan malapetaka yang telah terjadi. Vulcan berbicara tentang keinginan itu. 

Untuk mendapatkan keinginannya, Vulcan tidak bisa tinggal di sini dan menghabiskan 
waktu dengan damai lagi. 

'Saya beristirahat selama satu tahun. Cukup lama. Ketika saya berada di Babak 2, kecuali 
ketika saya bepergian, saya tidak pernah beristirahat selama lebih dari tiga hari. ' 

Pemuda itu melihat ekspresi tegas di wajah Vulcan. Dia sedih melihat Vulcan pergi, tetapi 
dia tidak mengatakan apa-apa lagi. 

Demi kepentingan negara, dan demi dunia, pemuda itu entah bagaimana ingin agar Vulcan 
terikat ke Bumi. Namun, secara naluriah dia menyadari bahwa meyakinkan Vulcan tidak 
akan mungkin. 

Setelah menyelesaikan jabat tangan, dia mundur selangkah dan mengatakan satu hal lagi. 

Dia mengatakannya atas nama hati semua orang di Bumi. 



"Terima kasih atas semua yang telah Anda lakukan untuk kami selama ini." 

"... Saya juga berterima kasih." 

Vulcan berkata sambil tersenyum tipis. 

Pemuda itu tidak yakin apa yang disyukuri Vulcan. 

Dari perspektif kemanusiaan, Vulcan adalah makhluk yang hanya memberi dan tidak 
menerima apa-apa. Vulcan sama dengan Juruselamat dan Pahlawan Pemberani. 

Namun, terlepas dari alasan di balik kata-kata Vulcan, pemuda itu bisa merasakan di dalam 
hatinya ketulusan dari kata-kata Vulcan. Pemuda itu memiringkan ujung mulutnya untuk 
balas tersenyum. 

Namun, sebelum dia bisa menunjukkan senyumannya, Vulcan telah menghilang tanpa jejak. 

Shooooook 

"Ut!" 

Dia menghilang! 

"Apakah dia sudah pergi?" 

Vulcan menghilang seolah-olah dia tidak pernah ada di tempat pertama. 

Terkejut, orang-orang bergumam saat mereka melihat sekeliling. 

Pemuda yang mewakili rakyat juga kaget. Dia tampak seperti baru saja melihat hantu saat 
dia melihat ke mana-mana. Namun, dia juga tidak dapat menemukan Vulcan. 

Vulcan sudah pindah ke tempat jauh yang tidak bisa dilihat orang. 

'... Kurasa ini akan menjadi yang terakhir kalinya aku melihat mereka.' 

Meski baru satu tahun, Vulcan semakin menyukai orang-orang di sini. Karena itu, daripada 
pergi tanpa kata-kata, Vulcan memilih untuk pergi bersama semua orang. Namun, Vulcan 
entah bagaimana malu menggunakan Teleportasi Lintas Dimensi di depan mereka, jadi dia 
pindah ke tempat lain. 

'Begitu aku kembali ke Babak 2, aku akan bertarung dalam pertempuran berdarah lagi. Aku 
tidak ingin berteleportasi saat sedang berada dalam suasana sentimental ... ' 

Vulcan memandang orang-orang itu lebih lama dan berbalik. Dia terbang ke tempat yang 
sunyi, duduk dan bermeditasi untuk menenangkan pikirannya. 



Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Sikapnya, yang telah menjadi cukup santai 
selama bertahun-tahun, ditarik kembali. Dia perlahan menepis sisa-sisa emosi yang 
mengganggu yang tidak berguna dalam pertempuran. 

Vulcan menginvestasikan sekitar satu jam dan menyelesaikan prosesnya. Dia membuka 
matanya dan bangkit. 

Matanya bersinar dengan definisi yang tajam. 

Vulcan memancarkan intensitas yang kuat dari seluruh tubuhnya. 

Dengan Gabungan Kekuatan Suci Dewa Demi dan energi jahat Duke Iblis, Vulcan 
memancarkan atmosfer yang tak bisa dijelaskan. Vulcan perlahan menjadi jenuh dalam 
cahaya keemasan. 

"... Ini adalah awal yang baru lagi." 

Satu tahun di Bumi berarti lima tahun di masa Asgard. 

Itulah waktu yang dibutuhkan Vulcan, Pahlawan Pemberani di Bumi yang memiliki 
kekuatan Demi-dewa, untuk kembali ke Asgard. 



Chapter 91 
Level Maks Newbie Bab 91 Tempat itu penuh dengan nyala api dan panas yang menyengat. 
Itu adalah Lava Field. 

Ada lahar panas yang mengalir keluar seperti biasa dari gunung berapi yang terletak di 
tengah, sehingga sulit bernapas. Monster ganas dan mengerikan, jenis yang meminum lava 
seolah-olah itu adalah air, meraung keras saat mereka bersembunyi di sekitar area. 

Secara harfiah, tempat itu adalah lingkungan yang ekstrem. 

Namun, ada makhluk yang berjalan-jalan dengan santai di sekitar lapangan seolah-olah 
sedang berlibur. 

"Huh... Ada lebih banyak manusia di sini daripada seratus tahun yang lalu. Apa terjadi 
sesuatu... " 

Seorang pria muda dengan dua tanduk kecil di dahinya bergumam seolah-olah dia tidak 
mengharapkan ini. 

Pria paruh baya yang mengikuti pemuda dari belakang menjawab dengan hormat. 

Dia juga memiliki dua tanduk. Tanduk itu dengan jelas memberi tahu orang lain bahwa 
keduanya bukanlah manusia biasa melainkan para Dragonian. 

"Saya pikir itu pasti karena apa yang terjadi lima tahun lalu, Guru." 

"Lima tahun yang lalu? Apakah sesuatu yang besar terjadi? " 

"Aku tidak akan menyebutnya sesuatu yang besar, tapi ... Ada pergulatan di antara 
manusia." 

Seolah dia tidak senang, pemuda itu mengerutkan wajahnya. 

Dia tampak seperti dia berharap dia tidak mendengarnya. 

Itu adalah contoh utama yang menunjukkan betapa tidak sopan pendapatnya terhadap 
manusia biasanya. 

Pria muda itu berkata, 

"Yah, manusia bertarung di antara mereka sendiri sepanjang waktu. Apa hubungannya 
dengan ada lebih banyak manusia di sini? " 

"Yaitu... Ada rumor yang beredar tentang penjara bawah tanah tersembunyi yang 
ditemukan saat mereka bertarung di antara mereka sendiri. Rumornya adalah ada harta 



karun yang luar biasa di sana. Ada juga cerita tentang manusia yang hanya cukup kuat 
untuk berburu di Lava Field. Dia masuk ke sana. Saat dia kembali, menurut cerita dia telah 
melenyapkan sebagian dari Bae Su Jin... " 

"Itu artinya penjara bawah tanah tersembunyi ada di tempat ini?" 

"Menurut orang-orang, sepertinya itu yang terjadi. Jika benar, maka itu adalah kesempatan 
yang luar biasa. Manusia serakah mungkin tidak bisa menahan diri tetapi tertarik padanya. 
" 

"Hm..." 

Mendengar kata-kata muridnya, Guru mengangguk. 

Dia tidak terlalu tertarik pada organisasi yang dibuat oleh manusia. Namun, ketika 
menyangkut Bae Su Jin, pemuda itu memiliki darah buruk dengan organisasi, jadi dia agak 
menyadarinya. 

'Bajingan yang tidak akan ragu untuk melakukan hal yang paling menjijikkan dan kejam ...' 

Pertama-tama, dia tidak memiliki opini yang baik tentang manusia. Namun, ini terutama 
benar jika menyangkut Bae Su Jin. 

Lebih dari sekadar mempermainkan kehidupan orang, Bae Su Jin telah mencoba 
menggunakan makhluk lain juga. Mereka bajingan monyet pantat yang tidak bisa ditebus. 

Jika Bae Su Jin pernah menyentuh para Dragonian, dia akan mengumpulkan semua orang 
yang dia kenal dan menghancurkan Bae Su Jin. Namun, itu belum terjadi. 

Dia berhenti berjalan dan mengusap dagunya. 

Meskipun dia tidak memilikinya sekarang, itu adalah kebiasaan sejak dia memiliki jenggot. 
Kebiasaan ini muncul setiap kali muncul pikiran yang meresahkan. 

"Dia menghancurkan sebagian dari Bae Su Jin sendirian?" 

"Iya. Begitulah ceritanya. Namun... Yah, manusia selalu membesar-besarkan, jadi saya tidak 
tahu apakah itu benar. " 

"Jika itu benar, maka penjara bawah tanah tersembunyi ini pasti benar-benar kesempatan 
yang luar biasa. Layak memiliki makhluk lain yang juga tertarik pada tempat itu. " 

Karena pemuda itu pernah menyaksikan salah satu bos Bae Su Jin bertarung, dia tahu 
betapa kuatnya Bae Su Jin jika mereka bertekad. 

Melewati moral dari metode mereka, ketika kekuatan mereka dianggap sendiri, para 
bajingan itu termasuk dalam jajaran atas prajurit di Babak 2. 



Pemuda itu berpikir bahwa ksatria misterius itu pantas mendapatkan gelar manusia 
terkuat jika dia benar-benar mampu melawan bajingan menjijikkan itu sendirian. 

Sepertinya dia tertarik. Pria muda itu mengajukan pertanyaan tambahan. 

"Jadi, mana yang menakjubkan itu? Apa yang dia lakukan sekarang? " 

"Saya tidak tahu. Ada banyak rumor yang mengatakan dia bersembunyi karena takut pada 
Bae Su Jin atau bahwa pertempuran terakhir membuatnya terluka parah. Namun, tidak ada 
informasi di luar sana yang dapat dipercaya. " 

"Apakah begitu?" 

"Iya. Sejauh yang saya tahu. " 

Murid itu, dengan ekspresi penasaran di wajahnya, bertanya balik, 

"Kebetulan, apakah kamu tertarik pada manusia itu...?" 

"Tidak, saya tidak akan menyebutnya bunga. Aku bertanya lebih banyak hanya karena Bae 
Su Jin adalah menti... " 

Pemuda itu tiba-tiba berhenti bicara. 

Seolah-olah dia tidak bisa memahami sesuatu, dia menatap ke suatu tempat. Setelah 
memperhatikan ini, murid itu bertanya, 

"Tuan, ada apa?" 

"Tidak ada. Hanya saja beberapa bajingan gila tiba-tiba terjun ke lahar, jadi saya terkejut. " 

"Dari manusia, yang secara alami memiliki usia hidup yang pendek, saya pernah 
mendengar banyak dari mereka bunuh diri karena mereka sudah bosan hidup begitu 
lama." 

"Saya melihat. Aku juga pernah mendengarnya, tapi ini pertama kalinya aku 
menyaksikannya. " 

Pria muda itu menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan menambahkan, 

"Sudah kuduga, manusia penuh dengan bajingan aneh." 

  * 

"Kenapa telingaku gatal sekali? Apakah bajingan Bae Su Jin sampah berbicara tentang saya? 
Jika bukan mereka, mungkin itu adalah Pembuat Chimera. " 



Vulcan, yang disebut sebagai Yang Aneh oleh Master Naga, menggali telinganya dengan 
kelingkingnya dan membuang isinya. 

"Uuzuzuza..." 

Vulcan menguap besar-besaran dan melihat ke dalam Gua Setan Lave yang memiliki lampu 
merah yang tersisa. 

Tempat itu sudah tidak asing lagi. Vulcan sudah terbiasa dengan tempat ini. Sebenarnya, itu 
lebih tepat untuk menjelaskan bahwa Vulcan muak dengan tempat itu. 

Setelah menyelesaikan 25 tahun pelatihan, Vulcan berkata pada dirinya sendiri bahwa dia 
tidak akan pernah kembali ke tempat ini. 

'Tidak kusangka aku benar-benar kembali ke tempat ini lagi seperti ini ...' 

"Saya kira Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi selanjutnya dalam hidup seorang 
pria." 

Vulcan bergumam, membuka pintu dan memasuki bagian dalam dungeon. 

Setelah itu, seolah-olah itu benar, Lava Demons memberinya sambutan yang luar biasa. 

Vulcan muak melihat iblis. Melihat mereka, Vulcan menghela nafas. 

"Huuuuu." 

Kuuuuaaaaaaa! 

"Ya, aku juga senang melihatmu bajingan." 

Pazuzuzuzuzuzut 

Vulcan segera menggunakan Kekuatan Dewa Petir dan menggunakan Inti Penghancur dan 
Pedang Dewa Petir. Vulcan mulai memasak Lava Demons. 

Ketika Vulcan datang ke Gua Setan Lava untuk pertama kalinya beberapa dekade yang lalu, 
melawan salah satu Iblis Lava saja sangat sulit dan membuat Vulcan berada di ambang 
kecemasan. Namun, sekarang, Vulcan telah menjadi sangat kuat sehingga dia bisa 
menangani mereka tanpa banyak fokus. 

'Aku pasti menjadi lebih kuat.' 

Itu tidak seperti Vulcan memiliki Pencerahan yang besar. Namun, pertumbuhan yang 
datang melalui langkah-langkah kecil dengan naik level dan memeriksa internal telah 
menyebabkan pertumbuhan secara keseluruhan sebanyak ini. 



Selain itu, sejak dia mengunjungi Bumi, peringkat eksploitasi Demi-god-nya telah naik 
peringkat. Selain itu, dia mencapai peningkatan yang menakjubkan pada peralatannya. 

Armor yang dimiliki Vulcan sekarang sangat bagus sehingga Vulcan mengira tidak ada item 
lain yang bisa dia temukan di Babak 2 di masa depan yang akan menggodanya. 

Dengan semua gabungan ini, Vulcan secara efektif telah memperoleh kekuatan yang dapat 
dinyatakan sebagai kekuatan terbesar di antara semua manusia yang ada di semua 
dimensi. 

'Tetap saja... Itu masih belum cukup. Bahkan tidak dekat.' 

Saat berada di Bumi, Vulcan secara objektif membandingkan kekuatan tempur antara 
dirinya dan Bae Su Jin. 

Sudah jelas, tapi Vulcan, yang sendirian, jauh di belakang kekuatan gabungan Bae Su Jin. 

Kecuali jika Pencerahan luar biasa yang mengarah pada peningkatan peringkat untuk ahli 
Petir atau Api terjadi, hampir tidak mungkin bagi Vulcan untuk menghancurkan Bae Su Jin 
dengan kekuatannya sendiri. 

Dia hanya menukar beberapa item, yang tidak cukup untuk menutupi perbedaan kekuatan 
antara dirinya dan Bae Su Jin. 

'Juga, Chimera bisa muncul dan menimbulkan masalah kapan saja. Saya perlu mengingat 
ini. ' 

Sudah lama sekali sejak Vulcan bertemu dengan Chimeras, jadi Vulcan hampir melupakan 
mereka. Namun, pada kenyataannya, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kesulitan 
ini dimulai dengan Chimeras. 

Tentu saja, Chimera berada pada level terbaik 750. Jadi, Vulcan berpikir tidak perlu terlalu 
khawatir tentang mereka. Namun, Vulcan harus mempertimbangkan sisa Chimera yang 
belum dia saksikan. 

Dia tidak bisa mengabaikan kemungkinan bahwa mungkin ada Chimera yang lebih kuat 
atau Pembuat Chimera sendiri mungkin muncul. 

Selain Bae Su Jin, ada banyak organisasi sampah tak dikenal dan tak dikenal yang 
mengincarnya. 

Untuk berpikir negatif, situasi Vulcan saat ini adalah situasi yang mengerikan tanpa 
masalah yang terlihat. 

'Dalam situasi ini, menemukan tempat berburu dan pelatihan tingkat tinggi di sana? Di 
tempat yang terbuka di semua sisi di mana siapa pun bisa mendekati saya, di lapangan 



biasa yang penuh bahaya di mana saya bahkan tidak bisa dilindungi oleh para Dewa? Tidak 
mungkin.' 

Oleh karena itu, Vulcan tidak punya pilihan untuk mengambil keputusan. 

Dari semua tempat, ini adalah satu-satunya tempat aman dengan monster level tertinggi. 

Selama dia menginvestasikan waktu yang lama, dia bisa mengharapkan kenaikan level, 
meskipun dengan kecepatan lambat. Selain itu, tempat ini seperti tambang untuk 
mendapatkan Kelereng Vitalitas dalam jumlah besar. 

Di Gua Setan Lava, yang merupakan penjara bawah tanah tersembunyi hanya satu orang, 
Vulcan memutuskan untuk mencoba menggiling selama 100 tahun untuk Kelereng 
Vitalitas. 

Satu tahun lalu, di masa Bumi, Vulcan menyaksikan gerakan Yur Dong-bin selama 
pertempuran melawan Hellmout. Vulcan masih tidak bisa melupakan delapan pedang yang 
bersinar dengan warna biru menyilaukan. 

Perbedaan kekuatan yang luar biasa bukanlah sesuatu yang Vulcan dapat mengejar dengan 
item atau dorongan. 

Bertempur melawan musuh yang dialami oleh Vulcan, Yur Dong-bin dengan cepat 
menetralkannya seolah-olah dia sedang memutar pergelangan tangan anak-anak kecil. 

Menyaksikan Yur Dong-bin, Vulcan mengira dia tidak akan diburu jika dia memiliki 
kekuatan seperti itu. Setelah itu, Vulcan sampai pada kesimpulan bahwa, 'kumpulkan saja 
Kelereng Vitalitas yang cukup sehingga Anda dapat meminjam kekuatannya kapan pun 
Anda mau sesering yang Anda mau. Setelah itu, segera setelah kamu meninggalkan tempat 
ini... pergi hancurkan bajingan Bae Su Jin dengan kekuatan Yur Dong-bin. ' 

Ini adalah rencana Vulcan. Meskipun sangat sederhana dan kasar, itu jelas merupakan 
rencana yang efektif. 

Tentunya, untuk mengumpulkan Vitality Marbles sebanyak itu, Vulcan membutuhkan 
waktu yang lama. 

Itu akan melelahkan dan membosankan. Itu sama jelasnya dengan menyaksikan api 
menyebar. 

Namun, Vulcan tidak hanya mempertaruhkan nyawanya sendiri. Situasinya membuat 
keluarganya dan dunianya dipertaruhkan. 

Ketekunan dan rasa tanggung jawab Vulcan tidak begitu lemah sehingga dia bahkan tidak 
bisa menangani rasa sakit seperti itu. 



'Bahkan jika aku mempertimbangkan semua potensi bahaya ... Seratus tahun mungkin 
sudah cukup.' 

Dengan Kelereng Vitalitas sebanyak itu, Vulcan bisa memanggil dua Dewa Pertempuran 
Terbesar jika itu memungkinkan. Kemampuan itu akan menempatkan Vulcan pada posisi 
di mana dia bisa dengan santai menangani serangan apa pun dari siapa pun di Babak 2. 

Itu akan seperti memainkan game RPG dengan kunci cheat tak terkalahkan diaktifkan! 

Untuk mewujudkan kondisi seperti mimpi, Vulcan telah memilih untuk merangkak kembali 
ke gua iblis ini, yang membuatnya sangat muak dan lelah. 

'Ugh ... Meskipun itu benar ... aku masih tidak suka melakukan ini.' 

Terlepas dari seberapa kuat tekad Vulcan, mau bagaimana lagi kalau dia tidak merasa 
hebat tentang grinding selama 100 tahun, yang merupakan waktu yang lama. 

Vulcan merasa sangat murung. 

Itu sampai pada titik di mana dia ingin pergi ke pub, menjemput orang secara acak dan 
mengeluh tentang kesulitan yang dia alami sepanjang hari. 

Namun, pada akhirnya, Vulcan harus melakukan ini. 

Dengan ekspresi lelah di wajahnya, Vulcan mengambil item yang dijatuhkan dari 
membunuh monster sebelumnya. Dengan langkah berat, dia berjalan ke dalam dungeon. 

Sementara itu, dia menggigit sepotong roti yang dia beli di Espo City. Dia membuka 
inventaris dan memeriksa semua item yang akan dia gunakan melalui penggilingan. 

'Saya memiliki sekitar 150 tahun makanan ... Saya hampir kehabisan ramuan, tapi saya 
membersihkan penyimpanan semua ramuan dari Toserba Tuan Fowaru, jadi saya tidak 
perlu khawatir kehabisan.' 

Sebelum memasuki Gua Setan Lava, alih-alih melewati pedagang kaki lima dan lokasi 
lelang, Vulcan menangani perdagangan lain-lain melalui bantuan Fowaru. Sungguh 
merepotkan mengubah barang menjadi uang dan menggunakan uang itu untuk membeli 
ramuan. Vulcan juga prihatin tentang keberadaannya yang diketahui Bae Su Jin melalui 
saluran tersebut. 

'Tentu saja. Sekarang setelah saya tiba di sini dengan selamat, tidak masalah apakah 
informasi sampai ke mereka atau tidak. ' 

Kuuuuaaaaak 

Kiiiiaaaaaak. 



"Ah, mereka sudah bermunculan. Bajingan menjijikkan. " 

Vulcan melihat dua Lava Demons bermunculan. Dia dengan tenang menggunakan 
Destructive Core. 

Setelah itu, dia dengan cepat meluncurkannya ke salah satu kepala iblis. 

Kwaaaaaang! 

Kuuuuuuurrrrrk. 

Sekarang, bahkan dengan dua dari mereka datang ke Vulcan sekaligus, Lava Demons 
bukanlah tandingan Vulcan. 

Baginya, Lava Demons tidak lagi menimbulkan rasa urgensi. 

Mereka hanyalah sumber untuk memproduksi item yang disebut Kelereng Vitalitas. 

Kwakwakwakwang! 

Kwaaaaaaak. 

Kwuuuurrrrrr. 

Suara keras yang memekakkan telinga meledak satu demi satu di Gua Lava. 

Seperti itu, hari pertama dalam '100 Year Grinding Plan' Vulcan dimulai. 

  * 

Sementara itu, sekitar waktu yang sama, di Toko Umum Fowaru... 

Biasanya toko itu ramai dengan pelanggan. Namun, tidak seperti biasanya, bagian 
dalamnya tidak bisa lebih tenang. 

Ada alasan yang jelas untuk ini. Produk utama di tokonya adalah ramuan yang dibuat 
Fowaru, yang sangat efektif. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan membeli semuanya. Bukan hanya yang 
dipajang, tapi bahkan yang ada di ruang belakang. Tidak ada cara bagi Fowaru untuk 
melanjutkan bisnisnya saat ini. 

Fowaru memasang tanda yang menyatakan dia akan istirahat sebentar, dan keluhan dari 
pelanggan meledak. Namun, mau bagaimana lagi. 

'Juga ... Bukan itu yang seharusnya aku pikirkan saat ini.' 

Fowaru sedang duduk di lantai dua toko. 



Dia menelan ludah melihat empat item di atas meja. 

"..." 

Benda merah tua yang memancarkan sensasi berbahaya terasa seperti mencoba 
menggodanya. 

Ada empat pasang sepatu bot. Mereka memiliki desain yang sama persis seperti jika 
dicetak dari pabrik. Fowaru memeriksa sepatu bot itu. Ada keserakahan di matanya yang 
tidak bisa disembunyikan. 



Chapter 92 
Max Level Newbie Bab 92 "Sulit untuk ditolak." 

Dia tidak punya alasan untuk melawan. 

Tentu saja, dia tahu bahwa barang-barang ini bukanlah barang biasa. 

Mereka terlihat jauh lebih berbahaya daripada barang yang biasanya dia dapatkan. Energi 
yang dirasakan dari sepatu bot itu tebal dan jahat seolah-olah mereka benar-benar 
seharusnya dipakai oleh setan. Energinya menyembul ke kulit Fowaru. 

Namun, dia juga tidak bisa ragu untuk menyerapnya karena itu. 

Sudah lama sejak dia mendapatkan item bertingkat Legendaris seperti ini. Selain itu, ini 
tampaknya berada di kelas atas dari kelas armor. 

Jika dia hanya menikmatinya dengan matanya saja, maka dia tidak akan disebut Fowaru si 
pemakan yang buas. 

Dia perlahan meletakkan tangannya ke arah sepatu bot. 

