Mở đầu
Fantasy MMORPG Cross Reverie——
Trong trò chơi đó, chỉ có một kẻ duy nhất nắm giữ vai trò của một 《 Ma Vương 》 chân chính. 《 Ma
Vương 》 ở đây không phải là một loại Quái vật mà đó là chính một Người chơi được chọn ra từ ba triệu
Người chơi của Cross Reverie.
Trò chơi này có một hệ thống là 《 Người chơi có thể kiến tạo một Dungeon cho riêng mình và quản lý
nó như Boss》. Bất cứ ai cũng có thể trở thành 《 Boss 》.
Tuy nhiên, chỉ có MỘT Người chơi duy nhất được gọi là《 Ma Vương 》.
Với khả năng kiến tạo một Dungeon vượt trội, cùng với việc sở hữu những trang bị khủng và những Kỹ
năng cao cấp, HẮN hoàn toàn có thể đánh bại bất cứ Người chơi nào dám đến thách thức nhưng danh
tính thực sự của vị《 Ma Vương 》này hoàn toàn là một bí ẩn.
Với sức mạnh khủng khiếp, hắn ta hầu như được tất cả những Người chơi cấp cao biết đến và xem như
một huyền thoại.
——Nói vậy thôi chứ bình thường tên 《 Ma Vương 》 này bình thường cũng rất dễ tính.
Nhưng một khi trở nên nghiêm túc thì hắn ta có thể mạnh đến bất thường. Nói quá lên thế thôi chứ
thật ra hắn chỉ vừa đủ mạnh để khiến kẻ khác không bao giờ có ý nghĩ sẽ đến thách thức một lần nữa.
Nhiều Người chơi cấp cao đồn đại rằng, tên《 Ma Vương 》này sẽ trở nên nghiêm túc khi có người đến
thách thức hắn. Chung quy lại là “đồn như lời”, chẳng ai biết lý do thực sự ở đây là gì cả.
——Thế cái gì mới có thể khiến《 Ma Vương 》trở nên nghiêm túc!?
Trang bị của Người đến thách thức quá ư là ngon?
Danh hiệu mà tên đó sở hữu?
Hay người có Người chơi Kỹ năng quá siêu?
Tất cả đều không phải.
Thứ có thể khiến Người chơi mạnh nhất, Ma Vương 《 Diablo 》, trở nên nghiêm túc…
Đó chính là——
「Mịa, lại bọn có gấu. Bố giết.」
Ma Vương Diablo——tức Người chơi Sakamoto Takuma, ngồi lẩm bẩm chửi rủa trong khi phát hiện ra
có kẻ đến thách thức.
Dính chặt lưng vào chiếc ghế, cậu chăm chú quan sát lên chiếc màn hình LCD——Đấy là toàn bộ khung
cảnh Dungeon mà cậu đã tạo nên. Vách tường được thiết kế để nhìn trông giống như là bên trong lòng
Ruột, được treo những bộ giá đỡ nến hình bộ xương được cắm những ngọn nến màu trắng.
Trên sàn đá cẩm thạch, một trận chiến đang diễn ra. Kẻ nhìn có vẻ tà đạo với bộ y phục màu đen cùng
với cặp sừng trên đầu này, chính là kẻ được mọi người gọi là《 Ma Vương 》. Còn những người đến
thách thức Ma Vương là một cặp đôi gồm nam Ma thuật sư cùng nữ Healer.
Với nụ cười nửa miệng, Takuma nhe răng như một Ma Vương.
「Hỡi bọn ngu dốt dám mang cái thứ nhơ nhuốc gọi là tình yêu từ ngoài đời vào thế giới trò chơi này,
Ma Vương ta đây sẽ xét xử các ngươi.」
Bình thường nếu mà một cô gái thực sự trong trò chơi thì đây quả là một kỳ tích, nhưng rõ ràng cô ấy
đã có người yêu vì có nhìn kiểu gì thì họ cũng trông như một cặp tình nhân, thậm chí còn có thể là một
cặp tình nhân ngoài đời thực nữa.

Trong trò chơi này có một trang bị gọi là 《 Nhẫn Kết Hôn 》. Hình như nó được tạo ra theo yêu cầu từ
một bộ phận Người chơi… Chúng thật ra cũng chỉ để làm màu thôi chứ thật ra cũng chẳng có ích lợi gì.
——Cho dù không phải là tình nhân ngoài đời thực mà chỉ là tình nhân trong trò chơi thì điều đó vẫn
là không thể chấp nhận được.
Takuma nhấn phím tắt thay đổi trang bị.
「Kukuku…. Nếu các người đã dùng 《 Nhẫn Kết Hôn 》 thì ta cũng sẵng sàng dùng chiếc nhẫn của mình
để chứng minh rằng thứ rác rửi của các người chỉ là đồ vứt đi thôi.」
Trong khi đang nhập tâm hết cỡ vào vai diễn Ma Vương của mình, Takuma thay đổi trang bị có liên
quan nhất đến danh hiệu 《 Ma Vương 》 cho nhân vật Diablo của mình.
《 Ma Vương Nhẫn 》.
Với khả năng phản hồi tất cả Ma thuật, đấy là một trong những trang bị mạnh nhất trong trò chơi này.
Một trang bị hiếm siêu siêu cấp, nhận được như một phần thưởng trong sự kiện Người đầu tiên đánh
bại 《 Ma Vương Siêu Việt – Enkvalos 》 xuất hiện trong bản update hai năm trước.
Vì cả Ma thuật phục hồi và Ma thuật hỗ trợ cũng bị phản hồi nên cần phải có một kế hoạch rõ ràng khi
sử dụng thứ này trong thực chiến nhưng…
「Chết đi! Dám mang cái thứ trang bị cùi bắp được gọi là Nhẫn Kết Hôn đi thách thức Ma Vương ta sao,
lũ óc! Nghỉ chơi luôn đi. Còn nữa, bọn óc thì phải chết. Chính vì thế! Bố sẽ cho chúng mày nổ tung! Một
cách hoàng tráng luôn! 」
Cuộc thảm sát một chiều diễn ra. Cậu khiến kẻ thù nổ tung bằng bằng Hỏa thuật của mình. Còn những
đòn tấn công bằng Ma thuật của đối phương hoàn toàn bị phản hồi. Và như thế, Takuma lại gieo rắc
thêm vào đầu một “bọn có gấu” nữa ký ức đáng sợ về trò chơi này.
Nhưng có một điều mà chẳng ai có thể biết được rằng. Thứ có thể khiến Ma Vương trở nên nghiêm
túc lại là một thứ không hề liên quan đến trò chơi.
——Giết sạch “bọn có gấu”.
Chỉ với ý nghĩ đó đã khiến cậu trở thành Tượng đài của nổi sợ hãi mang tên《 Ma Vương 》.
Còn một điều nữa, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị triệu hồi đến thế giới khác như một《 Ma
Vương 》 cả.

Chương 1. Đến với thế giới triệu hồi
Gương mặt của hai cô gái đã dí sát bên cậu.
Mình đang mơ à——Takuma nghĩ.
Một bé dù nhìn kiểu nào cũng giống với yêu tinh (Elf). Bé còn lại thì trên đầu có đôi tai trông như tai
mèo. Cả hai đều quá xinh đẹp và họ không thể nào là con người ngoài đời được.
——Thế cho nên mình mới nghĩ là đang mơ chứ.
NHƯNG, cảm giác từ đôi môi là thật. Đôi môi mềm mại của các cô gái nhẹ nhàng chạm vào đôi môi của
cậu, đấy cứ như là một nụ hôn. Qua đó cậu cũng cảm nhận được hơn ấm truyền từ những cô gái, chúng
thật nóng bỏng. Cái cảm giác khi môi chạm môi mềm mại cứ như kem đang tan chảy, hòa trong đó là
vị ngọt và chút mùi hương rất con gái. (chém vậy thôi chứ tui cũng không biết cảm giác khi hôn nó ra làm sao đâu)
Đây không phải là tưởng tượng và cũng không phải là kinh nghiệm do cậu chưa từng được trải nghiệm
lần nào. Giờ thì cậu cũng đã chấp nhận rằng tất cả đều là thực.

——Ớ? Mình vừa được hôn à?
Mọi việc quá đột ngột. Giờ thì hai cô gái đã không còn trong tầm nhìn của cậu nữa. Takuma ngơ ngác
nhìn lên. Thứ cậu thấy là bây giờ một bầu trời xanh biếc rộng mênh mông trải dài đến vô tận chứ không
phải là cái trần nhà quen thuộc của cậu.
VÀ bộ dạng của cậu cũng khác. Đó không phải là chiếc áo thun và cái quần sọt cậu mặc ở trong phòng.
Mà là một bộ cánh màu đen với chiếc áo choàng lộng lẫy. Quyền trượng đang cầm trên tay cũng toát
cũng toát lên một bầu không khí đen nốt.
Cậu ngắm nhìn xung quanh thật kỹ. Nhưng dù nhìn thế nào thì nó cũng không phải là phòng cậu. Không
quá rộng rãi. Đó là một nơi có hình bát giác với các cạnh dài khoảng năm mét. Mà Takuma đang ngồi
ở trung tâm trên một tế đàn bằng đá. Xung quanh là bốn thạch trụ. Ở đỉnh mỗi thạch trụ có phát ra
ánh sáng, nhưng đó không phải là lửa hay điện. Nói đơn giản thì nó giống như hiệu ứng ma thuật trong
trò chơi hơn.
Nhìn ra bên ngoài, cảnh vật bốn bề đều là một màu xanh da trời. Có lẽ cậu đang ở trên đỉnh một tòa
tháp cao nào đó bơi vì nhìn ra bên ngoài thế nào thì cũng chỉ thấy mỗi bầu trời.
Ở nơi ấy, ngoài bản thân cậu ra thì——
CÒN có hai cô gái.
Trong đó một bên là Elf. Tuy vẫn còn nghi ngờ vào đôi mắt của mìnhn nhưng ít ra thì cậu nghĩ thế. Vì
cô có đôi tai dài mà đặc điểm lớn nhất của Tộc Elf là đôi tai dài. Chiếc cô nhỏ nhắn trắn trẻo và đôi tay
thon dài. Mái tóc vàng óng mượt mà, một trang sức bằng cỏ được đặt trên đầu. Với bộ tunic màu lục,
vì chỉ được buộc đây đó bằng dây nên làn da thoắt ẩn thoắt hiện. Ở thắt lưng mang ống tên cùng một
cây cung lớn ở sau lưng. NHƯNG nếu chỉ nói tới những điểm này thì đó quả là hình ảnh quen thuộc về
Elf mà Takuma biết. Thế cái thứ căng phồng phỏng phao trên ngực cô ấy là sao. Giờ thì cậu bối rối thật
rồi.
Bên còn lại——
Là cô gái có đôi tai mèo trên đầu. Màu đôi tai với màu mái tóc dài đến eo đều là màu đen óng ánh. Ở
thân thể nhỏ nhắn đó, có thể thấy một cặp đùi săn chắc cậu hiểu rằng nó đã trải qua luyện tập. Đôi
mắt sếch như mắt mèo và cặp lông mày kiên quyết cho thấy ý chí kiên cường của cô gái. Biểu cảm của
cô ấy giống như một con búp bê, điều đó khiến ta phải chăm chú nhìn vào cô ấy. Trang phục là một
chiếc vest lửng, vai khoác một chiếc jacket, trên eo vắt thắt lưng da rộng. Quanh hông mặc một chiếc
váy xếp li, còn dưới chân thì do cậu đang ở trên tế đàn cao nên không nhìn thấy được.
Cô gái tai dài thì xinh đẹp, còn cô gái tai mèo thì có vẻ khá dễ thương. Takuma có ấn tượng với ngoại
hình đặc trưng của hai người họ.
——Một bên là Elf và... bên kia có thể là Báo Nhân tộc?
Trong trò chơi MMORPG Cross Reverie, lúc mới bắt đầu trò chơi thì người chơi sẽ chọn chủng tộc mình
thích và có thể điều chỉnh những thông số kĩ thuật về dung mạo, vóc dáng.
Lúc ấy, trong khi phân vân là nên chọn chủng tộc gì, cậu có thấy Elf và Báo Nhân tộc. Elf là chủng tộc
xuất sắc về khả năng tấn công cự ly xa như cung. Còn Báo Nhân tộc là chủng tộc có hành động linh hoạt
và lực tấn công mạnh, ít nhất là được biết đến như vậy.
——Cứ như mình đang ở trong Cross Reverie ấy nhỉ.
Nếu thế thì, tòa tháp hiện tại là đâu? Nhìn khung cảnh thì cảm giác giống như đã gặp ở trong trò chơi...
nhưng cậu hoàn toàn nghĩ không ra. Takuma là một trong những người chơi cấp cao của Cross Reverie.
Bởi vậy số lượng kiến thức cậu nắm giữ vượt xa một người chơi thông thường. Thế cho nên trong lúc
cố nhớ ra vị trí tòa tháp mà mình đang ở, cậu quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Nơi này là thật,
không phải là tưởng tượng. Độ nhám của đá. Vết tích của vũng nước đã khô. Trên bầu trời rộng lớn,
có đám mấy đang trôi. Vì nơi đây khá cao nên những cơn gió thổi mạnh thổi qua tạo ra âm thanh vù
vù. Mùi của đất và rêu, đặc trưng của tòa tháp đã cũ kĩ được gió nhè nhẹ cuốn theo. Những mảnh đá

vỡ đang nằm lăn lóc trên sàn thì cứ như đang nhảy múa. Tất cả thật sự rất thực, rất sống động. Thứ
mà cái màn hình tinh thể lỏng kia không thể nào diễn tả hết được.
Đây là hiện thực sao? ——Takuma bắt đầu tự hỏi. Tuy nhiên, những hình ảnh này chắc chắn cậu đã
gặp trong trò chơi.
Cô gái Báo Nhân tộc thì thầm bằng giọng nhỏ đến nổi gần như bị gió xóa đi mất.
「...Vậy là 《 Nghi Thức Nô Lệ 》 đã hoàn thành.」
Nghi Thức Nô Lệ á?
Takuma cuối cùng cũng nhớ ra tên và công dụng của tòa tháp này.
Trong MMORPG Cross Reverie tồn tại nhiều thứ được gọi là “Kỹ năng dùng để làm màu, không cần
quan tâm đến hiệu quả”. Và những Kỹ năng kém hiệu quả được dùng để “Làm kiểng” như thế, chính
là thứ mà những người nghiêm túc như Takuma chẳng bao giờ chọn.
Ví dụ, Takuma đang chọn hệ thống nghề nghiệp được gọi là《 Ma Thuật Sư 》, riêng nghề này có đến
tận hai nhánh Kỹ năng chuyên để “làm kiểng”. Một nhánh được gọi là 《 Pháp Đấu Sư 》, tuy là Ma thuật
sư nhưng lại rèn luyện theo lối tấn công cự li gần.
Và nhánh còn lại hình như là——
Cô gái Elf nói một cách vui vẻ.
「Triệu hồi thành công! Vậy là cuối cùng mình đã có thể trở thành 《 Triệu Hồi Sư 》 rồi!」
Phải, là 《 Triệu Hồi Sư 》.
Ma thuật sư được biết đến là 「 Những kẻ mạnh nhất khi sử dụng Ma thuật nguyên tố Thổ (土), Thủy (
水), Hỏa (火), Phong (風), Quang (光), Hắc ám (冥) 」.
Ấy thế mà, vẫn có bọn vứt hết Kỹ năng Ma thuật nguyên tố, đổ dồn hết điểm cộng lúc cấp độ-up vào
Kỹ năng triệu hồi. Cái bọn đó được gọi là 《 Triệu Hồi Sư 》. Cách chiến đấu của bọn đó là 「 Thu phục
Quái thú và triệu hồi chúng ra chiến đấu」. Nhược điểm của đám Triệu hồi thú này là khả năng công
kích rất thấp nên chúng thường được dùng làm “lá chắn sống”.
Nếu đem so sánh với Ma thuật nguyên tố cùng cấp thì sức công kích của Ma thuật nguyên tố mạnh
hơn gấp nhiều lần. Phòng thủ thì chỉ cần lấy đồng đội ra làm khiên, chạy vòng vòng, đánh bại đối thủ
trước khi bị công kích thế là xong. Vì lý do đó, 《 Triệu Hồi Sư 》 rất yếu và thường bị trêu chọc là 「 Triệu
hồi sư kìa tụi bây 」 hay 「 Nếu chỉ muốn nuôi pet thì phắn sang trò khác đê 」.
Nếu như liên quan đến 《 Triệu Hồi Sư 》 thì nơi này là——
Điểm triệu hồi 《 Tinh Giáng Tháp 》. Đây là nơi dùng để triệu hồi quái thú và thuần phục nó. Trừ những
Triệu hồi thú đặc biệt nhận được trong Event thì bình thường vẫn phải thực hiện ở đây.
Takuma đang ở trên đàn tế, tại nơi mà Triệu hồi thú được gọi sẽ xuất hiện…
Tai mèo nói.
「…Hiểu lầm thật tai hại. Triệu hồi thú này là do tôi triệu hồi. Ma thuật của cô chỉ là hàng dỏm.」
Elf giận dữ, bác bỏ.
「Hảaa!? Tui chẳng hiểu cô đang nói cái gì cả!? Tui vừa dùng thần chú triệu hồi mà phải không!? Hơn
nữa—— T-tui đã làm Nghi Thức Nô Lệ rồi đấy thôi! Đ-đã làm việc đáng xấu hổ như là h-h-hôn rồi đấy
thôi!?」

「…T-tôi cũng có làm mà… Hơn nữa, triệu hồi ra dạng người, tôi chưa từng nhìn thấy. So với thông
thường thì đây hẳn là Triệu hồi thú hùng mạnh, Ma lực của Elf sao có thể làm được. Nói tóm lại, suy
luận một cách logic thì đây là Triệu hồi thú do tôi triệu hồi.」
「Không phải! Là do tui triệu hồi!」
Hai cô gái đang cãi nhau. Takuma có vẻ đã nắm được tình hình.
——Nói tóm lại, không phải mình được triệu hồi đến cái thế giới giống Cross Reverie này như là một
Người chơi…
Hai cô gái nói hầu như cùng lúc.
「…《Diablo》 là do tôi triệu hồi.」
「…《Diablo》 là do tui triệu hồi. 」
Sakamoto Takuma——À không, Diablo, đã được triệu hồi đến thế giới khác. Tuy nhiên, với thân phận
là Triệu hồi thú của một trong hai cô gái.
Takuma nhớ lại những hiểu biết của cậu về Triệu hồi thú trong Cross Reverie.
Triệu hồi thú được thiết lập là Quái thú tương tự như Ma tộc hay Ma thú. Khi được Triệu hồi sư gọi thì
sẽ trở thành sinh vật phục dịch. Tuy không thể nói nhưng chúng có trí thông minh cao, đôi lúc có thể
phóng ra những đòn công kích có uy lực. Cũng có những con mang hiệu ứng đặc biệt như Trị thương.
Tuy nhiên, vì bắt chúng phục tùng là một việc khó khăn nên phải dùng đến 《 Nghi Thức Nô Lệ 》 cũng
như 《 Vòng Cổ Nô Lệ 》. Triệu hồi thú sau khi được đeo vòng cổ trong nghi thức thì sẽ phục tùng vô
điều kiện đối với người triệu hồi.
——Mình sẽ phải phục tùng tuyệt đối sao!?
Mặt Takuma xanh như bị cắt không còn một giọt máu.
Nếu như mọi thứ trong thế giới này thật sự giống như Cross Reverie thì cậu, kẻ được triệu hồi đến như
Triệu hồi thú, sẽ phải phục tùng một trong hai cô gái. Mỹ nhân Elf tóc vàng, ngực to và chân dài——?
Hay thiếu nữ tai mèo không biểu cảm, nhỏ nhắn và mỏng manh——?
Cảm giác như phục tùng bên nào cũng được cả.
——Ấy không không, quyết định bậy quá!
Sự cám dỗ đã bị khuất phục, Takuma lắc đầu lia lịa.
Hai cô gái xoay lại nhìn. Hình như họ đã tạm thỏa hiệp——
Tai mèo nói.
「…Ngươi có hiểu ngôn ngữ của bọn ta không?」
「A, ưm.」
Cậu nhỏ nhẹ trả lời.
Elf và Tai mèo trố mắt ngạc nhiên.
「Nói được!?」
「…Thật bất ngờ. Không những hiểu ngôn ngữ mà còn nói được…」
「Quả đúng là tui có khác! Tuy chỉ mới triệu hồi lần đầu nhưng đã gọi được tuyệt vời như vầy!」
Tai mèo liếc Elf.
「…Đã nói bao nhiêu lần rồi, người triệu hồi được Diablo là tôi, không phải cô.」
「Tui cũng đã nói bao nhiêu lần rồi! Rằng Diablo đã đáp ứng lời triệu gọi của tui!」
Hai người lườm nhau. Ai là chủ triệu hồi, có vẻ như đó đang là vấn đề.

Nhắc mới nhớ, chuyện hai Triệu hồi sư hợp tác để triệu hồi một Triệu hồi thú mạnh là chuyện chưa
từng có trong trò chơi.
「…Hiểu rồi… nếu cô đã khăng khăng như vậy thì sao ta không thử kiểm tra xem Diablo sẽ phục tùng
ai?」
Elf chấp nhận trong lúc bĩu môi khinh thường Tai mèo.
「Được thôi! Cứ thế đi! Vì hắn là Triệu hồi thú của tui nên chắc chắn sẽ nghe lời tôi rồi!」
Tai mèo tiếp cận cậu.
「…Nhân danh Rem Gareau, ta ra lệnh cho ngươi. Hãy giơ tay phải lên.」
Có vẻ như tên cô ấy là Rem Gareau. Rem là tên à? Takuma ngoan ngoãn giơ tay phải lên.
Elf phản đối.
「Nếu là mệnh lệnh kiểu đó thì nghe theo là chuyện bình thường thôi! Có giỏi thì yêu cầu việc khó khả
thi hơn một chút đi!」
「…Đã thua cuộc mà còn không dám chấp nhận thì thật xấu hổ, nhưng thích thì chiều thôi… Diablo, ta
ra lệnh cho ngươi. Hãy véo nhẹ má của con Elf đó.」
「Chẳng phải mệnh lệnh đó cũng quá bình thường sao!?」
Elf ngẩn người.
Cậu nghiêng đầu.
「Ể? Nhưng ta không muốn làm việc đó …」
Trước câu trả lời này, Rem bị sốc. Bởi vì đó là từ chối mệnh lệnh. Nói tóm lại, cô ấy không phải là người
triệu hồi—— điều đó chứng tỏ như vậy chăng?
Elf ưỡn ngực, toét miệng ra cười.
「Thấy chưa! Thấy chưa, thấy chưa, thấy chưa! Quả nhiên người triệu hồi là tui mà! Vì lẽ đó, Triệu hồi
thú Diablo là của tui! Nhân danh Shera, ta ra lệnh cho ngươi! Hãy đét đít con Mèo này hơi mạnh một
chút!」
「…Ra lệnh bạo lực với người khác như vậy, nghi ngờ về tính cánh quá.」
Rem phản đối.
Vừa rồi cô cũng ra lệnh một điều tương tự kia mà——Takuma nghĩ.
「Ta cũng không muốn làm việc đó đâu…」
「Tại sao chứ!?」
Elf tròn xoe mắt.
Takuma lại nghiêng đầu.
——Lạ nhỉ? Không cảm thấy sức cưỡng ép nào mặc dù mình đã bị nô lệ hóa. Hay do mình là Người
chơi?
Rem liếc Shera.
「…Có vẻ như vì cô chiếm chỗ triệu hồi của tôi cho nên đã xảy ra sự cố.」
「Có lộn không!? Tui đã nhắm chỗ này từ trước rồi kia mà!? Nếu là ở đây thì không chừng mình sẽ gọi
được Ma Vương của thế giới khác cũng nên, tui đã nghĩ như vậy!」
「…Đáng lẽ tôi nên đuổi cô đi ngay từ đầu… nhưng bây giờ vẫn chưa muộn. Tôi sẽ loại bỏ kẻ quấy nhiễu
và bắt đầu lại Nghi Thức Nô Lệ… Bởi vì Ma Vương từ thế giới khác là của tôi…」

Rem lấy ra một tinh thể trong suốt từ chiếc thắt lưng da. Shera cũng cầm cây cung mang sau lưng. Nếu
cứ thế này thì một cuộc chiến sẽ bắt đầu mất. Đánh nhau là không tốt.
Cứ giữ tình tĩnh rồi chuyện đâu còn có đó——Takuma nghĩ. Bình tĩnh vận dụng đầu óc, cậu định dùng
lời nói để thuyết phục hai người họ, nhưng bất thình lình cậu trở nên đông cứng.
——Ơ? N-nói chuyện với con gái thì nên nói thế nào nhỉ?
Takuma kiểm tra trí nhớ. Lần cuối mình nói chuyện với con gái là khi nào ấy nhỉ? Hơn một năm trước!?
Ấy không, nhân viên của cửa hàng tiện lợi mà mình đi cách đây không lâu cũng là phái nữ mà, lúc đó…
mình đã nói chuyện như thế nào ấy nhỉ!?
Thế giới thực thật vô vọng. Dù ở trong trò chơi, vì chỉ chơi solo Ma Vương nên đến nekama cậu còn
không thèm nói chuyện. (Nekama: bọn đực rựa thích sử dụng nhân vật nữ trong trò chơi)
——À không! Vậy là có chứ! Mình có nói chuyện!
Rất gần đây, mình đã có kinh nghiệm nói chuyện với con gái!
Takuma hướng sang Rem và Shera vẫn đang đánh nhau, dựa vào kinh nghiệm ít ỏi, cậu lên tiếng.
「Tốt hơn là mau dừng cuộc chiến ngu ngốc này lại đi. Các người hiện giờ, đang ở trước mặt 《Diablo》
đấy!」
Hai người họ đột nhiên ngừng cử động. Sau đó nhìn về hướng này.
——Tuyệt, chính là đây!
Giọng điệu như Ma Vương dùng với đám Người chơi thách thức. Nếu như thế này thì mình có thể nói
chuyện với những Người chơi nữ mà không gặp vấn đề gì. Đã nghĩ ra cách nói chuyện với con gái,
Takuma cảm giác như muốn làm biểu tượng chiến thắng (V) trong lòng. Tuy nhiên, cậu cố chịu đựng.
Bởi vì Ma Vương mà làm thế thì còn ra thể thống gì.
「Ta không thích một trận chiến vô nghĩa! Bởi vì nó quá ồn ào … do đó, ta ra lệnh cho các ngươi. Hãy
bắt tay làm hòa… kèm theo nụ cười! 」
Rem liếc mắt.
「Ai… thèm làm hòa với con Elf ngu ngốc và vô dụng này——!?」
Shera cau mày.
「Hảaa!? Lỗi là do con Mèo nhỏ bé kia mà, nếu cô ta chịu xin lỗi thì may ra——!?」
Biểu hiện của hai người họ bắt đầu thay đổi một cách kì lạ. Mi mắt nhắm lại một cách lúng túng, khóe
miệng nâng lên trong lúc co giật. Sự thay đổi không chỉ ở gương mặt.
Rem cầm tinh thể trong tay trái và đưa tay phải không mang gì ra. Shera hạ cung xuống, tay phải cũng
giơ ra tương tự. Hai người họ bước từng bước về phía nhau.
「…Ch… chuyện… chuyện quái gì thế này!?」
Lem, người không biểu cảm từ đầu đến giờ lúc này đang mỉm cười. Shera sợ hãi.
「Không… dừng lại… tại sao, cơ thể của tui, sao lại tự ý cử động!?」
Đôi mắt như muốn khóc, nhưng mép môi thì nâng lên. Họ bắt tay nhau. Hành vi kì lạ với nụ cười cực
kì khó coi này là…Theo như mệnh lệnh của Tamuka thì các cô gái phải bắt tay làm hòa kèm theo nụ
cười.
Cổ của hai người họ bị ánh sáng màu đen bám lấy.
*Vếu*…… Âm thanh chói qua bên tai. Sau đó, *Cạch!*, có âm thanh như tiếng khóa. Một chiếc vòng
cổ xấu xí, thứ có màu như sắt xuất hiện trên trên chiếc cổ mảnh mai của Rem và Shera.
Rem sờ tay vào cổ mình, mắt mở to.
「Đây là… 《 Vòng Cổ Nô Lệ 》!?」
Shera cũng kiểm tra cổ mình và cất giọng như tiếng hét.

「Tại sao!? Tại sao!? Cái này là dành cho Triệu hồi thú cơ mà!?」
「…Đúng vậy, đáng lẽ 《 Vòng Cổ Nô Lệ 》 phải được đeo cho Triệu hồi thú mà ta đã thực hiện 《 Nghi
Thức Nô Lệ 》.」
Takuma nghiêng đầu.
「Hửm? 《 Nghi Thức Nô Lệ 》? Với ta á?」
Rem gật đầu với vẻ mặt như chắc chắn.
「V-vâng…… òm, Nghi Thức Nô Lệ sau khi được sử dụng đáng lẽ phải…」
Takuma nhìn xuống cơ thể mình. Trang phục màu đen 《 Khải Huyền Hắc Bào 》 được đính kèm áo
choàng nguy nga 《 Phi Phong Lăng Vân 》. Khi cậu thử chạm vào đầu, ở đó có một thứ như cặp sừng
dê——đấy chính là trang bị《 Vương Miện Méo Mó 》.
Và, ngón giữa của tay trái——
Ở đó là một món trang sức trông như lửa đông cứng thành hình vòng, là chiếc nhẫn có đính viên ngọc
đen. Takuma nhớ ra hình ảnh đó.
《 Ma Vương Nhẫn 》.
Trong trò chơi Cross Reverie, nó là một trang bị hiếm có tính năng siêu cấp gần như vô đối trước đối
thủ là Ma thuật sư được gọi là 《 Phản Hồi Ma thuật 》. Nhưng cả Ma thuật phục hồi và hỗ trợ cũng bị
phản hồi nên cách sử dụng rất khó.
Takuma phỏng đoán.
——Nói tóm lại, do chiếc nhẫn này mà Ma thuật nô lệ của hai người họ bị dội ngược lại sao?
Người biến thành nô lệ không phải là Takuma, mà là các cô gái chủ triệu hồi bị phản hồi Ma thuật.
「… 《 Phản Hồi Ma thuật 》 có năng lực thật khủng khiếp nhưng… tôi không chấp nhận việc này.」
「Tui cũng vậy! Tui không muốn làm nô lệ cho Triệu hồi thú đâu!」
Rem và Shera hét lên.

Takuma suy nghĩ.
——Để hai người họ bất mãn như vầy hoài thì cảm thấy thật khó chịu.
Hiện tại, Takuma đã thành công trong việc kiểm soát hai người họ. Tuy nhiên, 《 Nghi Thức Nô Lệ 》 của
Cross Reverie, theo như cậu biết thì không phải là thứ mà Người chơi muốn dùng lúc nào tùy thích.
Những Quái thú mạnh mẽ tồn tại trên đời không hề có lý do nào để phải nghe theo lời của con người
nhỏ bé cả. Nhưng Triệu hồi thú là 「 những sinh vật đi ngược lại với quy luật đó」. Tuy phạm vi hiệu lực
và điều kiện của 《 Nghi Thức Nô Lệ 》không được rõ ràng cho lắm nhưng ít nhất thì không có chuyện
chúng đột nhiên nổi loạn.
Có vẻ như cậu đã rơi vào hiện thực giống Cross Reverie. Nơi được gọi là thế giới khác. Nếu đây không
phải là mơ…
Ở thế giới khác này, 《 Nghi Thức Nô Lệ 》 có hiệu quả như thế nào?
Có khả năng giải trừ hay không?
Nếu không thì thật nguy. Theo như trong trò chơi, Triệu hồi thú lúc không xuất hiện sẽ hóa thành trang
bị được sở hữu bởi Người chơi.
——”Hóa thành trang bị” tức là thế nào á?
Theo như hoạt cảnh trong trò chơi thì Triệu hồi thú sẽ hóa thành tinh thể. Bản thân cậu không muốn
nghĩ đến chuyện hóa thành tinh thể chút nào. Cũng may là cậu có thể từ chối các mệnh lệnh mà họ
đưa ra.
——Đầu tiên, phải hỏi xem có khả năng giải trừ không đã.
「Oi, các ngươi, Ma thuật mà các ngươi đã dùng không thể giải trừ sao?」
Hai người đang hò hét bỗng nhìn về hướng này cùng một lúc.
Rem liếc mắt.
「…Nếu có thể thì ta đã làm rồi. Vì đây là Ma thuật bình thường không thể xóa bỏ nên ta không biết giải
pháp. Nếu đến Thị trấn thì có lẽ sẽ tìm ra cách… hoặc là… nếu chủ nhân chết thì Ma thuật sẽ được giải
trừ.」
「Hử?」
Một giọng nói hơi run rẩy. Tuy đã đóng vai Ma Vương nhiều năm nhưng mỗi việc đáp trả 「Hử」thôi
cũng đã là toàn bộ sự cố gắng của cậu. Tuy nhiên, nó có vẻ hiệu quả. Rem lùi lại phía sau.
「…Đó chỉ là giả thuyết thôi. Nếu Triệu hồi thú mà có thể dễ dàng bị bọn ta đánh bại thì việc triệu hồi
chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên chuyện đó là không thể….」
Một giọng nói sợ sệt. Từ lúc đóng vai Ma Vương cho đến bây giờ, với khả năng phản hồi Ma thuật,
Takuma đã bị Rem và Shera xem như một “mối đe dọa”. Thế cho nên giọng nói hơi run rẩy của cậu bị
hiểu nhầm sang thành “đang nổi giận”.
Sự “nhát gái” của cậu không bị nhìn thấu, thật là may.
——Mình hiện giờ đáng sợ lắm sao?
Đúng là 《 Phản Hồi Ma thuật 》 có hiệu lực nhưng biết đâu chỉ có trang bị được chuyển qua từ thế giới
trò chơi.
Trong trò chơi, Takuma là 《 Ma Vương 》 mạnh nhất đã đạt đến cấp độ tối đa 150, có thể sử dụng được
nhiều loại Ma thuật nguyên tố và nghiên cứu chiến thuật một cách hoàn hảo. Tuy nhiên ở đây không
hề có màn hình window hay phím tắt nào cả và cũng không thể thao tác bằng chuột hay bàn phím vì
thế việc dùng Ma thuật ngay từ đầu đã là chuyện không tướng.

Ấy không, cho dù có dùng được Ma thuật đi nữa…
——Nếu như cấp độ trung bình của thế giới này cao hơn 150 thì nguy mất.
Nói tóm lại, cậu phải kiểm tra xem sức mạnh của mình nằm trong khoảng nào. So với người khác và
Quái thú thì nó mạnh bao nhiêu.
Cậu cần nhìn thấy phản ứng của người thế giới này——tức hai cô gái kia.
「Oi, các ngươi.」
Elf bĩu môi.
「Mồ! Dừng cái cách gọi “các ngươi” đi! Tui là Triệu hồi sư thiên tài tên là Shera L. Greenwood!」
——Hửm? Greenwood?
Cậu cảm giác như mình đã thấy ở đâu rồi. Tuy đã cố gắng nhưng cậu vẫn không thể nhớ ra.
「Hừm… hiện tại gọi “các ngươi” là ổn rồi. Còn trả treo kiểu đó nữa thì ta sẽ nổi giận đấy.」
「Uuu… t-tui hiểu rồi.」
Hiệu quả của việc đóng vai Ma Vương có vẻ vẫn chưa bị phai mờ. Tuy nhiên, sẽ có lúc cậu phải sử dụng
năng lực thật sự. Thành ra cậu phải sớm kiểm chứng năng lực.
Vì Tinh Giáng Tháp là nơi chỉ dùng để triệu hồi nên khá chật chội. Trường hợp quá yếu thì không sao,
nhưng cậu phải lo đến trường hợp quá mạnh. Nếu như đòn Ma thuật công kích diện tích ảnh hưởng
rộng hơn dự tính——hai người này và cậu chắc chắn sẽ bị thổi bay.
「Gần đây có Quái thú không?」
「…Có mấy con thú thỉnh thoảng đi ra từ rừng… gần Thị trấn thì nhiều hơn.」
Takuma thở phào nhẹ nhõm. Vì đang trong tình trạng chưa rõ sức mạnh của mình thế nào nên cậu
không muốn đột ngột chiến đấu. Nếu cư xử rụt rè thì sẽ bị Rem và Shera nghi ngờ năng lực. Phải tỏ ra
mạnh mẽ mới được.
「Hừm… không có Quái thú sao? Đúng là một nơi nhàm chán nhỉ… Ừ, thôi được rồi. Nếu có tảng đá nào
thích hợp thì ta sẽ thử nghiệm lên nó vậy.」
Cậu bắt đầu bước đến cầu thang. Tuy trong kí ức thì đó là một nơi mơ hồ nhưng cậu cảm thấy nhẹ
nhõm khi sắp xuống cầu thang.
「Khoan đã! Đừng có tự ý đi chứ! Ngươi là Triệu hồi thú của ta kia mà!?」
Giọng của Shera phát ra từ sau lưng.
Rem thì thầm.
「…Không phải là Triệu hồi thú của cô.」
Nhanh nhẹn bước đi, Rem đến bên cạnh Takuma. Đôi mắt như mắt mèo nhìn lên. Thiếu nữ tai mèo
nhỏ bé. À không, chính xác là tai báo. Tại thuộc Báo Nhân tộc mà. Tuy không biểu cảm nhưng trông cô
ta đáng yêu như động vật nhỏ ngây thơ.
——Dễ thương vãi.
Cậu bị cảm dỗ bởi lòng ham muốn vuốt đầu cô ấy.
Aa, muốn véo đôi tai mèo này quá đi!
Tuy nhiên, Ma Vương mà thấy cô gái dễ thương là vuốt ve, là véo, là chọc thì còn ra thể thống gì.
Từ đằng sau, tiếng bước chân của Shera tiếp cận. Khi cậu liếc nhìn, không chỉ là Elf tóc vàng xinh đẹp
mà còn có cả bộ ngực khủng đang lúc lắc.
——Vãi tưng.
Bằng ý chí thép, cậu giật phăng ánh mắt ra. Với bầu không khí rất Ma Vương, cậu bước đi như dẫn dắt
hai người họ. Tuy nhiên, nếu như bây giờ xảy ra biến thì tình hình thực tế là cậu phải dựa dẫm vào các
cô gái.

Cầu thang đá vang vọng tiếng bước chân. Vì hơi dốc nên nhịp bước chầm chậm.
Trong lúc áp tay vào tường, Takuma bước xuống cầu thang xoắn ốc của tòa tháp hẹp.
——Thật thực tế.
Những vết nứt nhỏ khắc trên đá, cảm giác lạnh lúc chạm vào vách. Không rõ đã trải qua bao nhiêu niên
đại, những mảnh vỡ rơi li ti từ các góc tường. Chiếu vào từ cửa sổ tròn là ánh sáng Mặt Trời. Cậu không
nhớ rằng trong Cross Reverie nó được dùng tên là Mặt Trời hay không. Những thông tin Tamuka có
hứng thú thu thập không phải là thế giới quan và hậu cảnh, mà là việc vận dụng Ma thuật có hiệu quả
tốt và thông tin của trang bị mới. Kể từ khi cậu dọn sạch mọi Nhiệm vụ cốt truyện trong trò chơi, cậu
đã bắt đầu quan tâm đến thế giới xung quanh…
Nhưng thế giới này có giống với trò chơi không mới thật sự là vấn đề.
Ra khỏi tòa tháp. Trước ánh sáng chói lóa đột ngột, Takuma híp mắt lại. Khi đã quen dần với ánh sáng,
bức phác họa thế giới dần trở nên rõ ràng. Giống như trong trò chơi, nhưng về phong cảnh thực tế trải
rộng thì không thể đem so sánh với trò chơi.
Vị trí hiện tại là 《 Tinh Giáng Tháp 》. Phía Tây là 《 Thực Nhân Lâm 》 rộng lớn. Gần lối vào khu rừng cây
mọc um tùm che khuất mọi thứ trông giống như di tích của một Dungeon. Phía Đông là thảo nguyên
trải dài vô tận. Trong trò chơi, sau thảo nguyên này phải có một dòng sông, sau đó nữa là 「Biên cương
Thị trấn Faltra」.
Nếu không lầm thì chỉ cần đi bộ khoảng năm phút là tới nhưng… từ đây không thấy con sông nào cả.
Không lẽ do thảo nguyên nhấp nhô? Hay do xa? Hay, do địa lý khác với trong trò chơi?
Cách thức di chuyển trong Cross Reverei có ba loại, đó là: đi bộ, dùng phương tiện và Dịch Chuyển.
Trường hợp đi bộ thì có thể chạm trán với Quái thú. Quái thú xuất hiện một cách ngẫu nhiên, đa số đi
tìm Người chơi và tấn công họ. Thảo nguyên trải rộng phía trước có những tảng đá lớn. Nếu nấp sau
chúng thì có thể tránh được Quái thú. Tuy nhiên, vì hiện tại cậu đang đóng vai Ma Vương nên nếu nấp
sau tảng đá thì còn ra thể thống gì.
Nhìn một vòng xung quanh, xác nhận là không có Quái thú nào, Takuma an lòng. Thật may khi không
có tình huống được hai cô gái bảo vệ.
Khu vực Tinh Giáng Tháp này xuất hiện Quái thú cấp độ trên dưới 60.
Nếu là trong trò chơi, chúng không phải là đối thủ của Diablo – nhân vật của Takuma, nhưng với bản
thân hiện giờ thì cậu không biết. Điều đó sắp được xác minh ngay thôi.
Rem và Shera vẫn đang cãi nhau rằng 「Triệu hồi thú này là của tôi!」 như lúc nãy.
Takuma quay đầu về phía hai người họ.
「Các ngươi đang hiểu lầm một điều đấy.」
「…Nói thế tức là sao? Rõ ràng con Elf vô dụng này hiểu lầm việc bản thân mình là người triệu hồi ngươi.
」
「Tui không hiểu lầm nhé!? Diablo là do tui triệu hồi mà!」
「…Vớ vẩn… đây là lần triệu hồi đầu tiên của cô, phải không?」
「Đúng là thế nhưng vì tôi là thiên tài! Mọi người ở quê hương tui ai cũng nói như vậy hết á!」
「…Tôi đã lập khế ước với bảy Triệu hồi thú. Giữa những triệu hội sĩ trong Thị trấn, đây là con số mà ai
cũng phải ngưỡng mộ… Nói tóm lại, tôi là Triệu hồi sư ưu tú, cô còn kém hơn cả Triệu hồi sư không ưu
tú, Diablo là Triệu hồi thú ưu tú. Từ đó đi đến kết luận rằng người đã triệu hồi được Diablo là tôi. Hiểu
chưa?」

「Ể? Ể? Cái gì, nói tóm lại… cái gì cơ?」
「Elf thì chỉ cần bắn cung là được rồi, đồ Elf ngốc.」
「Đừng có đánh đồng tui với các Elf khác! Cô cũng vậy! Báo Nhân tộc thì chỉ cần mài vuốt là được rồi!」
「… Bởi vì tôi đặc biệt.」
Rem quay mặt đi. Takuma muốn thở dài.
——Con gái đúng là, khi bắt đầu nói chuyện là nhanh chóng trật đường ray ngay nhỉ. Hai người này có
tính cách như thế sao?
Tuy nhiên, “Ma Vương gặp rắc rối và thở dài trong việc xử trí với con gái”, vì như thế rõ ràng là trông
không mạnh mẽ nên cậu cười bằng mũi để thay thế.
「Hừm… các ngươi có để ta nói không đấy? 」
Hai người họ giật mình. Nhìn dáng vẻ sợ hãi của họ trông thật tội nghiệp nhưng——vì hiện tại cậu đang
cần thông tin nên cứ thế này thì tốt hơn.
Trước hết, ngoài việc đóng vai Ma Vương ra thì cậu không biết nên giao tiếp với con gái như thế nào.
Chẳng lẽ bó tay?
——Thật sự phải làm sao đây?
「Nghe cho rõ… Ta, không phải là Triệu hồi thú!」
Hai người họ trao đổi ánh mắt.
Shera mở miệng.
「Nh-nhưng, ngươi đã được triệu hồi bằng Nghi Thức Triệu Hồi mà?」
「Bởi vì ta là sự tồn tại vượt qua mức thông thường. Đừng tưởng chỉ như vậy là có thể xếp ta ngang với
Triệu hồi thú.」
「…Nói tóm lại, ngươi cảm thấy không hài lòng khi bị xem như Triệu hồi thú? …Và có nhiều năng lực?」
Triệu hồi thú trong Cross Reverie, mỗi con được thiết lập chỉ sở hữu một năng lực đặc biệt.
[Độc], [Tê liệt], [Trị liệu], [Cưỡi], [Bắn]——tuy có rất nhiều nhưng vẫn theo quy tắc 「 Ngoài công kích
bình thường ra thì chỉ có DUY NHẤT một năng lực」. Tuy đó là thiết lập của trò chơi nhưng theo lời của
Rem thì có vẻ như thế giới này cũng tương tự.
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

Một chút nhẹ nhõm. Takuma nhoẻn miệng cười như Ma Vương.
「Ừm, đúng vậy. Ta có năng lực khác ngoài 《 Phản Hồi Ma thuật 》.」
Là Ma thuật nguyên tố. Chưa nói đến việc nó có sử dụng được hay không. Tất nhiên, các trang bị khác
cũng mang những hiệu ứng khác nhau…
Đứng cạnh vũng nước trên mặt đất, Takuma nhìn hình ảnh phản chiếu của mình.
Thứ cậu đang mặc là trang phục màu đen có tên 《 Khải Huyền Hắc Bào 》. Tác dụng giảm sát thương
vật lý, có hiệu ứng là làm tăng tất cả các chỉ số.
Khoác sau lưng là áo choàng có tên 《 Phi Phong Lăng Vân 》. Tác dụng kháng hiệu ứng bất lợi, có hiệu
ứng là lúc HP trở thành 0 thì sẽ còn lại 1. Tuy trang bị nó để chứng tỏ 「Ma Vương là bất tử! 」 nhưng
vẫn khó thoát được việc bị dồn đến HP 0. Vì còn 1 nên ăn một đòn công kích là ngủm ngay.
Đội trên đầu là 《 Vương Miện Méo Mó 》 với mô tả 「 Khi trang bị thì hình dáng của người dùng sẽ trông
như Ma tộc」. Không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn có tác dụng hồi phục HP.

Vũ khí là 《 Quyền Trượng Tenma 》, tăng chỉ số INT, khi trang bị thì sẽ rút ngắn thời gian sử dụng Ma
thuật giữa hai lần liên tiếp.
Bên hông là túi trang bị.
Ẩn dưới áo choàng, bên trong nó là Potion hồi MP và, vì 《 Ma Vương Nhẫn 》 phản hồi cả Ma thuật
phục hồi nên Potion hồi HP cũng cần được mang theo. Và, nghĩ đến việc kỷ niệm lúc người đánh bại 《
Ma Vương 》 xuất hiện, cậu còn có cả một đống trang bị quý hiếm.
Tuy cậu muốn lấy ra kiểm tra nhưng theo như trong trò chơi thì 「 Lấy ra」 đồng nghĩa với 「 Sử dụng」.
Tuy nghĩ rằng trong thế giới như thật này sẽ không như thế nhưng——cho đến khi kết thúc việc xác
minh năng lực của mình, cậu muốn tránh nguy cơ sử dụng trang bị một cách lãng phí.
Trên ngón giữa của bàn tay phải là 《 Ma Vương Nhẫn 》.
Đó là những trang bị có thể xác nhận hiệu quả trong thời điểm hiện tại. Dù là trong trò chơi hay trong
thế giới này, chúng là những quân át chủ bài của Diablo. Và, đây là lần đầu tiên Takuma thấy khuôn
mặt của Diablo trong thế giới này.
——Uwaa, bảnh trai vãi.
Một nhân vật có gương mặt khác xa với Takuma ngoài thế giới thực được phản chiếu. Nhãn quang của
đôi mắt đen sắc bén, từ trán đến má có vết chàm màu xanh đen như hình xăm, nhờ hiệu ứng của 《
Vương Miện Méo Mó 》 mà trông như hai cái sừng mọc trên đầu. Miệng dán nụ cười trông như chế
nhạo. Một mỹ hình tràn đầy tính hoang dã, cơ thể săn chắc, làn da rám nắng lực lưỡng.
Đây không phải là 《 Sakamoto Takuma 》. Mà là 《 Diablo 》 như trong trò chơi.

Ngoại hình như trong trò chơi.
——Năng lực thì sao?
Hướng chiến đấu của cậu dựa vào việc chạy vòng vòng và sử dụng Ma thuật nguyên tố, chính là binh
pháp lấy ít địch nhiều và không cho phép đối thủ phản công. Có lẽ giống như vậy chăng?
Rem và Shera đưa mặt lại gần lại với nhau và nói.
「…Không phải Triệu hồi thú? Đúng là tôi chưa bao giờ nghe Triệu hồi thú có nhiều năng lực.」
「Diablo là Triệu hồi thú mà nhỉ?」
「…Sao tính tế nhị của cô kém quá vậy?」
「Hể? Tế nhị?」
「…Diablo cảm thấy khó chịu khi bị đối xử như Triệu hồi thú, là chuyện đó ấy.」
「Nhưng, hắn được triệu hồi từ thế giới khác mà nhỉ? Thế chẳng phải là Triệu hồi thú sao?」
「Thôi đủ rồi… quan trọng hơn, không biết các năng lực khác của hắn như thế nào.」
Gương mặt Rem trở nên suy ngẫm.
*Bộp*, Shera đập tay một cái như muốn nói “có sáng kiến rồi”.
「Chẳng phải chỉ cần bảo hắn biểu diễn là được sao!?」
「…Cũng đúng, ở cương vị là chủ triệu hồi, nắm bắt khả năng của hắn là điều cần thiết.」
Ánh mắt hình mũi tên của Rem hướng về phía này. Shera tiến lại gần với đôi mắt sáng rực.
「Nè, Diablo! Hãy biểu diễn năng lực đi!」
「…Phải đấy. Nếu như ngươi thật sự có nhiều năng lực thì ta rất muốn xem.」
Nếu đã như thế thì tất nhiên phải thử rồi.
Nhất định phải dùng được Ma thuật! Nhưng… lỡ như không dùng được thì chắc sẽ gặp rắc rối quá?
Giờ có nói gì cũng vô ích.
Takuma cười nhe răng.
「Kukuku… tốt thôi! Hãy xem đây… sức mạnh thật sự của Diablo!」
Takuma nhìn thoáng xung quanh và tìm thấy một tảng đá có kích thước thích hợp.
Chiều cao chắc tầm ba mét, còn chiều rộng chắc tầm năm mét. Vì bề mặt mượt như được đánh bóng
nên cậu không nghĩ đó là tảng đá ngẫu nhiên. Ở trong trò chơi, đó là vật thể không thể phá hủy cho dù
có phóng bao nhiêu Ma thuật đi nữa.
Sau đây cậu sẽ thử Ma thuật nguyên tố thuộc hệ công kích lên tảng đá đó. Tuy nhiên, cậu cảm thấy
căng thẳng. Không phải vì trông như một thằng quái gở đột nhiên phóng Ma thuật công kích ra giữa
cánh đồng, mà có lẽ là do cậu đã tự tâng bốc mình cao quá.
Cậu đang được kỳ vọng rất nhiều.
「Ph-phải rồi… Nếu như ta nghiêm túc quá thì sẽ hủy hoại mặt đất mất, như thế thật không tốt. Thành
ra, 1/1000 hay 1/10000… ta nghĩ mình chỉ nên biểu diễn nhiêu đó cho các ngươi xem là được rồi.」
「Sao cũng được, mau biểu diễn nhanh đi!」
「…Xin hãy cho ta xem sức mạnh của ngươi.」
Coi bộ hết đường rút rồi nhỉ.
Đứng trước hai người đang tỏ ra hứng thú——Takuma tập trung.
Dùng chuột để nhắm mục tiêu, ấn phím tắt để chọn loại Ma thuật, đó là cách sử dụng Ma thuật trong
MMORPG Cross Reverie.