Dia mengambil salah satu Duke Demon Boots dan membawanya ke mulut raksasanya. 

'Aku tidak akan menyerah pada energinya, kan?' 

Pikiran itu terlintas di benaknya. Namun, dia tetap memutuskan untuk memakannya. 

Tidak seperti pemakan ganas lainnya, Fowaru telah menekan instingnya selama lebih dari 
seribu tahun. 

Jika dia berpikiran lemah sehingga dia akan menyerah pada tingkat energi jahat ini, maka 
Fowaru akan menjadi gila sejak lama dan mengamuk, menemui ajalnya di tangan manajer 
Babak 2. 

Fowaru membuka mulutnya lebar-lebar. 

Dengan menggunakan giginya yang setajam silet, dia mulai mengunyah dan memakannya. 

Wazak... wazak... 

Wuguzuk... 

Mulutnya terus bergerak. 

Dia tersenyum puas. 



Dia tampak seperti tunawisma yang harus makan mewah untuk pertama kalinya dalam 
hidupnya. Dia tampak dalam keadaan bahagia saat dia memakan Sepatu Bot Iblis Duke. 

Dia sangat berhati-hati sehingga dia tidak akan menjatuhkan sedikit pun dari item itu. 

Dalam sekejap, dia selesai memakan seluruh sepatu botnya. Dia mendesah besar. 

"Huuuuaaaa!" 

Dia sama puasnya seperti beberapa dekade yang lalu, ketika Vulcan membawa busur 
tingkat Legendaris. 

Senyumnya yang lebar membuka mulutnya ke samping. 

'Tidak ... Ini bahkan lebih baik dari itu. Rasanya kuat, dan menggetarkan ... Tidak, ini keras! ' 

Dia masih bisa merasakan rasa tebal sepatu bot di mulutnya. Dia jatuh ke sofa. 

Benar-benar rileks, sepertinya dia tersedot ke sofa. 

Untuk sementara, dia tidak bisa memegang kendali. Dia tampak seperti pecandu narkoba 
yang mengalami high. Wajahnya terlihat seperti orang bodoh. 

Itu berbeda dari persona palsu yang dia tunjukkan kepada orang lain. Itu benar-benar 
berbeda dari dirinya yang kejam dan kejam. 

Dalam keadaan tidak normal seperti itu, Fowaru menghabiskan cukup banyak waktu. Dia 
kemudian tiba-tiba memegang dan berdiri. 

Dia tampak kaget. Itu seperti musim semi yang melompat. 

Sepertinya dia mengalami kepanikan, kecemasan, keserakahan dan keraguan. Wajahnya 
kacau saat dia melihat sepatu bot yang tersisa. Fowaru berpikir, 

'Huh ... energi jahatnya jauh lebih kuat dari yang aku kira. Jika ada yang salah, saya akan 
gila. ' 

Itu adalah situasi berbahaya di mana dia bisa kehilangan segalanya dari saat-saat 
memanjakan diri ketika dia telah menahan diri dengan sangat baik selama ini. 

Sepertinya dia bertekad. Dengan ekspresi serius di wajahnya, dia mengambil tiga pasang 
sepatu bot lainnya dan meletakkannya di ruang penyimpanan khusus. 

Sepertinya dia akhirnya akan sedikit tenang. Dia menghela nafas lega. 

Dia menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan dan berkata pada dirinya sendiri, 



"Untuk mencerna ini sepenuhnya ... Saya pikir itu akan memakan waktu lebih dari 10 
tahun." 

Fowaru memejamkan mata dan memeriksa kondisi tubuhnya dengan seksama. 

Energi yang luar biasa tiba-tiba memasuki tubuhnya. 

Dia ingin mencerna energi yang tersisa ini dengan segera. Namun, sayangnya, energi yang 
sangat besar ini mengandung energi jahat yang berbahaya. 

Energi jahat itu bisa mengguncang kekuatan mentalnya yang kuat untuk sementara waktu 
dan mengantarnya ke kondisi makhluk buas yang tidak punya pikiran. 

Untuk menekan energi licik ini dengan sempurna dan menyerapnya, dia membutuhkan 
waktu yang lama dan kesabaran yang cukup. 

'Tentu saja, seseorang seperti saya seharusnya dapat menangani lebih dari sekadar 
menangani ini selama saya tidak makan banyak dari mereka.' 

Fowaru memiliki kaliber yang berbeda dari pemakan ganas kuno lainnya yang nalurinya 
datang sebelum kemampuan mereka untuk bernalar dan mengulangi konsumsi dan 
pembantaian tanpa pandang bulu. 

Kekuatan mental Fowaru untuk menahan diri jauh melampaui yang lain. Melalui ini, dia 
telah menahan godaan selama lebih dari seribu tahun. 

Jika dia bahkan tidak bisa menahan godaan dari Duke Demon's Boots, dia tidak bisa sampai 
sejauh ini. 

"Aku akan menyerapnya satu per satu setiap 15 tahun." 

Setelah berpikir sejauh ini, dia segera berhenti memikirkan Duke Demon's Boots. 

Dia kemudian berpikir tentang orang yang membawa barang-barang ini kepadanya. 
Fowaru mengerutkan wajahnya. 

'Bajingan itu...!' 

Fowaru sangat terkejut melihat Vulcan ketika dia mengunjungi toko itu lagi. 

Dia tampaknya tumbuh jauh lebih kuat dari sebelumnya. 

Vulcan tidak memamerkan kekuatannya saat ini, jadi Fowaru tidak tahu persis, tapi indra 
tajam Fowaru memberitahunya bahwa kemampuan Vulcan tidak bisa dibandingkan 
dengan dirinya yang dulu. 



'Bae Su Jin... Aku pernah mendengar bahwa dia selamat dari pertempuran kekerasan 
melawan mereka, tapi... Ini di atas dugaanku.' 

Dari semua makhluk, manusia adalah makhluk dengan potensi pertumbuhan paling 
rendah. 

Dari manusia, para Pemain terkenal karena kekurangan bakat. Laju pertumbuhan Vulcan 
bertentangan dengan akal sehat. Sulit dipercaya bahwa Vulcan sebenarnya adalah seorang 
Player. 

Tentu saja, berkat ini, Vulcan selamat tanpa diburu oleh bajingan lain. Ini adalah hal yang 
baik untuk Forwaru, yang juga tertarik untuk menangkap Vulcan. Namun... 

'Sekarang dia sudah menjadi sekuat ini ... Kurasa ini berarti aku harus berasumsi bahwa 
menangkapnya melalui metode normal tidak mungkin.' 

Pertama-tama, sekarang setelah organisasi raksasa bernama Bae Su Jin terlibat dalam 
pertempuran untuk memburu Vulcan, banyak rencana Fowaru yang salah. Selain itu, 
variabel yang lebih besar sekarang diperkenalkan ke rencana tersebut. Namun, Fowaru 
tidak berniat melepaskan Vulcan. 

Fowaru adalah pemakan ganas kuno. Dia seperti dewa keserakahan. Dia lahir dengan darah 
iblis yang kelaparan. 

Dia benci kehilangan doa yang ada dalam pikirannya. Itu adalah hal ketiga yang paling dia 
benci dengan kematian dan kelaparan menjadi dua hal pertama di atas yang satu ini. 

Inilah mengapa dia memeras otaknya untuk menemukan cara menangkap Vulcan ketika 
situasinya sekarang tampak putus asa dan hanya menjamin peluang kecil. 

'Haruskah aku menyergapnya ketika dia berkunjung ke sini ... Tidak. Itu tidak masuk akal. 
Sudah kuduga, mungkin aku harus mencari kesempatan di tengah pertempuran antara 
Vulcan dan Bae Su Jin... ' 

Fowaru menderita karena ini, dan dia menderita karena ini lagi setelahnya. 

Namun, tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya, tidak ada yang pasti muncul di 
benaknya. Memikirkannya pasti membuatnya merasa stres. 

"Kuuuuaaaaaak!" 

Fowaru berteriak. Frustrasi, dia membuka ruang penyimpanan, mengeluarkan barang yang 
cocok dan mengunyahnya. 

Namun, barang seperti itu tidak cukup untuk menghilangkan rasa frustrasinya yang telah 
terbakar. 



"..." 

Setelah marah cukup lama, Fowaru perlahan melihat ke sudut. 

Ada tiga barang yang dia dorong jauh ke dalam gudang karena dia khawatir dia akan terus 
memikirkannya. 

Seolah-olah dia kerasukan, Fowaru mendekati item itu. Dia tiba-tiba terengah-engah, 
menenangkan diri dan menampar pipinya sendiri dengan keras. 

Chulsuk 

"Dasar bodoh! Ini bahkan belum lama sejak kau memutuskan untuk tidak melakukannya! " 

Fowaru mengkritik dirinya sendiri. Dengan gerakan berlebihan, dia keluar dari ruang 
penyimpanan dan mengunci pintu. Dia sebenarnya baru saja keluar dari toko. 

Itu karena sepatu bot merah tua terus menggodanya. Mereka berlama-lama di kepalanya. 

Fowaru keluar dari toko dan menghirup udara segar. Dia diam-diam bergumam, 

"... Pertama, kupikir aku harus tenang sebentar." 

Fowaru meneguhkan pikirannya yang goyah dan berjalan di jalanan Kota Espo. 

Dia berpikir untuk berkumpul dengan kenalannya untuk minum guna menjinakkan 
pikirannya. 

Wajahnya mengeras, tapi sekarang, senyum hangat mulai mengalir disana. Tak lama 
kemudian, Fowaru menjadi pedagang dengan wajah tampan. 

Langkahnya menuju ke pub. 

  * 

20 tahun berlalu sejak Vulcan kembali ke Gua Setan Lava. 

Dia memburu Lava Demons, menyediakan waktu untuk makan, dan kembali menyapu Lava 
Demons sebelum beristirahat sebentar. Vulcan mengulangi rutinitas itu sepanjang hari-
harinya di dalam gua. 

Dia menghabiskan hari-hari seperti pecundang di bengkel permainan. Suara lemah bisa 
terdengar dari mulutnya. 

"Aku muak dengan ini..." 

Penampilan yang sama, raungan yang sama... 



Monster-monster itu menyerangnya dengan pola yang sama. Vulcan muak melihat wajah 
mereka. 

Karena dia sudah terbiasa dengan mereka, dia bahkan tidak bisa berlatih, dan dia juga tidak 
bisa mendapatkan banyak poin pengalaman. 

Dia sangat bosan. Situasinya sekarang tidak dapat dibandingkan dengan bagaimana dulu 
ketika Vulcan berlatih di sini selama kunjungan pertamanya. 

Namun, dia harus melakukannya. 

Itulah yang dimaksud dengan penggilingan. 

Vulcan dengan cepat menggerakkan tubuhnya dan menghindari serangan mereka. 

Swaaaaaak 

Wheeec 

Kedua Iblis Lava itu mengeluarkan serangan tajam. Itu cukup untuk membuat wajah 
seseorang menjadi pucat. Namun, itu hanya berlaku untuk mereka yang baru pertama kali 
bertemu. 

Sekarang, Vulcan telah mengumpulkan pengalaman yang setara dengan membunuh 
beberapa ratus ribu dari mereka. Dia sangat bosan sampai dia akan menguap. 

Dengan mata mengantuk, dia memelototi salah satu Lava Demons dan mengulurkan 
Pedang Dewa Petir. 

Dibandingkan dengan kecepatan menggembirakan yang biasa dari Vulcan, kecepatannya 
sangat lambat sehingga Vulcan terlihat seperti sekarat karena kebosanan. 

Namun, meskipun bilahnya masuk dengan santai, ujung bilahnya ditempatkan pada titik 
kritis Lava Demon. 

Surguk... 

Kwuuuuurrrr! 

Luka itu sangat dalam sehingga hampir membuat kepala iblis itu tergantung di benang. 

Itu adalah pemandangan yang luar biasa untuk ditonton. Sepertinya Vulcan tahu setiap 
detail kecil dari gerakan iblis. 

Jika ada seseorang yang menonton ini, Vulcan akan menerima tepuk tangan. 

Namun, ini adalah penjara bawah tanah tersembunyi dengan batas satu orang. Hanya ada 
dua makhluk yang sangat cerdas di sini, hanya Vulcan dan Balgeram. Juga, Balgeram saat 



ini sudah mati, dibunuh oleh tangan Vulcan. Balgeram saat ini dalam keadaan 
mengenaskan menunggu masa regenerasi berlalu. 

'Tunggu, bukankah itu benar? Apakah hari ini hari regenerasinya? ' 

Kwaaaang! 

Kwuuuuuaaaaak! 

Sementara Vulcan memikirkan hal-hal yang tidak berguna seperti itu, dia sama sekali tidak 
merasakan bahaya dari pertempuran itu. 

Dia menggunakan Destructive Core dan dengan mudah membersihkan Lava Demon yang 
tersisa. Dia berbaris maju untuk mencari mangsa berikutnya. 

"Aku muak dengan ini. Sangat muak dengan ini. Aku sangat muak dengan ini. " 

Vulcan tidak bisa berhenti bergumam tentang betapa dia muak dengan ini. 

Namun, tidak seperti kata-katanya, dia menebang Lava Demons dan mengumpulkan 
Kelereng Vitalitas dengan sangat rajin. 

Sebenarnya, Vulcan tidak serius dengan kata-katanya. 

Sekitar sepuluh tahun, Vulcan telah mengatakan 'Aku sangat muak dengan mereka' dari 
lubuk hatinya. Namun, kini hal itu hanya menjadi kebiasaan. Itu seperti orang tua yang 
mengatakan 'Aku akan mati ketika aku tua.' 

Saat ini, ketika Vulcan bosan, dia bahkan menyanyikan ungkapan itu seolah-olah itu adalah 
lagu tema untuk pekerjaannya. Kehidupan Vulcan telah mencapai kondisi seperti itu. 

'Tentu saja ... aku masih muak dengan ini, tapi ...' 

Dia menghilangkan kebiasaannya. Ini tidak seperti dia terbiasa dengan kebosanan. 

Lagi pula, bagaimana manusia bisa terbiasa dengan kebosanan? 

Dia melanjutkan karena dia harus. Jika dia beristirahat untuk hari itu, maka dia harus 
tinggal di tempat ini sehari lebih lama, jadi dia memaksa dirinya untuk melanjutkan. 
Pikiran ingin pergi begitu saja dari tempat ini tidak pernah lepas dari benak Vulcan. 

Namun, Vulcan tahu lebih baik daripada siapa pun bahwa dia tidak bisa. 

Vulcan menampar pipinya dengan kedua tangannya dan meraih tekadnya yang goyah. 

Seperti itu, lagi-lagi, Vulcan menghabiskan hari seperti biasa seperti kerja paksa di 
tambang batu bara. Dia mengalami hari yang sulit lagi. 



Ududududuk 

Kwang! 

Kiiiiaaaaaak 

Pacuzuzuzuzuk 

Surguk 

Kutuk... Kuk 

Lava Demons yang tak terhitung jumlahnya entah ditusuk oleh Destructive Core atau 
kepalanya dipotong oleh Pedang Dewa Petir. 

Selain itu, Baloc's Whip diayunkan sesekali sebagai latihan. 

Pasukan Iblis Lava sedang dibersihkan seperti dedaunan musim gugur yang rapuh tertiup 
angin, dan Vulcan mengawasi mereka dengan mata tanpa emosi. 

Vulcan berhenti berjalan. Dia berada di ujung Gua Setan Lava. 

Dia tiba di Ruang Repent dimana Belgeram the Demon Duke, monster bos dari tempat ini, 
berada. 

Meski hanya sedikit, ada sedikit vitalitas yang menembus mata Vulcan. 

"Apakah regenerasinya... selesai? Saya tidak tahu. Saya akan tahu setelah saya masuk. " 

Jika Balgeram tidak ada di sana, Vulcan hanya perlu keluar dari kamar. 

Vulcan menendang membuka pintu ruang bos dan melihat ke dalam ruang batu. 

Untungnya bagi Vulcan, Balgeram telah dibuat ulang. 

Seperti biasa, dia disegel. Duke Demon Balgeram sedang menatap ke arah Vulcan. 

Vulcan merasa jauh lebih baik. Dia memanggil Balgeram dengan suara nyaring, 

"Hei! Saya bertanya-tanya apa yang akan saya lakukan jika Anda belum dilahirkan kembali, 
tetapi Anda sudah ada di sini? Saya sangat senang!" 

Suara Belgeram penuh amarah. Itu benar-benar memenuhi ruangan batu. 

Namun, Vulcan tidak peduli. 

Jelas sekali mengapa Belgeram membenci Vulcan. Seperti mesin jam, Vulcan datang dan 
memotong serta memotong setiap kali Balgeram dibuat ulang. 



Vulcan mengira dia akan merasakan dan bertindak sama seperti Belgeram jika dia berada 
di posisi Belgeram. 

Namun, itu tidak masalah sama sekali bagi Vulcan. 

Bagi Vulcan, yang terpenting adalah dia bisa menghadapi makhluk cerdas lain. 

Selain Dokgo Hoo, orang yang dipanggil Vulcan sekali di bulan biru, Belgeram adalah satu-
satunya rekan percakapan lain yang dimiliki Vulcan, jadi Vulcan dengan senang hati 
berbicara dengannya. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only "Maaf... Saya pikir saya harus tinggal di sini 
lebih lama. Tidak seperti saya, tapi saya berbohong. Saya menyesal." 

Tindakan seperti apa? 

"Saya minta maaf... tapi ada terlalu banyak bajingan di luar sana yang keluar untuk 
menggigit saya. Sementara aku meningkatkan kekuatanku, biarkan aku berhutang budi 
untuk sementara waktu di sini. " 

Marah dan akan kehilangannya, Belgeram berteriak. 

"Um... Aku tidak punya siapa-siapa selain kamu untuk mengobrol di sini... Jadi, bisakah kita 
bicara selama lima menit lagi sebelum memulai? Prosedur itu atau yang lainnya. " 

Mendengarkan omong kosong Vulcan, wajah Balgeram membatu seperti patung. 

Tercengang, dia memelototi Vulcan. Tampaknya Belgeram pasrah pada takdir. Dia 
memejamkan mata. 

'Sepertinya dia benar-benar gila karena terjebak di sini begitu lama.' 



Chapter 93 
Level Maks Newbie Bab 93 Belgeram menyadari bahwa kata-kata tidak berguna bagi 
Vulcan, jadi dia mengabaikan Vulcan. 

Belgeram membuka mulutnya dan memulai prosesnya. 

Ada kalanya Belgeram sesekali melafalkan kata-kata itu perlahan untuk membuat marah 
Vulcan. Namun, dia tidak melakukannya kali ini. 

Sebaliknya, dia mengucapkan kata-kata itu dengan cepat seperti senapan mesin. Sepertinya 
dia hanya ingin menyelesaikan ini dengan cepat. 

Saat dia mengucapkan kata-katanya, Belgeram berpikir, 

"Kurasa sebaiknya aku cepat mati." 

Meskipun Belgeram mengira Vulcan pasti sudah gila, Belgeram sendiri juga tidak bisa 
dianggap waras. 

"Ah, apa yang kamu lakukan? Saya menyesal. Saya menceritakan lelucon yang buruk. " 

Vulcan merasa cemas. 

Tidak seperti monster lain, Belgeram bisa berbicara. Sangat menyenangkan bagi Vulcan 
untuk menggodanya. Belgeram seperti sumber energi dalam kehidupan penggilingan 
Vulcan yang suram. 

Inilah mengapa dia melemparkan kata-kata yang tidak berguna dan melihat respon 
Balgeram. Setelah menyadari Belgeram benar-benar mengabaikannya, Vulcan sedikit 
panik. 

"Hei, apa kamu gila? Saya menyesal. Saya menjadi sedikit gila karena saya terjebak di sini 
begitu lama. " 

Sekarang, Vulcan bahkan mencoba membuai Duke Demon. 

Namun, Belgeram sangat muak dengan Vulcan. Dia menyelesaikan proses tanpa 
memberikan tanggapan apa pun kepada Vulcan. Sebaliknya, Belgeram segera menyerang 
Vulcan. 

Wheeeooooong 

Belgeram dengan cepat mengayunkan tinjunya ke arah Vulcan. 



Nyala api yang menakutkan bertahan di sekitar tinjunya. Itu sulit untuk dihindari, dan itu 
sangat kuat. 

Namun, Vulcan, orang yang menghadapi serangan ini, tampak tidak panik sama sekali. 

Serangan itu sangat kuat. Namun, Vulcan telah mengalami pukulan ini beberapa ribu kali. 

Tidak ada alasan serangan ini menjadi rumit untuk ditangani Vulcan. 

'Meskipun tidak sebanyak Lava Demons, aku juga sudah terbiasa denganmu.' 

Vulcan langsung menggunakan Langkah Naga Petir secara maksimal dan menghindari tinju 
Belgeram. 

Setelah itu, Vulcan menyerang Belgeram dengan kecepatan yang menggembirakan saat dia 
mengumpulkan mana dalam jumlah besar di tangan kirinya. 

Satu pukulan kuat Vulcan mengikutinya. 

Tinju itu dikelilingi oleh percikan petir yang dahsyat. Percikan itu tampak seperti mereka 
akan menghapus semua yang ada di sekitar. Tinju terbang menuju perut Balgeram. 

Belgeram dengan cepat menggunakan tangannya yang lain dan membela diri. Namun, 
karena tinju Vulcan diperkuat dengan sihir petir, Belgeram tidak bisa menahannya tanpa 
mengalami kerusakan. 

Karena energi dari petir menembus penjaganya, tubuh Belgeram tertegun sesaat. 

Bertujuan untuk momen ini, Pedang Dewa Petir Vulcan diayunkan dari bawah seperti 
sambaran petir. 

Pedang Vulcan dipegang secara terbalik. Intensitasnya terasa keras seolah pedang itu akan 
memotong dagu Balgeram menjadi dua. 

Namun, Belgeram membebaskan dirinya dari efek stun sebelum pedang itu 
menghantamnya. Dia memiringkan kepalanya ke samping dan berhasil menghindari 
bahaya dengan sehelai rambut pun. Dia segera memanggil cambuk apinya, iblis api neraka 
dan semua yang bisa dia keluarkan. Tidak menyisakan apa pun, Belgeram melawan dengan 
keras. 

Mata Vulcan bersinar karena melihat ini. 

'Dulu, kurasa dia tidak bisa menanggapi secepat ini ...' 

Ketika berbicara tentang sihir api, Belgeram memblokirnya dengan mudah. Namun, saat 
Vulcan fokus pada sihir petir seperti sebelumnya, yang memiliki efek stun, Belgeram dulu 
mengalami kesulitan. 



Sepertinya Belgeram menjadi pandai menangani ini juga. 

Tampaknya Belgeram menjadi agak beradaptasi dalam melawan Vulcan seperti bagaimana 
Vulcan digunakan untuk gaya bertarung Belgeram. 

Tentu saja, itu tidak membuat Vulcan kesulitan bertarung melawan Belgeram. 

Dibandingkan dengan masa lalu, Vulcan sekarang memiliki armor yang jauh lebih unggul. 
Juga, Vulcan juga naik level sedikit demi sedikit. 

Jarak antara keduanya hanya semakin lebar, bukan sebaliknya. 

Setelah sedikit waktu berlalu, seperti biasa, Belgeram kehilangan akal dan menemui 
ajalnya. 

Sebelum meninggal, Belgram melontarkan kata-kata sumpah serapah. 

[Poin pengalaman naik.] 

[Kamu mengalahkan musuh yang lebih kuat darimu!] 

[Kamu tidak bisa mendapatkan poin eksploitasi karena kamu membunuh monster bos ini 
sebelumnya.] 

"... Apakah dia menyimpan banyak kebencian?" 

Vulcan diam-diam bergumam saat dia melihat mayat Balgeram menghilang perlahan. 

Belgeram adalah orang yang selalu terbunuh, jadi jelas mengapa dia membenci Vulcan. 
Namun, Vulcan ingin menjadi teman dekat Belgeram. 

Itu karena dia ingin menghibur kebosanan dan kesepiannya, meskipun itu hanya sedikit. 