Tuy cũng có “khóa mục tiêu” tự động nhưng vì Takuma cần thực hiện nhiều kỹ thuật đại loại như 「Vừa
phóng vừa di chuyển」(kỹ thuật “Hit&Run”) nên cậu thích cách dùng điều khiển con trỏ hơn.
——Hình dung như đang điều khiển trỏ chuột, nhìn tảng đá.
Tưởng tượng rằng có thêm một bản thân mình đang xem thường mình.
Điều khiển chính mình, một Ma thuật sư phóng Ma thuật vào con người kia của mình.
Chọn Kỹ năng thường hay sử dụng trong trò chơi.
Đó là Ma thuật nguyên tố lửa, đốt cháy phạm vi nhỏ và gây ra nổ——《Nổ》. Thuộc Ma thuật trung cấp,
nếu các Ma thuật nguyên tố được phân bổ điểm bổ trợ thích hợp thì đến cấp độ 50 sẽ học được. Vì
sức mạnh không cao, phạm vi vừa phải và bùng nổ nhanh nên rất dễ sử dụng. Cấp độ càng tăng thì nó
càng được dùng thường xuyên hơn.
Diablo trong trò chơi là Ma thuật sĩ đã đạt cấp độ tối đa 150. Một Ma thuật đơn giản như vậy, không
thể nào không thành công!
Takuma hướng đầu 《 Quyền Trượng Tenma 》 vào tảng đá.
——Liệu mình có dùng được Ma thuật hay không đây?
「!?」
Khi sự hoài nghi xẹt qua tâm trí, cậu bất giác ngừng cử động.
Rem nghiêng đầu.
「…Có chuyện gì vậy?」
「Làm gì thế? Biểu diễn sức mạnh đi chứ?」
Trước lời nói của hai người họ, trái tim cậu bắt đầu đập thình thịch.
Cứ thế này thì nguy mất…
「À, đừng gấp gáp.」
「…Thân là chủ triệu hồi, biết sức mạnh của ngươi là điều cần thiết đối với ta.」
「Tôi mới là chủ!」
Mặc cho Shera khăng khăng, Rem không phản ứng.
Nếu cậu không thành công thì tình hình sẽ trở nên tệ. Cậu đổ mồ hôi.
——Hãy nhớ đến mô tả của Ma thuật!
Để việc hình dung ra Ma thuật được chi tiết hơn. Đó là lý do mô tả được viết. Phải, nếu cậu nhớ không
lầm thì nó viết là 「Thu thập khí hydro trong không khí, sau đó kích hỏa bằng Ma lực」.
Chẳng rõ về mặt khoa học thì có chính xác hay không nhưng cậu cố gắng hình dung. Phải làm được.
——Cho dù ngoài thế giới thực mình không làm được!
Nếu là Ma Vương Diablo, người đã đánh bại rất nhiều Người chơi, thì nhất định phải làm được.
《 Quyền Trượng Tenma 》 bắt đầu phát ra ánh sáng đen. Vẽ lên trong não hình ảnh Ma thuật thành
công, Takuma——à không, lúc này cậu không phải là Takuma. Ở trong thế giới này——cậu là Diablo!
Diablo thì thầm.
「《 Nổ 》!」
Phát nổ!
Tảng đá lớn vỡ tung từ bên trong. Những mảnh đá văng ra xung quanh như mưa đạn. Rem và Shera
hét lên, vội vàng nấp sau lưng Diablo. Diablo không tránh né. Vì hiệu ứng trong trò chơi không có sát
thương nên đó đã trở thành thói quen của cậu. Nhưng đằng này có sát thương thì nguy hiểm lắm chứ
chẳng đùa…

Tuy nhiên, trang phục cậu đang mặc, 《 Khải Huyền Hắc Bào 》, có tác dụng giảm sát thương vật lý. Đá
bay đến ngay trước khi chạm vào Diablo thì mất lực. Cậu không gặp vấn đề gì.
——Ma thuật sử dụng được!
Cậu có thể dùng được Ma thuật!
Việc thành công khiến cậu vui mừng, muốn nhảy cẩn lên. Tuy nhiên, cậu không thể làm một việc bắt
chước con nít như vậy được. Bởi vì cậu đang là Ma Vương mà.
「Hừm… chỉ thế thôi á?」
Cậu nói kiểu như nếu mình tung ra sức mạnh thật sự thì sẽ còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Tuy nhiên,
trong đầu cậu lơ lững suy nghĩ không thoải mái.
——Cư dân của thế giới này chắc có lẽ không to như vậy đâu nhỉ.
Diablo quay đầu lại hai người đang nấp sau lưng. Shera và Rem thì thầm trong lúc đang thu người lại.
「Vừa rồi, là gì vậy?」
「…Ma thuật. Hơn nữa còn là Ma thuật nguyên tố… nhưng, không lẽ nào.」
Hai người họ trông có vẻ sửng sốt. Nhưng, sửng sốt vì mạnh hay yếu, cậu không biết. Giá như họ diễn
tả ấn tượng một cách dứt khoát thì đỡ biết mấy.
Nếu là trong trò chơi thì Quái thú của khu vực này có cấp độ khoảng 60.
Thế thì Người chơi vùng này chắc có cấp độ cũng xấp xỉ. Vậy tức là, có lẽ Kỹ năng 《Nổ》 mà cấp độ 50
là có thể học được nên bị xem là yếu.
「Ta sẽ biểu diễn Ma thuật khác.」
Cậu hướng Quyền trượng vào tảng đá lớn tương tự vừa rồi.
——Hình dung chi tiết là một việc quan trọng.
Cậu cảm giác rằng chỉ cần nhớ được mô tả Ma thuật là sẽ thành công. Nếu vận dụng thêm những gì đã
học ở trường thì cậu có thể cụ thể hóa hơn trong việc hình dung. Nhất định cậu có thể phóng ra Ma
thuật mạnh hơn. Cậu nghĩ mình nên thử cái khác ngoài hệ hỏa.
Quái thú của Cross Reverie được thiết lập thuộc tính, chẳng hạn như có quy luật 「Thủy khắc Hỏa」. Nên
nếu không thể dùng ít nhất hai loại thuộc tính thì sẽ rất nguy hiểm.
——Tiếp theo mình sẽ thử dùng Ma thuật cấp độ 80, 《Freesia》.
Đó là Ma thuật làm đóng băng phạm vi mục tiêu.
Hình như trong mô tả viết là 「 Kìm hãm chuyển động của phân tử bằng Ma lực để đóng băng phạm vi
mục tiêu」. Cậu giơ Quyền trượng ra và hình dung đến việc xóa di cái nóng khỏi phạm vi mục tiêu.
Có phản ứng.
「《Freesia》!」
Một pho tượng băng trông như hoa sen hình thành. Đây là ảo ảnh do Ma thuật. Ngay sau đó, tại trung
tâm của phạm vi vỡ tan và phân tán thành lân quang. Một Ma thuật có hiệu ứng đẹp mắt.
Tảng đá bị đóng băng trong chớp mắt. Không chỉ thế. Cây cỏ xung quanh cũng đóng băng, bụi trong
không khí trở nên trắng xóa. Ngay lập tức, khu vực xunh quang tảng đá đã biến thành băng đá. Không
khí lạnh đó có vẻ vượt ra ngoài giới hạn của chúng.
Diablo quay đầu lại hai người đang nấp. Hai người họ nhìn lên cậu bằng gương mặt choáng váng. Cậu
không hiểu phản ứng của họ.
Cậu trở nên bất an.
——Chắc không phải họ tắt tiếng vì thấy mình quá yếu đấy chứ?
Shera thì thầm.

「…Tuyệt vời.」
「Hửm?」
「Tuyệt vời… tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời! Đó là gì vậy!? Tuy trông giống như Ma thuật nguyên tố
nhưng Ma thuật nguyên tố có thể làm được đến như vậy sao!?」
Rem run môi.
「…Cấp tối thượng… không, là năng lực không thể đánh giá… 《 Ifrit 》 và 《 Leviathan 》 là hai Triệu hồi
thú được xác nhận là ở cấp tối thượng nhưng cũng không có sức mạnh áp đảo đến như thế này.」
「Toàn thân Diablo, oaaaaaaaa, sáng chói quá! Đúng là một luồng Ma lực khủng khiếp.」
「…Diablo… nếu là ngươi thì nhất định sẽ cứu được ta… à không, nói chung là, rất xứng đáng được khen
ngợi. Bằng mọi cách, ta muốn được ngươi chọn làm chủ.」
「Tui mới là chủ triệu hồi! Cơ mà, vì hắn rất cần thiết đối với tui nên tui tuyệt đối, tuyệt đối không giao
hắn cho cô đâu!」
「…Tôi cũng không giao cho cô đâu.」
Nhìn thấy phản ứng của hai người họ, Diablo nhẹ nhõm trong lòng.
——Có vẻ như Ma thuật của mình vẫn mạnh khi ở trong thế giới này.
Mặc dù không thể lơ đễnh nhưng tạm thời cậu có thể yên lòng.
Diablo cười kêu ngạo như Ma Vương.
「Tuyệt vời á? Tất nhiên rồi… bởi vì ta là Diablo… 《 Ma Vương 》 mà con người phải sợ hãi kia mà!」
Tuy từ đầu tới giờ được các cô gái gọi là 《 Ma Vương 》 nhưng Diablo tự gọi mình là 《 Ma Vương 》 thì
đây là lần đầu tiên.
Trước câu nói đó, Rem gật đầu hài lòng.
「…Mừng quá… mình đã thành công trong việc gọi Ma Vương của thế giới khác rồi.」
「Tất nhiên rồi! Bởi vì tui đã nghĩ Triệu hồi thú mà mình gọi ra là Ma Vương mà.」
Shera tự hào nói.
Rem thở dài.
「…Bộ cô không hiểu tiếng người à. Đây chính là lý do tại sao Elf lại… mà thôi kệ đi. Nếu được Diablo
giúp sức thì mình có thể đánh bại hắn.」
「Hắn, là ai cơ?」
「Ma Vương của thế giới này, Krebskrem.」
Cô ấy dùng bàn tay nhỏ bé ép vào ngực (cũng nhỏ nốt). Như thể cầu nguyện.
Trong MMORPG Cross Reverie, nếu nói đến Ma Vương Krebskrem thì đó là Boss mạnh nhất trong
game.
Cốt truyện của Cross Reverie có nội dung như thế này.
「Đã từng có cuộc chiến giữa Thánh tộc và Ma tộc. Thánh tộc đã chiến thắng Ma tộc và phong ấn linh
hồn của Ma Vương. Tuy nhiên, 1000 năm sau, lũ Ma tộc âm mưu phục sinh Ma Vương. Ngăn không
cho chuyện đó xảy ra là hậu duệ của Thánh tộc——những Mạo hiểm giả thuộc Nhân tộc. 」
Những người chơi được xuất hiện trên mảnh đất Cross Reverie với thân phận là Mạo hiểm giả. Những
Mạo hiểm giả sẽ phải chiến đấu với Ma tộc, kẻ có âm mưu phục sinh Ma Vương và ngăn chặn âm mưu

đó. Trong trường hợp việc phục sinh hoàn thành thì phải hợp tác để đánh đổ Ma Vương, đó chính là
mục tiêu của trò chơi.
——Mặc dù là vậy nhưng phần lớn Người chơi chắc chỉ chơi vì 「Mình muốn vũ khí đó」 hay 「Mình
muốn học Ma thuật đó」 hay 「Mình muốn hoàn thành Event kế tiếp」 mà thôi.
Trong MMORPG Cross Reverie, cốt truyện vẫn chưa hoàn thành. Trò chơi trực tuyến vốn là thứ như
vậy. Cho đến khi nó còn tồn tại thì câu chuyện vẫn còn kéo dài. Hiện tại việc thêm Event có giới hạn
thời gian và Nhiệm vụ cốt truyện mới vẫn thường xuyên được cập nhật.
Lúc trò chơi khởi đầu vào ba năm trước, 《Ma Vương Kiếm – Sankdius》 là trùm cuối, khi đánh bại hắn
thì tạm thời thì coi như hoàn thành. Nhưng, Sankdius sau cùng có vẻ chỉ là “Mảnh vỡ của Ma Vương”.
Phải chăng Ma Vương hoàn chỉnh sẽ hồi sinh ngay sau đó? Có giả thuyết như vậy giữa các Người chơi.
——Nhưng, Ma Vương hoàn chỉnh là Krebskrem sao? Điều đó vẫn chưa thể xác định.
Theo những gì cậu nhớ thì đó ghi là 《 Tên của kẻ mà Ma tộc tôn thờ 》. Hoạt cảnh có Krebskrem xuất
hiện vẫn chưa được công bố. Dù thế nào đi nữa thì tốt hơn không nên tự gọi mình là là 《 Ma Vương 》
. Đối với người không biết sự tình, hắn sẽ phản ứng như thế nào, cậu không biết. Ít nhất cũng thấy
không có triển vọng tốt rồi đấy.
Shera kéo ống tay áo của bộ trang phục 《 Khải Huyền Hắc Bào 》 mà cậu đang mặc.
「Nè, nè! Mau về Thị trấn đăng kí Mạo hiểm giả thôi! Nếu có Diablo thì ta cuối cùng cũng có thể đăng
kí làm Triệu hồi sư mà mình luôn khao khát!」
「Ơ-ơm?」
「Mu——………………….」
Rem bất mãn liếc Shera.
Diablo lo lắng hỏi.
「Theo như các ngươi, Triệu hồi sư là sự tồn tại được khao khát sao?」
Trong trò chơi, nếu nói đến Triệu hồi sư, đó là nghề nghiệp mà người có tinh thần tự do chẳng bao giờ
muốn trở thành, nếu có thì cũng bị hiểu lầm là phân bổ sai điểm bổ trợ.
Nghề nghiệp chính được chọn lúc bắt đầu có ba loại là 《 Kiếm Sĩ 》, 《 Ma Thuật Sư 》 và 《 Xạ thủ 》. Trong
đó, 《 Ma Thuật Sư 》 thường phân bổ điểm bổ trợ vào Ma thuật nguyên tố để trở nên mạnh mẽ.
Ở trong Cross Reverie, tên nghề nghiệp tự động thay đổi theo phân phối chỉ số và Kỹ năng đã học. 《
Ma Thuật Sư 》 sở hữu Kỹ năng được phân bổ max điểm bổ trợ thì sẽ có vô số tên nghề nghiệp dựa
theo cấp độ và phân phối, chẳng hạn như từ 《 Hỏa Ma thuật sư 》 trở thành 《 Bộc hỏa Ma thuật sư 》
rồi đến 《 Chước nhiệt Ma thuật sư 》… hoặc là 《 Băng hỏa Ma thuật sư 》 v.v…
Thông thường, cho dù đã đạt cấp độ tối đa 150 đi nữa thì cũng không thể thuần phục được tất cả Ma
thuật. Chỉ nhờ việc tăng cấp thì không đủ.
Hoàn thành Event độ khó cao, chiến trắng trong giao đấu với Người chơi, cũng như việc sở hữu những
trang bị liên quan… sử dụng điểm bổ trợ đã kiếm được bằng những cách như vậy, tên nghề nghiệp của
Diablo đã trở thành《 Ma Thuật Sư Hủy Siệt 》.
Người chơi đạt được tên nghề nghiệp này, trong Cross Reverie chắc chỉ có cậu là người duy nhất. Bởi
vì dù có có phát triển cỡ nào thì cũng chỉ trở thành《 Cực uy lực Ma thuật sư 》.

Ngoài ra thì còn có tên nghề nghiệp duy nhất, hình như đó danh hiệu được trao cho người đạt tiêu
chuẩn đầu tiên. Tuy không có thông báo chính thức nhưng… đó hẳn là chút phần thưởng dành cho
người thách thức khai phá lãnh thổ lạ chưa được biết đến. Dù thế nào đi nữa, vai trò được mong đợi
ở Ma thuật sư cũng được xem là pháo đài Ma thuật nguyên tố, gây ra sát thương lớn cho kẻ thù.
Có Triệu hồi thú để chống chịu phía trước hay không là điều không cần thiết. Phân bổ điểm bổ trợ vào
Ma thuật triệu hồi chẳng mấy hiệu quả. Trong trò chơi thì đây là kiến thức thông thường nhưng…
Các cô gái trông như rất tự hào về 《 Triệu Hồi Sư 》 và khát khao được trở thành.
Shera biểu hiện gương mặt ngạc nhiên.
「Triệu hồi sư ấy hả!? Nếu nói đến Ma thuật sư thì tất nhiên phải nghĩ ngay đến Triệu hồi sư rồi!」
「Ma thuật nguyên tố thì sao? Như sức mạnh ta vừa biểu diễn ấy. Ma thuật nguyên tố chẳng phải rất
tối cao sao?」
Trước câu hỏi ấy, Rem trả lời.
「…Ma thuật nguyên tố bình thường không uy lực đến như vậy. Hầu hết chỉ ở mức độ phóng ra hỏa cầu
to cỡ nắm tay hay nổi gió đủ hất ngã con người thôi.」
「Chứ còn gì nữa. Nếu xưng danh là nguyên tố Ma thuật sư thì sẽ bị cười cho thôi. Sẽ bị nói là 「Nếu cần
lửa dùng đá lửa là được rồi」 thôi.」
「…Không phủ nhận. Trẻ con cần luyện tập điều khiển Ma lực thì sẽ học Ma thuật nguyên tố nhưng…
bình thường lúc lớn lên ai cũng học Ma thuật triệu hồi cả.」
「Thế là thế nào…」
——Ma thuật nguyên tố của thế giới này, yếu đến như vậy sao?
Đây chẳng phải là điểm khác lớn nhất đối với trò chơi sao, Diablo nghĩ.
Nghề nghiệp mà cậu trút nhiều nhiệt huyết và thời gian vào——là nghề cùi bắp! Lại còn bị đối xử là
cười vào mặt. Thu thập thông tin, kiếm điểm bổ trợ, rèn luyện Ma thuật nguyên tố mỗi ngày để rồi học
được nổi buồn là bị tẩy chay sao?
Rem lắc đầu trái phải.
「…Ma thuật nguyên tố của Diablo là trường hợp đặc biệt… Nếu ngươi có thể biểu diễn 1/10… à không,
1/100 uy lực cho các nguyên tố Ma thuật sư khác thấy thì chắc trình độ của họ sẽ tốt hơn một chút.」
Shera gật đầu.
「Bình thường, nếu nói là muốn trở thành nguyên tố Ma thuật sư thì người ta sẽ rất lo sợ là liệu mình
có được mọi người đối xử tốt hay bị khinh miệt.」
「…Sẽ bị đối xử như mấy đứa Elf không nhắm đến nghề nghiệp Xạ thủ vậy.」
「Thân là thiên tài, con đường mà tôi lựa chọn không có gì là xấu cả!」
Trong một lúc, giữa cuộc cãi vã của hai người họ như BGM (background music), Diablo điều chỉnh lại tâm lý.
Nguyên tố Ma thuật sư là nghề cùi bắp. Tuy nhiên, trong thế giới mà Ma thuật nguyên tố không được
trọng dụng, Ma thuật của Diablo vẫn phát huy uy lực giống như trong trò chơi. Trước việc mất đi đồng
hương trao đổi thông tin về Ma thuật nguyên tố, cậu cảm thấy hơi tủi thân một chút nhưng…Không
vấn đề gì.
Diablo cứng rắn cất giọng.
「Các ngươi mở miệng ra là chỉ biết cãi nhau thôi sao? ——Đến Thị trấn thôi!」

Sau khi kết thúc câu nói, cậu chợt nhận ra.
Giờ mà hỏi 「Thị trấn nằm ở hướng nào ấy nhỉ? 」thì thật mất mặt Ma Vương. Cậu cảm thấy xấu hổ.
——Làm ơn, ráng nhớ ra hướng của Thị trấn đi!
Cậu bắt đầu bước đi theo trí nhớ trong trò chơi.
「Đ-đợi ta với.」
「…Đ-đi hơi nhanh đấy.」
Vì hai người họ theo sau như chạy nên có vẻ như đúng hướng rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đi một lúc trên vùng đồi có những tảng đá lớn, cậu thấy một con sông lớn chảy hướng Bắc Nam và một
cây cầu đá chắc khỏe.
Là 《 Fort Bridge Ulg 》 của Thị trấn bờ Tây.
Khi băng qua chiếc cầu đá thì phía trước có một chốt như cổng thành, đằng sau nó là Thị trấn. Từ Tinh
Giáng Tháp đến đây, trong trò chơi chỉ mất ba phút, còn đằng này nãy giờ chắc phải gần ba tiếng.
——Maa, trò chơi mà nội việc di chuyển thôi cũng mất đến ba tiếng thì trò chơi bỏ đi. Ngược lại, đâu
có thể xây dựng một chốt ở nơi cách ba phút đi bộ được.
Theo như trong trò chơi——Fort Bridge Ulg là chốt bảo vệ Thị trấn duy nhất của cùng này, Faltra.
Ra khỏi Thực Nhân Lâm trải rộng về hướng Tây là lãnh thổ của Ma tộc, từ chỗ đó xuất hiện toàn Quái
thú mạnh. Vì các Người chơi hay đi chinh phục Dungeon có tên là 《Di Tích Của Rừng Nguyên Sinh》 ở
trong rừng nên nó thường được dùng như nơi nghỉ ngơi để hồi HP và MP, địa điểm hẹn gặp đồng đội.
——Vì mình chỉ đi Dungeon một mình nên chẳng bao giờ tạt vào đó để chờ đồng đội nhỉ.
Cậu thắc mắc rằng Fort Bridge Ulg ở trong thế giới này có công dụng như thế nào. Không nhìn thấy
bóng dáng Mạo hiểm giả nào.
Nằm giữa con đường tiến về hướng Đông Nam, Fort Bridge Ulg trở thành giống như một rào cản. Xác
nhận nhân diện của người qua đường, kiểm tra hành lý. Làm những việc như thanh tra trong thời nay.
Có rất nhiều lính gác mặc giáp phục, cậu hiểu rằng nó là một chốt quan trọng. Những người lính tuy
mặc trang bị nặng nề nhưng vẫn đứng trong tư thế nghiêm.
Bọn Diablo băng qua cầu, khi tới chốt——một người lính đứng ra phía trước.
「Oi! Đứng lại đó, người kia!」
Người lính gác được bao bọc chỉ nửa người trên trong áo giáp kim loại, tay phải cầm kích. Chân không
giáp, nửa người trên mặc giáp dày, là lính bộ cơ bản.
Anh ta thuộc chủng tộc 《Nhân tộc》, giới tính nam. Tóc ngắn, màu nâu và dựng ngược. Đôi mắt to, nét
mặt căng thẳng. Nếu nhìn kỹ thì tuổi có vẻ còn trẻ. Thanh niên, gọi như vậy chắc ổn.
——Lính gác trong thế giới này có lập trường như thế nào nhỉ?
Trong trò chơi thì là cảnh sát. Mạo hiểm giả nào làm điều xấu thì sẽ bị lính gác trừng phạt. Giả sử như
giết Người chơi ngoài giao đấu, tên của Mạo hiểm giả sẽ hiển thị màu đỏ mang ý 《 Tội Phạm 》, khi đến
gần cứ điểm như Thị trấn hay chốt thì sẽ bị lính gác vây quanh và bị đánh cho tới chết.
——Chắc không có chuyện mình trở thành tội phạm đâu nhỉ?
Đóng vai Ma Vương thì có đóng vai, nhưng cậu không có làm chuyện xấu nào cả. Vì tên mình không có
hiển thị nên cậu chẳng rõ. Không trò chơi không có sự kiện bị gọi đứng lại bởi NPC lính gác của Fort
Bridge Ulg. Trước tình tiết bất ngờ, cậu không dao động chút nào. Nếu phản ứng nhút nhát ở đây thì
việc đóng vai Ma Vương với hai người phía sau sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Phải trả lời một cách oai phong!
Cậu lớn giọng.
「Gì hả, tên kia? Dám chặn đường Diablo này, chắc ngươi chán sống rồi nhỉ?」