Untuk melakukan itu, Vulcan tidak lagi menunjukkan permusuhan setelah memasuki ruang 
bos. Dia pernah hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa pun. Namun, penjara bawah 
tanah tersembunyi itu tidak begitu lunak. 

Menurut aturan, monster bos harus menyerang tidak peduli bagaimana jika seseorang 
memasuki ruangan. 

Karena itu, situasi damai yang diharapkan Vulcan tidak akan pernah bisa tercipta. 
Sebaliknya, Vulcan harus puas melakukan percakapan singkat dengan Balgeram sebulan 
sekali dan mencoba menyegarkan suasana hatinya hanya dengan itu. 

Langkah... Langkah... 

Vulcan berjalan menuju barang yang dilontarkan Balgeram. 



Bahkan sebelum dia menggunakan SYSTEM untuk memeriksa opsi peralatan, Vulcan 
mengernyitkan wajahnya berkali-kali. 

Itu karena item yang sebenarnya tidak dia inginkan muncul. 

Di masa lalu, itu adalah item yang sangat diinginkan Vulcan. Namun, sekarang, hanya 
dengan melihatnya saja membuatnya merasa frustasi tanpa akhir. 

Warna merah gelap yang teduh dengan cahaya merah tua yang tersisa... Vulcan merasa 
frustrasi setelah melihat helm yang tidak menyenangkan itu. Vulcan menyisir rambutnya 
ke belakang karena frustrasi. 

'Apakah itu hanya mengejekku sekarang ... Sekarang, hanya ini yang muncul.' 

Delapan. 

Itu adalah jumlah helm yang dikumpulkan Vulcan saat berada di Gua Setan Lava selama 20 
tahun terakhir. 

Sebelumnya, ketika Vulcan menggiling selama 10 tahun untuk mendapatkan item ini, tidak 
pernah jatuh sekali pun, dan itu membusuk hatinya karena frustrasi. Sekarang, seolah-olah 
sisa barang mengalir keluar, jenis barang khusus ini terus bermunculan. Jelas sekali, Vulcan 
sedang tidak dalam mood yang baik. 

'Yah ... meskipun itu bukan item yang aku inginkan secara khusus ...' 

Vulcan dengan ceroboh melemparkan Helm Iblis Duke ke dalam inventaris dan melihat ke 
bawah pada peralatannya sendiri. Dia membahasnya satu per satu. 

Dia memiliki Pedang Petir Surgawi yang Diperkuat sebagai senjatanya. Adapun armor, dia 
memiliki Duke Demon's Set. 

Dia sudah memiliki semua peralatan terhebat. Oleh karena itu, tidak masalah item apa yang 
Belgeram lemparkan ke Vulcan. 

Namun, meski begitu, mau bagaimana lagi Vulcan tidak merasa senang dengan hal ini. 

Wajah keriput Vulcan tidak menunjukkan tanda-tanda sedang santai. 

'Ketika Balgeram mendapatkan regenerasi lain kali, saya pikir saya harus melampiaskan 
amarah saya padanya atau sesuatu.' 

Vulcan berjalan keluar dari ruangan batu bundar itu sambil memikirkan hal-hal yang akan 
membuat Balgeram panik. 

Vulcan kembali ke awal Lava Demon Cave dan memburu monster regenerasi seperti mesin. 



[Poin pengalaman naik.] 

[Poin pengalaman naik.] 

"Hari ini panen raya seperti biasa. Tentu saja, itu selalu bagus. Aku muak dengan itu. Sakit 
sekali. Meski panenannya bagus seperti biasanya, saya masih muak. " 

Vulcan mengambil Kelereng Vitalitas yang jatuh seperti hujan dan berulang kali bergumam 
sendiri. 

Itu adalah upayanya yang penuh air mata untuk menahan kerja yang membosankan. 

  * 

30 tahun lagi telah berlalu. Sekarang, sudah 50 tahun sejak Vulcan kembali ke Gua Setan 
Lava. 

Selama bertahun-tahun, Vulcan menjadi lebih pemarah. 

Dia masih melakukan pekerjaan penggilingan. Namun, secara bertahap, dia istirahat lebih 
lama. Dia muak dengan pekerjaan itu, dan dia kesepian. Perasaan itu semakin memburuk 
seiring berjalannya waktu. 

Sebagai ukuran yang jelas untuk menanggung ini, Vulcan lebih sering menelepon Dokgo 
Hoo. 

Vulcan memberi Kina Kina beberapa Kelereng Vitalitas dan menelepon Dokgo Hoo lagi hari 
ini. 

Dokgo Hoo melampiaskan amarahnya pada Vulcan begitu dia tiba. 

"Uu... Aku punya satu, tapi karena aku masih di Gua Setan Lava..." 

"Um... Aku masih menggiling karena kupikir aku memiliki lebih banyak musuh selain 
mereka." 

Mendengar Vulcan, Dokgo Hoo menggelengkan kepalanya. 

Dokgo Hoo selalu menganggap Vulcan adalah bajingan dengan nyali yang cukup kecil 
meskipun dengan bakat yang dimilikinya. Namun, untuk berpikir bahwa itu seburuk ini ... 

Frustrasi, Dokgo Hoo berkata, 

"Bukan itu, tapi..." 

Menemukan desakan Vulcan untuk tinggal di Gua Setan Lava menjadi konyol, Dokgo Hoo 
memarahi Vulcan dengan wajah kesal. 



Vulcan memiliki ekspresi merenung di wajahnya. 

Apa yang baru saja dikatakan Dokgo Hoo masuk akal. 

Tentu saja, dari segi keamanan, pergi setelah menyelesaikan 100 tahun penggilingan 
adalah strategi terbaik. Namun, Vulcan saat ini memiliki cukup Vitality Marbles untuk 
mengatakan dia kebal terhadap sebagian besar bahaya. 

Seperti yang dikatakan Dokgo Hoo, Vulcan hanya bisa berjalan-jalan di luar, membasmi 
para bajingan yang menampakkan diri dan beristirahat sejenak dengan melarikan diri ke 
Bumi atau Kota Espo. Setelah itu, Vulcan bisa kembali ke Gua Setan Lava lagi. Melakukan 
semua itu tampaknya tidak terlalu sulit saat ini. 

Vulcan tidak perlu bertahan 100 tahun dengan risiko menghancurkan pikirannya. 

Dengan ekspresi yakin di wajahnya, Vulcan bertanya pada Dokgo Hoo, "... Sejujurnya, apa 
yang telah kulakukan sejauh ini sudah cukup, kan?" 

Setelah mendengarkan Dokgo Hoo memarahinya, Vulcan tampak malu di wajahnya saat dia 
menggaruk bagian belakang kepalanya. 

Vulcan telah bekerja selama 50 tahun. Kekuatan kemauannya memang luar biasa dan 
melebihi akal sehat. Namun, benar juga kalau ini masih kurang dibandingkan dengan The 
Six dan Dokgo Hoo. 

Karena itu, setiap kali dia berbincang dengan Dokgo Hoo seperti ini, Vulcan merasa 
kekurangan dan kemalasannya menjadi jelas, dan itu membuatnya ingin merenungkan 
dirinya sendiri. 

Melihat Dokgo Hoo, Vulcan hendak mengatakan bahwa dia akan berhenti merengek dan 
bekerja keras. Namun, dia berteriak setelah sebuah pikiran terlintas di benaknya. 

"Apa sekarang? 200 tahun? " 

"Apakah Anda mengatakan Anda akan melakukan 200 tahun pelatihan dalam isolasi? 
Bukankah itu gila? Anda adalah Dewa yang Tercerahkan, jadi mengapa Anda perlu 
melakukan pelatihan yang begitu ekstrim? 

Dokgo Hoo bergumam bahwa dia tidak tahan lagi. Dia menarik napas dalam-dalam, 
menenangkan lehernya dan berkata, Mendengar kata-kata Dokgo Hoo, Vulcan dengan 
cepat berkata, 

"Huk... Artinya, selama 200 tahun ke depan, saya tidak akan bisa..." 

"..." 

Dokgo Hoo berteriak begitu Vulcan berbicara dan memotongnya. 



Tampaknya dipanggil oleh Vulcan's Enlightened God Summon begitu sering secara acak 
membuatnya sedikit kesal. 

Dokgo Hoo menunjuk ke Vulcan dan melanjutkan, 

"Sebenarnya, saya bosan, jadi saya pernah memanggil Tuhan Yang Tercerahkan sekali. Saya 
baru saja dimarahi dengan kutukan, mengatakan saya tidak boleh menelepon tanpa alasan. 
" 

"Tentang itu, karena pengaturan dungeon tersembunyi, itu tidak mungkin, jadi..." 

Dokgo Hoo tidak punya hal lain lagi untuk dikatakan. Dengan ekspresi tegas di wajahnya, 
Dokgo Hoo berjalan menuju mulut Kina Kina. 

Sebelum menghilang, Dokgo Hoo mengatakan satu hal lagi. 

Shooooc 

Dengan itu sebagai kata-kata terakhirnya, dia perlahan terhisap ke dalam mulut Kina Kina. 

Vulcan dengan hampa menatap pemandangan itu. Dia menggaruk bagian belakang 
kepalanya lagi dan bergumam, "Apakah aku terlalu sering meneleponnya?" 

Pastinya, dia memang cukup sering menelepon Dokgo Hoo sejak 40 tahun berlalu. 

Vulcan berpikir bahwa dia pasti sudah berlebihan mengingat bagaimana tanggapan Dokgo 
Hoo. 

Vulcan menampar bibirnya, menarik Pedang Petir Surgawi yang Diperkuat dan kembali 
menggiling. 

Pazuzuzuzuzut 

Kuuuuwwwrrrr 

Wajah Vulcan tampak sedikit termotivasi dari biasanya. 

Gerakannya tampak lebih energik daripada sebelum percakapan dengan Dokgo Hoo. 

Vulcan berpikir, 

'Itu benar ... Kakak laki-laki akan melakukan pelatihan 200 tahun dalam isolasi. Enam 
mengatakan mereka berlatih selama 1000 hingga 2000 tahun. Saya bahkan tidak bisa 
menangani 50 tahun? Mari bekerja keras! ' 

Dengan pola pikir yang segar, Vulcan menebas Lava Demons. 



Tentu saja, pikiran manusia bekerja dengan cara yang sama. Sekrup yang dikencangkan 
mengendur seiring waktu, dan Vulcan menjadi lebih malas seiring waktu sedikit demi 
sedikit. Namun... 

Kali ini, dia sangat tertarik dengan penggilingan lebih lama. 

Dia mengumpulkan Kelereng Vitalitas selama 10 tahun tanpa istirahat satu hari pun. 

Tidak seperti 50 tahun sebelumnya. Dia tidak menelepon Dokgo Hoo di tengah-tengah atau 
beristirahat selama satu atau dua hari. Kekuatan kemauannya layak mendapat tepuk 
tangan. 

'Tetap saja, ini batasnya.' 

Vulcan jatuh di tengah gua. 

Dia menutup matanya dan berpikir, 

'Sekarang, saya benar-benar mencapai batasnya. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Ayo 
keluar dan istirahat sebelum kembali. ' 

Berpikir tentang durasi pelatihan yang luar biasa dari orang lain seperti Dokgo Hoo, Vulcan 
telah merefleksikan kemalasannya sendiri dan mencambuk dirinya kembali ke 
penggilingan. Namun... 

Bahkan itu sudah mencapai batasnya. 

Rasanya seperti dia tidak bisa melakukannya lagi bahkan jika itu berarti dipukuli sampai 
mati. 

Vulcan sudah kelelahan. 

'Aku akan berpikir bahwa waktunya masih sepadan jika aku setidaknya naik level, tapi 
sekarang ... Aku bahkan tidak bisa naik satu level dalam setahun ...' 

Dia tidak bisa menemukan alasan untuk tinggal di sini lebih lama lagi. 

Dia bangkit dan berjalan menuju ruang bos. 

Seperti yang dikatakan Dokgo Hoo 10 tahun lalu, Vulcan berpikir dia harus keluar sebentar, 
istirahat dengan tenang dan kemudian kembali untuk mengisi sisa 40 tahun. 

'Daripada melanjutkan sambil menahan rasa bosan, akan jauh lebih efisien jika aku kembali 
setelah istirahat. Seperti yang Kakak katakan, tidak akan ada bahaya. Betul sekali. Mari 
berhenti sejenak di sini untuk saat ini. ' 

Setelah berpikir sejauh ini, wajah kaku Vulcan mulai sedikit rileks. 



Dia telah memaksa dirinya untuk melakukan penggilingan selama ini ketika dia tidak mau. 
Dia selalu frustrasi dan tidak nyaman. Sekarang, memikirkan tentang istirahat 
membuatnya merasa lebih ringan. 

Sudah lama sejak langkah Vulcan terasa ringan seperti ini. Dengan langkah bersemangat, 
Vulcan berjalan di dalam Gua Setan Lava. 

Mungkin karena pola pikirnya telah berubah ke nada positif, Vulcan merasa semuanya 
akan baik-baik saja. 

Pada saat itulah. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Pemberitahuan SISTEM menembus telinga 
Vulcan. 

Ttiiiiiirng.... 

[Balroc Balgeram, monster bos Gua Setan Lava, telah memperoleh Pencerahan.] 

[Transendensinya akan segera terjadi.] 

[Karena bos monster tidak ada, Gua Setan Lava, penjara bawah tanah tersembunyi dengan 
tingkat kesulitan A, akan disegel sementara setelah ini.] 

[Untuk pemain yang saat ini menggunakan dungeon, kamu masih bisa menggunakan 
konten dungeon sampai kamu meninggalkan dungeon. Namun, Anda tidak akan bisa 
kembali setelah Anda pergi, jadi harap pikirkan baik-baik.] 

"... Apa? Transendensi? Balgeram punya? " 

Tercengang, Vulcan bergumam. 



Chapter 94 
Max Level Newbie Bab 94 Vulcan membuka jendela SYSTEM dan memeriksa apa yang baru 
saja dijelaskan. 

Dia tidak percaya bahwa Balgeram melampaui batas. 

Namun, tidak mungkin Vulcan akan mendengar pemberitahuan yang salah, dan juga tidak 
mungkin SISTEM akan mengirimkan informasi yang salah. 

Vulcan memastikan bahwa apa yang tertulis di jendela adalah apa yang baru saja dia 
dengar. Tidak dapat memahami ini, Vulcan bergumam, 

"Sudah? Mengapa?" 

Vulcan memikirkan sesuatu. 

Itu adalah keluhan yang Belgeram bergumam ketika bahkan belum sepuluh tahun sejak 
Vulcan memulai penggilingannya. 

Vulcan dengan jelas mengingat suara Belgeramnya, yang penuh amarah dan kebencian. 

'Ah. Saya hanya perlu bertahan selama 250 tahun lagi. Saya akan mampu menyelesaikan 
percobaan tanpa masalah dan menuju ke dunia yang Tercerahkan. Dari mana bajingan gila 
ini merangkak masuk ... ' 

Belgeram adalah iblis besar dari dunia iblis yang memegang gelar Duke, namun dia pergi 
ke Dunia Tercerahkan. 

Itu membuat kesan yang kuat pada Vulcan sehingga dia tidak pernah melupakan ini 
meskipun faktanya sudah 50 tahun sejak dia mendengarnya. 

Karena Vulcan mengingat ini, dia tidak bisa tidak merasa aneh mendengar pemberitahuan 
yang mengatakan Belegeram akan melampaui jadwal aslinya. 

'Pertama, aku harus pergi ke ruang bos secepatnya!' 

Vulcan menggunakan Kekuatan Dewa Petir dan Bentuk Roh untuk berlari melalui ruang 
bawah tanah. 

Sepanjang jalan, beberapa Lava Demons meraung dan menyerang Vulcan. Namun, 
menggunakan Langkah Naga Petir sekali saja sudah cukup untuk menempatkan mereka di 
belakangnya dalam jarak, sehingga mustahil bagi mereka untuk mengejar kecepatan 
Vulcan, jadi itu tidak relevan. 

Seperti itu, hampir seketika, Vulcan tiba di ruang pertobatan. 



"..." 

Namun, tidak seperti sebelumnya, Vulcan merasa tidak nyaman saat membuka pintu dan 
memasuki ruangan. 

Untuk beberapa alasan, Vulcan merasa gugup. Dia menelan banyak waktu dan membuka 
pintu dengan sangat hati-hati. 

Whaaaaaaaaac 

Begitu Vulcan masuk, dia bisa merasakan cahaya yang menyilaukan terang namun hangat. 

Vulcan mengkonfirmasi sumber cahaya dan dengan ringan membuka mulutnya. 

Seorang dengan otot menonjol dan wajah yang tampak kasar, Duke Demon Balgeram. 

[Dewa Tercerahkan Tertinggi Belgeram] 

[921 Lv] 

'... Ini gila. Dia lebih dari 920 Lv... Saya pikir dia mungkin lebih kuat dari saya sekarang? ' 

Belgeram memancarkan aura eksistensi yang kuat, lebih kuat dari Hellmout yang 
mengotori dirinya sendiri hingga batasnya. Belgeram tampak begitu ilahi sehingga Vulcan 
bertanya-tanya apakah ini benar-benar Belgeram yang dia kenal. 

Vulcan kehilangan akal sejenak dan hanya menatap penampilan Belgeram. 

Vulcan tiba-tiba mencengkeram dan mencoba dengan cepat membuka pintu dan 
meninggalkan ruang penyesalan. 

Itu karena dia ingat Balgeram memiliki permusuhan terhadapnya. 

Jika hanya sebulan yang lalu, Vulcan tidak akan merasa terancam oleh Belgeram apapun 
yang dia lakukan. Namun, sekarang meja itu terbalik. 

Untuk mengalahkan Balgeram, yang sekarang adalah Dewa Tercerahkan Tertinggi, Vulcan 
harus memanggil Yur Dong-bin. 

'Benar-benar tidak...! Saya mengalami begitu banyak kesulitan untuk mengumpulkan 
kelereng itu! ' 

Vulcan mencoba melarikan diri sebelum situasi buruk seperti itu terjadi. 

Namun, itu tidak terjadi. 

Suaranya lembut dan lembut. 



Namun, suara itu kuat dengan caranya yang misterius untuk menarik perhatian. Vulcan 
menghentikan dirinya dari meninggalkan ruangan dan malah mengarahkan pandangannya 
ke Belgeram. 

Vulcan melihat mata jernih Balgeram. Di sana, Vulcan menyadari bahwa semua 
kekhawatirannya tidak perlu. 

'Itu adalah mata seseorang yang telah mencapai pencerahan spiritual!' 

Dia tampak seperti seorang bhikkhu yang mencapai pencerahan setelah menyadari kesia-
siaan semua materi di dunia. 

Sebenarnya Belgeram tampak seperti sesosok dewa yang mencapai ketinggian tertinggi. 
Belgeram memandang Vulcan dan berkata dengan suara rendah, 

"...?" 

"Hanya apa...?" 

Vulcan hampir bisa memahami apa yang dikatakan Belgeram. Vulcan mengaburkan akhir 
kalimatnya saat dia bertanya balik. 

Belgeram tersenyum lebar dan menjawab. 

"... Apa yang kau bicarakan. Yang telah saya lakukan sejauh ini adalah mengiris dan 
memotong ... " 

Rasanya seperti melakukan lelucon praktis yang mengerikan dan dipuji karenanya. Seperti 
anak kecil, Vulcan terpana dan tidak tahu harus berbuat apa. 

Geli, Balgeram menyaksikan reaksi Vulcan. Blegeram segera menghapus senyum dari 
wajahnya dan berkata dengan tatapan serius, 

Setelah itu, Belgeram menggumamkan hal-hal yang tidak bisa dimengerti bahkan oleh 
Vulcan yang dibantu oleh SYSTEM. 

Dengan setiap kata, aura di belakangnya memancarkan cahaya yang lebih terang. Itu 
bahkan mencapai titik di mana cahayanya begitu terang sehingga membuat ruangan batu 
itu terlihat seperti terkena sinar matahari. 

Kuk! 

Tertegun, Vulcan menatap Belgeram. Bahkan Vulcan tidak bisa lagi membuka matanya 
dengan baik. Cahaya itu sangat kuat. 

Di tengah badai cahaya yang luar biasa itu, suara Belgeram bisa terdengar. Suara itu terasa 
seperti dikirimkan ke Vulcan melalui hati. 



Dengan itu sebagai kata-kata terakhirnya, bersama dengan cahayanya, Belgeram 
menghilang tanpa jejak. 

"..." 

Kehilangan kata-kata, Vulcan hanya berdiri di sana di ruang pertobatan. 

Suara notifikasi bisa terdengar di telinganya. 

[Barloc Belgeram, monster bos di Gua Setan Lava, melampaui batas.] 

[Monster bos tidak akan dibuat ulang lagi.] 

"Hu... Itu benar-benar terjadi. Dia benar-benar melampaui. " 

Vulcan bergumam. Dia tidak bisa menghapus ekspresi kaget di wajahnya. 

Apa yang baru saja dia saksikan adalah pemandangan yang sangat langka. Vulcan mengira 
dia mungkin tidak akan pernah melihat sesuatu seperti ini lagi bahkan jika dia hidup 
selama beberapa ribu tahun lagi. 

Apa yang baru saja dilihatnya membuat Vulcan terkejut. 

Segala macam pikiran bercampur aduk dalam kekacauan dan mengganggu pikirannya. 
Karena ini, Vulcan tidak bisa sadar untuk sementara waktu. 

Dia bahkan tidak bisa merasakan apa yang harus ditangani terlebih dahulu. 

Namun, dari semua pemikiran yang dia miliki, wajar saja jika salah satu dari mereka 
menonjol, dan pemikiran Vulcan secara bertahap mengalir ke arah itu. 

"... Apakah aku menjadi bajingan?" 

Dengan ekspresi tenang di wajahnya, Belgeram berkata bahwa dia telah melalui waktu 
yang sangat sulit. Dia dengan tulus memaafkan Vulcan dan pergi ke Dunia Tercerahkan. 

Memikirkannya dari pandangan filosofis kehidupan, seperti yang dipikirkan Vulcan lebih 
banyak tentangnya, hal-hal yang dia lakukan terhadap Belgeram terasa semakin jahat. 

Dia terus terbunuh selama beberapa dekade. Fakta bahwa dia memaafkan saya sungguh 
menakjubkan... Tidak. Tetap saja, saya seorang Player dan dia adalah monster. Apakah ada 
alasan bagiku untuk merasa bersalah... Tidak. Tetap saja, apakah aku berbuat terlalu jauh... ' 

Meskipun Belgeram pergi, dia masih membebani pikiran Vulcan dengan berat. Namun, 
Vulcan memiliki masalah lain yang lebih penting dari ini. Untuk mengatasi masalah itu, 
Vulcan sejenak mengesampingkan pemikiran tentang Belgeram. 

'... Aku tidak bisa kembali ke tempat ini begitu aku pergi.' 



Karena Vulcan begitu terfokus pada transendensi Belgeram, dia tidak dapat memikirkan 
masalah lain ini saat ini. Namun, masalah lain ini jauh lebih penting bagi Vulcan. 

Rencana yang Vulcan buat beberapa saat yang lalu sekarang penuh dengan masalah. 

Vulcan merasa seperti seorang prajurit yang pengunduran dirinya dibatalkan karena pecah 
perang pada tahun terakhirnya. Terkejut dengan putaran takdir yang aneh, Vulcan 
memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Dia berpikir sejenak. 

Dia akan keluar dan beristirahat dan kembali. 

Dia tidak akan mengambil cuti panjang. Dia benar-benar akan istirahat sejenak dan segera 
kembali. Namun, sekarang, Vulcan bahkan tidak bisa melakukan itu. 

'... Haruskah aku menghentikan ini di sini saja?' 

Pikiran itu bertahan di benaknya untuk sementara waktu. Namun, Vulcan menggelengkan 
kepalanya keras dan membasmi pikiran itu. 

Menyerahkan keselamatan hanya karena kebosanan... 

Itu sama sekali tidak bisa diterima. 

'Jika aku melakukannya dan akhirnya menyesal karena tidak mengumpulkan cukup 
Kelereng Vitalitas, maka itu akan menjadi Neraka sejati ...' 