Người lính gác lùi về sau như giật mình.
Anh to rõ ràng bị một áp lực vô hình đè nén.
「Kh-không… chúng tôi có Nhiệm vụ là kiểm tra người sắp đến Faltra, nhưng tôi chưa nhìn thấy bộ dạng
của Ngài bao giờ… Tuy có vẻ vô lễ nhưng xin hãy trình bày địa vị và mục đích.」
Từ bên hông, Rem lên tiếng.
「…Hắn… đại loại như Triệu hồi thú của tôi… nhưng tình hình hơi phức tạp.」
Vì lý do nào đó, cô ấy giấu từ cổ trở xuống sau áo choàng của Diablo, chỉ có cái đầu ló ra cho lính gác
thấy.
Shera cũng lộ mỗi cái đầu giống như Rem và cất tiếng.
「Không phải! Là tui triệu hồi đấy!」
「Có phải Lem-san và… Elf Shera-san đấy không… nhưng, Triệu hồi thú? Tôi chưa nghe hay thấy Triệu
hồi thú dạng người bao giờ cả. Đã vậy còn có thể nói nữa?」
Rem liếc mắt.
「…Nếu là sức mạnh của tôi, dù có là Triệu hồi thú không tưởng đến vầy đi nữa thì vẫn có thể gọi được.
Không lẽ anh nghi ngờ sao?」
Tuy giọng điệu như áp đảo nhưng vì đôi tai mèo trên cái đầu lộ ra đang co giật nên hoàn toàn trông
như mèo con đang sợ hãi. Thật dễ thương. Người lính gác hoang mang như muốn nói 「Tôi có nghi ngờ
sao? 」.
「Kh-không, tôi đâu có ý nghi ngờ sức mạnh của Lem-san! Nhưng, ơm… hình như cũng không có đeo
vòng cổ cần thiết cho Triệu hồi thú…」
Diablo nắm lấy gáy cổ của hai người đang nấp sau lưng mình.
「Vòng cổ á?」
Ma thuật sư tuy bị nghĩ là bất lực nhưng nếu đã đạt cấp độ 150 thì việc nhấc hai đứa con gái bằng một
tay là chuyện dễ dàng.
「…Cái!?」
「Mau dừng tay!」
Mặc dù Rem và Shera phản kháng nhưng Diablo đã nhanh chóng kéo họ ra từ phía sau.
「Nếu là vòng cổ thì ở ngay đây thôi?」
「Ể!?」
Người lính gác giật mình. Rem và Shera đỏ mặt, dùng tay che giấu vòng cổ.
「…Thật nhục nhã.」
「Uuu… không phải đâu mà!」
Người lính gác cất giọng hoang mang.
「Ơ-ơ kìa!? Bình thường thì Triệu hồi thú mới đeo vòng cổ……Ể!? Đằng này Nhân tộc……Ể!?」
「Hừm… đánh đồng ta với bọn Triệu hồi thú đó. Thật khó chịu. Nếu ngươi còn xúc phạm ta thì——」
「…Xin hãy để hắn qua.」
「Còn đứng đó làm gì nữa!?」

Trước áp lực của Diablo và lời quả quyết của Rem và Shera, người lính gác mở đường.
「X-xin lỗi Ngài! Nhớ bảo trọng!」
「Được rồi. Đi thôi.」
「A, đi hơi nhanh đấy! Cơ mà, đừng có thu hút sự chú ý như thế chứ!」
「…Nỗi nhục này… thật không thể chịu đựng nổi…bằng mọi cách, khi về Thị trấn, phải giải trừ Ma thuật
này.」
Phớt lờ lời than thở của hai người họ, Diablo bắt đầu bước đi.
Rem và Shera vội vàng theo sau. Những lính gác khác và người qua đường ở Fort Bridge Ulg đều ngạc
nhiên khi thấy vòng cổ của các cô gái. Họ nhìn Diablo bước đi cùng hai người đeo vòng cổ với ánh mắt
hứng thú.
Faltra là một Thị trấn có khí hậu ấm áp và nhận được phước lành của dòng sông.
Người dân ở đây vui vẻ tốt bụng, vì quá thoải mái nên không ít Mạo hiểm giả định cư ở đây——đó là
một đặc điểm trong trò chơi.
Lân cận vùng này độ cấp độ 60. Là nơi kết thúc phần mở đầu của cốt truyện. Cậu nghĩ nếu định cư tại
đây thì sẽ không thể tiếp tục được trò chơi…Dù thế nào đi nữa, việc nó là một Thị trấn xinh đẹp, ấm áp
và tiện lợi là điều chắc chắn.
Bức tường đá bên ngoài có hình bát giác. Thủy lộ dẫn nước từ con sông chạy xung quanh như một con
hào và phân nhánh chảy vào Thị trấn. Tường đá và hào có tác dụng ngăn cản các con thú. Động vật
hoang dã là mối đe dọa lớn đối với người bình thường. Cũng gây hại cho nông sản nữa. Tuy nhiên, đối
với kẻ thù siêu linh như Ma tộc hay Ma thú thì nó không đủ đô.
Bảo vệ Thị trấn không chỉ có những cách thức vật lý như tường đá và hào. Ở mỗi góc của tường đá bát
giác được xây dựng một tòa tháp. Cao và hẹp như vũ đài. Chúng tạo thành kết giới bảo vệ Thị trấn này.
Dựa vào kết giới mạnh mẽ, Thị trấn trở thành nơi an toàn mà cả Ma tộc và Ma thú cũng không vào
được——theo thiết lập là như thế.
Diablo nhắm đến cầu treo ở bờ Tây Thị trấn.
Cậu là 《 Hỗn Ma tộc 》. Đó là một trong những chủng tộc mà Người chơi có thể chọn lúc tham gia
MMORPG Cross Reverie. Thiết lập của Hỗn Ma tộc là——chủng tộc tuy là con người nhưng thừa hưởng
dòng máu của Ma tộc. Đầu và thân có vết chàm như hình xăm, năng lực cơ thể tuy kém hơn các chủng
tộc khác nhưng liên quan đến Ma thuật thì lại vượt trội hơn. Đặc biệt về độ cao của INT, chỉ số quyết
định uy lực của Ma thuật, khó mà sánh bằng chủng tộc này. Tuy nhiên, vì các chỉ số liên quan đến sinh
tử như HP hay AGI (nhanh nhẹn) thấp nên đó là chủng tộc phù hợp với Người chơi có đồng đội bảo vệ.
Chơi solo nhưng lại chọn làm Hỗn Ma tộc Ma thuật sư như Diablo là khá hiếm. Vì kết giới của Thị trấn
ngăn chặn tất cả mọi thứ liên quan đến Ma tộc nên Hỗn Ma tộc hay vũ khí, khôi giáp, trang bị được
Ma tộc chế tạo đều không thể vào xâm nhập Thị trấn. Vì lẽ ấy, bốn phía của Thị trấn có cổng, bất cứ ai
cũng có thể vào từ đó.
Trong trò chơi thì ra vào tự do nhưng ở đây chắc sẽ giám sát nghiêm ngặt hơn——đó là điều cậu có
thể dự đoán trước. Mọi người trong thế giới này đều “sống”. Họ không phải là những NPC hoạt động
theo lập trình.
Lúc tới trước cổng đã là xế tà. Mặt Trời buổi chiều chiếu ánh sáng đỏ lên tường đá của bờ Tây. Thảo
nguyên cậu đang bước đi được nhuộm đỏ như đang rực cháy. Một phong cảnh đẹp, cậu nghĩ.
Bọn Rem đã quen thuộc nên không nói gì nhưng Diablo xúc động trong bí mật. Họ băng qua cầu treo.
Có sáu lính gác mặc giáp phục đứng trước cổng. Rem và Shera kéo cổ trang phục lên, dùng tay lật
ngược lại, vừa đi vừa che cổ. Lần này cậu không bị gọi đứng lại. Cậu có cảm giác bị nhìn chằm chằm.
Chắc là bị chú ý rồi.

Ba người vào Thị trấn. Bước đi trên đường cái có nhiều tòa nhà bằng đá ở hai bên, Diablo nhắm đến
quảng trường. Có lẽ do thói quen trong trò chơi, cậu cảm thấy muốn làm một chuyến tham quan đơn
giản. Mục đích là nhìn ngắm Thị trấn. Tuy nhiên, vì gần cổng Tây vào xế chiều có đông người nên rất
lộn xộn. Nội việc đi thôi cũng khó khăn rồi.
——Tất cả đều là NPC sao?
Trong trò chơi không nhiều đến như vầy. Vì nhiều NPC quá thì trong Thị trấn sẽ khó đi, trò chơi trở nên
mất vui, nên đó là một sự khác biệt hiển nhiên. Có các gian hàng lẫn quầy tiếp tân của Hiệp hội Mạo
hiểm giả và rất nhiều 《 Người bình thường》 mà cậu nghĩ là có liên quan đến tiến triển Nhiệm vụ.
Những chủng tộc giống con người. Elf mảnh mai, tai dài. Báo Nhân tộc tai tam giác. Dwarf tai chó, râu
ria rậm rạp. Glasswalker có tai và đuôi thỏ, trông như trẻ con. Và Hỗn Ma tộc có vết chàm trên mặt và
thân, hiếm thấy ở đây.
Họ mặc trang phục và giáp đơn giản, mang túi da và vũ khí, đi một cách thoải mái, trò chuyện, mua
bán. Ban đầu tuy Diablo biểu hiện ánh mắt hứng thú nhưng… cậu vốn không thích đám đông. Bên cạnh
đó, cảnh ngạc nhiên liên tiếp diễn ra khiến cho dây thần kinh của cậu mệt mỏi.
——Tệ quá, mình thấy muốn bệnh rồi.
Ít phút trước cậu còn không cảm thấy mệt cho dù đã đi một quảng đường dài, bây giờ thì đôi vai như
muốn trĩu xuống. Trong lúc che giấu cái cổ, Rem đỏ mặt như ngại ngùng và nói.
「…A-ano…」
「…Gì đấy?」
「…Ta, muốn đến quán trọ.」
Đỏ mặt và bồn chồn.
——Muốn đi toilet sao?
Nếu là thế thì thật cậu thật vô ý khi hỏi lại.
「Ừm, được thôi. Ta cũng đang định đến đó đây.」
Lúc ấy, một giọng nói truyền đến tai.
「Ủa, Lem-san và cô gái Elf kia, tại sao lại đeo vòng cổ vậy?」
Khiến ba người dừng bước. Khi nhận ra thì xung quanh bọn Diablo bắt đầu túm tụm lại. Cậu nghe họ
xì xầm trao đổi với nhau.
「Ể? Chẳng phải hai người đó là Triệu hồi sư sao?」
「Nhưng sao lại đeo Vòng Cổ Nô Lệ? Cái đó dành cho Triệu hồi thú kia mà…」
「Không, không chỉ mỗi Triệu hồi thú đâu, nô lệ cũng đeo đấy…」
「Nói vậy tức là, hai người họ đã trở thành nô lệ của người đàn ông đó sao!? 」
「Suỵt! Nhỏ giọng thôi! …Nhìn xem, cái khuôn mặt hung ác của hắn. Dù có là Hỗn Ma tộc thì cũng không
đến như vậy. Còn cặp sừng đó nữa… trông ghê tởm dễ sợ…」
「Thiệt tình… biến Lem-sama trở thành nô lệ, chẳng phải là một tên nguy hiểm sao? Có lẽ ta nên thông
báo cho Hiệp hội Ma thuật sư.」
「Tuy chỉ nghe nói nhưng hình như cô gái Elf kia cũng xuất thân từ gia tộc quyền quý đấy?」
「Đúng là không phải Elf bình thường… biến hai người như vậy thành nô lệ, quả nhiên là một tên nguy
hiểm…」

「Oi, hắn nhìn về hướng này kìa. Nếu bị hắn gây sự thì nguy hiểm lắm. Tên này nhất định là gì đó giống
như Ma tộc đấy.」
Cậu bị nói những lời quá đáng. Có vẻ như những lời nói đó cũng truyền đến tai Rem và Shera. Các cô
gái đỏ mặt cuối xuống. Vai run rẩy.
——Bất ngờ thật. Trong thế giới này có hệ thống nô lệ sao?
Hai người đang xấu hổ về việc bị nhìn vòng cổ, cứ tưởng là do bị biết rằng Ma thuật nô lệ của mình bị
phản phồi, nhưng không phải. Họ xấu hổ vì bị hiểu lầm là nô lệ. Vì trong trò chơi không tồn tại hệ thống
nô lệ nên cậu đã không nghĩ đến. Hơn nữa, hình như Rem được gọi “-sama” như người nổi tiếng và
Shera cũng “xuất thân từ gia tộc quyền quý”.
——Uwaa, làm sao đây!?
Trước sự thật tàn nhẫn là “dắt hai cô gái nổi tiếng như nô lệ” đi trong Thị trấn, hiện giờ cậu đang bị
chú ý.
Diablo cảm thấy đầy tội lỗi. Sự chú ý vẫn tiếp tục tăng lên.
「Oi, các ngươi, đứng ra đó làm cái gì hả? Chẳng phải mới nói là muốn đến quán trọ sao?」
Nhờ người của Thị trấn tản ra mà họ dễ đi hơn một chút.
Đã đến trước quán trọ. Đó là một tòa bằng đá, tọa lạc tại vị trí giữa cổng Tây và quảng trường. Trên
đường đi, cậu đã được Rem và Shera hướng dẫn.
Trong trò chơi thì mỗi Thị trấn chỉ có một quán trọ, nhưng ở đây thì có nhiều. Trong trò chơi thì những
tòa nhà không liên quan đến Nhiệm vụ đều đóng cửa.
Tuy nhiên, ở thế giới này thì khác. Tất cả tòa nhà đều có thể vào được, cả hình thức bảng hiệu cũng
không cố định. Hầu hết các tòa nhà được làm bằng đá và có hai tầng, mái nhà hình tam giác và cửa
bằng gỗ. Rất khó để phân biệt.
——Hồi xưa có một RPG mà nền đồ họa đẹp tới nổi mình chẳng biết đâu là đích đến luôn ấy nhỉ. Với
công nghệ 3D phát triển bởi Big Title.
So với dùng Ma thuật, việc không bị lạc đường có lẽ còn khó hơn…Nếu có thể dùng được chức năng
bản đồ thì tốt biết mấy.
Diablo bắt lấy tay nắm cửa, kéo cánh cửa gỗ ra và bước vào trong quán trọ.
Quán trọ của Thị trấn à? Lâu rồi không đến. Từ lúc tạo ra một Dungeon được thiết kế theo ý thích của
mình, Diablo đã hạn chế việc đến những nơi này.
Trong trò chơi, công dụng của quán trọ không chỉ là phục rồi HP và MP. Tầng trệt trở thành một quán
bar, là nơi dùng để thu thập thông tin từ các NPC và giao lưu với các Người chơi.
Trước tiên phải đến quầy tiếp tân đã. Tại đó là một thiếu nữ Báo Nhân tộc mọc tai mèo——à không,
tai báo màu vàng. Theo như Diablo nhớ thì đấy cũng là NPC.
Cô gái Báo Nhân tộc lắc mái tóc nâu dài đến vai, mặt nở nụ cười thân thiện.
「Xin chào☆ Idol của quán trọ 《 An Tâm Đình 》, Mei-chan đây~♪ Kyaha!」
——Aa, ở đây cũng theo như trong trò chơi sao?
Cậu cảm giác như vừa an tâm vừa muốn gượng cười. Biểu hiện như thể cô gái tiếp tân trong thế giới
này cũng bình thường thôi, Rem không thèm bận tâm và nói.
「…Xin hãy đưa chìa khóa phòng trọ.」
「Lem-chan, mừng đã trở về~☆ Triệu hồi thành công không?」
「…Thành công thì có… nhưng chỉ phần triệu hồi thôi.」
Rem đang che giấu cổ bằng tay.
Tiếp tân của quán trọ có biểu hiện thắc mắc.
「Sao thế?」

「…Quan trọng hơn… tôi muốn thuê thêm một phòng.」
——Cho mình nhỉ?
Vì sẽ cảm thấy rất tệ nếu nhận ơn nghĩa của người khác nên Diablo nghĩ rằng mình sẽ tự trả phí trọ.
Tuy nhiên, lấy ở đâu? Làm sao để tiền xuất hiện?
Trong trò chơi, nó chỉ tồn tại như một con số ở phía dưới bên phải của cửa sổ. Không phải là trang bị.
Không có cái gì như thế ở trong túi da. Không có cho dù cậu đã mò mẫm khắp nơi. Tiền của Cross
Reverie có đơn vị là 《 Furis 》. Hình ảnh là đồng tiền đồng, đồng tiền bạc và đồng tiền vàng.
Cho dù là thế giới khác đi nữa thì lý nào đồng tiền vàng lại không lưu thông trong cuộc sống thường
ngày. Có khi là cả đồng tiền bạc và đồng tiền đồng, nhưng cậu không thể tìm thấy.
——Nói tóm lại, mình hiện giờ, không mang theo tiền sao?
Nếu cần thì cậu sẽ bán trang bị và trang bị để đổi, nếu đây là thế giới có công việc được gọi là Mạo
hiểm giả thì cậu có thể kiếm tiền một cách đơn giản bằng sức mạnh của Diablo mà…
Tiếp tân của quán trọ nghiêng đầu.
「Thêm một phòng? Cho anh trai phía sau nhỉ? Yahoo, anh trai. Idol của quán trọ——」
「Ano!」
Shera đột nhiên cất giọng. Tiếp tân của quán trọ giật mình, tiếp đãi bằng nụ cười.
「Cả Shera-chan nữa, yahoo☆ Yêu cầu của bạn là gì? Nếu là chìa khóa thì có ngay♪」
「T-tui… ơm… m-muốn cho một người khác trọ chung phòng, liệu có được không?」
Mặt cô ấy đỏ lên.
——Không lẽ là mình!?
Diablo quyết định ngăn chặn việc này.
「Này… không lẽ ngươi định nói rằng ta đây phải tá túc chung phòng với ngươi?」
Giọng nói thật sự trong đầu của cậu là 「Ở chung phòng với con gái á? Như thế tôi sẽ không ngủ được
mất. Làm ơn dừng lại đi, không tôi sẽ chết mất」.
Shera nghiến răng.
「Bởi vì, bởi vì! Ta, không có tiền để thuê hai phòng! Nhưng, nếu để ngươi trọ trong căn phòng mà Rem
chuẩn bị thì chẳng khác nào Rem là chủ triệu hồi vậy!」
Rem nhếch mép cười.
「…Người đã mời Diablo đến thế giới này là tôi… vì lẽ đó, tôi, chủ triệu hồi, chuẩn bị phòng cho Diablo
là điều tất nhiên thôi. Có hiểu không? Cô nên hưởng thụ sự nhèo túng một mình thì tốt hơn đấy.」
「Không phải! Tui là chủ triệu hồi! Vì lẽ đó nên chủ nhân và Triệu hồi thú cần ở cùng nhau!」
「…Không, Diablo ưu tú nên ở cùng với người ưu tú. Nói cách khác là với tôi… thế cho nên, ơm… hắn sẽ
trọ trong phòng mà tôi chuẩn bị… không, trong phòng của tôi.」
Diablo không có tiền. Thế nhưng, chia sẻ phòng với con gái là thế nào!? Trên hết, cả Rem và Shera đều
không có tâm nhượng bộ.
*Bộp bộp*, tiếp tân của quán trọ vỗ tay.
「Vân~g. Một phòng lớn dành cho ba người, để tôi dẫn đường~☆」
Shera lúng túng.
「Ể!? Không không, như thế sẽ rắc rối đấy!? Tại sao rui phải ở chung phòng với Rem chứ!?」

「…Tôi không muốn chia sẻ phòng với con Elf ngu ngốc này.」
Tiếp tân nghiêng đầu trong lúc vẫn mỉm cười. Hiệu ứng âm thanh “ hừng hực hừng hực hừng hực…”
chạy sau nền.
「Mồ~, thật phiền hà cho tiếp tân☆ Cứ cho những đứa trẻ hư thế này ở cùng một phòng là xong♪」
Khi Rem định phản đối, nụ cười biến mất.
「Bà đuổi đấy?」
Trước áp lực ấy, Rem và Shera gật đầu lia lịa. Khi mỉm cười trở lại, tiếp tân giao chìa khóa cho Diablo.
「Đây. Ban đêm khe khẽ thôi nhé? Yêu cầu từ idol của quán trọ, Mei-chan đấy☆」
Cậu nhận chìa khóa sắt đã cũ một cách nặng nề. Chia sẻ phòng với hai cô gái á…?
Tay đang run mà còn không nhận ra, đúng là nghiêm trọng.
Căn phòng lớn ở tầng hai chỉ có một chiếc giường lớn.
——Không phải ba cái sao!?
Trong trò chơi thì không phân biệt 《 Phòng lớn》 hay 《 Phòng nhỏ》. Vì chi phí một đêm vẫn giữ nguyên
nên có sự khác nhau về nhiều mặt.
Giường là một tấm vải phủ lên đống rơm nằm trong khung gỗ. Trong phòng thoang thoảng mùi cỏ khô.
Hình như Châu Âu thời trung cổ đã từng sử dụng giường ngủ như thế này… Bản thân cậu chưa từng
nghĩ đến chuyện ngủ trên rơm. Hơn nữa là cùng với hai cô gái.
Nếu như nói với bản thân hôm qua rằng 「 Tối mai mày sẽ được ngủ trên giường rơm cùng với hai cô
gái Elf và Tai mèo xinh đẹp đấy」, cậu nghĩ mình sẽ phản ứng 「Ể!? Sao tôi trở nên lạ thế!? 」.
Trên giường có một tấm chăn như được bọc da.
Một tấm thôi á?
Mặc dù ban đêm trời rét nhưng chắc không lạnh lắm đâu, cậu nghĩ… Ngoài ra thì không có đồ nội thất
nào. Cửa sổ là tấm bảng gỗ, không sử dụng kính. Tấm lát sàn bóng loáng, vách tường có màu bánh
mật. Trần nhà hình tam giác không gác mái với hai tấm gỗ bắt chéo nhau là kiến trúc Châu Âu thời
trung cổ mà ở thời hiện đại không còn nhìn thấy.
Ngọn nến được gắn trên vách tường mang đến bầu không khí cổ xưa.
Một căn phòng giản dị.
Tuy nhiên, Diablo cảm thấy hào hứng trước bầu không khí mình mới gặp lần đầu. Chỉ nhìn căn phòng
từ cửa vào thôi mà cậu đã không còn thấy mệt mõi, song——
Chỗ ngủ chỉ có một.
Đứng ở hai bên giường, Rem và Shera nhìn chằm chằm nhau với vẻ khó chịu.
「…Tại sao tôi lại phải ở chung phòng với cô chứ? Vốn dĩ tôi định dùng nó một cách thoải thái với một
người… à không, với hai người… có thể không nhỉ… không, hẳn là có thể.」
「Đó là câu của tui mới đúng! Cơ mà! Nếu như cô không nói mình là chủ triệu hồi của Diablo thì tui đã
hoàn thành việc đăng kí Mạo hiểm giả từ lâu rồi!」
Mỗi bên giường đặt một hành lý. Diablo đứng ở cửa phòng. Vì chỉ cần một bước qua bên nào thôi thì
bên kia chắc có lẽ sẽ giận dỗi mà bật khóc nên cậu không thể di chuyển bất cẩn.
「…Một con Elf lang thang đến đăng kí Mạo hiểm giả còn chưa xong thì làm sao xoay sở được phí trọ?
Cắm trại ngoài trời hợp với cô hơn đấy!」
「Tui không thể nghĩ đến một cuộc sống mà không có giường đâu!? Tiền thì…,ờm… tui sẽ kiếm từ bây
giờ, cơ mà… nếu tui không kiếm được thì…」

「…Chắc không có chuyện cô không mang theo phí trọ đâu nhỉ?」
「Có! Có… chứ? Ưm, có… tui nghĩ là vậy… có nhiều thứ quý báu còn trong nhà kho mà tui chưa lấy ra…
th-thôi được rồi! Tui sẽ kiếm tiền! Tui sẽ kiếm tiền cùng với Diablo!」
「…Ai cho cô tự tiện sử dụng Ma Vương do tôi triệu hồi——」
——Đúng là thích cãi vã nhỉ, hai người này.
Diablo đi tới với cảm giác nhẹ nhàng. Tuy lúc đầu có rút vũ khí ra nhưng hiện tại họ chỉ đấu võ mồm.
Tuy nhiên, cậu muốn làm gì đó trước khi có đánh nhau.
「Oi, các ngươi. Thay vì vãi vã vớ vẩn, hãy nói cho ta nghe về bản thân đi.」
Cậu chỉ mới biết được chút thông tin thông qua lời cãi vã.
Cô gái Báo Nhân tộc nhỏ bé có tai báo và mái tóc đen là Rem Gareau. Sở hữu khoảng bảy Triệu hồi thú,
có vẻ là một Triệu hồi sư rất ưu tú, trong Thị trấn có người còn gọi cô ấy bằng “-sama”.
Tóc vàng, tuy là Elf nhưng ngực to, Shera L. Greenwood. Khát khao trở thành Triệu hồi sư nhưng ưu
điểm lại là cung. Có vẻ như “xuất thân từ gia tộc quyền quý”.
Thông tin mà cậu nắm về hai người họ chỉ có nhiêu đó. Vì kể từ bây giờ, Diablo sẽ sống trong thế giới
này nên cậu cần biết nhiều thông tin hơn về hai người họ.
——Không biết mình có thể trở về thế giới cũ được hay không nữa.
Có lẽ cậu không thể sống trong tình trạng ai là chủ triệu hồi mãi như thế này, đây là lúc thích hợp nhất.
Xác nhận động cơ của các cô gái là một điều quan trọng. Nếu như lý do mạo hiểm là 「Tôi muốn tìm
đến chỗ chết 」hay 「Tôi đi để gặp người mạnh hơn mình」 thì cậu khó mà có thể đi cùng.
Ở trong thế giới cảm giác như thật này làm sao có chuyện 「Nếu chết thì sẽ mất điểm kinh nghiệm và
bắt đầu lại」được.
「Để triệu hồi được người như ta, các ngươi hẳn phải có hoàn cảnh thích hợp… hãy nói ra mục đích và
đặc kĩ của mình đi.」
「…Có phải ngươi đang nghĩ đến việc nên xem ai trong số bọn ta là chủ triệu hồi?」
「Ể, thật á!? Ngươi chịu trở thành Triệu hồi thú rồi à!?」
「Dựa trên suy nghĩ và sức mạnh của các ngươi, có khi ta sẽ giúp một tay.」
Thật ra thì cậu muốn làm hikikomori cho an toàn. Nhưng sẽ không thể sống nếu không kiếm ra tiền
mà. Sớm hơn, Rem rụt rè mở miệng.
「…Ta sẽ xưng danh lại… ta là Rem Gareau. Nhắm đến việc trở thành Mạo hiểm giả là điều không thể
tránh khỏi, bởi vì ta cần tiếp tục phát huy sức mạnh.」
「Cần tiếp tục phát huy sức mạnh?」
「…Việc đó, là vì hoàn cảnh cá nhân của ta.」
*Vụt*, nhìn lướt Shera. Chắc đó là điều khó nói trước mặt cô ấy.
Rem tiếp tục câu nói.
「…Nói tóm lại… ta phải trở thành một Mạo hiểm giả mạnh mẽ… sau đó đánh bại mục tiêu cuối cùng là
Krebskrem và xóa sổ linh hồn hắn.」
Mục tiêu là chinh phục Ma Vương, đã làm Mạo hiểm giả thì tất nhiên phải có rồi. Ít nhất thì trong trò
chơi thiết lập như vậy. Tuy nguyên tắc là thế nhưng thực tế thì toàn kẻ nhắm đến tiền bạc và danh dự.