Jika situasinya mengarah ke itu, hanya ada satu tempat di mana Vulcan bisa dengan aman 
mengumpulkan kelereng. Itu adalah Pabrik Gang-shi Kuno. 

Vulcan membayangkan bagaimana hari-harinya tinggal di sana dan berburu Poison and 
Blood Gang-shis. 

Benar-benar mengerikan. Itu membuatnya merinding. 

Pada akhirnya, Vulcan menutup rencananya untuk meninggalkan gua. Sebaliknya, dia 
memutuskan untuk menyelesaikan sisa 40 tahun berturut-turut dan kemudian pergi. 

Tentu saja, hanya karena Vulcan mengambil keputusan, itu tidak berarti dia bisa langsung 
melakukannya. 

Alih-alih keluar dari ruang bos, Vulcan bersandar di dinding ruang pertobatan dan 
bergumam dengan suara tertekan, 

"... Tetap saja, mari kita istirahat untuk hari ini." 

Vulcan merasa membutuhkan satu hari untuk melakukan perawatan. 

  * 



Waktu berlalu tanpa henti. 

Waktu itu bisa dianggap sebagai periode singkat bagi penghuni lain di Babak 2. Namun, 
bagi Vulcan, kehidupan di dalam Gua Setan Lava terasa seperti keabadian. 

Karena Vulcan masih belia saat diangkut ke Benua Rubel, ia pernah mengalami kehidupan 
di wajib militer di Korea. Vulcan bertanya-tanya apakah tempat ini mirip dengan 
kehidupan militer. 

'Tidak. Layanan wajib militer selama dua tahun. Ini selama 100 tahun. Ugh... Para bajingan 
yang mengeluh tentang kehidupan yang sulit di militer itu berpura-pura mengalami 
kesulitan. ' 

Bertahan dengan pikiran tak berguna seperti itu hanya untuk sementara. 

Sepuluh tahun lagi berlalu, dan sepuluh tahun lagi berlalu. Ketika Vulcan berada di 80 th 
tahun, dia tidak lagi punya pikiran apapun. 

Dia baru saja membunuh Lava Demons di depan matanya, dan dia membunuh mereka lagi. 

Dia mengumpulkan Kelereng Vitalitas yang mereka jatuhkan. Dia mengambilnya lagi, dan 
lagi. 

Dia mengulangi pekerjaan yang sama seperti robot tanpa emosi. Dia tampak lebih 
menakutkan dari monster. 

Seperti itu, Vulcan melanjutkan pekerjaan sulit yang sepertinya tidak ada habisnya. 

Tidak ada kegembiraan di wajahnya. Wajahnya kaku seperti boneka kayu. Namun, setelah 
beberapa dekade, perubahan terjadi di wajahnya. 

Itu adalah perubahan yang sangat kecil. Hanya mereka yang memiliki mata tajam untuk 
perubahan halus yang akan memperhatikan ini. Senyuman tipis muncul di wajah Vulcan. 

"..." 

Seolah senyum canggung baginya, ujung bibirnya berusaha untuk miring ke atas. 

Namun, akhirnya menyebar ke seluruh wajahnya. Seluruh wajah Vulcan sekarang menjadi 
cerah, dan dia mulai tertawa terbahak-bahak. 

"Ha ha. Hahahaha. Hahahahahahahahahaha! " 

Vulcan bahkan mulai tertawa cukup keras hingga membanjiri seluruh gua. 

Dia tertawa seperti itu untuk waktu yang lama sebelum meneriakkan beberapa kata 
dengan suara yang lebih keras. 



"Saya menyelesaikan 100 tahun! Sial! Ini sudah berakhir!" 

Pazuzuzuzzuk. 

Wharururururururuk. 

Pada saat yang sama, sekeliling Vulcan diliputi oleh api dan kilat yang dahsyat. 

Emosinya yang menumpuk selama beberapa dekade pecah seperti bendungan terbuka 
yang pecah. Tanpa Vulcan sadari, mana juga meledak dan mengeluarkan berbagai mantra 
sihir. 

Guuwaaaaaaaak. 

Gyaaaaaaaak. 

Setelah mendengar suara kacau tiba-tiba, dua Lava Demons mendekati Vulcan. Namun, 
perbedaan kekuatan itu seperti dari tanah ke langit. 

Para bajingan itu diliputi badai sihir dan mati sebelum bisa melakukan pertarungan yang 
tepat. 

Setelah itu, mayat mereka perlahan menghilang dan mengeluarkan item. Vulcan secara 
tidak sadar mendekati mereka dan mengumpulkan Kelereng Vitalitas. 

"Ah!" 

'Sekarang, saya bisa berhenti.' 

Vulcan dengan cepat tersadar dan melemparkan kelereng ke dalam inventaris seolah-olah 
dia muak dengan pemandangan itu. 

Vulcan menampar pipinya sendiri dan mengkritik dirinya sendiri. Dia menutup matanya 
perlahan untuk memikirkan masa lalu yang sulit. 

'Itu sangat sulit...' 

Itu sangat sulit. Vulcan tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. 

Termasuk tahun-tahun yang dihabiskan Vulcan di sini pada kunjungan pertama, dia 
menghabiskan 125 tahun di dalam Gua Setan Lava. 

Vulcan menghabiskan & frac34; hidupnya di sini. Dia bahkan tidak bisa berpura-pura 
bersikap keras dan mengatakan bahwa itu tidak buruk. 

Bahkan, ketika ia berada di 95 th tahun, ia merenungkan keras tentang apakah ia hanya 
harus meninggalkan. 



Target 100 tahun itu sewenang-wenang. Itu tidak wajib untuk diisi. 

Namun, Vulcan memilih untuk tidak pergi. 

Vulcan merasa sangat cemas bahwa pergi sebelum mencapai tujuan itu seperti kehilangan 
dirinya sendiri. Juga, dia prihatin tentang tekadnya untuk menanggung kesulitan yang 
mungkin datang setelah ini jika dia tidak bisa bertahan dalam cobaan ini. 

Selain itu, sejauh ini, ada tekad dan obsesi untuk melihat melalui gawang. Dengan semua 
emosi ini digabungkan, Vulcan menggunakannya sebagai motivasi dan mengamankan 
tujuan 100 tahun. 

Vulcan meraih kemenangan dalam pertarungan melawan dirinya sendiri. 

'Sebenarnya, saya tidak mendapat banyak keuntungan di sini, tapi...' 

Vulcan secara objektif menilai pertumbuhannya sendiri. 

Levelnya hanya naik 34. Dia saat ini berada di level 855. Skill Land-fold-nya tidak 
meningkat sama sekali. Sepertinya dia juga tidak pandai menggunakan Baloc's Whip. 

Vulcan adalah orang yang dihujani dengan pujian sebagai jenius terbesar dalam sejarah 
oleh The Six. Mempertimbangkan fakta ini, hasil yang dia capai di sini melalui kerja keras 
bisa dianggap agak sederhana. 

Namun, Vulcan tidak peduli tentang itu. 

Dia benar-benar tidak keberatan. 

Selama menjalani masa-masa sulit, Vulcan mengumpulkan ketekunan dan kesabaran yang 
kuat. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Itu saja membuat waktu yang dihabiskan di sini 
sepadan bagi Vulcan. 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan dengan cepat bergerak ke depan pintu masuk Lava 
Demon Cave. 

"... Aku akhirnya pergi dari sini." 

Dia sangat ingin meninggalkan tempat ini sepanjang waktu. Namun, memikirkan tentang 
dia tidak akan pernah bisa kembali ke sini, Vulcan bahkan merasakan sedikit kekecewaan. 

Tentu saja. Dia tidak berpikir begitu serius. 

Vulcan mengintip senyuman dan perlahan meninggalkan Gua Setan Lava. 



Melalui 100 tahun penggilingan, Vulcan juga menyelesaikan pelatihan mental dalam 
prosesnya dan menjadi lebih tangguh. 

Itu adalah momen kemunculannya kembali ke tanah Babak 2. 



Chapter 95 
Level Maks Newbie Bab 95 Persis seperti bagaimana Main Plaza Act 1 sedang booming 
dengan orang-orang, Main Plaza Espo City penuh dengan orang. 

Ada orang yang mencari rekan untuk berlatih dan melindungi satu sama lain. Ada orang 
lain yang baru saja kembali ke kota dengan gulungan kembali dan bersimbah darah. Ada 
juga orang lain yang baru tiba di babak 2 untuk pertama kalinya dan melihat sekeliling 
untuk melihat apakah ada orang lain yang memiliki ras yang sama dengan mereka. 

Yakumbo dan Shakun, party yang terdiri dari warrior dan mage, ada diantara orang-orang 
di Main Plaza. 

Mereka sedang menunggu elf yang akan pergi bersama mereka ke Area Hutan untuk 
mendapatkan tumbuhan langka. 

Masih ada waktu tersisa sampai waktu pertemuan yang mereka janjikan dengan elf. Untuk 
menghabiskan waktu, kata Yakumbo, 

"Fowaru itu, dia sepertinya gila?" 

"Sudah lama sejak kepribadiannya berubah. Bagaimana dengan itu? " 

"Saya mengatakannya karena dia semakin buruk. Hari ini benar-benar... " 

Yakumbo merasa ngeri dan berbicara tentang apa yang terjadi sebelumnya. 

Mendengar apa yang dia katakan, Shakun bertanya dengan ekspresi terkejut, 

"Betulkah? Saya merasa sulit untuk percaya. " 

"Apa menurutmu aku mengada-ada? Mengapa saya harus? Pergi ke pub nanti dan tanyakan 
siapa pun tentang dia. Mereka semua menjelek-jelekkan Fowaru. " 

"Tetap saja... Dia menjadi aneh sejak 40 hingga 50 tahun yang lalu, tapi untuk berpikir dia 
telah bertindak sejauh itu..." 

Shakun juga ngeri seperti Yakumbo. Yakumbo berkata, 

"Dia sudah melewati titik menjadi sedikit aneh. Sekarang... Saya bisa mengatakan dia 
adalah orang yang sama sekali berbeda. Kepribadiannya rusak. Sampai sekarang, yang saya 
ingat adalah kepribadiannya yang baik di masa lalu, jadi saya pergi menemuinya, dan itu 
benar-benar... Itu terlalu berlebihan. Saya tidak berencana untuk pergi ke sana lagi. " 

"Um... Tetap saja, bukankah ramuan di sana yang paling efektif di pasaran?" 



Jika itu adalah item sepele, maka itu tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Namun, jika 
menyangkut ramuan, item itu secara langsung memengaruhi kehidupan mereka, jadi 
Shakun berharap dia bisa terus menggunakan Toko Umum Fowaru, yang menjual ramuan 
bersertifikat. 

Namun, setelah mendengarkan Yakumbo, dia berubah pikiran. 

"Bukannya toko Fowaru, ada tempat baru, dan rumor mengatakan bahwa tempat baru ini 
cukup bagus. Toko itu dijalankan oleh peri tinggi dan dewa binatang. Saya mendengar 
bahwa ramuan itu memiliki efek yang luar biasa. " 

"Ah masa? Kalau begitu, sebelum kita pergi ke pulau barat, ada baiknya untuk mengunjungi 
toko ... " 

Percakapan mereka berlanjut tanpa gangguan. 

Mereka adalah kotak obrolan yang membuat malu para penggosip veteran. 

Apa yang mereka bicarakan juga bukan rahasia, jadi mereka berbicara cukup keras untuk 
didengar orang yang lewat. 

Jadi, pria berjubah hitam yang duduk di bangku di dekatnya, Vulcan, bisa mendengar 
percakapan mereka. 

Setelah mendengar percakapan mereka, Vulcan dipenuhi dengan banyak pertanyaan. 

'Pak. Kepribadian... Fowaru telah berubah? ' 

Ini tidak seperti Fowaru melewati tahun-tahun remaja yang kacau dari remaja hingga 
dewasa. 

Dia adalah salah satu tokoh di Babak 2, dan mereka memiliki usia rata-rata yang 
melampaui seribu tahun. Itu membingungkan bagi Vulcan untuk mendengar bahwa 
seseorang yang begitu tua bisa tiba-tiba berubah kepribadian. 

Vulcan tidak bisa memahami ini. 

Dia memikirkan tentang Fowaru yang dia ingat dari 100 tahun yang lalu ketika dia pergi ke 
toko Fowaru untuk membeli ramuan. 

Dia memiliki senyum ramah di wajahnya. Fowaru tampak seperti pria yang baik. 

'... Saya tidak berpikir saya akan bisa mempercayai ini kecuali saya melihatnya dengan 
mata kepala sendiri. Apa terjadi sesuatu? ' 

Bukannya Vulcan sangat dekat dengan Fowaru, tapi Fowaru adalah salah satu dari sedikit 
orang yang dikenal Vulcan, jadi Vulcan memang khawatir. 



Namun, Vulcan harus menangani bisnisnya sendiri terlebih dahulu. 

Setelah melanjutkan percakapan kedua pria itu sebentar lagi, Vulcan pergi ketika mereka 
mulai terus berbicara tentang hal-hal yang tidak berguna. 

Vulcan sedang menuju ke Oracle, satu-satunya organisasi informasi di Espo City. 

  * 

Seperti biasa, Oracle menangani pertanyaan Vulcan dengan bijaksana. 

Kali ini, Vulcan meminta banyak informasi, jadi bukannya kertas terlipat rapi seperti 
terakhir kali, Vulcan meninggalkan toko dengan tumpukan kertas tebal. 

Tentu saja, sebanding dengan ini, biaya juga meningkat. Namun, Vulcan punya cukup uang 
untuk menanganinya. 

Dia punya cukup uang karena Vulcan menerima uang tunai di samping semua ramuan dari 
toko Fowaru terakhir kali untuk menjual item ke Fowaru. Item Vulcan sangat berharga 
selama transaksi. 

'Memikirkan semua uang itu berakhir dengan sia-sia untuk ini... bajingan ini.... Ini tidak 
berbeda dengan perampokan di jalan raya. ' 

Vulcan menggelengkan kepalanya dan berbicara buruk tentang Oracle. Vulcan pergi ke 
sebuah kamar di sebuah penginapan dan mulai membaca informasi dengan perlahan. 

Sebenarnya, Vulcan berpikir keras apakah dia harus pergi ke Oracle. 

Dia merasa bahwa informasi tentang dirinya lebih banyak bocor sejak dia mengunjungi 
Oracle. 

Setelah Vulcan menyelesaikan pertempuran sengit melawan Hellmout dan kembali ke 
Bumi, Vulcan bertanya-tanya tentang hal berikut selama 100 tahun penggilingan, 

'Bagaimana Bae Su Jin mendapatkan informasi tentang saya?' 

Vulcan bisa mengerti bagaimana Chimera Maker bisa. Vulcan bertemu dengan Chimera 
yang dia buat berkali-kali. 

Namun, berbeda dengan Bae Su Jin. 

Vulcan tidak pernah sekalipun bertemu dengan siapa pun yang dia curigai sebagai bagian 
dari organisasi. Vulcan juga tidak pernah menyebabkan kehebohan besar untuk membuat 
namanya dikenal di seluruh kota. 



Namun, kemungkinan lain, yaitu Pembuat Chimera yang menjual informasi tentang Vulcan 
kepada Bae Su Jin, tampaknya tidak masuk akal. 

Pada akhirnya, hanya ada satu pihak yang mencurigakan. 

Sangat mungkin bahwa Oracle, organisasi misterius yang mengawasi segala sesuatu di 
Babak 2, adalah orang yang menyebarkan informasi tentang Vulcan. 

Awalnya, ini hanya tebakan. Namun, Vulcan hampir yakin akan hal ini sekarang. 

Vulcan tidak terlalu marah. 

Sejak awal, Vulcan sadar bahwa tidak ada satupun bajingan di Babak 2 yang bisa dipercaya. 
Menambahkan satu lagi ke daftar panjang tidak membuatnya merasa kecewa. 

Namun, Vulcan pergi ke Oracle meskipun ada ketidakpercayaan dan perasaan sakit 
terhadap organisasi karena tidak lagi menjadi masalah bagi Vulcan jika ada yang tahu 
keberadaannya. 

'Kalau bicara soal tak seorang pun dan kentang goreng kecil, mereka bukan tandinganku 
sejak 100 tahun lalu ... Sekarang, aku punya cukup Kelereng Vitalitas untuk membuat 
gunung, jadi ...' 

Vulcan cukup percaya diri untuk membersihkan lantai dengan siapa pun dari Babak 2. 

Dia begitu yakin tentang hal ini sehingga dia pikir tidak ada bahaya membiarkan informasi 
tentang dia bocor. 

'Akan menjadi kerugian besar bagi saya jika saya tidak dapat menggunakan Oracle karena 
kekhawatiran seperti itu.' 

Jadi, Vulcan membuang keraguan itu dan mendapatkan informasi yang dia inginkan dari 
Oracle. Sekarang, informasi yang dihasilkan terus menumpuk di otaknya. 

'Daftar nama dan kekuatan semua bajingan yang mengincarku, dan lokasi mereka ... Ini 
cukup banyak. Saya pikir akan ada banyak bajingan yang tidak saya kenal, tetapi saya tidak 
pernah berpikir akan ada sebanyak ini... ' 

Tidak perlu heran tentang Bae Su Jin dan Pembuat Chimera yang menghiasi halaman 
depan. Mereka jelas milik di sana. 

Namun, membaca tentang daftar panjang orang-orang di halaman selanjutnya, yang belum 
pernah dia lihat sebelumnya, Vulcan hampir ingin menghela nafas karena kehidupan sial 
dan malang yang dia alami di Babak 2. 

'Orang-orang yang memiliki hubungan positif denganku adalah... Phantaero, Naga Biru, 
Fowaru, Kiba, Toolkas, Elcane... Sial. Saya tidak bisa memikirkan lebih banyak orang! ' 



Vulcan telah berjalan di tanah Babak 2 selama lebih dari 100 tahun, namun jaringan 
pribadinya berantakan. 

Wajahnya berkerut dengan sendirinya. 

Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan ketika semuanya berakhir seperti yang mereka 
lakukan. 

Alih-alih mengeluh tentang masalah ini, Vulcan fokus pada membaca daftar bajingan yang 
akan diburu dan diinjak-injak secara menyeluruh. 

"Siapa Chilma ini... Wow... Kurasa orang-orang ini mungkin cukup kuat... Um. Namun, 
apakah daftar lainnya di sisi rata-rata... " 

Vulcan menerima banyak informasi, tetapi saat dia memeriksa perkiraan kekuatan mereka, 
dia merobek halaman yang dia pikir bukan ancaman baginya. Tumpukan kertas tebal yang 
dia miliki semakin tipis. 

Akhirnya, Vulcan merobek sebagian besar kertas. Dia menggaruk kepalanya dan berpikir, 

'Tetap saja, dibandingkan dengan jumlah bajingan di daftar, tidak banyak yang harus aku 
waspadai. Kurasa itu hal yang bagus ... Tidak. Aku seharusnya tidak mengatakan itu. Saya 
tidak melakukan kesalahan apa pun, namun saya harus tetap bersembunyi dan menggiling 
karena saya diburu seperti ini. Ugh... ' 

Vulcan akhirnya memeriksa sebagian besar informasi. Dia melihat pria itu di halaman 
terakhir. 

Mata Vulcan langsung muncul. 

Dia seperti orang yang terkejut yang tidak bisa mendapatkan pegangan karena situasi yang 
tidak terduga. Tidak dapat mengalihkan pandangannya dari kertas, Vulcan membaca nama 
di atas kertas. 

Vulcan tampak marah. Dia mengangkat tangannya dan menyisir rambutnya ke belakang 
dengan gerakan berlebihan. Vulcan menyalakan api dan mengubah halaman terakhir 
menjadi debu. 

"Fowaru...!" 

Jika Vulcan menyebutkan satu orang yang paling dekat dengannya di Asgard, dia akan 
menamai Dokgo Hoo. Namun, Vulcan telah menjalin persahabatan yang sama baiknya 
dengan Jake, pedagang Babak 1. 

Fowaru diakui oleh pria seperti Jake. Juga, Vulcan hanya memiliki pengalaman positif 
dengan Fowaru, jadi Vulcan tidak pernah mencurigainya. Namun... 



Vulcan pergi ke tempat tidur dan jatuh ke atasnya. 

Berbaring di tempat tidur, Vulcan memegangi dahinya dengan tangannya dan berkata 
dengan suara pelan, 

"... Sebenarnya tidak ada orang yang bisa aku percayai." 

Vulcan tidak mengira Oracle akan menambahkan informasi palsu dengan sengaja. Vulcan 
yakin sekarang bahwa Oracle menjual informasi tentangnya sesuka hati. Namun, Oracle 
tidak pernah menjual informasi palsu kepadanya sebelumnya. 

Vulcan membayangkan bahwa Oracle tidak peduli siapa yang mereka manfaatkan dan akan 
menjual informasi selama masih ada uang. Ia berpikir bahwa Oracle akan mempertahankan 
prinsip dasarnya sebagai organisasi informasi. 

'... Tetap.... Aku tidak suka bajingan Oracle, tapi ... bajingan kotor ... ' 

Vulcan menutup matanya dan mengatur pikirannya. 

Chimera, Bae Su Jin, sekelompok orang bukan siapa-siapa... 

Selain itu, ada Fowaru dan Oracle. 

Ada begitu banyak di luar sana yang mengganggunya. Untuk menangani semuanya, 
sepertinya Vulcan harus melakukan tur. 

Wajah Vulcan memerah seperti gunung berapi yang hampir meletus. 

"Fiuh..." 

Namun, Vulcan dengan cepat mengatasi keterkejutannya. 

Dia mengembangkan kekuatan mental yang mengeras dari 100 tahun penggilingan. Itu juga 
karena dia tidak berharap banyak dari penghuni babak 2. 

Pada akhirnya, apa yang harus dia lakukan tidak banyak berubah. 

Dia hanya perlu mengulangi pekerjaan itu beberapa kali lagi. 

'Saya senang bahwa saya mengumpulkan kelereng selama 100 tahun daripada keluar dari 
penjara bawah tanah di tengah penggilingan.' 

Vulcan memiliki Vitality Marbles senilai gunung dalam inventarisnya. 

Ketika dia meninggalkan Gua Setan Lava, dia pikir dia tidak akan menghabiskan semua 
kelereng. Sekarang, Vulcan tidak yakin. 



Sepertinya Vulcan selesai mengatur pikirannya. Dengan ekspresi fokus di wajahnya, Vulcan 
meninggalkan penginapan. 

Dia kemudian menatap Toko Umum Fowaru di kejauhan. 

'Baiklah. Aku tidak tahu apa yang kamu coba raih dengan menargetkanku meskipun aku 
adalah teman Jake, tapi... Jika kamu akan datang padaku, aku akan melawanmu. Aku akan 
mengunyahmu seperti pemakan yang buas. ' 

Mata Vulcan berangsur-angsur terbakar. 

Namun, Vulcan tidak pergi ke toko dan menimbulkan masalah. 

Kota Espo dilindungi oleh para Dewa. 

Dia tidak bisa begitu saja masuk ke sana dan menghancurkan Fowaru. Ini bukan tempat 
yang tepat untuk itu. 

Selain itu, Vulcan masih belum sepenuhnya yakin apakah Oracle mengatakan yang 
sebenarnya tentang Fowaru, jadi ada sedikit keraguan di Vulcan. 

Jadi, Vulcan memutuskan untuk menangani kasus Fowaru nanti. 

Namun, jika Fowaru mencoba menyelinap ke arahnya, Vulcan berniat mengakhiri hidup 
Fowaru tanpa ragu-ragu. 

'Ah, Tentu saja ... Kamu akan menjadi yang berikutnya setelah Bae Su Jin.' 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Vulcan bergerak dengan santai agar tidak 
menarik perhatian. Dia berjalan perlahan dan meninggalkan Espo City. Dia mulai bergerak 
dengan cepat begitu dia mencapai suatu tempat tanpa ada orang di sekitarnya. 

Pada akhirnya, musuh terbesarnya adalah Bae Su Jin. 

Vulcan tidak pernah melupakan fakta ini selama 100 tahun terakhir. 

Itu membuat bagian belakang kepalanya gatal. Rasanya seperti Vulcan tidak akan bisa 
melakukan apapun dengan benar kecuali dia pergi dan menyelesaikan masalah ini dengan 
mengakhiri para bajingan. 

'Kalau begitu, aku akan menghancurkan kalian bajingan dulu.' 

Pertempuran akan segera terjadi. 

Sebenarnya, yang ada dalam pikiran Vulcan lebih merupakan pembantaian sepihak. 
Menjalankan simulasi pertempuran di kepalanya, Vulcan tersenyum. 



Senyum itu tidak seperti yang pernah dimiliki Vulcan di wajahnya sebelumnya. Senyuman 
itu adalah salah satu algojo tanpa ampun. 



Chapter 96 
Max Level Newbie Bab 96 "Saya tahu bahwa informasi tentang saya telah menyebar, tapi ..." 

Vulcan bergumam dengan wajah tercengang. 

Dia saat ini bergerak dalam kecepatan yang menggembirakan menggunakan Kekuatan dan 
Bentuk Roh Dewa Petir, dan dia bisa merasakan kehadiran tujuh orang di belakangnya. 

Mereka mengikutinya dengan kecepatan yang setara dengan miliknya. Vulcan dengan 
ringan menoleh untuk melihat mereka dan berpikir, 'Kalian bahkan tidak berusaha 
merahasiakan tentang ini, kan?' 

Vulcan sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. 

Dia sadar bahwa informasi tentang dirinya dibocorkan oleh Oracle. Namun, dia tidak 
pernah berpikir bahwa informasi tentang lokasinya saat ini akan bocor dengan cara yang 
sangat jelas untuk memungkinkan lalat yang mengganggu datang mengganggunya segera 
setelah dia meninggalkan Kota Espo. 

'Ini hampir... seperti Oracle memberikan layanan kepada klien bahkan sebelum mereka 
muncul ke kantor untuk meminta informasi. Bajingan itu. ' 

Vulcan merasa bahwa Oracle tidak peduli tentang kesejahteraannya. 

Vulcan mengira Oracle berpikir demikian karena mereka aman selama beroperasi di dalam 
Kota Espo. 

Vulcan melepaskan Bentuk Sprit dan perlahan mengurangi kecepatannya. Dia menemukan 
ruang terbuka yang cocok dan berhenti di sana. 

Dia kemudian menyuntikkan mana ke Kina Kina si burung buas dan memberinya banyak 
Kelereng Vitalitas sehingga dia bisa dengan cepat memanggil Dewa yang Tercerahkan 
kapan saja. 

"Hurrrrrr... .uk. Saya pikir perut saya akan meledak... Kkuuuuk. " 

Kelereng ekstra adalah pembayaran di muka. Aku akan banyak memanggil hari ini. " 

Kina Kina bertingkah seperti sedang mengalami masa-masa sulit. Vulcan memarahinya 
dengan ringan karena berpura-pura kesulitan dan mengarahkan pandangannya ke arah 
tempat para pengejar mendekat. 

Vulcan merasa sangat kesal terhadap Oracle, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. 



Alih-alih menyia-nyiakan fokus mentalnya pada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan saat 
ini, Vulcan menilai bahwa dia harus menyelesaikan situasi yang dia hadapi saat ini. 

'Juga ... Sekarang aku bisa melihat mereka, para bajingan itu ada di daftar.' 

Para pengejar adalah bajingan lain yang akan dihabisi Vulcan setelah menghancurkan Bae 
Su Jin. 

Karena mereka datang untuk mencari Vulcan, itu sebenarnya menyelamatkan Vulcan dari 
beberapa masalah, jadi dia tidak punya alasan untuk mengeluh tentang ini. 

Vulcan melihat ketujuh manusia binatang itu dan memindai kemampuan mereka. 

Seperti yang dia pikirkan, seperti yang dijelaskan oleh informasi Oracle, mereka adalah 
bajingan yang sangat tangguh. 

[Tigerian Mu Horang] 

[875Lv] 

[Tigerian Karirum] 

[866Lv] 

... 

[Tigerian Buton] 

[861Lv] 

Mereka memiliki level yang sangat tinggi. 

Vulcan bersiul seolah dia terkejut. 

Di Babak 2, sangat jarang melihat siapa pun dengan level 850 atau lebih tinggi. Itu berarti 
lawan ini adalah makhluk yang sangat kuat yang jarang terlihat bahkan di Babak 2. 

Mereka akan memiliki gelar Ultra-zenith atau lebih tinggi di Babak 1. 

Sangat tidak biasa melihat prajurit sekuat itu berkeliaran dalam kelompok, tujuh dari 
mereka sekaligus di atas itu. Namun, itu tidak pernah terjadi. 

Tujuh Iblis ... 

Dari semua manusia binatang di Babak 2, kelompok ini adalah yang paling terkenal. 



Kebanyakan manusia binatang berfokus pada penguatan kemampuan fisik tubuh mereka. 
Tidak seperti mereka, para bajingan ini adalah orang-orang unik yang menunjukkan bakat 
dalam sihir dan kemampuan fisik. 

Salah satu bajingan membuka mulutnya. 

Levelnya 875. Sepertinya dia adalah pemimpin mereka. Dia memiliki level tertinggi dari 
kelompok itu. 

"Kami bertemu di las..." 

"Tunggu." 

"Apa? Anda berani inturru... " 

"Berhenti." 

"..." 

Namun, kata-katanya disela oleh Vulcan bahkan sebelum dia sempat menyelesaikan satu 
kalimat penuh. 

Mu Horang, Kakak Tujuh Iblis, menatap wajah Vulcan. 

Ujung bibirnya sedikit miring. 

Jelas ekspresi wajah ini disengaja. 

Bahkan di antara para beastmen, Mu Horang terkenal pemarah. 

Jelas, dia tidak tahan diremehkan seperti ini. Dengan tatapan marah, Mu Horang menarik 
napas dalam-dalam agar dia bisa mengaum. 

Namun, Vulcan berbicara sebelum dia melakukannya. 

Kehilangan waktu, dalam posisi yang canggung, Mu Horang justru yang mendengarkan. 

"Sebelum kita bertarung, izinkan saya menanyakan satu hal. Kalian lari ke sini setelah 
mendapatkan informasi dari Oracle, kan? " 

"..." 

Tujuh beastmen terdiam. 

Vulcan melihat sekeliling mereka dan melanjutkan. 



"Jika kamu tidak ingin memberitahuku, jangan. Bahkan jika Anda tetap diam, saya tahu. 
Serius, saya ingin menyelesaikan Babak 2 dengan sangat cepat. Aku muak dengan tempat 
ini. " 

Vulcan menunduk dan mengeluh tentang nasibnya. 

Anggota Tujuh Iblis tampak tercengang. 

Setiap anggota Tujuh Iblis dianggap sebagai pejuang terbaik ke mana pun mereka pergi di 
Babak 2. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik absolut. 

Bahkan Dewa Demi tidak bisa sembarangan di depan mereka. 

Karena itu, mereka mempertahankan hidup mereka meskipun telah melakukan hal-hal 
sesuka mereka selama 1500 tahun terakhir tanpa mempedulikan orang lain. 

'Namun ... dia menunjukkan sikap seperti itu di depan kita.' 

Tujuh Iblis tidak bisa mengerti mengapa Vulcan bertindak seperti ini. 

Sikap santai Vulcan seharusnya tidak dibiarkan. 

Dia bertindak seolah-olah Tujuh Iblis jauh di bawah dirinya sendiri. Menyadari hal ini, Mu 
Horang mengamati Vulcan dengan cermat. 

Itu karena dia bertanya-tanya apakah dia melewatkan sesuatu tentang Vulcan. 

Namun, dari pemeriksaan visual pria itu, Mu Horang yakin bahwa Vulcan tidak memiliki 
keterampilan untuk menjamin kepercayaan tersebut. 

Mu Horang mengerutkan wajahnya berkali-kali hingga membentuk celah di antara alis. 

'Dia pasti kuat. Saya tidak akan yakin akan kemenangan jika saya melawannya sendirian 
dalam duel. Namun... aku tidak merasakan sesuatu yang berlebihan darinya... ' 

Mu Horang memikirkan masa lalunya. 

Tujuh Iblis masih terkenal karena tidak takut dan sombong, tetapi ada masa di masa lalu di 
mana mereka terlalu berlebihan. 

Itu sampai pada titik di mana sikap mereka menyebabkan masalah besar bagi mereka. 

Itu sekitar 500 tahun yang lalu. 

Saat itu, ada delapan dari mereka, bukan tujuh. Mereka pernah bertemu dengan 
keberadaan yang seperti gunung besar yang tidak pernah bisa mereka atasi. 

Angin Biru Naga Biru... 



Dia adalah dewa binatang terkenal yang dikenal sebagai kekuatan absolut di pulau barat. 
Mereka bertengkar dengan Blue Wind. 

Faktanya, sebelum mereka melawan Blue Wind, mereka yakin akan kemenangan mereka. 

Itu satu lawan delapan. Mereka lebih unggul dalam hal angka. 

Juga, saat itu, mereka memiliki Mu Ranka, Kakak mereka pada saat itu. 

Mereka percaya bahwa mereka memiliki peluang bagus melawan bahkan dewa binatang, 
jadi alih-alih menelan harga diri mereka, mereka memilih untuk bertarung. 

Hasil akhirnya adalah kekalahan sepihak. 

Angin Biru dengan santai mendorong mereka pergi seolah-olah dia sedang menangani 
sekelompok anak anjing kecil. 

Angin Biru sangat kuat seperti kilat ketika dia menyerang, dan dia sehalus awan saat 
bertahan. 

Melawan Angin Biru, yang menunjukkan kekuatan tempur tingkat surga di atas langit, 
mereka sama sekali tidak berdaya, dan mereka tidak punya pilihan selain hanya melihat 
Angin Biru memenggal kepala Kakak mereka. 

'Kamu berani menunjukkan sikap sombong seperti itu di depanku ... Aku akan 
mengakhirinya di sini kali ini. Namun, hati-hati mulai sekarang dan jauhi pandanganku. ' 

Sejak hari itu, Delapan Iblis menjadi Tujuh Iblis, dan Mu Horang mendapat pelajaran 
penting. 

Makhluk paling kuat di Babak 2 ... 

Melawan salah satu dari mereka seperti melawan Dewa. 

'... Itu tidak berbeda dengan bunuh diri.' 

Namun, ini hanya diterapkan pada segelintir eksistensi hebat di Babak 2. 

Tidak mungkin ini diterapkan pada Vulcan, pria yang menggelengkan kepalanya dengan 
arogan tepat di depan mereka. 

Semangat bertarung yang dirasakan dari Vulcan secara substansial berbeda dari makhluk-
makhluk hebat ini juga. 

Saat menghadapi salah satu makhluk hebat di Babak 2 ini, semangat juang yang unik dan 
luar biasa bisa dirasakan. 



Mu Horang memiliki pengalaman yang menyiksa dalam masalah ini di masa lalunya, jadi 
dia bisa merasakan bahwa kekuatan Vulcan sangat kurang dibandingkan dengan makhluk 
seperti itu. 

Mu Horang berteriak pada Vulcan. 

"Kamu bodoh! Cukup dengan gertakan ini! " 

Menggertak? 

"Betul sekali. Saya menyadari bahwa Anda kuat. Namun, tidak mungkin bagi Anda untuk 
menang melawan kami bertujuh. Lebih baik kau menyerah pada nasibmu dan ditundukkan 
dengan tenang. " 

"Apa yang kau bicarakan? Jika saya melakukannya, apa bedanya pada saat saya tenang? 
Apakah Anda akan menyeret saya ke suatu tempat, mendapatkan uang dan membebaskan 
saya setelah itu? " 

Vulcan bertanya balik. 

Seperti biasa, pria itu bahkan tidak merasa gugup sedikit pun. Kesal, Mu Horang 
memamerkan taringnya, dan Vulcan mendecakkan lidahnya dan melanjutkan. 

"Tidak apa-apa. Aku tidak akan mendapat apa-apa lagi dari berbicara dengan kalian. Saya 
juga tidak punya waktu. " 

Vulcan memandang Tujuh Iblis seolah-olah dia muak dengan mereka. 

Dia sebenarnya berniat untuk bertanya kepada mereka mengapa mereka menargetkannya. 
Namun, Vulcan berubah pikiran. 

Lagipula, sebagian besar bajingan yang menargetkan Vulcan adalah penyihir. Vulcan yakin 
mereka semua memiliki tujuan yang sama. 

Vulcan juga berpikir akan merepotkan untuk bertanya kepada setiap orang tentang motif 
mereka saat dia menangani mereka. 

Vulcan memikirkan Blue Wind si Naga Biru yang pasti sedang menggaruk perutnya yang 
kenyang dan berbaring saat ini. Vulcan tersenyum ringan. 

Vulcan mengira mungkin Blue Wind akan mendapatkan lebih banyak Kelereng Vitalitas 
minggu ini daripada jumlah total yang dia peroleh dalam beberapa ratus tahun terakhir. 

"Kurasa Mr. Blue Wind akan menyukainya hari ini." 



Vulcan bahkan bertanya-tanya apakah Blue Wind akan menyelesaikan Babak 2 berkat 
semua Kelereng Vitalitas yang dia kirimkan ke Blue Wind. Sambil memikirkannya, Vulcan 
berteriak, "Panggilan Dewa yang Tercerahkan!" 

  * 

Ada enam mayat. 

Mereka masing-masing memiliki luka besar di dada. Mereka semua memiliki ekspresi 
bingung di wajah mereka. 

Darah yang keluar dari tubuh mereka mengalir ke segala arah melalui tanah yang tidak 
rata. 

Di tengah pemandangan yang mengerikan ini, ada seseorang yang batuk darah terus 
menerus. 

Itu adalah Mu Horang, Kakak Tujuh Iblis. 

Tak percaya, Mu Horang melihat keberadaan yang berdiri di hadapannya. 

"Kulok.... Kuhuup.... Bagaimana.... Uppp! " 

Pwhaaaaaak. 

Darah mengucur dari mulutnya seperti air terjun. 

Karena vitalitasnya yang kuat, Mu Horang tidak langsung kehilangan nyawanya. Namun, 
dia dalam kondisi kritis. Sepertinya dia akan segera berangkat ke alam baka. 

Berdiri di depannya adalah Vulcan, yang masih memiliki ekspresi santai di wajahnya, dan 
Dewa Pertempuran Terbesar Yur Dong-bin, yang bertanggung jawab untuk menempatkan 
Mu Horang dalam keputusasaan. 

Mata Mu Horang kehilangan cahayanya. Mereka sekarat. 

Matanya perlahan menutup, tapi Mu Horang memaksa dirinya untuk tetap membuka 
matanya dan berpikir, 'Bagaimana...' 

Tekanan yang luar biasa... 

Rasa keberadaan yang dirasakan dari pria itu bahkan lebih kuat daripada sensasi Blue 
Wind si Naga Biru. 

Mu Horang mengambil tindakan segera setelah makhluk yang tidak bisa dimengerti ini 
dipanggil, jadi dia tidak langsung kehilangan nyawanya karena serangan itu. Namun, tidak 
ada gunanya. 



Dia saat ini dalam situasi di mana dia sudah mati. 

Mu Horang memikirkan tentang pedang biru yang menembus tubuhnya. 

'Aku tidak pernah mengira hal seperti ini akan mungkin ...' 

Makhluk ini bisa memberikan serangan sekuat itu secara instan dengan melintasi dimensi 
dan tanpa merasakan kehadiran. 

Mu Horang tidak pernah mengira langkah seperti itu mungkin terjadi. 

'Ini ... bukan setinggi Babak 2. Dia lebih dekat menjadi Dewa ... Si brengsek Vulcan itu ... 
Kekuatan macam apa yang dia miliki ... Bagaimana dia bisa memanggil makhluk luar biasa 
seperti itu ... ' 

Tatapan Mu Horang tertuju pada Vulcan. Tatapannya menolak untuk lepas dari pria itu. 

Namun, itu tidak berlangsung lama. 

Segera, Mu Horang kehilangan nyawanya. Kepalanya jatuh ke tanah. Melihat ini, Yur Dong-
bin berkata kepada Vulcan, "Apakah begitu." 

"Saya melihat." 

'Itu jelas. Bajingan ini mencoba untuk mengambil nyawa orang lain untuk keuntungan 
mereka sendiri. ' 

Di dalam, Vulcan menyebut mereka bajingan atau sapi dan mengutuk mereka yang ada di 
daftar. Dia kemudian berkata kepada Yur Dong-bin dengan ekspresi hormat di wajahnya, 
"Ini bukanlah akhir." 

Yur Dong-bin mengira dia baru saja selesai bekerja. 

Dia sedang berjalan menuju Kina Kina sehingga dia bisa kembali ke Dunia Tercerahkan. 
Namun, Vulcan menghentikannya dan berkata, "Kamu perlu menunjukkan kekuatanmu 
lebih banyak hari ini." 

"Karena suatu keadaan, situasiku berakhir seperti ini. Akan membutuhkan lebih banyak 
kekuatan untuk memanggilmu lagi, jadi tolong tetaplah dalam keadaan ini dan pindahlah 
bersamaku. " 

Mendengar kata-kata Vulcan, Yur Dong-bin sang Dewa Pedang berkata dengan wajah tegas, 
Seolah-olah dia mencoba mengatakan bahwa tidak perlu khawatir tentang ini, Vulcan 
berkata dengan percaya diri, "Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Mereka semua adalah 
bajingan yang sangat berbahaya. " 

  * 



Itu di kantor Madorugi, Komandan Oracle. 

Biasanya, pria itu memiliki beberapa lusin kertas yang melayang di udara dan bekerja 
dengan rajin. Tidak seperti biasanya, dia hanya memiliki layar besar yang mengambang di 
depannya, dan dia sedang minum bir. 

Di tangan yang tidak memegang bir, situasinya di sini adalah dia bahkan punya paha ayam. 

Jelas dia menikmati apa pun yang terjadi di layar. 

"Hm... Akhirnya, Tujuh Iblis tiba. Harus ada adegan pendahuluan sebelum Vulcan pergi ke 
Bae Su Jin. " 

Madorugi sedang menonton layar dengan ekspresi penasaran di wajahnya. 

Ekspresi wajah Vulcan dengan santai ditransmisikan dengan visual yang jelas. 

Melihat wajah pria itu, Madirugi memiringkan kepalanya ke samping. 

'Dia terlalu santai ... Apakah sesuatu terjadi dalam 100 tahun terakhir?' 

Selama tabrakan hebat antara Vulcan dan Helmout, Madorugi tidak memiliki sihir 
pengintai yang dilemparkan padanya saat itu, jadi dia mengetahui tentang kejadian itu 
setelahnya. 

Jadi, dia tidak tahu bagaimana Vulcan mengalahkan Helmout. Namun, Madorugi yakin 
bahwa itu tidak mudah. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Namun, melihat kurangnya kegugupan Vulcan 
meskipun menghadapi Tujuh Iblis, Madorugi yakin bahwa Vulcan memiliki gerakan yang 
luar biasa. 

Madorugi tampak lebih tertarik dan mencondongkan tubuh ke depan seolah-olah dia akan 
tersedot ke layar. 

'Itu berhasil dengan sangat baik ... Jika dia tidak datang mengunjungi Oracle lagi, aku akan 
benar-benar melupakan bajingan ini.' 

Madorugi lebih tertarik melihat orang lain bertarung daripada siapa pun di Babak 2. 

Dia akan sangat kesal dan tidak bisa tidur selama berhari-hari jika dia melewatkan 
pertarungan ini lagi karena dia tidak menggunakan sihir pengawasan dan mempelajarinya 
setelah itu. 

Dia meneguk birnya dan mengigit paha ayamnya. Dia fokus ke layar untuk melihat 
pertarungan yang akan terjadi. 



Lima menit berlalu. 

Madorugi ternganga. Dia membatu seperti patung batu. 



Chapter 97 
Max Level Newbie Bab 97 Pertempuran sudah berakhir. 

Sebenarnya Madorugi bertanya-tanya apakah yang baru saja dia saksikan bisa disebut 
pertempuran. 

Itu adalah pembantaian satu sisi dari satu sisi. Setelah pertempuran, Vulcan dan makhluk 
misterius itu menuju ke tempat lain. Madorugi kehilangan kata-kata. 

Untuk sesaat, dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia hanya menatap layar. Dia kemudian tiba-
tiba memegang dan bergumam, Ini luar biasa. 

Hanya itu yang bisa dia katakan. 

Kekuatan yang ditunjukkan jauh melampaui apa yang dia harapkan. 

Itu sangat kuat sehingga Madorugi meragukan makhluk yang dipanggil Vulcan. Madorugi 
tidak bisa menahan panik. 

'Aku ini terkejut dan aku bahkan tidak ada di tempat kejadian. Aku ingin tahu apa yang 
dipikirkan Tujuh Iblis saat mereka mati. Mereka mungkin sangat terkejut. Mereka mungkin 
mengira ini tidak mungkin. ' 

Madorugi tertawa terbahak-bahak. 

Dia tidak bisa memahaminya tidak peduli seberapa keras dia memikirkannya. 

Orang yang tampaknya telah dipanggil oleh Vulcan ... 

Pria itu semi-transparan. Sepertinya dia adalah Dewa Tercerahkan dari Dunia Tercerahkan 
yang dipanggil ke sini. Tampaknya pria itu cukup kuat untuk dibandingkan dengan 
makhluk paling kuat di Babak 2. 

'Bagaimana Vulcan memanggil seseorang yang begitu kuat? Sebenarnya, seharusnya tidak 
mungkin bagi Player untuk memanggil Dewa yang Tercerahkan sejak awal. Apakah dia 
memperoleh beberapa artefak fantastis dari penjara bawah tanah tersembunyi? ' 

Modorugi sama sekali tidak tahu. 

Dia tahu banyak tentang Babak 2. Namun, bahkan dia tidak tahu dari mana kekuatan 
Vulcan berasal. 

Madorugi menyunggingkan senyum. 



Itu bukanlah tawa hampa seperti sebelumnya. Dia tersenyum karena dia benar-benar 
terhibur. 

Dia pikir, 

"Kurasa ini akan lebih menyenangkan dari yang aku kira." 

Seorang Pemain yang berada di Babak 2 hanya selama 150 tahun bertanya tentang lokasi 
Bae Su Jin dan langsung lari ke tempat itu setelah mendapatkan informasi. Madorugi 
mengira pria ini pasti gila. 

Tidak peduli seberapa cepat pertumbuhannya, pasti ada batasannya. Madorugi 
mempertimbangkan batas atas skenario ini, dan bahkan dengan itu, dia menyimpulkan 
bahwa akan terlalu berat bagi seseorang untuk bertarung dan menang melawan organisasi 
bernama Bae Su Jin. 

Oleh karena itu, Madorugi hanya tertarik untuk melihat sejauh mana Vulcan akan 
melakukan pertarungan yang bagus. Dia tidak pernah bertanya-tanya siapa yang akan 
menjadi pemenang terakhir pada akhirnya. 

Sejak awal, dia pikir hasilnya sudah jelas. 

'Namun ... Jika dia bisa terus menggunakan kekuatan seperti ini, tidak, jika dia bisa 
menggunakannya selama pertempuran melawan Bae Su Jin setidaknya ...' 

Menurut Madorugi, adegan-adegan itu jauh lebih menghibur daripada yang diharapkannya 
pada awalnya. 

Setelah berpikir sejauh ini, dia meminum bir yang ada di tangannya dan mengirimkan 
informasi tambahan kepada Bae Su Jin. 

Pesan itu berbunyi bahwa Vulcan memiliki kekuatan luar biasa dan dia menuju ke tempat 
Bae Su Jin berada, jadi mereka harus bersiap. 

Awalnya, Madorugi mengira Vulcan benar-benar underdog, jadi dia tidak berencana 
memberi Bae Su Jin lebih banyak informasi kecuali mereka memintanya. Namun... 

'Jika serangan mendadak Vulcan berhasil seperti ini, kupikir itu akan berakhir terlalu 
sepihak.' 

Madorugi tidak ingin ini berakhir seperti itu. 