Nói thì hay nhưng liệu cô ấy có nghiêm túc không? Hay là, cô ấy đang che giấu mục đích thật sự.
「…Đặc kĩ, là triệu hồi thuật. Ngoài triệu hồi ngươi, Ma Vương của thế giới khác, ta đã lập khế ước với
bảy Triệu hồi thú hùng mạnh. Hiện tại chúng đang ở trong túi dưới dạng tinh thể.」
「Ừm, ta hiểu rồi.」
Có bí mật thầm kín.
Tuy nhiên, có vẻ không giống một nhỏ ngốc——Diablo nghĩ.
Cách nói chuyện thông minh và cẩn thận. Dù cậu đã gặng hỏi nhưng cô ấy vừa nói vừa cân nhắc xem
tiết lộ thông tin bao nhiêu thì đủ. Báo Nhân tộc là chủng tộc đáng lẽ phải nhắm đến hệ Đấu sĩ-tốc độ.
Nếu bản thân là một Triệu hồi sư – nghề nghiệp phát sinh từ Ma thuật sư – ưu tú thì hẳn là cô ấy đã
nỗ lực rất nhiều.
Cậu không ghét người biết nỗ lực. Đã vậy còn rất dễ thương. Vóc người linh hoạt và săn chắc, lưng
ngắn, rất hợp với phục trang năng động. Không chỉ đôi tai giống mèo, Báo Nhân tộc còn có một cái
đuôi dài. Chiếc đuôi mọc ra từ váy xếp tầng chĩa lên.
——Aa, không không không! Đây đâu phải là lúc để nghĩ đến những thứ như thế!
Cậu hắng giọng như thể cái miệng bất giác nới lỏng chỉ là đánh lừa.
Shera bất mãn mở miệng.
「Nếu đã có bảy con rồi thì nhường Diablo cho tui có sao đâu!」
Rem thở dài.
「…Cô thật sự đúng là đồ ngốc nhỉ. Nói một nhầm hai. Điều thứ nhất, Diablo không phải là Triệu hồi
thú, tôi đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Và điều còn lại, Triệu hồi thú không phải là thứ có thể chuyển
giao cho người khác.」
「Diablo là do tui triệu hồi kia mà! Nè, ngươi có nghĩ thế không!?」
Cuộc nói chuyện chuyển hướng sang đây. Đôi mắt lấp lánh, dòng chữ “Ta muốn được đồng tình” viết
ngay trên mặt.
Diablo nghênh cằm với Shera.
「Ngươi cũng nói về mình đi. Dựa vào đó mà ta sẽ xem xét.」
Shera đột nhiên biểu hiện rạng rỡ.
「Thật chứ!? T-tui là Shera L. Greenwood. Tuy tình cờ trùng họ với Vương tộc Elf nhưng không có quan
hệ gì đâu nhé!?」
——Aa, phải rồi.
Thảo nào mà cậu cảm giác là đã thấy cái tên Greenwood trong tài liệu thiết lập nào đó. Đấy là danh
hiệu của khu rừng Vương Quốc Elf. Và, trong thế giới này, theo lời của Shera, có vẻ như Greenwood là
họ của Vương tộc Elf.
Trong Nhiệm vụ, cũng có sự kiện phải cứu công chúa của nơi đó. Còn nữa, tuy chỉ là thông tin vặt nhưng
có vẻ như không thể đặt nó như một tên Người chơi.
Rem vào vai tsukkomi (bắt bẻ).
「…Nếu không liên quan thì không nên xưng danh một cách cầu kỳ.」
「Ờ, phải đấy! Chính vì thế mà tui có nói gì đâu! E-etou… cứ coi như tui chưa nói gì, tiếp tục nhé!?」
Lúc mới gặp ở Tinh Giáng Tháp, cô đã xưng danh kiểu như thế còn gì…
「Cứ tự nhiên.」

「Nói tóm lại, ờm… tui muốn trở thành một Mạo hiểm giả, vì tiền sắp hết nên tui định kiếm một ít…
etou, ơm, vì vài lý do mà tui nghĩ mình nên đi cùng người mạnh. Vả lại, đi mạo hiểm một mình thì cô
đơn lắm… Còn nữa, tui là một thiên tài Triệu hồi sư đấy!」
Có lẽ do nhớ lại chuyện trong chuyến đi, dù chỉ một chút nhưng cô ấy biểu hiện buồn tủi. Tư lự có vẻ
nhẹ nhưng về khoản bộc trực thì có ấn tượng tốt. Vì không thể giữ bí mật cho nên có thể gặp nhiều rắc
rối, nhưng nếu đi cùng cô gái có tính cách tươi sáng này thì hẳn là sẽ không có nỗi buồn phiền nào.
Cũng giống như Lem, cô ấy chắc chắn có bí mật gì đó… Đã vậy còn rất xinh đẹp.
Elf hình như được thiết lập là 《 Gần gũi Thánh tộc nhất trong tất cả các chủng tộc 》, cả mái tóc óng
ánh, cả làn da trắng nuột, cả cơ thể mảnh mai, cứ như một bức trượng được đúc ra từ khuôn. Chuyển
động linh hoạt làm tăng thêm nét tao nhã. Hơn nữa, Shera sở hữu một bộ ngực đầy đặn, khác xa với
hình ảnh được gọi là ngực lép của Elf. Khi nhìn nó, những suy tư như an toàn hay nguy cơ đều tan biến.
——Không không không! Mạng sống mới là quan trọng! Đây đâu phải là lúc để nghĩ đến những thứ
như thế!
Bình tĩnh, bình tĩnh nào, Diablo tự trấn an mình. Shera chống hai tay trên giường và đẩy người tới.
「N-nói tóm lại! Tui đã giới thiệu bản thân rồi! Diablo hãy trở thành Triệu hồi thú của tui nhé!? Nhé!?」
Do tư thế như thể sắp ngã về phía trước nên, *bũn*, hai khối mỡ đung đưa, khe thung lũng được nhấn
mạnh.
Rem co giật nét mặt.
「…Đồ bần tiện.」
「Gì hả, Lem!? Tại tui không phải là kẻ nói dối mà!」
「…Tôi không muốn bị gọi tên trống không bởi con Elf đầy mỡ có đính hai cục thịt vô dụng.」
「Cái!? Tui không muốn bị gọi là con Elf đầy mỡ! Tên tui là Shera!」
「…Vậy gọi là Shera đầy mỡ nhé?」
「…Hảaaả?」
Lại bắt đầu cãi cọ rồi đấy. Diablo không thể lựa chọn, mặc dù cậu biết đó là nguồn gốc cuộc cãi vã của
hai người họ.
——Mình vẫn chưa thể tuyên bố 「Ta sống để trở thành sức mạnh của chỉ mình ngươi」 được.
Họ dường như có chuyện bí mật, nhưng lại có lý do không thể nói. Nên làm gì đây—— cậu suy nghĩ
trong lúc nhìn các cô gái đang cãi vã.
Có tiếng gõ cửa sau lưng Diablo.
Cậu sực nhớ rằng đã được cảnh báo là không gây ồn ào.
Phải chăng là tiếp tân của quán trọ?
Diablo nhảy ra khỏi trước cánh cửa. Lúc đó, vì cậu ngẫu nhiên di chuyển về phía Rem nên Shera biểu
hiện gương mặt như bị sốc nhưng… cậu chẳng hơi đâu bận tâm. Nếu còn cắm rễ ở đó thì dám cậu sẽ
trở thành vũng bùn lắm.
Lem, người đã trả phí trọ, đáp lại tiếng gõ cửa như người đại diện.
「…Mời vào.」
「Xin phép.」
Một giọng nói như tiếng chuông. Cánh cửa được mở ra.
Vị khách là một phụ nữ xinh đẹp. Một người trông có vẻ tử tế. Mái tóc xanh dài được tết sau đầu, xõa
một ít xuống đằng trước ngực. Một chiếc áo choàng màu đỏ có thêu hoa văn vàng xa hoa được trình

ra khi cô ấy đóng cửa lại, nhưng y ngay lập tức xoay lại và cúi đầu chào. Vì từ cổ đến mắt cá nhân được
bao phủ trong Áo choàng màu nước trông có vẻ mềm mại nên da không lộ nhưng vì nó được thiết kế
bó sát nên body line đẹp đẽ lộ hết cả ra.

Cậu gặp một chút rắc rối về chỗ để nhìn. Trong tay cô ấy là một Quyền trượng dài xinh đẹp được trang
trí vàng trên sứ trắng. Cậu hiểu cô ấy thuộc hệ thống nghề nghiệp Ma thuật sư.
Từ trang phục thượng hạng mà đánh giá thì đây hẳn là người có địa vị——Diablo phỏng đoán.
Về độ tuổi thì chắc khoảng tầm đôi mươi. Mặc dù chỉ mỉm cười nhưng có thể cảm giác được lòng bao
dung ẩn chứa bên trong.
「Xin chào mọi người… Lem-san, em thật sự chia sẻ phòng nhỉ. Thấy em có thể kết bạn, chị vui lắm.」
Rem lắc đầu trái phải.
「…Họ không phải bạn. Là người được tôi gọi từ thế giới khác và, cái của nợ chả rõ từ đâu ra. Cứ coi là
nấm mốc bám trên tường đi, đừng bận tâm đến. Đứa mặc đồ xanh lá ấy.」
「Quá đáng thế!?」
Shera than thở.
Mỉm cười vui vẻ, người phụ nữ chào lại.
「Ufufu… lần đầu ta gặp mặt nhỉ? Tên tôi là Celestine Bordorel. Cứ gọi là Celes nhé? Hôm nay đến đây
có chút việc với Lem-san, nhưng tôi cũng có chút chuyện muốn hỏi hai người nữa.」
Động tác nghiêng đầu thật đáng yêu. Mặc dù ra dáng người lớn và tử tế nhưng cũng có sự lôi cuốn như
trẻ con.
——Tuy nhiên, Celestine? Đây cũng là cái tên mình đã thấy ở đâu đó thì phải… hình như là người trong
Hiệp hội Ma thuật sư…
Tuy nhớ nhưng cậu từ bỏ việc nói ra. Bởi vì Ma Vương đến từ thế giới khác mà lại biết thì đúng là quái
đản.
May mắn thay, có vẻ như Shera nhận ra.
「Ể!? Phải chăng là người trong Hiệp hội Ma thuật sư của Thị trấn này!? Celestine Bordorel-sama!?」
「Vâng. Tình cờ chồng chất tình cờ, tôi làm việc như người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư Faltra.」
Celes gật đầu trong lúc ngượng nghịu.
——Hiệp hội Ma thuật sư.
Trong trò chơi, tuy đó là tổ chức mà Người chơi không có phận sự nhưng cậu vẫn thường thấy tên.
Khi số loại Ma thuật tăng lên trong bản cập nhật, việc đó được giải thích là 「 Mới được khám phá ra
bởi Hiệp hội Ma thuật sư~」.
Và, cái tên ấy cũng xuất hiện nhiều lần trên danh nghĩa là chủ yêu cầu của Nhiệm vụ. Cậu cảm giác rằng
tổ chức này là cơ quan nghiên cứu của quốc doanh. Mỗi Thị trấn hầu như đều tồn tại một Hiệp hội,
nhưng cũng có trường hợp hiếm gặp là hai hoặc hơn. Tất cả các Hiệp hội Ma thuật sư xây xưng mối
quan hệ với nhau rất thoải mái, nhưng mỗi Thị trấn mỗi khác, tốt có xấu có.
Kết giới bảo vệ Thị trấn được duy trì bởi người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư của Thị trấn đó. Nói
tóm lại, với việc cô ấy tồn tại, biên cương Thị trấn Faltra được bảo vệ khỏi Ma tộc và Ma thú.
Cả Celestine Bordorel, cậu có thấy cái tên ấy trên danh nghĩa người yêu cầu của Nhiệm vụ, nhưng cậu
không nhớ là có xuất hiện như một NPC. Ra ngoại hình là như vầy sao?
——Một người vĩ đại như vậy, tại sao lại phải đích thân đến quán trọ này?
Celes đáng lẽ phải luôn ở trong trụ sở của Hiệp hội Ma thuật sư mà ra sức duy trì kết giới. Vị phụ nữ
gần như hikikomori này, nếu đã đặc biệt viếng thăm thì hẳn là có lý do quan trọng tương đương.
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

*Bộp*, cô ấy đập hai tay vào nhau.
「Phải rồi. Mọi người, cùng nhau ăn tối nhé? Vì tình hình có vẻ hơi phức tạp một chút. 」

Thu hẹp nụ cười, mắt cô ấy hướng đến gáy cổ của Rem và Shera. Ở đó là Vòng Cổ Nô Lệ.
Diablo gật đầu.
「Tốt thôi. Ta cũng đói rồi.」
「…Vậy thì tôi cũng tham gia. Bởi vì chủ triệu hồi của Diablo là tôi mà.」
「Tuyên bố trước mặt Celes-sama, thật không công bằng! Diablo là của tui mà!」
Hai người họ vẫn như thường lệ.
Celes nghiêng đầu.
「Ưưm… Dường như tình hình còn phức tạp hơn tôi nghĩ nhỉ? Có lẽ nên đưa ra cách thức giải quyết
bao gồm cả vấn đề đó luôn. Nào, ta đi thôi.」
Cô ấy quay đầu lại và bước ra khỏi phòng. Rem nối tiếp.
Mặc dù mới cãi nhau trước đó nhưng Shera theo sau với bước chân nhẹ nhàng.
「Ăn cơm—— ăn cơm—— bữa cơm tươm tất——♪」
Nghe mới nhớ, cô ấy đã nói là không có tiền nhỉ. Chắc bình thường cô ấy không có những bữa ăn tươm
tất. Một bài hát hết sức buồn.
Mặc dù miệng nói đói nhưng Diablo không đói lắm. Thông tin là cái cậu cần nhiều hơn bữa ăn. Có thể
nói chuyện với người quan trọng của Thị trấn, thật là may mắn.
Cậu rời khỏi phòng. Có lẽ là dùng bữa ở quán bar do quán trọ kinh doanh ở tầng trệt.
Quán bar nằm ở nơi đi một chút trên hành lang mở rộng về phía bên trái của quầy tiếp tân. Trần nhà,
sàn nhà, quầy hàng, những cái bàn được bố trí với không gian vừa phải… tất cả đều làm bằng ván gỗ
màu tối có độ bóng như hun khói. Riêng tường là bằng đá.
Khách hàng hiện tại chỉ có mỗi bọn họ.
NPC và Người chơi tụ tập đông đúc, chat không ngừng bay, đó là quán bar trong trò chơi mà Diablo
biết.
Có vẻ như Celes đã dọn sạch người. Diablo, Rem và Shera ngồi vào bàn. Celes ngồi bên đối diện.
Hai người khác, đứng xéo phía sau Celes, nhìn bọn Diablo như canh phòng. Hai người đàn ông trẻ, mặc
áo choàng màu trà dài đến bàn chân, là các Ma thuật sư với Quyền trượng dài trong tay.
Người đàn ông đứng chính diện Diablo có thân hình gầy như cọng bún, nét mặt trông như người lo
lắng thái quá, hơn nữa còn quắc mắt về phía này một cách trắng trợn.
——Canh chừng? Không, kinh sợ? Hay coi thường? Đây là lần gặp mặt đầu tiên thôi mà nhỉ?
Cậu cảm thấy không ổn. Vì là hộ vệ của Hiệp hội Ma thuật sư nên họ không ngồi.
Celes nở nụ cười chua xót.
「Xin lỗi nhé. Cũng tại địa vị mà tôi không thể đi thảnh thơi một mình được…」
Tất nhiên rồi. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy thì kết giới bảo vệ Thị trấn này sẽ biến mất mà. Tuy
chưa thấy Thị trấn nào lâm vào tình trạng như vậy nhưng cậu nghĩ nếu bị Ma tộc và Ma thú tấn công
thì những người bình thường sẽ không có kết cục bình an.
Đáng lẽ cô ấy không nên dắt theo chỉ có hai người——cơ mà, cảm giác như họ tỏ ra tôn kính đối với
Lem.
Diablo rộng lượng gật đầu.
「Ta không bận tâm đâu.」
Câu trả lời có vẻ như gây tổn thương. Người hộ vệ đứng chính diện cong nét mặt như nổi quạu.
「Oi, tên kia? Nói chuyện với Ngài Bordorel mà ngươi có thái độ kiểu gì thế hả? Nếu thiếu sự tôn tính,
ta sẽ không tha thứ đâu.」
Giọng nói kiêu căng nhỉ, cậu nghĩ.

Celes như đang bối rối, làm dịu người đàn ông phía sau.
「Galark-san, thô lỗ quá đấy… chúng ta đặc biệt đến đây là vì họ kia mà.」
「Có thể là Ngài Bordorel không bận tâm, nhưng việc Ngài bị coi thường bởi một tên Hỗn Ma tộc không
biết phép tắc ở đâu đó này sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Hiệp hội Ma thuật sư!」
Diablo nhún vai.
——Oi oi, chỉ là hộ vệ thôi mà lên giọng thuyết giáo chuyện uy tín của Hiệp hội với Celes, người đứng
đầu, á?
Với hành động của người khác thì nhạy cảm nhưng với sự vô lễ của bản thân thì chẳng nhạy cảm gì cả.
Dính líu đến mấy người này thật phiền phức. Bản thân cậu ngoài đời thực ăn nói thẳng thắn, không có
năng lực giao tiếp. Cho dù có đến thế giới khác cũng không thay đổi. Khi nói một cách bình thường thì
câu nói của cậu không thể xuất ra một cách trôi chảy. Bị khinh bỉ thật khó chịu nhưng dù cho có muốn
thể hiện sự tôn kính thì cậu cũng không sở hữu nghệ thuật nói chuyện khéo léo để làm được việc đó.
Dù tâm trí không muốn gây ra rắc rối nhưng những lời cậu có thể phát ra trực tiếp chỉ là trong vai Ma
Vương mà thôi. Vậy chỉ cần phớt lờ là xong chứ gì, cậu kết luận. Nhưng gã này dường như không hiểu
việc đó…
Celes thay đổi chủ đề.
「Mọi người, ta hãy dùng bữa trước khi nói chuyện nhé. Vì hôm nay tôi đãi nên cứ ăn uống thoải mái
đi nhé?」
「Như thế ổn chứ!? Thật á!?」
「Vâng, xin cứ tự nhiên.」
「Hoan hô!」
Shera phấn khởi giơ hai tay, gọi cái này cái kia với tiếp tân đến lấy yêu cầu.
Ngay sau đó, rất nhiều món được mang đến. Xúc xích to nhỏ, khoai tây luộc, canh “đại dương”, bánh
mì trắng. Rau quả thì có xà lách và cà tím, có cả trái cây mang hình dáng như táo và nho.
Thức uống đặt phía trước Diablo trông giống như bia. Trước mặt Rem và Shera là nước ép trái cây, còn
Celes là rượu vang.
「Ya ~ y! Itadakimasu!」
Shera vươn tay đến món ăn.
Nhìn phản ứng của cô ấy, đây chắc là một bữa chiêu đãi thịnh soạn, cậu nghĩ.
——Nhưng trông đâu có ngon lành gì lắm nhỉ?
Diablo cắn xúc xích. Cậu nhai vừa phải, hương vị đậm đà của thịt lây lan trong miệng.
——Ơ, ngon thế!?
Hương vị mạnh mẽ chứa đầy vẻ đẹp mộc mạc.
*Ngồm ngoàm*, Shera ăn ngấu ăn nghiến. Vòng eo của Elf thon như vậy, thức ăn chui vào đâu được
nhỉ, cậu thắc mắc. À, ra vậy, thảo nào mà ngực to đến thế…Rem nhìn chằm chằm bộ dạng của Shera
bằng ánh mắt liếc ngang. Tuy nhiên, không đề cập đến cách ăn uống đó, cô ấy bắt đầu vào vấn đề
chính.
「…Thế, Celes-san… phải chăng lại là “chuyện đó”?」
Giọng nói buồn tẻ. Vì nghĩ rằng nếu nói bằng cách bất lịch sự với Celes thì người đàn ông mình dây phía
sau sẽ lại gây sự nên cậu không phản ứng.
——Đối với hai người đàn ông đó, Celes và Rem có cùng cấp bậc à?
Từ thái độ của người trong Hiệp hội Ma thuật sư, có thể thấy đó là sự tồn tại ngang hàng với người
đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư. Giờ thì cậu cảm thấy lo lắng về địa vị của Lem.

Celes chắp hai tay lại như cầu xin.
「Lem-san, tôi nghĩ rằng em cần được giúp đỡ. Có thể là em đã chịu quá nhiều đau thương, có thể là
tôi không đáng tin tưởng, nhưng đây là cảm xúc chân thật, mong em thấu hiểu.」
「…Cả việc đến trụ sở Hiệp hội Ma thuật sư lẫn việc bị hộ vệ theo đuôi, tôi đều không thích.」
「Nhưng dạo gần đây rất nguy hiểm. Ở Thị trấn khác đã xảy ra chuyện Ma tộc lừa được con người để
vào trong kết giới… Tôi nghĩ nếu có người của Hiệp hội Ma thuật sư bên cạnh thì sẽ không có chuyện
Ma tộc dễ dàng quấy nhiễu em và Thị trấn đâu.」
「…Rất cảm ơn về sự lo lắng. Nhưng tôi có thể tự bảo vệ được mình.」
「Em ghét tôi sao?」
Celes biểu hiện gương mặt buồn bã.
Rem thở dài.
「…Trước tôi cũng đã nói rồi… về nhân cách của chị, tôi không có nghi ngờ gì cả. Thế nhưng… tôi không
biết nghệ thuật dựa dẫm vào người khác. Vì bản thân tôi đã làm việc đó nên… từ giờ trở đi, tôi sẽ tự
mình giải quyết. Tôi sẽ tiêu diệt Ma Vương Krebskrem bằng chính sức mạnh của mình.」
「Cả cách thức làm gì đó với vòng cổ của em, nếu là Hiệp hội Ma thuật sư thì có thể nghiên cứu ra mà.
」
Rem vội chạm vào vòng cổ.
「Việc này…」
「Em đâu có mong muốn đeo nó, phải không? Tôi không nghĩ người như em lại trở thành nô lệ bằng vũ
lực… có phải vì một tai nạn không thể tưởng tượng nổi mà em đã bị đeo Vòng Cổ Nô Lệ? Và, chủ của
vòng cổ, là vị Diablo-san kia——tôi nói không sai chứ?」
「…Phải, không sai.」
「Hử.」
Diablo vô tình rỉ giọng.
——Khả năng hiểu thấu thật tuyệt vời.
Trước việc phỏng đoán về cái vòng cổ, cậu không thể nói điều gì. Hẳn là cô ấy suy đoán từ chút trò
chuyện của ba người. Chỉ với Ma lực thì không thể trở thành người đứng đầu của Hiệp hội Ma thuật
sư, tức là thế sao?
Celes nhìn Diablo.
「Cầu xin cậu. Hãy giải phóng cho Lem-san có được không? Em ấy là người quan trọng của thế giới này.
Tất nhiên, tôi hứa là sẽ cảm tạ thích đáng.」
Cậu cũng muốn giải phóng lắm. Nhưng, cách giải trừ Vòng Cổ Nô Lệ chỉ tồn tại như thiết lập, cậu không
biết cho dù bản thân đang chơi trò chơi.
Diablo lắc đầu.
「Ta không có sở thích bắt người khác theo mình bằng Ma thuật, nhưng… ta đết thích giải, muốn thì tự
làm đi.」
Cậu nên nói điều này một cách rõ ràng.
Celes thở dài buồn bã.

「Vậy à? Mặc dù giống như một Ma thuật sư lão luyện nhưng tôi nghĩ rằng cũng có thứ mà mình không
biết… xem ra tôi phải nghiên cứu từ bây giờ rồi.」
Shera biểu hiện gương mặt đăm chiêu.
「Hưm~…Diablo có khả năng phản hồi Ma thuật mạnh mẽ, cho dù có tìm ra cách đi nữa thì với sức
mạnh của Ma thuật sư thông thường chắc sẽ không đủ đâu?」
「Phản hồi à? Ra vậy… nếu là thế, việc nghiên cứu có lẽ sẽ cần đến sự giúp đỡ của Diablo-san.」
Trước cuộc nói chuyện của đám Celes, Diablo thở dài.
「Ma thuật của mình mà cũng không giải trừ được, đúng là lũ người vô dụng mà…thôi được, nếu biết
cách thì cứ nói. Lúc đó ta sẽ cho mượn một tay.」
*Cộp!*, có âm thanh gõ vào sàn.
Cậu xoay tầm nhìn. Đằng sau Celes, người đàn ông mình dây vừa dộng Quyền trượng dài xuống sàn.
「T-tên kia! Ngươi lấy quyền gì mà từ chối yêu cầu của Ngài Bordorel! Hơn nữa, biến Rem Gareau-sama
thành nô lệ!? Ai cho ngươi cái quyền đó hả!」
Bố éo biết…
Vừa rồi, đáng lẽ cậu nên nói đó là một tai nạn không may, giải trừ bằng ý chỉ của cậu là điều không thể.
——Trong trò chơi làm gì có xuất hiện loại NPC phiền phức như vầy nhỉ?
Celes đứng dậy.
「Không làm phiền mọi người nữa… xin lỗi, chắc mọi người đã mệt cả rồi.」
Cậu không nghĩ cuộc trò chuyện bị cắt ngang vì sự kích động của người hộ vệ. Có lẽ là do địa vị bận rộn
của cô ấy, nhưng cậu chỉ mới có thêm được một ít thông tin, thật đáng tiếc.
Rem nhìn xuống.
「…Celes-san… việc từ chối đến Hiệp hội cũng như được hộ vệ đi theo có vẻ ích kỷ và ngạo mạn. Nhưng…
biện pháp giải trừ Vòng Cổ Nô Lệ… chị có thể nghiên cứu chứ?」
「Tất nhiên. Tôi chỉ muốn bảo vệ em thôi.」
Celes mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng.
Rem cúi đầu xuống.
「Xin lỗi.」
「Đừng bận tâm mà. Nhưng, nếu em có thay đổi ý nghĩ thì cứ nói ra bất cứ lúc nào nhé? Hiệp hội Ma
thuật sư cần bảo vệ em vì thế giới mà… Còn tôi thì coi em như em gái vậy.」
Celes quay đầu lại và rời khỏi quán bar. Hai người hộ vệ cũng theo sau.
——À mà dù gì chắc cũng không có dịp gặp lại đâu.
Việc cần chú ý hơn đó là…Rem có một bí mật quan trọng. Đáng ngạc nhiên rằng bí mật đó khiến người
đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư nói 「Hiệp hội Ma thuật sư cần bảo vệ em vì thế giới mà」.
Ắt hẳn là nó sẽ phát triển thành vấn đề khó khăn. Mình cần biết, Diablo nghĩ.
「Oi, ngươi.」
「…Chuyện gì?」
「Bí mật của ngươi có vẻ là một hoàn cảnh đặc biệt. Ta cảm thấy có hứng thú… hãy mau nói cho ta
nghe.」

「Chuyện đó… ta… không thể.」
Cô ấy ngập ngừng. Muốn cô ấy nói có vẻ không đơn giản. Mới gặp nhau có nửa ngày mà bắt người ta
nói ra bí mật quan trọng của mình, rõ ràng là vô lý, cậu hiểu điều đó.
Tuy nhiên, cậu không thể bỏ cuộc tại đây.
——Trực giác của trò chơi mách bảo mình. Thứ mà Rem đang ôm ấp là vấn đề mang nặng “Hệ thống
cốt truyện”!
Đại khái như 「Tôi là vĩ nhân của đất nước đấy~」 hay 「Tôi không thể nói cho nhiều người biết~」…
những sự tình bị che giấu như vậy, sau khi hoàn thành vài Nhiệm vụ cốt truyện thì sẽ được tiết lộ trong
cuối câu chuyện. Và, 「Nếu sớm biết thì sẽ có thể giải quyết dễ dàng hơn mà? 」, đa phần là vậy.
Khi tình hình trở nên phức tạp thì sự tình bị che giấu sẽ được bộc lộ. Bằng cách đấy, câu chuyện sẽ
được mở rộng, nhưng…
Đó là chuyện trong trò chơi. Đằng này là hiện thực ở thế giới khác. ậu muốn tránh rủi ro nếu có thể. Ở
cương vị là Diablo, cậu muốn giải quyết chuyện gì đó mà Rem đang ôm ấp trước khi nó lộ diện như
Nhiệm vụ cốt truyện.
——Cho dù là bằng ép buộc đi nữa, mình phải nghe được bí mật và hủy hoại cốt truyện đó!
Nghĩ đây là một phần của trò chơi, cậu đã có thể trở nên năng động.
「Oi, ngươi.」
「…Chuyện gì?」
Diablo đứng lên. Cậu kéo cánh tay Lem, trong tình trạng vẫn chưa đụng gì đến bữa ăn, đứng dậy, ôm
eo cô ấy và nhấc lên.
「Nhẹ quá nhỉ.」
「Cái!? Ng-ng-ngươi tính làm gì?」
Ngốn đầy xúc xích trong miệng, Shera nhìn lên.
「*Ngồm ngoàm*! *Ực*! Hai người đi đâu đấy? Vẫn còn nhiều món mà?」
Rem có vẻ tỏ ra ngập ngừng là do bận tâm đến Shera. Nếu muốn nghe bí mật thì ở riêng hai người sẽ
tiện hơn. Diablo hướng đến phòng trọ.
「Hành hạ.」
Hai người họ tắt tiếng.
Lạnh lùng như Rem mà còn thất kinh đến vậy, đúng là ngạc nhiên. Shera, sau một lúc ngừng cử động
khi đang lấy bánh mì trắng,
「…T-tui sẽ ăn tiếp vậy.」
Cô ấy né ánh mắt. Rem lên tiếng như khóc.
「C-cô… cô chẳng phải là bạn qua đường của tôi sao!? Cô không nghĩ đến chuyện đại loại như cứu tôi
sao…!?」
「Thật đáng tiếc, nhưng hình như cô gọi tui là con Elf ngốc kia mà!? À, lúc nãy cô còn gọi tui là nấm mốc
bám trên tường nữa mà!?」
「…Thế chuyện tuy ngốc nhưng không nói dối thì sao!?」
「Lại nói nữa!? Lại nói tui ngốc nữa kìa! Thôi đủ rồi! Tui không cứu cô đâu!」
「Đ-đó là câu nói tha thứ của người có ý giúp đỡ đấy!」
Cô ấy cực kì sợ hãi.

Với câu nói của Ma Vương, phanh không có hiệu lực. Bởi vì nếu có thể làm một việc khéo léo như vậy
thì ngay từ đầu cậu đã nói một cách bình thường rồi. Dù vậy, Diablo vắt óc suy nghĩ ra câu nói để trấn
an cô ấy. Cậu không có ý lấy mạng cô ấy hay gì cả. Chỉ là muốn tâm sự về vấn đề mà cô ấy đang ôm ấp
thôi.
「Kukuku… không cần phải sợ. Ta không giết ngươi đâu… nếu ngươi chịu nhanh chóng nói ra bí mật.」
Hình như sắc thái cô ấy đã thay đổi?
Một nụ cười nổi trên mặt. Rem nhắm mắt như buông xuôi và thì thầm.
「…14 năm là độ dài của cuộc sống sao? Nó ngắn thế sao? …Cha, mẹ, có vẻ như tối nay, con sắp được
đoàn tụ với hai người rồi.」
Có vẻ phản hiệu lực. Vì chẳng còn cách nào khác, Diablo vẫn ôm cô ấy mà hướng đến phòng trọ.
Cậu trở lại phòng trọ và khóa cửa.
Thời gian lúc này đã tối. Chỉ có mỗi ánh sáng của ngọn nến, căn phòng lờ mờ, cả hình dáng của người
kia, tường và giường đều chỉ có thể thấy mập mờ. Ngồi trên giường do không có ghế, Diablo nhìn Rem
chằm chằm.
Cô ấy nhìn xuống. Đôi tai báo nhỏ rủ xuống, vẫy yếu ớt. Dễ thương thật. Muốn véo quá đi.
——Aa, đây đâu phải là lúc để nghĩ đến chuyện đó. Mình chưa nghe được sự tình kia mà.
Tuy nhiên, cậu không muốn dùng biện pháp ép buộc. Bởi vì đối phương có thể là người cậu sẽ hoạt
động cùng kể từ bây giờ. Cậu muốn duy trì mối quan hệ tối thiểu.
「Điều mà ta muốn nghe chỉ có một… đó là lý do mà người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư đặc biệt đến
viếng thăm ngươi.」
「…Ta không nói.」
Ý chí của Rem thật vững vàng. Dáng vẻ tuy sợ hãi nhưng có vẻ như cô ấy không có ý thổ lộ. Diablo lúng
túng. Cậu muốn nghe sự tình bị che giấu từ Rem để chặn đầu Nhiệm vụ khó khăn sắp diễn ra. Vì mối
quan hệ ở đây đang phức tạp nên cậu muốn tránh việc làm lớn vấn đề. Có lẽ nên lấp hào thêm chút
nữa.
「Chẳng phải ta đã nói là nếu cho ta biết chuyện của ngươi thì có khi ta sẽ giúp một tay sao?」
「…Việc đó… việc đó, đúng là vậy nhưng… ta không muốn nói.」
「Hử? Có phải là bí mật đó mang đến bất lợi cho ta?」
「…Không… nếu nói ra, nhất định ngươi cũng sẽ rời bỏ ta.」
Giọng nói buồn bã. Diablo lặng thinh trong phút chốc——trong ánh sáng lờ mờ, Rem trông thật cô đơn
với ánh mắt tuyệt vọng.
Cô ấy nói tiếp.
「…Ta, có một bí mật ghê tởm… Nếu như ngươi chỉ là một Triệu hồi thú mạnh mẽ, ta sẵn lòng nói cho
ngươi biết. Tuy nhiên, ngươi có thể chọn ta, Shera hoặc một con đường khác… thế cho nên, ta sợ. Sức
mạnh của Diablo, Ma Vương của thế giới khác, là tuyệt đối cần thiết… nhưng nếu biết được bí mật,
ngươi sẽ tránh xa ta mất.」
——Nói tóm lại, cô ấy không muốn nói là do lo lắng sao?
Rem sợ Diablo tránh xa mình khi cậu đã biết bí mật. Một bí mật ghê tởm à? Hơn nữa, hẳn đã có người
tránh xa cô ấy khi biết bí mật đó. Một vết thương lòng.
——Cho dù mình có nói là 「Không có đâu」 thì chắc cô ấy cũng chẳng tin.

Và, đến lúc xây dựng xong mối quan hệ ở mức độ được tin tưởng thì đã quá trễ rồi. Nếu Diablo đóng
vai dũng sĩ tốt bụng thì hẳn là sẽ như vậy. Cậu không sở hữu năng lực giao tiếp đại loại như dùng ngôn
ngữ Ma pháp để xóa đi vết thương lòng của Lem. Để bản thân được tin tưởng thì không đủ thời gian,
khuyến khích dũng khí của cô ấy thì lại không đủ nghệ thuật trò chuyện.
——Ma Vương thì làm theo cách của Ma Vương vậy.
Diablo cười. Trông cực kì hung ác.
「Ta đã hiểu lý do mà ngươi không muốn nói. Tuy nhiên, ta muốn nghe là lý do Celes đến viếng thăm
ngươi. Ngươi nghĩ là Ma Vương sẽ bỏ qua sao?」
「Híí!?」
Rem lùi lại và ngã ra giường. Dù vậy, cô ấy đã bò dậy một cách khéo léo. Chuyển động nhẹ nhàng đó,
quả đúng là Báo Nhân tộc. Cậu đuổi theo và ấn vai cô ấy xuống. Cả AGI lẫn STR của Diablo đều trội hơn.
Trên hết, Rem có vẻ như vì sợ hãi mà không thể phát huy năng lực vốn có.
「Kukuku… quả nhiên, tra tấn là việc cần thiết nhỉ?」
「Uuu… ng-ngươi định… làm nhục ta sao?」
「Ể?」
Cậu không có ý đó.
Đúng là Diablo đang ấn Rem trên giường, nhưng cậu hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Do cuộc sống trước
kia mà cậu không nhớ là mình đã nói chuyện với con gái thực khi nào, có như thế cũng là lẽ thường
tình thôi. Dù là ở ngoài đời thực thì mình vẫn là solo Người chơi… ớ sao tự đâm mình rồi!
Trong lúc Diablo im lặng——Rem nhắm tịt mắt như thể đã sẵn sàng đón nhận, toàn thân run rẩy.
Lông mi dài. Vai mảnh, tay chân thon. Ngón tay như miniature. Môi hồng. Có mùi của đất. Do Báo Nhân
tộc là thuộc tính đất chăng? Và, có cả hương thơm ngọt ngào. Trang phục như đầm bị xáo trộn, mép
váy hở lên, cặp đùi trắng lộ ra.
——Dễ thương quá.
Quá dễ thương, cảm giác như cho dù có chạm vào đâu thì cũng trở thành tội phạm, rất ấn tượng. Nước
mắt phát sáng tại khóe mi của cô ấy. Mặc dù đã khóa vai nhưng tiếp theo nên làm gì đây?
Có thể cô ấy sẽ nghe lời nếu mình dọa một chút chăng, tuy cậu nghĩ như vậy nhưng… dọa như thế thì
thật đáng khinh. Mái tóc đen phân tán trên tấm vải, trông cô ấy như cái gối ôm. À không, ngược lại.
Trông như cái gối ôm mô phỏng một cô gái. Đôi tai báo khuất dưới mái tóc đen cũng run rẩy.
Chỗ này chắc ổn nhỉ? Cậu vươn ngón tay. Chộp lấy cái tai báo rậm rạp.
「Ei!」
「……n!?」
Mỏng. Lông mềm và mượt. Khi dùng ngón tay trượt từ gốc đến đỉnh, xúc cảm chảy từ lông đến ngón
tay là hạnh phúc tột cùng. Và, cảm giác nhám khi trượt ngược về là thiên đường.
*Soạt* *soạt* *soạt*, cậu tận hưởng xúc cảm.
Rem xoắn cơ thể.
「Ha, n!?」
「Sao thế? Nhột à?」
「…V-vâng… l-làm ơn… dừng lại có được không?」
Tuy vẫy duy trì thái độ lạnh lùng nhưng tai có vẻ rất nhạy cảm.
Diablo nở nụ cười.
「Vậy thì, mau nói bí mật ra đi.」

「Sao có thể!?」
「Không nói à? Thế thì chẳng còn cách nào khác.」
Cậu tiếp tục chà xát cái tai báo mềm mại.
*Giật* *giật*, Rem phản ứng.
「Han……!? A! A! Đừng…… mà……!!」
「Hưm hưm, mép tai thì sao nhỉ?」
Cậu tấn công đường viền. Lông truyền đến ngón tay cậu cảm giác nhồn nhột.
Rem run rẩy.
「Fuaau!? Ưmaaaa……nh-như thế này…n…nh……ưưưn……nh-nhột quá đi…i…」
Thái độ lạnh lùng đã hoàn toàn bay mất. Nét mặt sụp đổ, thở hổn hển trong giọng nói the thé bất
thường. Nhịp tim của Diablo cũng tăng lên một cách khác thường.
「Vậy, ở gốc thì sao?」
Lần này cậu cào bên bề ngược của gốc. Cố như đang vuốt ve bằng các đầu ngón tay.
*Giật* *giật*, Rem phản ứng như muốn nhảy dựng lên, các ngón tay trắng bấu vào tấm vải. Mép tấm
vải lật lên, rơm rạ lộ ra.
「Ha! A! Ưưưn!! Đ-đừng làm…… nữa… mà… a! Nếu cứ chà xát…… a-aaaaaaaaaaaaaaa…! Đằng sau tai!
Đừng màààà!!」
「Chịu nói bí mật chưa?」
「…Kh…kh…không nó, i…」
「Đúng là một nhỏ cứng đầu. Đã thế thì, ta sẽ dùng đến chiêu này.」
Cậu kích thích gốc tai bằng cả 10 đầu ngón tay.
*Cù* *cù* *cù* *cù* *cù* *cù*…
「Hyaaaaaaaaaaa!?」
Rem cong lưng, nâng eo lên. Mái tóc rối bời, như muốn tẩu thoát, cô ấy cố di chuyển về phía mép
giường.
Nếu ngã thì nguy hiểm lắm, cậu nghĩ. Nhưng nếu bắt lấy tay hay vai trong lúc cô ấy vùng vẩy thế này
thì có thể gây ra thương tích mất. Gây ra thương tích cho làn da đẹp như vầy, dù chúa có cho phép đi
nữa thì Ma Vương cũng không cho phép.
Diablo đè từ trên xuống, xoay tay trái như ôm lấy đầu, kiểm soát vai phải của cô ấy. Như thế này thì cô
ấy sẽ không ngã xuống giường. Trông thì như cậu đang khống chế không cho đối phương thoát
nhưng——cậu không có ý đó. Có lẽ vậy.
Trong lúc đó, tay phải cậu vuốt ve cái tai báo.
「Hín! Ưn, a……ưna…… ch-chỗ đó…… đừng mà…… tai….. nhột…… như thế này…… ưnhaaaa…」

ảnh minh họa và ảnh sau đã bị tác giả giấu mất là…

(à đùa thôi)

「Thế nào hả?」
「Hyau!? Haa, haa….. ưưn… t-ta không nó… i…」
Vì đang đè lên nên môi của cậu gần sát tai Lem.
Cậu thử thổi hơi.
「Fuu——」
「Fuaaaaaaaaaa…」
Phản ứng khác so với lúc kích thích bằng ngón tay. Mặc dù không mạnh nhưng cậu cảm giác có ảnh
hưởng đến tận xương tủy. Hơi thở của Rem rối loạn, mặt ửng đỏ, nước mắt rỉ ra từ khóe mi, lưng cong
về sau, ngón tay bấu lấy tấm vải, đầu ngón chân duỗi ra.
Rem nhìn cậu chằm chằm bằng đôi mắt ướt át.
「Haa… haa… haa… Diablo…」
「Chịu nói rồi à?」
「Đ-đừng làm nữa…… như thế này…… xấu hổ lắm. 」
Nguy thật. Dễ thương quá đi mất. Cậu như muốn bùng nổ.
「Lem, hãy giao phó tất cả cho ta. Bất cứ sự tình nào mà ngươi đang gánh, Ma Vương ta sẽ nuốt chửng
hết.」
Trong lúc nói như vậy, cậu há miệng. Diablo ngậm lấy cái tai báo của Lem. Trước sự kích thích chồng
chất, cơ thể của thiếu nữ nhỏ co giật.
「Kuhauuuuuuu…!? A…… aaaa……. ưnhaaaaaaaa… aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa——
!!」
Trong tay cậu, Rem run rẩy không biết bao nhiêu lần. Cậu rất ngạc nhiên rằng làm sao cơ thể nhỏ bé
này lại có thể rên lớn đến như vậy.Tiếng rên lớn vẫn tiếp tục.
「Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………!!」
Sau một hơi đặc biệt lớn, Rem đuối sức. Cuối cùng thì tiếng rên cũng trở nên khàn. Âm thanh hơi thở
không còn nữa, cậu hơi lo lắng một chút.
Diablo tách môi ra.
「Phù…」
「…Uuu…… hức…」
Rem rỉ ra tiếng nấc.
——Đang khóc à!?
Diablo thả lỏng khủy tay và nâng người dậy.
「N-này!」
「…U….. h-hức…… uuu…… h-hức…」
Đôi mắt Rem đỏ hoe. Một giọt trong suốt lăn dài trên má. Bỏ mợ. Mình làm hơi quá rồi sao?
「Ngươi đau ở đâu à?」
「…Không phải… ta… hạnh phúc… ta rất hạnh phúc.」
「G-gì cơ?」
Phải chăng là do cái tai báo cảm thấy dễ chịu? Rem nói trong lúc thổn thức.
「…Uuu…… bởi vì… ngươi đã nói… dù là bất cứ sự tình nào… thì ngươi cũng nuốt chửng…」

「Hửm? À, t-tất nhiên rồi.」
Tôi cảm giác là mình đã nói như vậy theo diễn biến. Nếu đó là một bí mật khủng khiếp thì tính sao đây?
——Gì vậy trời. Dính vào rắc rối trong mối quan hệ với con gái, cứ nghĩ cả đời mình sẽ không bao giờ
có vậy mà…
Rem điều hòa hơi thở. Nếu có nước máy thì cậu sẽ đi lấy nước, nhưng không may, nước uống trong
thế giới này là hàng hóa cao cấp, chỉ có thể đến quầy hàng quán bar để mua.
「Hửm? A, đúng rồi…」
Trong trò chơi thì không cần nhưng Ma thuật nguyên tố của thế giới này bị ảnh hưởng lớn bởi sự hình
dung. Nếu như bắt chước máy hút ẩm, chiết xuất phân tử nước từ không khí thì chắc là có thể.
Cậu quyết định thử một chút. Diablo xòe rộng lòng bàn tay, hình dung ra băng tượng kích thước nhỏ.
Hình dáng rất đơn giản. Là cái li mà cậu vẫn hay dùng. Sau đó, cậu thu thập phân tử nước từ không khí.
Ma thuật cấp độ thấp nhất.
「《 Ice 》 cùng 《 Water 》.」
Lòng bàn tay của Diablo phát sáng, một chiếc ly băng và nước tinh khiết xuất hiện. Nhớ đến mô tả thiết
lập, cậu cho rằng có thể sử dụng như thế này, nhưng cậu cũng chỉ thử thôi. Rem tròn xoe đôi mắt.
「…Đây là?」
「Li và nước. Vì là li băng nên trơn ghê.」
Cậu đỡ lưng cô ấy dậy. Sau đó đưa cho cô ấy chiếc li.
「… Lạnh quá!…」
「Đừng uống quá nhiều trong một ngụm. Từ từ thôi.」
Cầm chiếc li bằng hai tay, cô ấy uống trong lúc ngạc nhiên. Nếu có thể làm sản phẩm bằng thủy tinh và
đất nung thì sẽ có ích hơn trong cuộc sống hàng ngày. Vậy thì cần Ma thuật nguyên tố đất nhỉ? Cậu
không thuần phục nguyên tố đó cho lắm. Chừng nào có thời gian thì cậu sẽ thử.
Rem thở một hơi.
「…Hafuu.」
「Nhiêu đó đủ chưa?」
Vì cô ấy khẽ gật đầu nên cậu làm cho cái li biến mất. Khi nhận ra, cậu đang vai kề vai với cô ấy, tay đỡ
cái lưng nhỏ bé. Hoàn toàn trông giống như choàng vai người yêu vậy.
——Ấy không, đây chỉ là chăm sóc thôi. À, còn trước đó là tra tấn!
Lý do nhân vật như Celes viếng thăm quán trọ bình dân. Mục đích hẳn là liên quan đến bí mật của Lem.
Rem nhìn cậu. Đôi mắt cảm giác như mèo con. Ẩn chứa một ít sợ hãi, bao gồm cả sự kỳ vọng lớn lao.
Diablo không vội vàng. Đôi môi màu anh đào của cô ấy hé mở.
「…Bên trong ta… đang phong ấn linh hồn của Ma Vương Krebskrem.」
「——!? Ra vậy.」
Diablo gật gù. Còn Rem thì tròn mắt ngạc nhiên.
「…Ể? Chỉ thế thôi sao? Ngươi không ghê tởm sao? Ngươi không sợ hãi sao? Ng-ngươi không… ghét ta
sao?」
「Ghê tởm? Sợ hãi? Linh hồn của Ma Vương Krebskrem á? Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta là Ma Vương
Diablo đấy?」
「À, phải.」

「Celes nói là muốn bảo vệ ngươi. Cô ta làm thế vì cho rằng nếu như ngươi chết, linh hồn của Ma Vương
Krebskrem sẽ bị Ma tộc lấy và giải phóng, kể ra cũng hợp lý. Hơn nữa, hiện tại các ngươi không biết
cách lấy linh hồn ra. Chứ nếu biết thì chiến lực trong thế giới đã bao vây lại tiêu diệt rồi. Và, chuyện
này chắc chỉ những người như Celes biết? Người trong Thị trấn thì tất nhiên, cho dù nằm trong Hiệp
hội Ma thuật sư nhưng đám thuộc hạ chẳng hề hay biết có phải không? Người đàn ông mình dây mắc
chứng kích động đó, ta không nghĩ rằng hắn dùng kính ngữ “-sama” với người nắm giữ linh hồn của
Krebskrem. Mọi người chỉ nghĩ Rem là một Triệu hồi sư ưu tú. Sao hả? Ta nói có sai cái gì không?」
Cô ấy tròn xoe mắt.
「…A, rất chính xác… việc giải phóng linh hồn sẽ xảy ra lúc ta chết.」
「Ta có một câu hỏi đây. Mẹ của ngươi cũng từng nắm giữ linh tồn của tên Ma Vương Krebskrem?」
「……」
Rem gật đầu. Nói tóm lại, linh hồn của Ma Vương Krebskrem là di truyền sao? Từ mẹ sang con gái…
Nếu đây là thiết lập của MMORPG Cross Reverie, Diablo sẽ *boo* thật to (tỏ ý chê bai) với nhà phát
hành. Để một cô gái gánh trách nhiệm vận mệnh của thế giới, chẳng phải quá tàn nhẫn sao? Hơn nữa,
cô ấy chỉ là một Mạo hiểm giả yếu đuối.
「Hừm… dù có là “Thánh”, đây không phải là một điều đáng ngạc nhiên. Đùn đẩy hết mọi thứ lên một
cô gái như vầy rồi biến mất… tốt thôi, linh hồn của Ma Vương Krebskrem hay gì đi nữa, ta sẽ nghiền
nát tất. Maa, về cách lấy nó ra, việc nghiên cứu chắc phải mất một khoảng thời gian đây.」
Kể từ lúc người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư nắm bắt được, hẳn là cô ấy đã thử nhiều cách. Lần này
chắc cũng xoay quanh chuyện đó. Bí mật mà cậu vừa khám phá ra là một cú hit lớn. Đây chắc chắn là
thông tin sẽ trở thành key của Nhiệm vụ cốt truyện gắn kết với ending của trò chơi.
Thứ kịch bản buồn chẳng ra gì, ai thèm chơi theo tuần tự chứ hả?
「Hửm? Sao thế, Lem?」
「………!!」
Cô gái nhỏ bắt đầu rơi nước mắt còn hơn lúc nãy. Waa waa, cô ấy vừa khóc vừa nói.
「…Lần đầu, tiên…… có người…… không…… tránh xa…… ta……. oaaaaaaa…!!」
Do hòa lẫn với cơn thổn thức nên cậu không thể nghe rõ. Phải rồi, cô ấy đã lo lắng rằng mình sẽ bị
tránh xa khi người ta biết được bí mật mà nhỉ.
「Hừm… ngươi xem thường ta quá đấy. Thân là Ma Vương của thế giới khác… ta đây không phải là sự
tồn tại yếu đuối đến nổi tránh xa ai đó chỉ vì mấy chuyện như thế.」
Rem nức nở, chẳng còn rõ cô ấy đang nói cái gì nữa. Không lâu sau khi khóc như một đứa con nít, cô
ấy thấm mệt và chìm vào giấc ngủ. Vì cô ấy đang ở ngay trên giường nên cứ để thế mà đắp chăn lên
thôi.
Gương mặt lúc ngủ của cô ấy cũng thật dễ thương.
——Không, không phải.
Đây là nét mặt an tâm mà lần đầu cô ấy biểu hiện. Bởi vì mọi khi cô ấy luôn trong trạng thái sắt đá.
Diablo thở dài.
「Nhưng mà, lúc nãy rên to thật. Đã vậy còn khóc thét nữa… lớn tiếng như vậy, chắc mấy phòng khác
đều nghe được. Mình sẽ bị nghĩ như thế nào đây. Haa… Vì đang đóng vai Ma Vương nên chắc sẽ ổn
thôi.」