Madorugi secara naluriah tahu bahwa pertempuran ini akan sangat menghibur. 

Dia bertanya-tanya apakah dia akan menonton video rekaman ini berulang kali selama 
seratus tahun ke depan. 



Dia tampak seperti tidak bisa menahan diri dari antisipasi dan kegembiraan. 

"Ah, benar. Bae Su Jin butuh waktu. Apa yang bisa dilakukan untuk mengulur waktu... " 

Madorugi melihat ke langit-langit dan memikirkan cara untuk mengulur waktu Bae Su Jin. 

Sepertinya dia memikirkan solusi. Dia mengangguk dua kali dan dengan cepat 
menggunakan sihir telekomunikasi untuk mengirim lokasi Vulcan saat ini ke banyak orang 
lain. 

Mereka semua tertarik pada Vulcan sejak lama. 

Namun, selama 100 tahun, mereka telah kehilangan minat. 

'Karena Vulcan membunuh Tujuh Iblis dengan mudah ... Yang satu ini tidak akan bisa 
berbuat banyak selain menjadi rintangan kecil, tapi itu masih cukup.' 

Setelah berpikir sejauh ini, dia mendapatkan sebotol beruang lagi dan mengarahkan 
pandangannya kembali ke layar. 

Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. 

Sekarang, dia hanyalah penonton sebuah siaran. Yang harus dia lakukan hanyalah 
menyaksikan tontonan menakjubkan yang akan terjadi. 

"Siapa yang akan menang... Saya tidak peduli siapa yang menang. Saya hanya berharap ini 
tidak berakhir terlalu cepat. " 

Gumaman pelan Madorugi memenuhi kantor. 

  * 

"Akhirnya aku menemukanmu! Kamu telah bersembunyi selama lebih dari 100 tahun ... " 

Suuugrrrrk. 

"Kuuurrrrrrk! Bagaimana... Kekuatan seperti itu hanya dalam 100 tahun... Ini tidak 
mungkin...! " 

"Saya tumbuh cukup cepat. Pamitan." 

Kwaaaang! 

"Uuuuaaaaaak!" 

Pertama, sekelompok sepuluh penyihir yang disebut Master of Korun Scholars muncul. 



Keberadaan mereka di dunia ini tersapu oleh Seni Petir Yur Dong-bin sang Dewa 
Pertempuran Terbesar level 999. 

"Anda bajingan. Meskipun kami tidak memiliki dendam terhadap Anda, jadilah makanan 
untuk pertumbuhan kami. " 

Pshuuuuuk 

Phu phu phu phuk. 

Kuuhuuurrrrk! 

"Kuuloc, huuloc!" 

"Siapa... itu..." 

"Dia adalah orang hebat yang dekat dengan saya. Sekarang mati. " 

Kwaaaaang! 

"Kuuuurrrrrk!" 

Kedua, sekelompok enam penyihir yang menamakan diri mereka Gelombang Gelap datang. 

Hanya butuh satu ayunan. 

Mereka tersapu oleh satu ayunan pedang dari Yur Dong-bin. 

Ini bukanlah akhir. 

Lebih banyak penyihir datang untuk memburu Vulcan. 

Mereka semua ada dalam daftar yang dimiliki Vulcan. Juga, mereka semua sangat jahat. 
Masing-masing dari mereka akan merasa dirugikan jika seseorang tidak mengakui mereka 
sebagai yang paling jahat di Babak 2. 

Mereka adalah orang-orang hancur yang kehilangan kemanusiaan mereka setelah terjebak 
di balik tembok yang tidak bisa mereka atasi selama lebih dari seribu tahun. 

Mereka putus asa. Rasanya seperti mencoba meraih rumput mati ketika seseorang hampir 
jatuh dari tebing. Mereka bergegas menangkap spesies langka bernama Vulcan dan 
kehilangan nyawa setelah menghadapi musibah bernama Yur Dong-bin. 

Saat pertempuran berlangsung, jumlah Kelereng Vitalitas yang Vulcan telah berkurang 
secara alami. 



Mereka tidak sekuat Tujuh Iblis yang dihadapi Vulcan pada awalnya. Namun, masing-
masing kelompok ini kuat. Akan sulit bagi Vulcan untuk menangani mereka sendiri. Sejauh 
ini, bukan hanya satu, tetapi tiga kelompok seperti itu muncul untuk memburu Vulcan. 

Namun, itu tidak masalah. 

Vulcan memiliki sejumlah besar Kelereng Vitalitas yang masih tertidur di inventarisnya. 

Juga, kelereng yang dia habiskan selama ini tidak terbuang percuma. Vulcan berencana 
menemukan dan memberantas semua kelompok ini setelah melenyapkan Bae Su Jin. 

Vulcan berpikir bahwa situasi saat ini sebenarnya lebih baik. 

'Ini sebenarnya lebih baik. Akan sangat merepotkan untuk bertanya-tanya untuk 
menemukan semuanya. Sebaliknya, mereka semua datang untuk menemukan saya sendiri, 
jadi... Pekerjaan saya menjadi jauh lebih mudah. ' 

Daftar itu semakin pendek, dan itu mencerahkan wajah Vulcan. 

Setelah berpikir sejauh ini, Vulcan mendekati tumpukan mayat. 

Mereka semua kehilangan nyawa karena pedang Yur Dong-bin. 

Vulcan menggeledah mayat dan mengambil segala macam barang. Melihat Vulcan 
melakukan ini, Yur Dong-bin tercengang. Dia berkata, -- Dasar bajingan. Anda mencuri 
harta benda dari kematian. Anda menyebut diri Anda manusia! 

"Aku bukan manusia. Aku adalah Dewa-Demi. " 

-- Jika kamu adalah Dewa Demi, maka kamu memiliki lebih banyak alasan untuk tidak 
melakukan ini! Hanya apa yang kamu pikirkan! 

Yur Dong-bin memarahi Vulcan dengan kasar. 

Namun, Vulcan ingin mengatakan sesuatu sebagai tanggapan. 

Vulcan tampak seperti merasa dianiaya. Vulcan berkata, 

"Saya tidak melakukan kesalahan apa pun, namun para bajingan ini ingin membunuh saya. 
Bajingan berbahaya seperti itu ada di seluruh Babak 2 seperti pasir. Untuk bertahan hidup, 
saya harus melakukan semua yang saya bisa, bukan begitu? " 

-- Dasar bajingan... Masih... Uuuuu. 

Mendengar apa yang dikatakan Vulcan, Yur Dong-bin merasa ngeri. Seolah dia menyerah, 
dia melemparkan kata-kata berikut. 

-- Kamu salah satu yang aneh seperti Blue Wind. 



"Saat ini, saya terkadang berpikir bahwa kepribadian saya telah banyak rusak." 

Dia mengatakan yang sebenarnya. 

Manusia normal akan menghabiskan sebagian besar waktunya menjalani kehidupan 
normal sambil menjalin hubungan normal dengan orang lain. Sebaliknya, Vulcan telah 
menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pertempuran yang menghamburkan darah 
dan berlatih dalam isolasi. 

Tidak mungkin bagi Vulcan untuk membentuk kepribadian normal. 

Lingkungannya sendiri terlalu buruk. 

Vulcan melihat ke langit dan berpikir, 

'Betul sekali. Ini bukan salahku. Dunia mengubah saya menjadi ini. ' 

Vulcan dengan sembarangan menyelesaikan pembenaran diri dan berkata kepada Yur 
Dong-bin, "Bagaimanapun, ayo cepat. Kami membunuh hampir semua bajingan yang sangat 
kuat, jadi kamu bisa duduk diam saja sampai pertempuran melawan orang yang disebut 
Bae Su Jin. " 

-- Begitu, tapi ada yang lain datang ke sini. 

"... Saya melihat." 

-- Karena kamu bilang aku bisa duduk saja, kamu tangani kali ini. 

Tadak. 

"Apa yang kalian bicarakan? Apa itu? Dia terlihat seperti hantu... Apakah dia Dewa yang 
Tercerahkan? " 

"Itu hanya satu orang." 

Vulcan bergumam. 

Nada itu berisi sikap yang meragukan kemampuan orang ini untuk menangani mereka 
berdua. 

Pria itu membayangkannya seolah-olah dia adalah hantu dengan indera supernatural. Yum 
Chyul-sang, Kekuatan Iblis Neraka, meledak dalam amarah. 

"Anda bajingan! Anda telah bermain-main di Lava Field yang terbaik, namun Anda 
menggurui saya! Saya..." 

Pria itu terus berbicara dengan sangat rinci tentang dirinya. 



Namun, baik Yur Dong-bin maupun Vulcan tidak tertarik dengan apa yang dikatakan pria 
itu. 

"Level 831 Yum Chyul-sang... Orang ini tidak ada dalam daftar... Apakah dia datang ke sini 
setelah mendengar rumor tentang saya?" 

-- Orang itu ... Mungkin dia menderita gangguan sirkulasi energi. Dia tidak normal. Energi 
jahat telah menembus sampai ke tulangnya. Dia bukan pelaku kejahatan, tapi saya pikir 
akan lebih baik untuk mengusirnya. 

"..." 

"Anda bajingan! Apakah Anda tidak mengindahkan kata-kata saya! " 

Berpikir bahwa dia diabaikan, Yum Chyul-sang menjadi marah. 

Melihat pria itu, Vulcan mendesah besar dan perlahan menghunus pedangnya. 

Pazuzuzuzut. 

"Apa!" 

Pria itu merasakan kekuatan petir emas Vulcan yang dikombinasikan dengan kekuatan 
armor Duke Demon Set. 

Merasakan intensitas yang luar biasa, Yum Chul-sang perlahan mundur. Namun, situasinya 
sudah melewati titik tanpa harapan. 

Kwakwakwakwang! 

"Kuuuuaaaaak!" 

Teriakannya menggema di kejauhan. Vulcan dan Yur Dong-bin kembali bergegas menuju 
markas utama Bae Su Jin. 

  * 

Akhirnya, kita di sini. 

-- Jadi, apakah ini tempatnya? 

"Iya. Ugh. Banyak musuh yang muncul, jadi itu menyebabkan lebih banyak penundaan. " 

Vulcan mengira Oracle pasti telah menyebarkan informasi tentang lokasi Vulcan saat ini 
secara real time. Sebagian besar yang dia rencanakan untuk dihilangkan muncul untuk 
menghalangi jalan mereka. 

Pada akhirnya, mereka semua binasa. 



Nah, di daftarnya, hanya ada Bae Su Jin, Chimera Maker, dan Fowaru. 

'Aku akan melenyapkan Bae Su Jin dulu, tapi entah bagaimana, akhirnya aku melakukannya 
mendekati akhir.' 

Vulcan merasa situasi saat ini seperti video game. 

Rasanya seperti menyelesaikan tahap satu demi satu untuk maju ke tahap bos. 

'Mungkin karena saya memiliki makhluk ini di sebelah saya bernama Yur Dong-bin, yang 
melayang di udara sambil mengendarai pisau. Terlepas dari segalanya, saya tidak gugup 
sama sekali. ' 

Vulcan tidak merasakan bahaya, jadi sepertinya itulah alasan mengapa pikiran tak berguna 
seperti itu muncul di benaknya. 

Vulcan membuka inventaris dan memeriksa jumlah Kelereng Vitalitas yang tersisa. 

Jumlah mereka masih tak terhitung jumlahnya. Itu adalah titik di mana Vulcan tidak bisa 
melihat ujung kelereng. Mereka berguling-guling di dalam inventaris. 

Vulcan merasakan kepercayaan diri melonjak di sekujur tubuhnya. Dia menggunakan sihir 
pelampung untuk naik ke udara dan memeriksa markas utama Bae Su Jin. 

Itu adalah struktur seperti kubah. 

Vulcan mendengar bahwa ada sekitar 200 anggota Bae Su Jin. Dilihat dari jumlah 
anggotanya, bangunan itu cukup besar. 

Strukturnya tampak seperti cangkang kura-kura. Itu tampak kokoh seperti benteng. 

'Seperti yang kupikirkan ... Ada terlalu banyak ketidakpastian, membuatnya terlalu berisiko 
bagiku untuk melenyapkan semuanya sendirian.' 

Vulcan tidak tahu berapa banyak tindakan pertahanan yang dilakukan di dalam gedung itu. 

Dia juga tidak tahu metode aneh macam apa yang bajingan bernama Rex Ruburo akan 
gunakan untuk mengancamnya. 

Vulcan tidak dapat secara akurat menilai kekuatan tempur total Bae Su Jin. 

Tentu saja, dengan kartu bernama Yur Dong-bin di tangannya, Vulcan tidak terlalu peduli 
dengan itu. 

'Tidak masalah kartu apa yang kalian pegang. Saya memegang Royal Straight Flush. ' 

Vulcan memandang Yur Dong-bin dan berkata dengan suara percaya diri, "Baiklah, ayo 
pergi." 



-- Tahan. Tunggu. 

Sepertinya ada sesuatu yang mengganggu Yur Dong-bin. Dia hanya diam di tempatnya 
dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. 

Menyaksikan Yur Dong-bin, Vulcan tampak bingung di wajahnya. 

"Apa itu? Apakah ada masalah...? 

-- Jadi, kamu tidak bisa merasakannya? 

Yur Dong-bin menatap lurus ke arahnya. 

Matanya mengatakan seseorang setinggi Vulcan seharusnya bisa memperhatikan ini. 

Sudah lama sejak Vulcan merasa seperti murid yang dimarahi oleh seorang guru. Dia 
tersentak ke dalam dan dengan hati-hati mengamati basis utama Bae Su Jin. 

Vulcan menajamkan matanya dan membuka semua indranya. 

Vulcan memfokuskan pikirannya seperti itu untuk beberapa saat, dan dia menunjukkan 
respon terkejut. 

"Ini luar biasa." 

-- Betul sekali. Sepertinya Anda akhirnya merasakannya juga. 

Yur Dong-bin mengangguk. Dia memiliki raut wajah yang mengatakan bahwa Vulcan 
seharusnya langsung menyadarinya. Vulcan melihat wajahnya yang tegas dan serius. 
Seolah-olah dia ketakutan, Vulcan berkata, "Jumlah mana yang luar biasa... Meskipun 
begitu, mereka menyembunyikannya dengan baik. Jika saya memasuki markas mereka 
dengan sembarangan ... saya akan mengalami kerusakan serius. " 

-Betul sekali. Pangkalan ini dipersiapkan dengan sempurna untuk melawan kita. Bahkan 
saya akan menderita kerusakan besar jika saya memasuki tempat itu tanpa persiapan apa 
pun. 

"Apakah itu berarti kamu bisa memasuki tempat itu tanpa banyak perlawanan jika kamu 
membuat persiapan?" 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Cemas, tanya Vulcan. 

Lebih banyak perlawanan di sepanjang jalan untuk menyusup jauh ke dalam pangkalan Bae 
Su Jin berarti Yur Dong-bin harus mengerahkan lebih banyak kekuatannya, dan itu akan 
menghasilkan lebih banyak biaya dengan Kelereng Vitalitas. Dari sudut pandang Vulcan, ini 
adalah kerugian. 



Jadi, Vulcan berharap Yur Dong-bin akan berkata, 'ya, saya bisa masuk ke sana dengan 
mudah.' 

Namun, Yur Dong-bin mengatakan sesuatu yang sedikit berbeda dari apa yang dipikirkan 
Vulcan. 

-- Tidak. Tidak perlu masuk. 

Kuhum... 

Yur Dong-bin sang Dewa Pedang menenangkan lehernya dan menambahkan, -- Mari kita 
akhiri saja dari sini. 
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Tercengang, Vulcan bertanya balik. 

Apa yang disarankan Yur Dong-bin bertentangan dengan akal sehat. Vulcan mengira itu 
tidak mungkin. 

Vulcan melihat ke markas utama Bae Su Jin lagi. 

Dia kemudian memeriksa jarak dari lokasinya saat ini ke target. 

'... Ini sangat jauh.' 

Vulcan mengira tidak ada cara untuk melakukannya, bahkan untuk Yur Dong-bin. 

Vulcan sangat menyadari bahwa Yur Dong-bin kuat. 

Dia mungkin memiliki kekuatan yang menakjubkan, cukup untuk mengalahkan penantang 
manapun dari Babak 2. 

Namun, Yur Dong-bin adalah seorang ahli pedang. Pada akhirnya, dia bukanlah seorang 
penyihir. 

Dia adalah tipe orang yang bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar dalam jarak dekat, 
bukan dari jarak jauh seperti ini. 

Jadi, Vulcan mengira akan sulit bagi Yur Dong-bin untuk memberikan kerusakan signifikan 
dari jarak yang begitu jauh. 

'Apakah dia menggertak?' 

Vulcan menatap wajah Yur Dong-bin. 

Wajah pria itu tidak goyah seperti saat Vulcan pertama kali memanggilnya. 

Vulcan mengira Yur Dong-bin tidak akan membuat lelucon atau mengatakan sesuatu yang 
dia pikir tidak mungkin. 

Yur Dong-bin berkata, 

Vulcan hanya menatap Yur Dong-bin dalam diam. 

Vulcan mengangguk dan mundur untuk berdiri tepat di belakang Yur Dong-bin. 



Yur Dong-bin adalah pendekar pedang dengan level 999. Yur Dong-bin berada pada 
ketinggian yang jauh lebih tinggi daripada Vulcan, dan dia menyarankan bahwa ini adalah 
cara yang lebih baik. Vulcan tidak merasa ada alasan untuk menolaknya. 

Vulcan hanya perlu duduk dan menonton Yur Dong-bin bekerja sambil makan kue. 

'Tetap saja ... Kuharap dia tidak menghabiskan terlalu banyak Kelereng Vitalitas.' 

Vulcan merasakan kerugian besar setiap kali Kelereng Vitalitas dihabiskan karena dia 
mengumpulkannya melalui darah dan keringat. 

Dia mendapatkannya sehingga dia bisa membelanjakannya. Namun, dia mengumpulkannya 
melalui proses yang menyiksa dalam waktu yang sangat lama, namun kelereng itu 
dihabiskan dalam hitungan hari. Sulit bagi Vulcan untuk tidak merasakan kehilangan yang 
besar saat menyaksikan kelereng dihabiskan dengan begitu cepat. 

Vulcan tidak bisa mengatakan ini dengan keras, jadi dia mengatakannya lagi di dalam, 
'Dewa Pedang ... Tolong habiskan kekuatanmu dengan efisien.' 

Vulcan memandang Yur Dong-bin. Dia dengan rajin mempersiapkan sesuatu. 

Sementara itu, Yur Dong-bin sepertinya tidak peduli jika dia ditatap atau tidak. Dia hanya 
menutup matanya dan memfokuskan pikirannya. 

Untuk waktu yang lama, Yur Dong-bn sang Dewa Pedang seperti air yang tenang. Dia tiba-
tiba membuka matanya lebar-lebar dan melemparkan pedangnya ke langit. 

Dengan kecepatan yang menggembirakan, pedangnya yang berharga melintasi langit tanpa 
mengeluarkan suara. 

Bilahnya mencapai ketinggian di mana ia berada terlalu jauh di langit bagi siapa pun untuk 
menyadarinya, dan energi internal Yur Dong-bin yang kuat mulai menumpuk di sekitar 
bilahnya. 

Woooooong 

Pada saat yang sama, Kelereng Vitalitas tersedot ke mulut Kina Kina si burung buas dengan 
kecepatan yang menakutkan. 

Melihat ini, Vulcan menutup matanya dan berpikir, 

'Mari kosongkan pikiranku.' 

  * 

"Saya tidak suka ini." 



Rex Ruburo, Komandan Bae Su Jin, sedang mengetuk meja. 

Dia merasa ngeri. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan dan tiba-tiba jaring laba-laba tak 
terlihat terjerat di wajahnya. 

Siapapun tahu bahwa dia merasa sangat tidak nyaman. 

Untuk tidak mengipasi amarahnya, anggota Bae Su Jin semuanya cenderung ke stasiun 
mereka dan bekerja keras. 

Berkat itu, Bae Su Jin telah dipersiapkan dengan sempurna untuk pertempuran melawan 
musuh yang akan segera tiba. 

"Saya tidak suka ini." 

Namun, itu tidak seperti persiapan akan cukup untuk membuatnya merasa lebih baik. 

Rex bertanya-tanya apakah dia harus mencari penyihir acak dan melampiaskan 
amarahnya. Namun, dia pikir itu akan menjadi ide yang buruk untuk memperburuk 
suasana suasana hati yang lebih keras sebelum pertempuran besar, jadi dia membatalkan 
idenya. 

Sebaliknya, dia berbicara dengan Marake, salah satu bos Bae Su Jin dan juga saudara 
kandungnya. 

"Bajingan itu ... Kapan kamu bilang dia akan datang?" 

"Dia mungkin hampir sampai. Saya mendengar bahwa dia akan berada di sini dalam satu 
jam meskipun itu membutuhkan waktu lama. " 

"Itulah yang dikatakan para bajingan dari Oracles?" 

"Iya. Mereka bilang mereka yakin. " 

"Cih. Helmout mati setelah mempercayai kata-kata bajingan itu. " 

"..." 

Rex Ruburo, kakak laki-lakinya, mengatakannya sedemikian rupa. Marake berpikir dia 
tidak bisa mengatakan apa-apa untuk membantah pendapatnya. 

Marake tetap diam. 

Seperti itu, sesaat berlalu. Pada akhirnya, Rex Ruburo tidak mampu menahan amarah yang 
mendidih di dalam dirinya. Dia meraung. 

"Lakukan pekerjaanmu dengan benar, bajingan! Dia akan segera datang! Apa kau tidak 
mendengarnya! Semua orang terus meminum ramuan dan menuangkan mana ke dalam 



tangki mana! Mengerti? Kalian tidak akan banyak membantu selama pertarungan, jadi 
paling tidak ambil mana! " 

Kata-katanya sangat menghina. 

Namun, tidak ada yang bisa membalasnya. 

Semua anggota Bae Su Jin adalah penyihir agung. Masing-masing dari mereka adalah bakat 
yang mungkin atau mungkin tidak lahir di seluruh dimensi. Namun, sekarang setelah 
mereka berakhir di Bae Su Jin, tempat yang dianggap sebagai saluran pembuangan Babak 
2, tidak mungkin para penyihir ini memiliki kebanggaan tersisa pada mereka. 

Sebaliknya, bagi mereka, pengetahuan sihir atau hasil penelitian yang kadang-kadang 
dibagikan oleh Komandan atau bos beberapa puluh ribu kali lebih penting. 

Tentu saja, fakta bahwa mereka takut pada komandan mereka adalah faktor yang 
signifikan. 

"Sial!" 

Kwang! 

Rex Ruburo menendang meja. Tidak dapat berdiri diam, dia berjalan di sekitar area 
tersebut. Dia kemudian duduk di kursi lagi dan mengetuk meja lagi. 

Dia membiarkan kegugupannya terlihat jelas. 

Melihat ini, Marake mendesah ke dalam. 

'... Apakah memburu Vulcan adalah langkah yang buruk sejak awal.' 

Vulcan Player. 

Marake tidak pernah mengira Vulcan akan terbukti menjadi lawan yang kuat dan berdiri di 
hadapan mereka seperti ini. Jika dia tahu, maka dia tidak akan pernah terlibat dengan ide 
berburu Vulcan. 

Sambil memikirkan hal ini, Marake segera menggelengkan kepalanya dan menyangkal 
pikiran itu. 

"Ini tidak seperti kita tahu ini akan terjadi." 

Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. 

Bagaimanapun, Vulcan hanyalah seorang bajingan yang telah berlarian di sekitar Lava 
Field, yang bukan merupakan tempat berburu tingkat tinggi untuk memulai. Namun, 
ternyata pria itu adalah orang yang sangat kuat yang membantai Helmout dan tujuh 



anggota Bae Su Jin lainnya dalam sebuah pertempuran. Seolah-olah itu tidak cukup konyol, 
sekarang, setelah 100 tahun, Vulcan memiliki kekuatan yang menyaingi makhluk paling 
kuat di Babak 2. 

Itu adalah kisah yang luar biasa sehingga Marake mengira dia tidak akan mempercayainya 
bahkan jika dia melakukan perjalanan kembali ke masa lalu untuk menceritakan hal ini 
pada dirinya sendiri. 