Có lẽ cậu nên đi nói với Shera rằng mọi chuyện đã kết thúc. Còn nữa, sẵn xin lỗi tiếp tân vì đã làm ồn
nãy giờ. Nhưng cậu không thể nói ra chuyện liên quan đến vận mệnh của thế giới được.
Sau khi xong việc, Diablo rời khỏi quán trọ.
Lý do cậu ra ngoài là vì cảm thấy nóng trong người, muốn tìm một chút gió đêm. Mặc dù tiếp tân có
cảnh báo là ban đêm nguy hiểm… Thẳng thắn mà nói, trong Thị trấn này có người có thể khiến mình bị
thương sao? Cậu cảm giác như vậy.
Thị trấn ban đêm——
Không có điểm đến. Cậu định sẽ đi đến cổng Tây rồi về. Trên bầu trời, trăng và sao tỏa sáng. Vô số
những vì sao lấp lánh. Và, Mặt Trăng rất to. Có lẽ vì thế mà nội ánh trăng thôi cũng đã khiến con đường
sáng ngời.
Tất cả quán xá đều đã đóng cửa. À không, chỉ có quán bar là còn sáng, cậu có thể nghe được tiếng cười
nói ồn ào. Người đi đường không nhiều lắm. Mặt đất và những ngôi nhà bằng bá trông lạnh lẽo, khác
với ban ngày.
Từ phía trước, một nhóm người mặc Áo choàng vừa bước đi vừa nhìn đâu đó. Tất cả có 15 người. Đối
với đám người đó, Diablo chỉ cần nhìn sơ qua là đã có thể biết được con số chính xác. Đó không phải
là Kỹ năng được kế thừa ở trong trò chơi mà là Người chơi Kỹ năng mà cậu đã rèn luyện. Áo choàng
của họ giống với hai người hộ vệ của Celes mới đến lúc nãy. Thế tức là, nhóm người này là Ma thuật
sư của Hiệp hội Ma thuật sư.
——Đi một nhóm vào giờ này, bộ đã xảy ra chuyện gì sao?
Trong lúc nghĩ ngợi, cậu chẳng có lý do gì để tránh né. Diablo lặng lẽ bước đi, vượt qua nhóm người
đó.
「Oi, tên Hỗn Ma tộc kia!」
Cậu bị gọi lại bởi giọng nói khiêu khích. Âm thanh như bao hàm cả sự chế giễu.
「Hửm?」
À phải rồi, theo như thiết lập thì bán nhân rất bị kì thị bởi con người. Và Hỗn Ma tộc là một trong số
đó. Vì giữa các Người chơi không có hành động như vậy nên cậu chẳng bao giờ bân tâm. Vì không
muốn dính líu nên cậu phớt lờ đi tiếp, nhưng đối phương lại tiếp cận.
「Oi!? Cái thứ Hỗn Ma tộc mà dám phớt lờ ta à!? Mặc dù hạng ngươi chỉ là kí sinh trùng sống bám vào
lòng tốt của Celes-sama và bọn ta!」
——Kí sinh trùng!?
Kết giới bảo vệ Thị trấn tuy được hình thành bởi Ma lực của Celes, nhưng có lý nào mà cậu lại bị nói
nặng như thế cơ chứ!? Cậu nhớ ra người đàn ông vừa xúc phạm mình. Hình như là người đàn ông mình
dây đã sồn sồn ở sau lưng Celes. Tên thì cậu không nhớ.
Diablo đáp.
「Gì đấy, tiểu vật?」
「Gư!? Ngươi quả thật là một tên vô lễ! Tên ta là Galark! Với địa vị của Hỗn Ma tộc mà dám gọi hộ vệ
của người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư là “tiểu vật”, đúng là vô lễ! Phải không, mọi người?」
Phải đấy, phải đấy! – có giọng nói hưởng ứng. Nồng nặc mùi rượu.
——Cái đệt. Đã phiền phức mà còn say xỉn nữa sao?
Cậu cảm thấy chán nản.
「Có việc gì? Ta chưa bao giờ bị gọi lại bởi một tiểu vật cả.」
「H-hứm! Người có thể nói câu như vậy là ta mới đúng! Phải, ngay từ lúc mới gặp ngươi, ta đã thấy
ngứa mắt rồi! Cả thái độ trước Celes-sama! Cả thái độ trước Lem-sama! Mọi thứ đều vô lễ!」

——Có vẻ như lý do mình bị gây sự không chỉ là phân biệt bán nhân.
Rem cũng là bán nhân nhưng lại được gọi là “-sama”. Còn nữa, tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhặt nhưng trước
mặt Celes thì hắn gọi cô ấy là “Ngài Bordorel”. Rem thì cũng là “Rem Gareau-sama”.
Một tên hai mặt. Dù thế nào đi nữa, cái gì đó của Diablo có vẻ bị kích thích, cậu thể hiện sự căng thẳng
trước nhóm người đông chứa trong mình đầy rượu. Những gã thế này tốt nhất là không nên dây dưa.
「Nếu muốn kiếm chuyện thì tìm người khác đi. Ta không rãnh tai để nghe những lời nhảm nhí của tiểu
vật.」
「Cái đồ… cái đồ… thật không thể tha thứ! Kfu–! 」
Người đàn ông mình dây cười. Một nụ cười khó chịu. Có linh cảm chẳng lành, Diablo dán mắt vào đối
phương.
「Không thể tha thứ?」
「Ờ, đúng! Ngươi sẽ hối hận khi nói điều như vậy với ta… à không, với bọn ta!」
Dựa dẫm vào số đông à? Một lần nữa, cậu đếm lại số lượng đối thủ. Quả nhiên là mười lăm. Đánh với
từng người thì cậu nhắm dư sức nhưng với tất cả thì có lẽ hơi phiền phức. Tuy nhiên, vì địa vị của cậu
là Ma Vương được Rem và Shera mong đợi nên cậu không thể lùi bước được.
「Chẹp, ta nghĩ người hối hận không phải là ta, mà là các ngươi đấy?」
「Fufun… Chút nữa ngươi sẽ van xin ta tha mạng thôi! Hãy xem đây!」
Galark lấy thứ gì đó ra từ trong Áo choàng. Là một tinh thể hình cầu như quả bóng chày.
Diablo nhớ hình ảnh đó.
「Triệu hồi thú?」
「Phải! Thân là người có địa vị ở gần người đứng đầu Hiệp hội Ma thuật sư, ta là một Triệu hồi sư ưu
tú! Cỡ như ngươi thì sẽ bị nghiền nát bởi Triệu hồi thú của ta thôi! Nào, nếu như ngươi không muốn
trải nghiệm cảm giác đau đớn… quỳ xuống! Xin lỗi về những điều vô lễ đã làm với ta!」
Waa waa – những người xung quanh reo lên. Diablo nghiêng đầu.
「Những điều vô lễ? Là gì?」
Tuy không thể tự ý thức nhưng cậu đã làm điều gì sao? Hẳn là có rồi. Kém khả năng giao tiếp khổ thể
đấy. Mặc dù không có suy nghĩ thù địch hay ý xấu nhưng số lượng kẻ thù cứ tăng lên lúc nào không
hay.
——Quả nhiên, quan hệ con người đúng là một trò chơi quá sức đối với mình.
Lúc đến thế giới khác, Diablo tiếp tục đóng vai Ma Vương vì nghĩ rằng như vậy sẽ giao tiếp được
nhưng…
Nếu bị lên mặt ta đây kiểu này thì lòng ham muốn làm hikikomori của cậu lại trổi dậy. À không, có lẽ
người đàn ông này là trường hợp đặc biệt. Mình sẽ không từ bỏ hi vọng.
Galark hét lên bằng gương mặt đỏ chét. Bộ dạng rõ ràng là đang rất điên tiết.
「Tên oắt Hỗn Ma tộc! Ta sẽ nhổ tay chân của ngươi để ngươi lăn trên mặt đất! Có như thế thì khi ở
bên cạnh Lem-sama, người ta mới nhận ra ai là người phục vụ và ai là người được phục vụ chứ!」
「Nhổ tay chân của ta?」
「Fuhahahaha! Đến đây, 《Salamander》!!」
Galark ném tinh thể xuống mặt đất. Xuất hiện giữa những mảnh vỡ là một con thằn lằn được lửa bao
quanh.

To. Dù không bằng con voi trong sở thú nhưng nó to đến độ Diablo phải ngước lên để nhìn. Khoác lớp
vảy hình ngọn lửa, cổ vươn cao, lưỡi thè ra. Đôi mắt cứng nhắc vốn có của loài bò sát khiến người nhìn
sợ hãi. Nếu là thông thường chắc có lẽ người ta sẽ như con ếch đang bị con rắn nhìn vậy.
——Ngoại hình này, trông mạnh mẽ đấy.
Trong trò chơi, như một Triệu hồi thú thuộc tính lửa, đây là con thứ tư có thể triệu hồi được. Chỉ số
tương đương với Chiến binh cấp độ 20. Vì cho dù nó có bị giết thì Triệu hồi sư cũng không bị tổn hại
nên đó là một điểm lợi, mặt khác…
Năng lực đặc biệt của nó là chiêu công kích thuộc tính lửa có phạm vi, 《 Heat Breath 》. Chiêu đó có
hiệu ứng bất lợi 《Phỏng》.
Tuy nhiên, Diablo đang trang bị tấm áo choàng 《 Phi Phong Lăng Vân 》. Việc này giúp cậu ngăn ngừa
được hiệu ứng bất lợi. Nói tóm lại, nó không phải là một kẻ địch đáng sợ. Hơn nữa——
「…Gọi được Triệu hồi thú trong Thị trấn á?」
Chuyện đó khiến Diablo ngạc nhiên. Theo như trong trò chơi, lúc ở trong Thị trấn thì không thể dùng
được Ma thuật hệ chiến đấu. Ma thuật công kích và Triệu hồi thú chỉ có thể dùng ở bên ngoài Thị trấn.
Nếu là Chiến binh thì không thể vung kiếm.
Nhưng nghĩ lại thì cũng đúng thôi. Bên trong và bên ngoài Thị trấn chỉ được ngăn cách bởi một cái kết
giới, ngoài ngăn ngừa Ma tộc và Ma thú ra thì nó không có chức năng nào khác. Trong trò chơi, nếu vi
phạm luật thì chỉ có lính gác chạy đến. Hiện giờ đang là nửa đêm, một bóng lính gác cũng chả có. Trước
sự ngạc nhiên của Diablo, Galark dường như hiểu lầm. Hắn tự mãn với Triệu hồi thú của mình.
「Sao hả! Triệu hồi thú cấp độ 30, Salamander đấy! Hơi thở khiến sắt tan chảy! Vảy chém không đứt!
Sức hủy diệt được ẩn chứa trong cơ thể to lớn! Không chỉ lính quèn, ngay cả kị sĩ mặc giáp phục cũng
bị đốt cháy thành tro, đây là Triệu hồi thú mạnh nhất!」
Galark cười vang. Diablo lặng thinh ngỡ ngàng.
——Cấp độ của thế giới này, thấp đến như vậy sao?
Lân cận biên cương Thị trấn Faltra, theo như trong trò chơi, là vùng cấp độ xấp xỉ 60. Mạo hiểm giả
trong Thị trấn này, chỉ sở hữu một con salamander cấp độ 30 thôi mà tự đắc đến như vậy. Thật không
thể nào hiểu nổi. Nếu chỉ nhiêu đây mà đã đủ để chống lại Quái thú bên ngoài thì… có thật là vùng này
xuất hiện kẻ địch cấp độ 60 không vậy?
Dường như nghĩ rằng Diablo đang lo sợ, Galark hóng hách ra lệnh.
「Nào, xin lỗi đi! Nếu bây giờ ngươi chịu làm thì chỉ bị phỏng nhẹ thôi!」
——Tên này đang nói cái gì vậy?
Kéo nguyên băng kiếm chuyện với người ta trên đêm đường, gọi ra Triệu hồi thú gì mà 「Ngay cả kị sĩ
mặc giáp phục cũng bị đốt cháy thành tro」 rồi liên lục bắt người ta xin lỗi mà chẳng nói lý do.
Nếu đã rượu vào thì đừng có cho lời ra. Chướng tai quá.
「Đủ rồi đấy, tiểu vật. Đừng làm ta nổi giận.」
「Kư… đồ khốn! Chắc ngươi nghĩ là ta chỉ đe dọa thôi nhỉ!?」
Trước thái độ điên tiết của Galark, những người xung quanh khuyên ngăn.
「O-oi, đánh nhau trong Thị trấn chẳng phải không ổn sao?」
「Đến đây thôi, ngưng đi.」
「Nếu bị phát hiện thì sẽ nghiêm trọng đấy?」
Tuy nhiên, Galark không dừng lại. Hắn nhe răng cười.

「Đánh nhau? Mọi người đang nói cái gì vậy? Việc mà chúng ta đang làm, là trừng phạt! Hắn vô lễ với
Celes-sama của chúng ta, còn biến Lem-sama thành nô lệ! Với cái thứ Hỗn Ma tộc như vậy, phải trừng
phạt!」
Phản ứng trước khẩu khí của Galark, Salamander rống lên.
「Saaaaaaaaaaa!!」
Tiếng tuy nghe giống của rắn nhưng âm lượng rất lớn. Đồng thời, 《 Heat Breath 》 phóng ra từ miệng
nó.
——Tấn công sao!?
Tầm nhìn của Diablo bị bao trùm bởi màu đỏ của lửa. Cậu lãnh trọn ngọn lửa từ phía trước. Galark cất
giọng hân hoan một cách điên rồ.
「Fuhahahaha! Sao hả, đã tỉnh ngộ chưa, cái đồ Hỗn Ma tộc! Đốt đi! Đốt hắn đi!」
Ngọn lửa đang bao trùm Diablo biến mất. Không một vết thương. Vỉa hè đá dưới chân cậu đã tan chảy.
Dù nhiệt độ cao như vậy, trang phục của cậu vẫn nguyên vẹn, không bị cháy xém tí nào. Vì đây không
phải là trang phục bình thường nên đó là đều tất nhiên.
「Thế thôi à?」
Diablo thở dài. Quả nhiên là chênh lệch cấp độ quá lớn. Theo cách ngôn của hệ trò chơi cũ thì có câu
nói 「 Cấp độ của bố cao quá nên tổn thương của mày như gãi ngứa vậy」.
Ngay cả trong MMORPG Cross Reverie, sự chênh lệch cấp độ cũng là một thứ rất tuyệt. Sự khác nhau
giữa cấp độ 150 và cấp độ 30 thì giống như xe tăng và xe đồ chơi. Nếu mục tiêu là Diablo thì dĩ nhiên
là không thể gây ra thương tích gì rồi.
Không, không dĩ nhiên. Vì đây là lần đầu tiên cậu nhận đòn tấn công trực tiếp nên có thể nói nó như
việc kiểm tra xem sức phòng thủ Ma thuật có cao như trong trò chơi hay không.
——Nhưng, nếu là người bình thường thì chắc là đã chết rồi.
Nếu như Diablo không sở hữu sức mạnh của Ma Vương thì hẳn là đã chết. Gã này, vì đối phương là
người mình không ưa mà ra đòn như giết. Có lẽ “Trừng phạt” một chút là điều cần thiết.
Galark kinh ngạc.
「Th-thế là thế nào? Tại sao ngươi lại còn sống?」
Theo lời hắn, có vẻ như Salamander được hắn tin là Triệu hồi thú mạnh nhất. Vì vậy việc không chết
sau đòn tấn công đó với hắn chắc là chuyện lạ. Triệu hồi thú cấp độ 30 mà nói là mạnh nhất, nếu là
trong trò chơi thì hẳn sẽ bị đem ra làm chuyện tếu lâm cho xem. Nói tóm lại, cậu đã hiểu lầm trầm
trọng, cấp độ của vùng này rất thấp. Nhưng cậu không cần được thông cảm.
Galark hét lên bằng giọng hào hứng.
「Thêm lần nữa!」
Heat Breath lại được phóng ra. Sức phòng thủ Ma thuật rõ ràng là quá khủng, cậu không hề nhận được
một chút tổn hại nào. Trong nhiều trò chơi thông thường, dù có chênh lệnh cấp độ cỡ nào thì cũng
phải nhận được thiệt hại tối thiểu, còn trong Cross Riverie thì chỉ hiển thị dòng chữ phòng thủ tuyệt
đối. Galark hét lên với những người xung quanh.
「O-oi, mọi người! Gọi Triệu hồi thú ra đi!」
Cho đến bây giờ vẫn chưa cãi vã hay cảm nhận được cơn giận của Diablo, đám người xung quanh lưỡng
lự.
「Uuu…!? Nh-nhưng, ở trong Thị trấn mà làm như vậy thì sẽ bị trừng phạt kia mà——?」
「Đừng lo! Trách nhiệm cứ để tôi gánh! Gọi nhanh lên!」

Hắn như phát điên. Bị ảnh hưởng bởi nhiệt khí đó, đám bè lũ của Galark ném tinh thể xuống đất. Xung
quanh vang vọng rất nhiều âm thanh tinh thể vỡ.
Xuất hiện ra là những linh hồn của mỗi thuộc tính.
《Hỏa linh》 《Thủy linh》 《Thổ linh》 《Phong linh》——
Những linh hồn đó là Triệu hồi thú có hình dáng như chim. Không có mắt hay mỏ, nếu là lửa thì màu
đỏ, nếu là nước thì màu xanh, nếu là đất thì màu vàng, nếu là gió thì màu lục. Là những sự tồn tại
phẳng như các tờ giấy màu hình chim. Song, kích thước của chúng to như đại bàng.
Nếu như đây là sự tồn tại Ma thuật gây ra thương tích bằng cách chạm vào thì nó to đến độ người ta
khó mà tránh né. Tuy lối tấn công chính là lao đến với tốc độ nhanh nhưng việc phá tan Ma lực hình
thành nên Triệu hồi thú là điều có thể.
Sự tồn tại như vậy vừa xuất hiện 14 con. Cộng thêm Salamander vẫn còn khỏe re nữa là 15. Galark lấy
lại nụ cười.
「Fufufu… tuy không hiểu tại sao nhưng có vẻ như ngươi chống lại được hơi thở của Salamander.
Nhưng, với số lượng Triệu hồi thú này thì sao? Trông chẳng khác gì bầy Ma thú từ Thực Nhân Lâmxuất
hiện phải không nào? Sau đây sẽ tình huống có thể gọi là “đại tai hại”. Ngươi sẽ phải hối tiếc gì dám
thách thức Hiệp hội Ma thuật sư!」
Sốc vãi. Không biết tự khi nào, Diablo dường như phải đương đầu với Hiệp hội Ma thuật sư chứ không
phải riêng Galark. Vì hắn cứ luôn miệng nói 「Hiệp hội Ma thuật sư bọn ta」 nên cậu phát sợ theo một
nghĩa khác.
Còn nữa, từ lời nói và hành động của Galark, ta sẽ nghĩ ngay rằng Triệu hồi thú này có lực chiến cũng
khá. Nhưng thật thất vọng. 《~ linh》 là Triệu hồi thú dễ gọi nhất.
Ma thú ở Thực Nhân Lâm có cấp độ trên dưới 60, nếu đụng độ chúng thì đám này chẳng khác gì bia đỡ
đạn cả. Quái lạ thật.
——Tại sao so với trò chơi, cấp độ của thế giới này lại thấp đến thế?
Lát nữa cậu cần kiểm tra lại. Còn hiện tại thì cậu đang gặp phiền phức ở đây. Đám Galark gọi Triệu hồi
thú ra chỉ vì thù hằn cá nhân. Hiệp hội Ma thuật sư, cứ nghĩ là một tổ chức trung lập biết lý lẽ… nhưng
coi bộ không phải vậy. Việc họ là người tự cao tự đại, đúng là không thể tin nổi.
「Các ngươi nghiêm túc đấy hở?」
Đám người xung quanh tuy im lặng nhưng không có dấu hiệu nao núng.
Galark cười.
「F-fufufufu… sợ rồi sao? Nhưng mà này! Tất cả là do ngươi đấy nhé? Nếu như ngay từ đầu ngươi chịu
biết thân biết phận của mình thì đã không có cái kết này rồi!」
Tuy thất vọng nhưng có vẻ là thật. Nếu đối phương do dự thì có lẽ cậu sẽ không chấp nhất. Nếu đã có
sát ý thì dù là con người hay Quái thú cũng đều trở thành sự tồn tại nguy hiểm, không thể lơ là được.
「Đừng mong lòng khoan dùng nào từ ta đấy nhé?」
「Chết đi, Hỗn Ma tộc! Xông lên, các Triệu hồi thú!」
Theo mệnh lệnh của Galark, bọn Triệu hồi thú di chuyển. Heat Breath của Salamander cùng đòn tấn
công khoảng cách xa của các linh hồn thuộc tính khác bay đến. Ánh sáng 4 màu ồ ạt. Tuy nhiên, Diablo
chẳng buồn tránh né. Cậu đinh ninh rằng dù là đòn tấn công nào thì cũng sẽ bị vô hiệu hóa trước sức
phòng thủ Ma thuật của mình. Hơn nữa, khi nhiều loại công kích thuộc tính được dùng cùng một lúc
thì sẽ có sự tương khắc. Chẳng hạn như thuộc tính hỏa và thủy sẽ triệt tiêu nhau hay đại loại vậy.
——Bọn người này không thực hành tấn công tập thể sao?
Tuy cậu có thể quét sạch chúng bằng Ma thuật nhưng… Đây là một cơ hội tốt, hãy thử kiểm tra nào.

Đầu tiên cậu muốn biết sức tấn công vật lý. Hỗn Ma tộc Ma thuật sư Diablo có sức tấn công vật lý rất
yếu. Tuy nhiên, vì cũng có loại Quái thú mà Ma thuật không hiệu nghiệm nên có vài trường hợp phải
tấn công trực tiếp.
——Mình hiện giờ có để đánh được bao nhiêu tổn thương nhỉ?
Diablo tiếp cận Salamander. Dù đang bị các Triệu hồi thú tấn công nhưng cậu chỉ thấy có mỗi hiệu ứng
là chói mắt. Cậu đứng trước Salamander. To đến mức phải ngước nhìn. Câu không thể không cầu
nguyện.
——Làm ơn, đừng kết thúc chỉ trong một đòn.
Cậu muốn hạn chế sức tấn công vật lý thấp nhất có thể. Diablo vung ngang 《 Quyền Trượng Tenma 》.
Đánh vào cổ của Salamander. Phản ứng đáp lại là một làn sương mù.
Sau đó, như một vết chém bằng thanh kiếm sắc, cổ của Triệu hồi thú to lớn lìa khỏi thân một cách ngọt
xớt. Trong lúc toát ra quang lân màu đỏ, Salamander tan biến. Triệu hồi thú bị đánh bại sẽ hóa thành
tinh thể màu đen và không thể sử dụng được trong một thời gian. Nó nằm lăn lóc trên mặt đất.
Diablo thở dài.
「Yếu khủng khiếp.」
Muốn đối phương chịu một đòn của Hỗn Ma tộc chuyên về Ma thuật. Phải chăng cậu đã sai lầm khi
đặt hi vọng vào một con hỏa thằn lằn cấp độ 30?
Galark mở to mắt.
「Cái………….? A, kh-không! Đừng chùn bước! H-hắn vẫn chỉ có một mình thôi! L-làm gì đó đi, mọi người!
Bây giờ là cơ hội đấy! Đ-đánh bại tên này! Giết hắn!」
「Nếu các ngươi bỏ chạy thì ta sẽ không đuổi theo nhưng… chẳng còn cách nào khác. Tiếp theo chắc ta
sẽ kiểm tra sự tương khắc của Ma thuật công kích.」
Thuộc tính của bên công kích, nếu như bên nhận là thuộc tính trùng hoặc thuận lợi thì sức mạnh công
kích sẽ giảm, đó là thông số kĩ thuật trong trò chơi. Hỏa kháng phong, phong kháng thổ, thổ kháng
thủy, thủy kháng hỏa. Nói tóm lại, nếu tấn công Triệu hồi thú thuộc tính thủy bằng Ma thuật nguyên
tố hỏa thì sức mạnh hẳn phải giảm đi. Thử kiểm tra xem.
Diablo giơ trượng về phía một 《Thủy linh》.
「Phát nổ đi, 《Nổ》!」
Cậu dùng Ma thuật phát nổ lên thủy linh. Kết quả của cuộc kiểm tra là——đối phương quá yếu.
《Nổ》 mà Diablo phóng ra, không chỉ thủy linh mục tiêu mà còn thổi bay đám Triệu hồi thú xung quanh.
Hơn nữa, tàn dư của vụ nổ trên mặt đất là đá vỡ vụn và phân tán xung quanh. Không chỉ làm hư mặt
tiền của một tòa nhà sát con đường mà còn trúng Galark và nhóm người mặc Áo choàng.
May mắn là không có ai chết cả…
Triệu hồi thú bị toàn diệt. Thất bại rồi. Đáng lẽ mình nên kiểm tra bằng Ma thuật yếu hơn.
Galark lùi lại phía sau và ngã oạch xuống đất.
「T…… tiêu diệt toàn bộ…… bằng một đòn, tiêu diệt toàn bộ…?」
Không riêng hắn. Đám người mặc Áo choàng đều trong trạng thái thất kinh. Có người chảy nước mắt,
có người phát ra âm thanh kì lạ, có người bùng nổ cơn giận với Galark, có người choáng váng…
Có vẻ như, thay vì Triệu hồi thú cùi nhất, họ lại tự hào rằng chúng rất mạnh.
——Trong trò chơi chỉ cần một tuần thôi là vượt qua cấp độ đó rồi kia mà?
Vậy là không kiểm tra được gì hết. Bị đá đít như vậy, chắc họ không dám gây sự lần hai đâu. Giải quyết
xong rắc rối rồi thì đi thôi. Trong lúc Diablo rời khỏi, Galark cất giọng kinh ngạc.