Namun, hal konyol seperti itu memang terjadi. Sekarang, Bae Su Jin dalam bahaya. 

Area di dekat matanya bergetar karena kecemasan. Marake mengusap sisi sekitar matanya 
dan memikirkan informasi yang masuk dari Oracle. 

'Vulcan the Player saat ini mendekati markas utama Bae Su Jin. Targetnya adalah basis 
utama. Potensi tempurnya setidaknya setara dengan makhluk paling kuat di Babak 2. 
Mungkin juga kekuatannya setara dengan Naga Biru dari pulau barat. Memberi saran untuk 
persiapan yang cepat. ' 

Marake akan berteriak pada sumbernya untuk tidak memberi mereka omong kosong jika 
pesan ini datang dari orang lain selain Oracle. 

Namun, Oracle telah mendemonstrasikan 99% atau lebih akurasi informasi. Dia tidak bisa 
begitu saja mengabaikan informasi mereka sebagai sampah sekarang. Sebagai gantinya, 
pangkalan Bae Su Jin berada di bawah siaga merah darurat. 

Rex Ruburo mengumpulkan semua orang ke pangkalan, tidak hanya anggota yang berada 
di sekitar, tetapi bahkan anggota lain yang berada di tempat yang jauh. 

Sekitar dua ratus penyihir berkumpul di pangkalan, dan Rex Ruburo memerintahkan 
mereka untuk mengisi tangki mana. 

Menggunakan meriam mana yang mereka buat, dia berencana menghancurkan Vulcan 
dalam satu tembakan sebelum dia memasuki pangkalan. 

'Jika dia benar-benar berada di puncak Naga Biru, maka kita pasti akan menghadapi 
kekalahan jika kita melawannya secara langsung! Tarik mana Anda! Kami punya banyak 
ramuan, jadi terus minum dan isi tangki mana! ' 

Mata Rex Ruburo merah seperti banteng. Dia terus mencambuk anggota dengan kata-
katanya. 

Anggota Bae Su Jin sangat menyadari bahwa melarikan diri itu tidak ada gunanya. Mereka 
tahu bahwa mereka akan diburu satu per satu dan dibunuh oleh Vulcan jika mereka lari. 
Karena itu, mereka menuangkan mana ke tangki seolah-olah hidup mereka bergantung 
padanya, dan Bae Su Jin dapat mengumpulkan mana dengan kecepatan yang luar biasa. 



Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para penyihir itu sendiri dibuat menjadi bubuk 
dan dimasukkan ke dalam tangki mana. 

Sebagai hasil dari ini, mereka dapat menuangkan mana dalam jumlah yang mencengangkan 
di dalam tangki sebelum Vulcan tiba. Mereka tidak bisa yakin tentang kekuatannya, tapi 
mereka merasa jumlah yang dikumpulkan cukup untuk memberikan kerusakan bahkan 
pada dewa. 

Tentu saja, Rex Ruburo bukanlah tipe orang yang akan puas hanya dengan ini, jadi dia 
memerintahkan setengah dari mage untuk terus menyuntikkan mana ke tangki sementara 
setengah lainnya fokus untuk menyembunyikan mana. 

Melihat semua ini di tempat kerja, pikir Marake, 

'Tidak peduli seberapa kuat bajingan itu ... Tidak akan mudah baginya untuk menahan ini.' 

Jika ini adalah pertarungan langsung melawan Naga Biru, Bae Su Jin tidak mungkin menang 
bahkan dengan 200 penyihir. Tidak termasuk Rex Ruburo dan bosnya, level rata-rata 
penyihir bahkan tidak bisa mencapai Lava Field. 

Perbedaan kemampuannya terlalu besar, jadi akurat untuk mengatakan bahwa jumlah 
penyihir tidak ada artinya. 

Pertempuran itu akan seperti serigala di tengah kawanan domba. 

Sebenarnya, Marake mengira itu lebih seperti serangan singa. 

'Namun ... Tidak peduli seberapa kuat lawannya, jika 200 penyihir memiliki cukup waktu 
untuk mengumpulkan mana dan mempersiapkan ...' 

Dia pikir itu akan menjadi cerita yang berbeda. 

Dia menilai bahwa kekuatan api yang dikumpulkan oleh Bae Su Jin saat ini, yang bersedia 
menjadi ekstrim dalam keputusasaan, akan cukup untuk membunuh bahkan Naga Biru jika 
dia dipukul terlebih dahulu. 

Tentu saja, ini hanya tebakannya. 

Itu adalah pemikiran yang naif oleh seseorang yang belum pernah menghadapi seseorang 
yang sekuat Naga Biru. 

Bagaimanapun, Marake tidak pernah meragukan kekuatan meriam mana. Sebaliknya, dia 
mulai mengkhawatirkan hal lain. 

Dia khawatir Vulcan mungkin kabur setelah memperhatikan tanda energi mana yang besar. 



'Kami telah menyamarkannya dengan cukup baik, tapi ... Jika dia menyadarinya dan 
mengelak, maka kita akan terjebak di sini!' 

Vulcan telah mencapai ketinggian yang setara bahkan dengan yang terkuat di Babak 2. 
Marake berpikir bahwa melawan Vulcan di luar adalah ide yang konyol. 

Jika ada yang tidak beres seperti yang dia prediksi, itu akan sangat merugikan Bae Su Jin. 

Jadi, Marake sangat berharap Vulcan akan mendekati pangkalan tanpa ragu-ragu. 

Marake berharap Vulcan akan dibutakan oleh kekuatannya sendiri dan lengah. 

Dia berharap Vulcan akan mati dengan tenang oleh kekuatan serangan pendahuluan yang 
berisi mana dari 200 penyihir Bae Su Jin. 

Dia sangat berharap untuk hasil ini. 

Namun, ternyata Marake tidak khawatir. 

"... Brengsek." 

Rex Ruburo mengutuk. 

Melihat ekspresi kaku di wajah pria itu, Marake bertanya-tanya apa yang terjadi, jadi dia 
berjalan menuju Rex Ruburo untuk mengajukan pertanyaan kepadanya. 

Namun, setelah beberapa saat, Marake juga menyadari mengapa Rex Ruburo menjatuhkan 
f-bomb. 

Sama seperti Rex Ruburo, dengan wajah yang membatu, Marake juga memfokuskan 
pandangannya pada monitor pengawas untuk langit. 

Dia melihat sebuah titik. Itu memancarkan cahaya biru terang yang menyilaukan, dan titik 
itu perlahan semakin membesar. 

Tak lama kemudian, Marake menyadari bahwa itu bukanlah titik melainkan bilah yang 
mengandung kekuatan yang sangat besar. Dia tergagap karena panik. 

Anggota Bae Su Jin lainnya juga bereaksi sama. 

Mereka semua hanya menatap kosong ke layar seperti orang-orang yang ketakutan melihat 
hulu ledak nuklir turun dari langit. 

Bahkan tidak satu pun dari mereka bisa keluar darinya. 

Tentu saja, kecuali Rex Ruburo, Komandan Bae Su Jin. 

"Ganti meriam mana ke perisai mana. Buruan! Apakah kalian semua ingin bersuara? " 



Para penyihir mendapatkan pegangan setelah mendengar teriakan panik pria itu. Mereka 
semua jatuh dan dengan cepat mengalihkan mana ke sistem pertahanan benteng. 

Karena pemikiran cepat pria itu, benteng itu mampu membentuk perisai yang kokoh 
sebelum bilahnya turun untuk menyerang mereka. 

Bilahnya berasal dari ketinggian, jadi mereka punya sedikit waktu untuk bersiap. 

Namun, itu tidak berarti Bae Su Jin keluar dari bahaya. 

Lebih akurat untuk mengatakan bahwa masalah mereka baru saja dimulai. 

Bilah cahaya biru secara bertahap tumbuh dalam intensitas yang kuat saat mendekati 
benteng. 

Tampaknya teknik bilah energi dikompresi ke bilah dengan beberapa ratus kali lipat. 
Bilahnya dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan. 

Tekanan yang benar-benar menakutkan bisa dirasakan hanya dari melihat bilahnya, dan 
itu bertabrakan dengan sistem pertahanan Bae Su Jin. Setelah itu... 

CHUURRRRRRRRRRRRRRNG! 

Suara tajam dan merusak, cukup keras untuk menguapkan gendang telinga, meledak dari 
benturan tersebut. 

Perisai itu retak seolah-olah akan segera hancur. Melihat perisai, Rex Ruburo berteriak 
keras, "Jangan menyisihkan mana! Jika kita tidak menghentikan ini, kita semua akan mati! " 

Dia menggulung lengan baju dan mulai menuangkan mana ke dalam tangki. 

Tetesan keringat kental berjatuhan dari wajah pria itu. 

Wajahnya gemetar. Rex Ruburo berpikir, 

'Ini tidak terbayangkan!' 

Untuk menghindari bencana seperti ini, dia mencoba yang terbaik untuk menghindari 
bajingan yang menurutnya mungkin terlalu banyak untuk ditangani. 

Dia pikir dia telah melakukannya dengan baik sejauh ini dengan tetap berada di bawah 
batas yang sesuai. Namun, hanya satu keputusan yang salah yang menyebabkan kesulitan 
ini. 

Dia memikirkan tentang kapan dia menerima informasi tentang Vulcan untuk pertama 
kalinya. 

Pemain mutan. Pemain pertama yang tiba di Babak 2. 



Seorang pemula yang lengkap yang masih memiliki berkah pelindung. Tidak ada aliansi. 
Seorang bajingan yang berkeliaran sendirian. Rex Ruburo berpikir tentang betapa 
bahagianya dia mendengar tentang Vulcan. 

Risikonya mendekati nol, namun nilainya sebagai bahan penelitian tidak bisa dipercaya. 
Rex Ruburo tidak bisa membiarkan yang satu ini lewat begitu saja. 

Bisa dikatakan Rex Ruburo membuat keputusan yang jelas. 

Namun... 

'Goreng kecil itu... Baru terjadi 150 tahun. Untuk berpikir bahwa dia akan tumbuh begitu 
banyak! ' 

Rex menyesali keputusannya sejak hari itu. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Dia berharap dia bisa kembali ke masa lalu dan 
menampar dirinya sendiri. 

Namun, tidak ada cara untuk mengembalikan semua ini. 

Dia membuang pikiran yang tidak berguna dan menuangkan semua yang dia miliki ke 
dalam sistem pertahanan. 

Hidupnya dipertaruhkan. 

Ini bukan saat yang tepat baginya untuk mengacaukan pikirannya tentang apa yang terjadi 
di masa lalu. 

  * 

"..." 

Yur Dong-bin sang Dewa Pedang melemparkan komentar itu dengan santai seolah-olah dia 
baru saja kembali dari berjalan-jalan di sekitar gunung. Sementara itu, Vulcan sangat 
terkejut. Bahkan sulit baginya untuk membuka mulut. Dia nyaris tidak bisa membuka 
mulutnya dan berkata ... 
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Chapter 99 
Max Level Newbie Bab 99 "Baiklah... Bagaimana caramu melakukannya?" 

"Itu berbeda dari teknik pedang telekinetik yang pernah saya lihat sebelumnya..." 

Vulcan memikirkan duel melawan Ho-gwang di Babak 1, yang sudah lama sekali. 

Teknik pisau telekinetik yang digunakan bajingan itu saat itu akan cukup mengesankan 
bagi orang-orang dari dimensi yang lebih rendah untuk terkejut saat menyaksikan. Namun, 
kekuatan penghancur yang baru saja ditunjukkan oleh Yur Dong-bin membuat Vulcan 
berpikir itu seharusnya tidak termasuk dalam kelas teknik yang sama. 

Yur Dong-bin berkata, 

Yur Dong-bin membicarakannya seolah-olah itu bukan masalah besar. 

Vulcan melihat tampilan tenang pada pria itu dan perlahan mengarahkan pandangan ke 
belakang. 

Bae Su Jin dulu memiliki struktur seperti cangkang kura-kura. 

Struktur berbentuk asrama yang kuat tenggelam ke tanah seolah-olah terkena bom. 

Bukan itu saja. 

Sebuah kawah besar, berukuran lima kilometer, terbentuk di sekitar benteng. 

Bingung dengan kekuatan tekniknya, Vulcan menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke 
kanan. 

Tanah Asgard sangat kokoh karena dilindungi oleh para dewa, jadi sulit untuk merusaknya. 

Namun, tindakan Yur Dong-bin benar-benar mengubah pemandangan di daerah tersebut. 
Vulcan merasa seperti bukan siapa-siapa saat berdiri di samping Yur Dong-bin. 

'Selain itu, dia melakukannya dari jarak yang sangat jauh ... Aku ingin tahu tingkat 
penguasaan energi internal seperti apa yang diperlukan untuk melakukan sesuatu seperti 
ini ...' 

Masih kaget, Vulcan terus memandangi benteng dan Bae Su Jin. 

Melihat Vulcan, Yur Dong-bin berkata, 

"... Maaf?" 



Vulcan memunculkan tanda tanya di matanya. Yur Dong-bin menambahkan, "Saya 
melihat." 

Vulcan melihat ke benteng Bae Su Jin lagi. 

Hanya tanah di bawah benteng mereka yang terhindar dari kehancuran. Sekelilingnya 
membentuk kawah yang dalam, tapi di tengah, dimana benteng itu berada, memiliki pilar 
tinggi seperti daratan yang masih tersisa tepat di bawah benteng. 

Vulcan memfokuskan penglihatannya dan mengamati benteng itu. Dia bisa melihat 
beberapa penyihir merangkak keluar dari puing-puing dan berjuang untuk melarikan diri. 

Mata Vulcan tertuju pada api. 

'Aku tidak bisa membiarkan satu pun dari mereka selamat!' 

Para bajingan ini adalah orang-orang yang paling bertanggung jawab atas kesulitan yang 
harus ditanggung Vulcan selama 100 tahun terakhir. 

Dia tidak bisa memaafkan mereka. 

Vulcan mengangkat Kekuatan Dewa Petir, menarik pedangnya dan menyerbu ke arah 
puing-puing. 

Tak lama kemudian, dia bahkan menggunakan bentuk roh petir. 

Dia bergerak sangat cepat sehingga tubuhnya tampak seperti meregang. 

Melihat ini, Yur Dong-bin bergumam, 

Itu sudah jelas. Bae Su Jin akan menculik Vulcan dan melakukan eksperimen manusia 
padanya. 

Yur Dong-bin meraih pedang berharganya yang baru saja dikembalikan. Dia dengan santai 
melemparkannya ke udara. 

Setelah itu, dia dengan ringan melompat dan menaiki pedang. 

Shooooooooc 

Dengan kecepatan santai, Yur Dong-bin terbang menuju benteng. 

Dengan wajah tegas seperti biasa, dia menyaksikan Vulcan menghabisi para penyihir Bae 
Su Jin. 

Yur Dong-bin berpikir bahwa dia tidak perlu terburu-buru ke situs tersebut. 



Bahkan dari kejauhan, dia bisa merasakan aura jahat para penyihir. Dia yakin bahwa para 
penyihir ini berbahaya. 

Jadi, dia tidak perlu menghentikan Vulcan. Juga, sepertinya Vulcan juga tidak 
membutuhkan bantuannya. 

Semua penyihir benar-benar kelelahan. Mereka goyah. 

Yur Dong-bin tidak perlu mengangkat satu jari pun. 

Seperti itu, Yur Dong-bin dengan santai melanjutkan penerbangannya sambil berdiri di 
atas pedang. Namun, raut wajahnya tiba-tiba mengeras. 

Dia berbalik untuk melihat sekeliling gedung yang berantakan dengan puing-puing di 
semua tempat. 

Sesuatu mengganggu indranya. 

Yur Dong-bin menunjukkan mata yang tajam untuk memastikan dari mana asalnya. 

'Apa ini ...' 

Itu melampaui kejahatan sederhana. Yur Dong-bin merasakan sesuatu dari kejahatan 
murni mutlak yang akan terjadi untuk menentang surga. Dia memasang ekspresi serius di 
wajahnya. 

Dia pikir dia tidak dapat menghentikan ini karena dia mengambil waktu untuk sampai di 
sini. 

Namun, tidak ada cara untuk membalikkan apa yang telah terjadi. 

Alih-alih penyesalan, dia memfokuskan pikirannya dan menyadari bau menjijikkan datang 
dari banyak penyihir. 

Dia sampai ke benteng Bae Su Jin secepat yang dia bisa. 

Shaaaaaaaaaaak 

Tangan Yur Dong-bin bergerak dengan kecepatan yang menakutkan. Seolah-olah ruang itu 
sendiri terhapus oleh gerakannya. Cahaya biru mengelilingi tangannya dan mengeluarkan 
pedang yang bersinar dengan cahaya biru yang sangat kuat. 

Itu membara dengan intensitas yang tak terhentikan untuk menghancurkan semua 
kejahatan. 

Bilahnya menembus ke arah makhluk yang berdiri di balik puing-puing besar. 

Kwaaaaaang! 



  * 

"Kuuuaaaak!" 

"Dasar brengsek... .. Kuhuuk!" 

Vulcan tiba di pangkalan dalam sekejap. 

Dia dengan cepat melepaskan wujud roh dan mengangkat Pedang Petir Langitnya untuk 
memotong para penyihir yang masih tertegun. 

Tidak banyak perlawanan. 

Pertama-tama, perbedaan kekuatan antara sebagian besar penyihir dan Vulcan terlalu 
besar. Juga, sebagian besar penyihir benar-benar kehabisan mana. Mereka akan memiliki 
waktu yang sulit untuk membentuk Api Neraka yang sederhana sekalipun. 

Beberapa penyihir menembakkan sihir ke punggung Vulcan untuk menyergapnya. Namun, 
Vulcan membuat contoh dari mereka dengan membunuhnya dengan metode yang lebih 
mencolok, dan upaya semacam itu berhenti. 

Akhirnya, tidak ada yang merangkak keluar dari reruntuhan, jadi Vulcan sekarang harus 
mencari dan menghancurkannya. 

Kwadududk. 

"Kurrrhuk... Ku. Khuk! " 

"Sampai jumpa." 

Surguk.... 

Seorang bajingan memiliki level 822. Vulcan mengira yang satu ini mungkin salah satu bos. 
Dia menarik bajingan itu keluar dari tanah dan memotong kepalanya. 

Vulcan akan mencari yang lain dan memberikan pedangnya padanya. Namun, dia 
menyadari ini tidak efisien. 

'... Haruskah aku memfokuskan energiku seperti Yur Dong-bin dan meledakkannya 
sekaligus?' 

Tentu saja, itu tidak akan sekuat gerakan Yur Dong-bin, yang berada di level 999. Tetap 
saja, daripada mencari dan membunuh para penyihir satu per satu, Vulcan berpikir 
mungkin lebih baik untuk memaksimalkan Thunder God Blade dan serang ke tanah dari 
langit. 

"Baiklah." 



Setelah mengambil keputusan, dia menggunakan sihir dan naik ke langit. 

Vulcan mulai menuangkan mana dan kekuatan Demi-dewa ke dalam Pedang Petir Surgawi 
yang Diperkuat. 

Pazuzuzuzuzut 

Pedang Dewa Petir tumbuh menjadi ukuran yang luar biasa. 

Pemandangan itu menimbulkan ketakutan pada penyihir yang bersembunyi. Beberapa 
mencoba untuk dengan cepat keluar dari puing-puing dan melarikan diri, tetapi mereka 
menjadi debu setelah diserang oleh Inti Penghancur yang terbentuk dari tangan Vulcan. 

Meneguk... 

Setelah melihat semuanya, para penyihir tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya 
pilihan selain tetap tinggal di reruntuhan dan menyaksikan ukuran Pedang Dewa Petir 
tumbuh. 

'Kotoran!' 

Rex Ruburo adalah salah satu penyihir seperti itu. 

Melalui celah di puing-puing, dia melihat sekilas ke Vulcan yang bersinar dalam cahaya 
keemasan dan kemudian mengeluarkan kutukan. 

Untungnya, mereka mampu menghentikan serangan yang hampir sekuat serangan dewa. 
Namun, serangan pertama itu tidak bisa menjadi akhir. Seperti yang dia duga, Vulcan si 
bajingan menyerang segera setelah itu dan mulai membantai bawahannya. 

'Yah, aku tidak peduli mereka sekarat, tapi ...' 

Masalahnya adalah dia tidak punya cara untuk melarikan diri. 

Rencana awalnya adalah memulihkan sebagian dari mana dan melarikan diri sementara 
Vulcan sibuk melawan penyihir lain. Sekarang, Vulcan akan menyapu lantai dengan 
gerakan besar sebagai gantinya, jadi rencana itu tidak lagi menjadi pilihan. 

Rex Ruburo gemetar seolah-olah dia menderita kejang. 

Dia terlalu marah dan frustasi tentang situasinya. 

'Ku ... Jadi, itu satu-satunya pilihan yang tersisa ...' 

Rex memutar otaknya untuk memikirkan apakah ada cara untuk melarikan diri dari 
kesulitan saat ini dengan aman. 

Namun, tidak mungkin ada cara seperti itu. 



Pada akhirnya, dia mencapai kesimpulan bahwa dia harus menggunakan metode yang 
sangat berbahaya. Dia menggaruk kepalanya cukup keras hingga menyebabkan 
pendarahan dan mengirim pesan telepati ke saudara sedarahnya. 

Itu adalah percakapan terakhir antara Rex Ruburo dan Marake. 

Marake pingsan setelah tiba-tiba merasakan sakit di belakang punggungnya. Seperti itu, dia 
dengan cepat kehilangan vitalitasnya. 

Seolah-olah dia berada di bawah kutukan kuno, dia benar-benar kering seperti mumi. 

Semua kehidupan tersedot darinya, setiap tetes terakhirnya. Marake tidak bisa sadar 
kembali. Dia menjadi mayat. 

Dia bukan satu-satunya. 

Ada sekitar seratus penyihir lainnya yang masih hidup. Mereka semua mulai membawa 
tangan mereka ke belakang leher karena kesakitan dan kehilangan kesadaran. Pada 
akhirnya, mereka semua kehilangan nyawa setelah energi mereka diambil dari mereka. 

Energi dari seratus penyihir tingkat tinggi ... 

Dalam sekejap, mereka terserap oleh tubuh Rex Ruburo yang membengkak menjadi bentuk 
otot seperti binaragawan. 

Setelah itu, cahaya kuat terlihat di mata pria itu. 

Dia tidak bisa dibandingkan dengan dirinya beberapa saat yang lalu. Rex mengguncang 
tubuhnya. 

"Huuuuu..." 

Dia berteriak kesakitan. Dia menyerap sejumlah besar energi yang berada di luar 
kemampuannya. Tubuhnya tidak mampu mengatasinya. 

Rex Ruburo dapat dianggap sebagai manusia yang paling kuat, tetapi bahkan dia 
mengalami kesulitan. Kekuatan yang dia serap sangat besar. 

Akan ada efek samping yang tak terhindarkan setelah ini sebagai akibat dari mencoba 
sesuatu yang melebihi kemampuannya, tapi tidak ada cara lain. 

Rex memikirkan tindakan yang menghancurkan sistem pertahanan benteng. 

Berpikir tentang itu, dia berpikir bahwa dia tidak akan memiliki kesempatan kecuali dia 
mengambil risiko sebesar ini. 

Tidak ada waktu untuk berdiri di belakang batas keamanan. 



Inilah mengapa Rex memilih untuk menyerap kekuatan bahkan dari Marake, saudara 
kandungnya. 

'Senang rasanya aku menandai semua anggota ketika mereka bergabung.' 

Tanda-tanda itu ditempatkan untuk menjaga para anggota tetap sejalan dan 
menggunakannya dalam keadaan darurat. Namun, Rex tidak pernah mengira akan tiba 
saatnya dia harus menggunakan metode yang sangat ceroboh ini. 

Namun, sampai sejauh ini, dia tidak punya cara lain. 

Tatapan mata Rex Ruburo mengarah ke Vulcan. 

Sepertinya Vulcan juga memperhatikan kekuatan Rex yang diperkuat. Vulcan tampak 
sangat terkejut. 

Rex menarik napas dengan kasar dan mengumpulkan kekuatan di kakinya sehingga dia 
bisa menyerang Vulcan. 

Namun, Yur Dong-bin selangkah lebih cepat. 

Kwaaaang! 

Kuuuuuk! 

Rex Ruburo mengernyitkan wajahnya seperti iblis dari neraka saat dia terlempar ke 
kejauhan. 

Dia memaksakan diri untuk memaksa tubuhnya berhenti dan mengunci pandangannya 
pada pria yang baru saja memukulnya. 

Pria itu sudah lama menumbuhkan janggut. Dia adalah eksistensi semi-transparan yang 
memegang pedang yang memancarkan cahaya biru. 

Sepertinya melihat pria itu memecahkan pertanyaan yang dimiliki Rex. Dia berkata, "Saya 
melihat. Saya tidak tahu bagaimana Anda melakukannya, tetapi Anda meminjam kekuatan 
dari Tuhan yang Tercerahkan. Bukan sembarang orang, tapi Dewa Pertempuran Terbesar... 
" 

Dia memandang Vulcan dan mengalihkan pandangannya ke Yur Dong-bin. 

Ada perbedaan mencolok dalam kekuatan yang dirasakan dari keberadaan mereka. 

Rex mengira itu pasti Yur Dong-bin yang menghancurkan bentengnya dalam satu pukulan. 

Pria itu tersenyum. 



'Mungkin sulit untuk mengalahkan bajingan Dewa Tercerahkan itu, tapi ... Jika itu Vulcan, 
kurasa aku bisa mengatasinya? Begitu aku mengakhiri Vulcan, bukankah itu berarti 
bajingan mematikan itu akan kembali ke Dunia Tercerahkan juga? Saya pikir ini bisa 
dilakukan? ' 

Seolah dia menemukan terobosan di langit yang jatuh, Rex tersenyum lebar. 

Dia pikir dia bahkan tidak memiliki peluang 20% untuk selamat dari ini, tetapi sekarang, 
rasanya dia memiliki peluang lebih dari 50%. 

'Aku harus cepat... Sebelum kekuatan meninggalkan tubuhku, aku harus membunuh Vulcan 
dan pergi untuk memulihkan tubuhku. Baiklah... Saya bisa melakukan ini. Ayo pergi!' 

Rex Ruburo mencuci otak dirinya sendiri untuk menyuntikkan kepercayaan diri. 

Sementara itu, Yur Dong-bin sedang menatap pria itu dengan mata tidak senang. Dengan 
ekspresi marah di wajahnya, Yur Dong-bin berkata pada Vulcan, "Seperti yang saya katakan 
sebelumnya, orang-orang ini sangat busuk." 

Vulcan menanggapi dengan ekspresi santai di wajahnya. 

Namun, tidak seperti penampilannya, Vulcan sebenarnya cukup cemas. 

Mau bagaimana lagi. 

Vulcan memeriksa level Rex melalui SISTEM. 

Itu sangat mencengangkan. Itu menentang akal sehat. 

[Penyihir Manusia Rex Ruburo yang Ditingkatkan] 

[871Lv (+150)] 

'... Dengan jumlah itu digabungkan, itu lebih dari 1000. Bukankah ini berbahaya?' 

Vulcan selalu berpikir bahwa level empat digit hanya milik para Dewa. 

Level yang Rex miliki saat ini bukanlah kekuatan sejatinya, tapi dia masih untuk sementara 
mencapai ketinggian itu dengan cara jahat. Vulcan berteriak di dalam. 

Sepertinya Yur Dong-bin memperhatikan ini. 

Dia berkata kepada Vulcan, 

"... Maaf?" 

Dengan itu, Yur Dong-bin maju selangkah dan berdiri di depan Vulcan untuk 
melindunginya. 



Melihat tubuh semi-transparan Yur Dong-bin dari belakang, Vulcan bisa merasakan rasa 
aman yang luar biasa. 

Rasanya seperti dia baru saja melangkah ke kastil yang kuat. 

Vulcan memiliki senyum tipis di bibirnya. 

'Itu mungkin benar ... Perubahan mendadak dalam level lebih dari 100. Apakah itu berarti 
akan ada perbedaan dalam kaliber yang tidak bisa ditutupi dengan peningkatan sederhana 
dalam statistik?' 

Vulcan tidak setinggi Yur Dong-bin, jadi dia tidak bisa memastikannya. Namun, hanya dari 
raut wajahnya, sepertinya Yur Dong-bin mampu memenangkan pertarungan ini. 

Namun, Vulcan tidak bisa begitu saja bersantai dan menonton. 

Yur Dong-binlah yang mampu melawan Rex, bukan Vulcan. 

Jika bajingan berotot menggembung itu mengabaikan Yur Dong-bin dan menyerang setelah 
Vulcan, maka itu akan mengarah pada situasi yang sangat sulit. 

'Tentu saja. Jika Yur Dong-bin mengalahkan bajingan itu dalam satu serangan, maka itu 
tidak akan terjadi... ' 

Sepertinya bukan itu masalahnya. 

Melalui tubuh semi-transparan Yur Dong-bin, Vulcan memandang Rex Ruburo dan 
menderita karenanya. 

'Apakah ini akan baik-baik saja? 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Haruskah saya kabur, jauh dari sini? Sampai 
pertempuran selesai? ' 

Vulcan menggelengkan kepalanya. 

Ada cara yang lebih pasti. 

'Aku tidak akan menyukainya, tapi ... aku masih punya banyak waktu luang, jadi ...' 

Vulcan membuka inventaris dan memberi makan sejumlah besar Kelereng Vitalitas ke Kina 
Kina si burung buas. 

Kina Kina panik dan berteriak seolah takut perutnya akan meledak karena makan begitu 
banyak kelereng. Vulcan memandang burung buas itu dengan belas kasihan di matanya. 

Vulcan berkata dengan suara pelan, 



"Panggilan Dewa yang Tercerahkan." 



Chapter 100 
Level Maks Newbie Bab 100 Seolah berusaha melindungi Vulcan, Yur Dong-bin berdiri di 
depannya dengan sebilah pedang di tangannya. 

Melihat pria itu, Rex Ruburo tidak menyukai situasinya. 

'Sial. Dengan dia berdiri di jalan seperti itu, akan sulit untuk menargetkan bajingan itu. ' 

Rex hanya ingin menargetkan Vulcan sambil mengabaikan Yur Dong-bin. 

Namun, tampaknya itu tidak akan mungkin terjadi. 

Rex mengertakkan giginya cukup keras untuk memecahkannya dan memfokuskan mana di 
kedua tangannya. 

Itu karena Rex mengira berada dalam perselisihan seperti ini tanpa melakukan apa pun 
hanya akan merugikan dirinya sendiri. 

'Lebih lama ini berlarut-larut, aku akan menjadi orang yang akan dirugikan ... Aku tidak 
punya pilihan lain. Aku harus melawan Dewa Tercerahkan itu dan memenggal kepala 
Vulcan saat aku mendapat kesempatan! ' 

Rex menyesuaikan rencananya. Dia berteriak keras dan mengangkat tangan kanannya, 
yang memiliki banyak mana yang terfokus padanya, ke arah Yur Dong-bin. 

Pada saat itulah. 

Kwaaaang! 

"Apa ini!" 

Tiba-tiba terdengar suara ledakan, dan itu membuat pandangan Rex bergetar. 

Tidak membiarkan kesempatan ini sia-sia, Yur Dong-bin menyerbu ke arah Rex dengan 
kecepatan seperti kilat. 

Bilah cahaya birunya ditusukkan ke arah Rex seperti tombak panjang. Rex panik dan 
menembakkan meriam mana. 

Kuuuuung 

Sinar cahaya ditembakkan ke arah Yur Dong-bin dengan kecepatan yang bahkan tidak bisa 
dikenali. 

Kekuatan meriam berada di luar imajinasi Rex yang paling liar. Namun, itu masih belum 
cukup untuk memberikan kerusakan pada Yur Dong-bin. 



Pedangnya diayunkan secepat sinar cahaya. Meriam mana Rex diblok oleh pedang Yur 
Dong-bin. 

Yur Dong-bin mendengus dan langsung masuk. Rex mengeluarkan keringat dingin dan 
mengeluarkan berbagai sihir untuk bersiap menangkis serangan Yur Dong-bin. 

'Suara apa itu tadi. Itu ... Apakah Vulcan merencanakan sesuatu? ' 

Sebelum pertempuran dimulai, ada suara ledakan yang besar. 

Di daerah itu, selain Rex sendiri, hanya ada Dewa Tercerahkan dan Vulcan. 

Karena pandangannya tertuju pada Dewa Yang Tercerahkan, dia menyimpulkan bahwa 
ledakan itu pasti disebabkan oleh Vulcan. 

'Apa yang dia lakukan?' 

Kecemasan mulai menumpuk di benak Rex. 

Dia sedang melawan lawan yang sulit ditangani, namun dia tidak tahan dengan rasa ingin 
tahunya tentang apa yang dilakukan Vulcan. 

Pada akhirnya, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dia melirik ke arah Vulcan. 

Rex yakin bajingan Dewa Tercerahkan yang mematikan ini tidak akan membiarkan 
kesempatan ini lewat dan mendekat, tapi dia hanya harus melihat. 

Jadi, Rex melihatnya, dan dia melihat makhluk lain. 

Dia mengenakan baju besi logam tebal di seluruh tubuhnya. Dia memegang perisai menara 
raksasa. Pria itu adalah raksasa setinggi 2,20 meter. 

Makhluk semi-transparan membuat Rex memikirkan dinding kastil yang kokoh. Rex 
mengutuk dengan keras, 

"Brengsek!" 

Sial, sial, sial, sial, sial... 

Rex tidak bisa menahan untuk bersumpah. 

Dia sangat frustrasi dan marah sehingga dia tidak tahan. 

Dia sudah melawan Dewa Tercerahkan yang bisa menetralkan semua serangan sihirnya 
hanya dengan pedang. Rex sudah tidak percaya diri untuk mengalahkannya. 

Rencananya adalah bertahan, mencari celah dan kemudian melarikan diri. 



Rex berpikir hanya satu kesempatan akan cukup, hanya satu kesempatan untuk 
mengakhiri Vulcan, orang yang memanggil makhluk ini. 

Itulah satu-satunya harapan yang dimiliki Rex. Dia menahan serangan bajingan 
mengerikan ini karena satu alasan ini. 

'Dewa Tercerahkan lainnya ... Selain itu ... Bajingan itu juga tidak di bawahku ...' 

Rex Ruburo kehilangan semua harapan. 

Bahkan sekilas, makhluk yang baru dipanggil itu tampak seperti seorang master 
pertahanan. Dia memiliki tubuh yang kuat dan tangguh serta baju besi yang berat. 

Juga, pria itu sepertinya tidak akan lengah bahkan untuk sesaat. Dengan mata dingin, pria 
itu memelototi Rex dengan waspada. 

Tidak mungkin serangan penyergapan Rex akan berhasil. 

Merasa putus asa dan putus asa, Rex kehilangan semua keinginan untuk bertarung. 

Secara alami, fokusnya dalam pertempuran juga menjadi tumpul. Jaringan serangan 
sihirnya yang padat mulai mengendur. Yur Dong-bin mampu melawan Rex dengan lebih 
mudah. 

Untuk sesaat, Yur Dong-bin berhenti mendekati Rex. Sebaliknya, dia memfokuskan 
pikirannya. 

Energi mematikan mulai terpusat di tempat Rex berdiri. 

Rex mendapatkan pegangan dan dengan cepat menggunakan sihir untuk terbang ke langit. 

Kuuuuung 

Pisau biru muncul di tempat jantung Rex beberapa saat yang lalu. 

Bilahnya muncul dengan cahaya yang kuat dengan panas yang hebat sebelum menghilang. 
Setelah mengamati bilahnya, Rex merasakan hawa dingin mulai merambat. 

Setelah menyadari bahwa langkah itu berakhir dengan kegagalan, Yur Dong-bin 
mendecakkan lidahnya. Merasa jantungnya berdegup kencang, Rex sekali lagi memusatkan 
perhatiannya pada Yur Dong-bin. 

Namun, Rex sangat sadar. 

Bahkan jika dia fokus sampai otaknya terbakar habis, bahkan jika dia meningkatkan 
kekuatannya hingga 120% dari potensinya, Rex tidak akan mampu bertahan dari bahaya 
ini. 



Gelombang kemenangan sudah menguntungkan Vulcan. Rex tidak punya pilihan selain 
menerima kekalahan pasti yang akan datang. 

'Ugh ... Betapa menyebalkannya hidup.' 

Sebagai manusia pertama dalam sejarah, Rex Ruburo ingin menghapus Babak 2 entah 
bagaimana dan mendapatkan kehormatan untuk naik ke pangkat dewa. 

Dia ingin dihujani rasa hormat dan ketakutan semua manusia. Namun, semuanya salah. 

Hanya karena satu orang. 

Seorang pemula yang bahkan tidak bisa menginjakkan kaki di Babak 2 hanya 150 tahun 
yang lalu. 

"Kuuuuaaaaa!" 

Rex meraung keras, cukup untuk membuat suara di sekitarnya bergema. 

Sekitar seratus tombak foton muncul di sekelilingnya. Setiap tombak seukuran kepalan 
tangan. Namun, masing-masing tombak foton ini menyaingi mantra paling kuat dari 
penyihir tingkat tinggi di Babak 2. Mana yang kuat bisa dirasakan dari tombak. 

Uuulkuk.... 

Darah keluar dari mulut Rex seperti air mancur. 

Dia menggunakan mana jauh melebihi kemampuannya, jadi tubuhnya tidak bisa 
menerimanya. 

Namun, Rex sama sekali tidak peduli dengan kondisi tubuhnya. Dia terus menyuntikkan 
mana. 

Dia membuang harapannya untuk bertahan hidup beberapa saat yang lalu. 

Dia menyadari bahwa pertempuran akan berakhir dengan kekalahannya tidak peduli 
seberapa keras dia berjuang. Dia pikir dia mungkin juga pergi mengayun, jadi dia 
menggunakan mana dalam jumlah besar yang sulit untuk ditangani. 

Sepertinya Yur Dong-bin juga merasa bahwa langkah ini berbeda dari serangan sihir 
selama ini. Dengan ekspresi serius di wajahnya, Yur Dong-bin bersiap untuk serangan yang 
akan keluar dari Rex. 

Yur Dong-bin sadar bahwa langkah selanjutnya ini adalah serangan terakhir yang 
dilakukan bajingan ini dengan memeras seluruh hidupnya. 



'Apakah ini berarti pertempuran akan berakhir setelah aku menghentikan serangan 
berikutnya.' 

Yur Dong-bin menyambut ini. 

Alih-alih bertempur habis-habisan melawan lawan yang hanya fokus pada pertahanan, itu 
akan lebih bersih untuk mengakhiri duel dengan satu gerakan. 

Energi yang lebih kuat keluar dari pedang Yur Dong-bin. Seperti itu, sesaat berlalu. 

Gerakan super Rex Ruburo akhirnya selesai. 

Meskipun dia tidak pernah membiarkan satu serangan pun di tubuhnya sejauh ini, pria itu 
berantakan. 

Rex Ruburo, Komandan Markas Su Jin, tersenyum keras. 

Gigi yang dibasahi darah gemetar. Rambutnya melambai-lambai berantakan. Dia tampak 
mengerikan seperti iblis. Rex mengangkat tangannya ke arah Yur Dong-bin. 

Papapapapapat! 

Dalam sekejap, seratus tombak foton mengelilingi Yur Dong-bin. 

Setelah itu, seratus meriam mana meledak dengan intensitas yang ganas untuk melelehkan 
segalanya. 

Itu sangat menyilaukan sehingga sulit untuk dilihat. Badai cahaya menerpa tempat Yur 
Dong-bin berdiri. 

Ziiiiiiiiiiiiiiing ... 

Kekuatan meriam mana sangat luar biasa. 

Itu seperti senjata laser dari film fiksi ilmiah. Meriam mana menunjukkan cahaya yang kuat 
dan melelehkan daratan. 

Sebenarnya, itu lebih akurat untuk mengatakan balok meriam menghapus daratan. 

Dibandingkan dengan mantra sihir lainnya, meriam mana dari tombak foton disertai 
dengan suara yang relatif lebih tenang. Sementara itu, balok-balok itu menciptakan kawah 
yang dalam yang tampaknya tak berujung. Itu menciptakan atmosfir yang menakutkan dari 
jenis yang aneh. 

Namun, raut wajah Vulcan tidak berubah. 

Sepertinya dia sama sekali tidak gugup. 



Raut wajahnya terlalu tanpa emosi untuk berasumsi bahwa itu semua karena dia memiliki 
keyakinan yang kuat pada Yur Dong-bin. Melihat wajah Vulcan, Dewa Tercerahkan 
Tertinggi Vilhelum Phon berkata, 

"Apa maksudmu?" 

Dengan ekspresi santai di wajahnya, Vulcan menjawab pertanyaannya. 

Vulcan tampak seperti dia sama sekali tidak tahu apa yang dia bicarakan. Vilhelum Phon 
menggelengkan kepalanya. 

Dia tidak menyelesaikan kalimatnya. 

Tetap saja, dia dengan jelas menyampaikan pesannya, yaitu dia tidak menyukai keputusan 
Vulcan. 

Vulcan tampak sedikit frustrasi. Dia memandang Vilhelum Phon, Dewa Tercerahkan yang 
melindungi bagian depannya. 

[Dewa Tercerahkan Tertinggi Vilhelum Phon] 

[973Lv] 

'Dia berbicara seperti seorang ksatria. Apakah itu berarti orang yang tidak berhubungan 
dengan Murim bisa menjadi Dewa yang Tercerahkan? Sebenarnya, siapa pun yang 
mengalahkan Babak 1 bisa pergi ke Dunia Tercerahkan, jadi mungkin itu tidak masalah. ' 

Pertama-tama, bahkan iblis besar Balgeram menjadi Dewa yang Tercerahkan. Jika dia bisa, 
maka siapapun bisa. 

Vulcan sedang memikirkan sesuatu yang sama sekali tidak terkait dengan pertanyaan yang 
diajukan Vilhelum. Vulcan mengalihkan pandangannya ke Rex Ruburo. 

Rex mengeluarkan darah dari mulutnya seperti air terjun. Pembuluh darah menonjol di 
dahinya. Dia masih mengoperasikan mana dalam jumlah besar. 

Dia tampak putus asa. Dia bahkan terlihat menyedihkan. Namun, Vulcan sama sekali tidak 
berpikir demikian. 

Berpikir tentang 100 tahun penggilingan di dalam Gua Setan Lava membuat Vulcan merasa 
darah di tubuhnya mengalir ke arah yang salah. 

Jadi, sebaliknya, melihat Rex melakukan upaya yang sia-sia membuat Vulcan merasa lebih 
baik semakin lama dia memperhatikan. 

Vulcan tersenyum dan berkata, 



"Jika saya tidak membatalkan pemanggilan... Dewa Tercerahkan Yur Dong-bin harus 
menahan sihir yang kuat itu. Jika itu terjadi, maka jumlah tenaga yang dikeluarkan akan 
terlalu besar. Saya tidak memanggil sendiri. Aku meminjam kekuatan Naga Biru untuk 
ditukar dengan Kelereng Vitalitas, jadi... Aku harus menghemat kelereng saat aku bisa. Saya 
akan membutuhkan bantuan dari Dewa Tercerahkan nanti. " 

Vulcan berbicara seperti pedagang yang menghitung. Vilhelum Phon sepertinya 
menganggap ini tidak dapat diterima. 

'Sepertinya pria ini tidak tahu kehormatan. Nah, Naga Biru juga seperti itu. Bagaimana dia 
bisa bertindak seperti itu ketika dia seharusnya menjadi Dewa Binatang yang Hebat? ' 

Vilhelum Phon mengkritik Vulcan dan Naga Biru, karena berpikir orang yang sama 
membuat kesepakatan satu sama lain. 

"Iya. Itu sangat kuat. Dia melanjutkan sihir yang begitu kuat selama beberapa lusin detik ... 
" 

Vulcan melihat ke tanah yang tersapu oleh sihir Rex Ruburo. 

Seolah-olah tanah itu digali dengan bor besar. Lubang itu lebar dan dalam. Itu tampak 
seperti jurang maut di neraka. Terkejut dengan kerusakannya, Vulcan berkata, 

"Saya pikir bajingan itu pasti sudah gila. Dia menuangkan mana yang sangat konyol tanpa 
menyadari bahwa Dewa Tercerahkan Yur Dong-bin menghilang ... " 

'Bukankah itu maksudmu?' 

Vilhelum Phon dengan sopan mengkritik Vulcan hanya dalam pikirannya dan berjalan ke 
tempat Rex berada. 

Sepertinya sebongkah besi sedang bergerak. 

Menonton Vilhelum Phon, Vulcan juga mengikutinya. 

Tentu saja, Vulcan tidak lengah. 

Rex berada di ambang kematian. Namun, terhadap Rex, lengah bahkan untuk sesaat bisa 
berarti kematian. 

Berlutut, dengan mata cekung, Rex memandang Vulcan dan Vilhelum Phon. 

Jubah putihnya telah lama memerah karena semua darah dari mulutnya. Juga, jubahnya 
kotor dan robek dari pertempuran. 

Secara keseluruhan, Rex berantakan. Dia tampak menyedihkan. 



Rex berkata, 

"Kukkuk... Mereka mengatakan di atas gunung dan satu lagi gunung... Aku baru saja 
mengalahkan seorang ahli pedang yang aku tidak pernah berpikir aku bisa menang 
melawan, tantangan mustahil lainnya tiba di hadapanku... Kali ini... Aku tidak akan bisa 
menghindari kematian... " 

"Aku minta maaf, tapi kamu tidak menang." 

Vulcan berpikir dia harus memberitahu Rex yang sebenarnya. Namun, Vilhelum Phon 
melirik Vulcan. Sepertinya dia tidak ingin Vulcan memberitahu Rex, jadi Vulcan 
memutuskan untuk tidak melakukannya. 

Sebaliknya, Vulcan mengatakan hal lain yang ada dalam pikirannya sejak lama. 

"Kau pasti muak padaku, tapi aku muak juga padamu, dasar bajingan Bae Su Jin." 

"..." 

"Tetap saja, sepertinya ada sekitar 200 mayat di sini. Itu hebat. Semua orang berkumpul di 
sini, jadi itu membuat pekerjaanku sedikit lebih mudah. " 

"... Cepat dan selesaikan ini. Saya lelah." 

"Saya melihat. Aku akan tetap melakukannya. " 

Vulcan memandang Vilhelum Phon dan mengangguk. 

Dia juga menghadapi Vulcan dan memberi isyarat untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. 
Vilhelum Phon mengangkat tongkat besarnya ke langit. 

Itu terlihat sangat kejam sehingga Vulcan bertanya-tanya apakah hanya diserempet oleh 
senjata akan mengakibatkan kematian. 

Itu seperti kata-kata algojo. Tongkat gada jatuh ke arah kepala Rex. 

Baca Bab terbaru di Wuxia World.Site Only Rex memejamkan mata dan diam-diam 
menerima kematiannya. Sepertinya semuanya akan berakhir. 

Namun, situasinya mengalir ke arah yang sedikit berbeda dari ekspektasi Vulcan. 

Shooooooc 

"...?" 

Vilhelum Phon tiba-tiba menghilang. 



Vulcan sedang mengawasinya menghancurkan tongkatnya, tapi sekarang dia tiba-tiba 
pergi. Terkejut, Vulcan melihat sekeliling. 

Namun, dia tidak dapat menemukan Vilhelum Phon di mana pun. 

'Apa, kenapa tiba-tiba?' 


	Chapter 81
	Chapter 82
	Chapter 83
	Chapter 84
	Chapter 85
	Chapter 86
	Chapter 87
	Chapter 88
	Chapter 89
	Chapter 90
	Chapter 91
	Chapter 92
	Chapter 93
	Chapter 94
	Chapter 95
	Chapter 96
	Chapter 97
	Chapter 98
	Chapter 99
	Chapter 99
	Chapter 99
	Chapter 100