「Ng-ngươi… là loại người gì vậy!? Không thể nào… chuyện như vậy… thật không thể nào…」
Loại người gì á? Được triệu hồi nhưng không phải là Triệu hồi thú, không thuộc tộc người của thế giới
này.
Tuy có kế hoạch trở thành Mạo hiểm giả nhưng bây giờ thì đã khác. Diablo liếc bọn họ. Đám thuộc hạ
của Hiệp hội Ma thuật sư ngẩn ngơ trong bộ dạng đầy thương tích. Nổi sợ hãi chạy trong nhóm người
mặc Áo choàng.
Cậu nở một nụ cười ác ma với họ.
「Ta là 《Diablo》. Ma Vương đến từ thế giới khác.」

Chương 2. Tập làm Mạo hiểm giả
Sáng hôm sau——
Ánh sáng chiếu vào từ khung cửa sổ nhỏ đánh thức Diablo dậy. Một trần nhà lạ lẫm, những vách tường
lạ lẫm. Tất cả đều làm bằng gỗ trông cũ kĩ và đã được đánh bóng. Dường như đã đá tấm chăn ra trong
lúc ngủ, cơ thể cậu không được đắp thứ gì cả. Chiếc giường bằng rơm được phủ tấm vải tuy mềm hơn
cậu nghĩ nhưng suy cho cùng cậu vẫn cảm thấy không thoải mái.
Do cậu đang là người có cấp độ cao? Không, cậu không màng đến việc đó. Chỉ là, trong mùi cỏ nồng
nặc, cậu nhận thấy có mùi phân thoang thoảng. Tấm vải không rõ là làm từ cotton hay dây lanh, hoàn
toàn khác với sợi vải mềm mại và mịn màng của thế giới thực. Nó cứng và nhám.
Nơi đây là thế giới khác gần giống với trò chơi có tên MMORPG Cross Reverie.
Khi thức giấc thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ và một ngày mới ở thế giới thực bắt đầu——không
có chuyện như vậy.
——Mình, quả nhiên là đã đến thế giới khác.
Trong lúc suy nghĩ với gương mặt mơ màng, cậu mỉm cười với mặt trời buổi sáng. Ánh sáng chiếu vào
từ cái lỗ nhỏ không đủ để thò đầu ra, nhưng đối với căn phòng đã tắt nến và tối đen như mực, nhiêu
đó là quá đủ.
Song, cậu không nhớ là mình đã ngủ khi nào. Vụ đánh với đám Hiệp hội Ma thuật sư thì không phải là
một giấc mơ rồi. Tuy nhiên, ký ức trên đường về của cậu thì lại rất mơ hồ. Cậu nhớ là mình có trở lại
phòng trọ và ngã lưng xuống giường nhưng…
Lúc đó cậu buồn ngủ một cách kì lạ.
——Chắc do hôm qua đã xảy ra nhiều chuyện.
Hôm qua cậu không cảm thấy đói bụng, mệt mỏi hay buồn ngủ cho lắm——có vẻ là do sự hào hứng và
căng thẳng khi đến thế giới khác. Nhưng vừa mới nằm xuống là cậu mệt lử và chìm vào giấc ngủ ngay.
Nói chính xác hơn là cậu cảm thấy mệt sau khi dùng Ma thuật vào buổi tối. Không phải vì tổn thương.
Có thể là Ma thuật tiêu thụ MP, Diablo nghĩ.
Tuy không thể xác nhận rằng con số có khác với trong trò chơi hay không nhưng mỗi lần dùng Ma thuật
là cậu cảm giác như sự mệt mõi có chút tích lũy. Giả sử như mình dùng cạn kiệt thì sẽ ra sao nhỉ?
Trong trò chơi thì chỉ không dùng Ma thuật được nữa, nhưng nếu sức mạnh tinh thần gắn liền với cái
tên bị mất đi, cậu sẽ không còn cảm thấy an toàn. Dùng cạn kiệt thật nguy hiểm. Từ nay trở đi, mình
phải lưu tâm việc quản lý MP mới được.
Nếu là 《Nổ》 thì Diablo đủ MP để phóng gần 100 phát——nhưng đó là chuyện ở trong trò chơi.
——Mình hiện giờ có bao nhiêu MP nhỉ?
Mới có vài phát mà đã mệt thì gần 100 chắc không thể rồi. Dù sao thì cũng cần phải kiểm tra. Còn nữa,
không nên dùng đến Ma thuật cao cấp tiêu thụ nhiều MP. Ma thuật trên cấp độ 100 vượt trội cả về uy
lực lẫn tiêu thụ MP.
——Maa, hi vọng trường hợp cần thiết dùng Ma thuật như tối qua sẽ không đến nữa.
Cấp độ của đám Mạo hiểm giả trong thế giới này, tại sao lại thấp hơn trong trò chơi nhỉ?
Về trường hợp Galark, cậu có một thắc mắc. Cậu quyết định sẽ kiểm tra chuyện đó luôn.
——Vẫn chưa có đủ thông tin gì hết.
Cậu định sẽ thử hỏi Rem và Shera về tình hình chi tiết.
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

Nhắc mới nhớ, mình đang chia sẻ phòng với hai cô gái, hơn nữa chỉ có một cái giường——tuy là một
tình huống trớ trêu nhưng mình đã ngủ say như chết. Bị tấn công bởi cơn buồn ngủ mạnh và chiếm
đóng chiếc giường, khi nghĩ đến thì cậu cảm thấy có lỗi. Tối hôm qua, các cô gái đã ngủ ở đâu?
——A, quên mất, nếu như mình chết thì nô lệ sẽ được giải phóng nhỉ.

Mình có hơi bất cẩn quá không? Ấy không, cả hai người họ đều đang trong tình trạng cần đến Diablo
mà. Đặc biệt là Rem nắm giữ lý do để mình yên tâm tin tưởng. Và Shera không phải là loại người canh
lúc người ta ngủ mà cắt đầu họ.
「Trước hết phải đi tìm các cô gái đã…」
Diablo thở dài. Sau đó, cậu chống hai tay hai bên và nâng cơ thể dậy.
*Bẹp*
*Bũn*
Cảm giác mềm mại. Trước cảm giác tiếp xúc “cho dù có là giường của thế giới thực đi nữa thì tấm đệm
mềm như vầy không thể nào có”, cơ thể Diablo hóa đá. Cơ mà, cảm giác như sinh vật vậy. Nó có hơi
ấm.
——Có lẽ nào.
Một tình tiết khó tin vụt qua trong đầu cậu.
「Được rồi, bình tĩnh lại nào, tôi. Đây không phải là anime hay manga, nghĩ đến loại chuyện như vậy mà
muốn phát ban cả lên.」
Cậu thử xác nhận. Diablo liếc mắt hai bên.
Bên phía *bẹp*——là thiếu nữ Tai mèo chỉ mặc trên người bộ đồ mỏng màu đen, Rem.
Bên phía *bũn*——là thiếu nữ Elf với cơ thể gợi cảm chỉ được bao phủ bằng lớp Áo choàng, Shera.
Bên trên lớp đồ, tay phải của Diablo đang chạm vào ngực của Lem, tay trái đang chạm vào ngực của
Shera. Hơi thở cậu ngưng lại.
——Đừng lúng túng! Đừng bối rối! Ma Vương không được bối rối!
Cậu chảy mồ hôi. Với đầu óc đang quay mòng mòng, cậu suy nghĩ hành động tiếp theo.
Như một Ma Vương, mình phải cư xử nghiêm chỉnh!
——Được! Lặng lẽ thoát ra nào.
Thật là đáng xấu hổ. À không, đành chịu thôi, cho dù là Ma Vương đi nữa, nhưng mình chỉ đóng vai,
việc được các cô gái xinh đẹp kẹp hai bên hay lỡ chạm tay vào ngực như trong CG của eroge, mình làm
quái gì xử trí được.
Diablo tuy là Ma thuật sư cấp độ 150 nhưng kĩ năng đối người——đặc biệt là với phái nữ, thì kinh
nghiệm của cậu là bằng 0.
Để thoát ra, đầu tiên cậu phải rút tay khỏi khỏi ngực của hai người họ. Thế nhưng, cậu không tách ra
được. Chúng hoàn toàn như dính chặt vào.
Gì thế này, bị dán keo à?
——Tâm hồn của mình đang khước từ việc rút tay ra sao!?
Nhiệt độ cơ thể của con gái, sự mềm mại, mùi hương ngọt ngào, chúng quá cuốn hút để làm giảm ý
chí của cậu. Ngón tay cậu tự ý cử động. Chúng xoa ngực của hai người họ.
Của Rem thì khiêm tốn như ngoại hình, có thể gọi là cục sưng mới nhú hay nụ hoa mới đâm chồi, cậu
cảm giác như vậy. Còn của Shera thì, rất to. Ngón tay cậu đang bị chìm. Mặc dù bị chìm nhưng lực đàn
hồi đẩy chúng trở lại.
Trong lúc căng thẳng trước vùng mà bàn tay mình không nắm hết, Diablo cảm thấy chóng mặt.
——Ở trong thế giới này không có đồ lót sao? Hay lúc ngủ thì họ cởi ra? Với cảm giác sờ trực tiếp, sự
mềm mại trở nên không giới hạn.
Một mảnh vải. Có lẽ chỉ tồn tại duy nhất một mảnh vải, cái cảm giác này. Nguy thật. Cứ thế này thì
mình sẽ muốn sờ mãi mãi mất.
Đang ngủ, Shera bật là một hơi thở.
「Ưn… fu, u…」
Cơ thể cô ấy vặn một cái. Shera mở mắt ra.

「Ưn… ơ, Diablo…?」
*Soạt*, cậu rút tay về.
Nhưng, quả nhiên là không thể rút được. Dù cho đang trong tình huống như thế này!? Đây là Ma thuật
quái gì vậy!?
Trong lúc dụi mắt, Shera nghiêng đầu.
「Ưn…nn? Gì vậy nhỉ, tự dưng, cơ thể cảm thấy bồn chồn…」
Cô di chuyển ánh mắt. Về phía tay trái của Diablo đang sờ ngực trái của mình. Shera tròn xoe mắt và
nhìn cậu.
Vẫn đặt tay trên bộ ngực, Diablo mở miệng.
「………………..A——」
Sờ ngực của con gái đang ngủ, khi họ thức dậy thì Ma Vương phải nói như thế nào, cậu không biết.
Shera sau khi ngơ ngác trong phút chốc thì có vẻ đã hiểu được tình hình.
Gương mặt cô lập tức đỏ lên. Sau đó…
「V-việc như thế này, tui nghĩ là không tốt đâu!」
Cô ấy xấu hổ và nhìn Diablo bằng ánh mắt hướng lên.
「A…u……」
Nếu không đóng vai Ma Vương thì cậu không thể nào giao tiếp được. Nhưng trong tình huống này thì…
「V-việc này, ơm, nói sao đây nhỉ… làm tăng thêm độ thân mật…etto…ch-cho nên, nếu ngươi không
chọn ta làm chủ, là không được đâu nhé!?」
「U……?」
Nghe cứ như cậu buộc phải chọn cô ấy làm chủ để chịu trách nhiệm vậy.
「Nói tóm lại là không được! Không được đâu nhé! Không được đâu đấy! Không được đấy nhé!」
「…Ơ, ờ.」
「…Đ-đã làm rồi thì không được phủi bỏ trách nhiệm đấy nhé!?」
Khi Shera lùi lại, cuối cùng tay của Diablo cũng tách ra khỏi cảm giác ngọt ngào mặc dù còn vương vấn
chút tiếc nuối. Trước sự giải phóng của Shera, cậu nhẹ nhõm trong lòng.
Vì vẫn chưa trở lại vai Ma Vương nên cậu không thể cất tiếng. Thế rồi từ bên phải Diablo, Rem dụi mắt.
「……Nya……n? Có chuyện gì vậy, ồn ào quá.」
「U…」
「……Ưn? Hình như, ngực mình có cái gì đó nằng nặng đè lên…?」
Cậu đã quên bén.
Tuy tay trái cậu đã tách ra khỏi ngực của Shera rồi nhưng——
Tay phải cậu vẫn còn trên ngực của Lem. Diablo cứng nhắc. Cho dù có dùng Ma thuật cấp cao đi nữa
thì cũng không trở nên cứng như thế này. Rem nhìn xuống ngực mình.
「……」
Cô nhìn bàn tay, nhìn dọc theo cánh tay, và nhìn vào mặt Diablo. Cô ấy lặp lại hành động đó một lần
nữa. Biểu cảm như “không thể tin được”.
Cậu phải nói điều gì đó.
Là một Ma Vương thì phải oai phong, và nghiêm chỉnh ! Phải, nghiêm chỉnh!
Diablo mở miệng.

「Lem, nghiêm chỉnh mà nói thì ngươi không cần ngực đâu. Búp hoa cũng là một báu vật đấy.」
Quác, mình vừa nói cái gì thế này!?
Trong quán trọ buổi sáng, giọng hét của Rem vang vọng.
Tại quán bar ở tầng một của quán trọ——
Là nơi cả bọn đã dùng bữa cùng Celes tối qua. Chỗ được cấu thành bằng gỗ được đánh bóng ấy hoạt
động như một quán bar vào ban đêm và đóng vai trò là nơi dùng bữa vào ban ngày. Tối qua vì có Celes
nên khách khứa đã được dọn sạch sẽ, không có ai, nhưng sáng nay thì khách rất đông đúc.
Diablo, Rem và Shera, bằng cách nào đấy đã có được một cái bàn và dùng điểm tâm tại đó. Trong quán
có bảy bộ bàn dành cho 4 người và một cái quầy, tất cả đều không còn chỗ trống.
Có cả người đứng nói chuyện, bầu không khí rất ồn ào. Toàn là á nhân cả.
Diablo nghiêng đầu.
Trong MMORPG Cross Reverie, có sáu chủng tộc có thể lựa chọn được ban đầu. 《 Elf 》, 《 Báo Nhân tộc
》, 《 Dwarf 》, 《 Glasswalker 》, 《 Hỗn Ma tộc 》 và 《 Con người 》.
Trong số đó, Nhân tộc khác con người thì được gọi là 《 Á nhân 》.
Theo thiết lập của Cross Reverie thì một bộ phận con người kì thị á nhân. Đặc biệt là giới quý tộc. Có
cả đống kịch bản về rắc rối liên quan đến lý do ấy. Á nhân tuy có nhiều tộc nhưng gần một nửa số tộc
phù hợp với thiết lập được gọi là con người. Nghĩ lại thì các Người chơi đa phần đều chọn con người.
Bởi vì trạng thái ban đầu của tộc đó có ưu đãi.
——Ấy thế mà cả khách lẫn nhân viên trong tiệm này đều toàn là á nhân, đúng là lạ. Ngẫu nhiên sao?
Từ bên cạnh, Shera đưa gương mặt lại gần cậu và thì thầm.
「…Trông Rem đáng sợ quá.」
Rem đang cắm cây nĩa vào củ khoai tây bằng sức lực có thể nói là như đang nguyền rủa nó. Rất nhiều
lần. Chắc là vẫn còn giận chuyện hồi sáng này. Cho dù có là Diablo, cậu nghĩ mình nên xin lỗi.
「Lem, hồi sáng này…」
「…Ta không có giận.」
Một giọng nói rõ ràng là đang rất giận.
「Nhưng…」
「Ta không có giận. Vì không có giận nên làm ơn hãy nói chuyện khác đi.」
*Phập* *phập*.
Củ khoai tây tội nghiệp bị Rem dùng nĩa đâm đến nổi sắp thành khoai tây nghiền. Đây là kiểu giận dữ
điềm tĩnh. Chẳng còn cách nào khác. Thuận theo lời cô ấy, cậu đổi đề tài.
「Quán trọ này chỉ toàn á nhân, không có mống con người nào cả, tại sao vậy?」
「…Con người không tá túc trong quán trọ á nhân.」
Vì cô ấy vẫn đang tàn sát củ khoai tây nên hẳn là đang giận nhưng vì giọng điệu lúc nào cũng lạnh lùng
nên khó mà nhận ra được.
「Hừm, trong thế giới này có quán trọ á nhân sao?」
Tuy trong trò chơi có thiết lập “bị phân biệt đối xứ” hay “người bị ghét bỏ” nhưng chưa bao giờ có ai
thật sự bị kì thị cả. Theo kịch bản thì có những NPC phân biệt đối xử nhưng…
Vì tất cả Người chơi đều là con người nên chẳng ai phân biệt đối xử với ai dù cho người đó có nhập vai
á nhân. Có vẻ như ở trong thế giới này, giữa á nhân và con người có một khoảng cách khác với trong
trò chơi.
——Con người ở đây chú trọng vẻ bên ngoài nhỉ.

Khi không lại gây sự, đó chính là phân biệt đối xử. Như Lem, nếu không phải cô ấy nằm trong trường
hợp đặc biệt thì chắc mọi chuyện đã khác.
——Vì cô ấy đang phong ấn linh hồn của Ma Vương Krebskrem sao?
Diablo nhìn cô ấy. Nhận thấy, cô ấy vội dùng tay che ngực lại.
Đâu phải tôi nhìn ở đó!? À mà, sau chuyện hồi sáng này thì còn gì sức thuyết phục nữa. Cảnh giác là
chuyện tất nhiên thôi.
Quan trọng hơn, trong lời nói của Galark, có đột điều đáng lưu tâm. Hắn đã dùng từ ngữ 《 Cấp độ 》.
「Oi, các ngươi. Trong thế giới này, sức mạnh được đo lường bằng khái niệm “cấp độ” à?」
Shera mở miệng một cách khó khăn.
「Về cấp độ thì… tui… không có.」
「…Ta là Triệu hồi sư cấp độ 40.」
Dù chỉ một chút nhưng Rem dường như đã lấy lại tâm trạng tốt, cô ấy nói một cách tự hào. Quả nhiên
là có chỉ số biểu thị sức mạnh của mỗi người. Tuy nhiên, đây là thế giới không có cửa sổ trạng trái, cũng
như thanh kinh nghiệm và kèn hiệu cấp độ up.
「Cấp độ của các ngươi lấy cái gì làm chuẩn?」
「Nếu là Ma thuật sư thì chuẩn được quyết định bởi Hiệp hội Ma thuật sư. Họ có cách phân định cấp
độ. Các nghề nghiệp khác gì ta không rõ, nhưng chung quy đều do giám khảo trong Hiệp hội Mạo hiểm
giả quyết định.」
「Đúng vậy! Cho nên việc tui không có cấp độ là do ta chưa đăng kí Mạo hiểm giả, chứ nếu có thì nhất
định sẽ nằm ở khoảng 40 hay 50 đấy!」
Đôi tai Elf ve vẩy. Chiếc đuôi đen của Rem lắc qua lắc lại. Hoàn toàn trông giống như hành động phủ
nhận bằng tay.
「…Dù nghĩ như thế nào thì cấp độ của cô cùng lắm là 10… mà 10 thì thấp hơn mức tiêu chuẩn rồi. 」
Nói cách khác, có vẻ như cấp độ trung bình của vùng này nằm ở khoảng 20.
Shera phồng má.
「Hổng có chuyện đó đâu nhé! Bởi vì tui là cấp độ 40 trong Hiệp hội của Vương Quốc Elf đấy!」
「…Ở Vương Quốc Elf? Phân định Ma thuật sư á?」
「Ơ… là phân định Xạ thủ.」
「…Nếu đã phân định cấp độ thì sao không đăng kí Mạo hiểm giả đi? Khi đã đăng kí ở một Thị trấn nào
đó rồi thì sang Thị trấn khác đâu cần phải đăng kí nữa.」
「Tui được phân định khi chưa đủ tuổi trở trành Mạo hiểm giả. Dạng như thử sức thôi. Lúc đó tui vẫn
còn là trẻ con mà.」
「…Trẻ con mà lại đạt cấp độ 40 sao? Đúng là chẳng thể nghi ngờ về tài thiện xạ của cô nhỉ… Thế tại sao
cô lại muốn trở thành Triệu hồi sư?」
「Xạ thủ thì phải hành động một mình đấy!? Nếu làm Triệu hồi sư thì tui sẽ có được những Triệu hồi
thú dễ thương, thế chẳng phải hơn sao? Tui không muốn cô đơn trong rừng tối đâu!」

「…Cô muốn có những Triệu hồi thú dễ thương à…? Hiểu rồi, hiểu rồi. Vậy thì cô đâu cần Diablo nhỉ.
Ngay từ đầu hắn đã không phải là Triệu hồi thú rồi.」
「Mạnh mẽ cũng là yếu tố quan trọng mà!」
Bầu không khí như báo rằng cuộc cãi vã sắp bắt đầu.
Thay vì làm trọng tài, Diablo nói như ra lệnh.
「Dùng bữa đi, sau đó ta sẽ đến Hiệp hội Mạo hiểm giả.」
Shera chồm về phía trước.
「Hoan hô! Nhất định tui sẽ đăng kí được Mạo hiểm giả! Nếu có Diablo đi cùng thì tui an tâm rồi!」
「…Mặc kệ con Elf ngốc ấy đi, vốn ta cũng định dẫn Diablo đến Hiệp hội Mạo hiểm giả. Ta khá quan tâm
về cấp độ của ngươi.」
Cấp độ 150 là chuyện trong trò chơi. Không biết ở thế giới này thì mình thế nào?
Không yếu. Mình cảm giác như thế, nhưng mình vẫn muốn biết chi tiết. Nếu đã quyết định như vậy thì
mau chóng kết thúc bữa điểm tâm thôi.
Diablo cắm nĩa vào củ khoai tây chưa bị nghiền nát.
Hiệp hội Mạo hiểm giả tọa lạc ở bờ Tây Thị trấn Faltra. Cách quán trọ không xa.
Tòa nhà bằng đá, mái hình tam giác, cửa bằng gỗ——đó là đặc trưng của dãy các tòa nhà trong Thị
trấn. Nhưng với Hiệp hội Mạo hiểm giả thì có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cửa chính, mái nhà
và cửa sổ được thiết kế rất to, hoàn toàn hơn hẳn các tòa nhà lân cận, khiến ta nghĩ rằng có gì đó to
lớn sống bên trong.
Bọn Diablo bước vào thông qua cửa chính.
Bên trong trông như một quán bar. Gần giống ở quán trọ. Cũng có một cái quầy và mấy cái bàn gỗ
được đánh bóng. Tuy nhiên, bên quán trọ có tính sạch sẽ hơn. Bên này đầy vết bẩn, có cả ghế bị gãy.
Có vết màu đỏ sẫm trông như máu dính trên tường và một con dao cắm trên quầy mang đầy tính uy
hiếp. Không khí của đám người bên trong cũng khác với cư dân qua lại trên phố. Và, vóc người tuy
giống trong trò chơi nhưng có cảm giác áp lực lạ thường.
Một gã con người liếc về hướng này bằng ánh mắt sắc bén.
Một nữ Tai mèo quấn lớp đồ trông như vũ nữ hở hang.
Một thiếu niên Glasswalker nhỏ nhắn trông như trẻ con mang theo một thanh gươm lớn trên lưng.
Một thanh niên Hỗn Ma tộc điềm đạm khoác chiếc Áo choàng trắng.
Một gã Dwarf trang bị giáp cứng.
——Trong trò chơi hiếm khi thấy những thành phần trông nguy hiểm như thế này nhỉ?
Hình như đang xảy ra một trận cãi vã. Người trong cuộc là một nữ Elf và một gã Dwarf, không lâu sau
họ động tay động chân. Những người ngồi xung quanh thấy vậy thì vội kéo bàn mình ra xa chứ không
ngăn cản.
Trận đấu bắt đầu. Có vẻ như họ đang tranh nhau một cái Nhiệm vụ.
——Gì chứ, ở đây bạo lực thế!?
Diablo nhận một cú sốc. Trong trò chơi cũng có Hiệp hội Mạo hiểm giả nhưng ở đó chỉ có cửa sổ chat
nổi lềnh bềnh. Cãi nhau, mùi rượu hay giọng hét to là những điều không có.
Việc tranh giành Nhiệm vụ thậm chí không tồn tại. Ai cũng có thể nhận cùng một Nhiệm vụ.
Tuy nhiên, ta đang nói đến 《 Mạo hiểm giả 》. Trong trò chơi thì đó là tên gọi chung của các Người
chơi…
Còn trong thế giới này, đó là tên gọi chung của những người chiến đấu, làm những việc nguy hiểm đến
tính mạng qua những hoàn cảnh khác nhau. Nếu đơn độc thì có thể sẽ trở về trong tình trạng mất đi

thần kinh. Cậu đã hiểu lý do một người xuất sắc về sử dụng cung như Shera lại không muốn đăng kí
Mạo hiểm giả một mình.
Có một số người để ý hướng này. Họ nghiêng đầu.
「…Bị quái gì vậy nhỉ? Cái tên Hỗn Ma tộc đó.」
「Người mọc sừng á? Cho dù là Hỗn Ma tộc thì tôi cũng chưa từng nhìn thấy. Có khi nào là Ma tộc
không?」
「Hắn đi cùng Lem-san và tiểu thư Elf mang-cái-họ-đó à? Cả hai người họ đều có năng lực khá mà nhỉ…?
」
「Kia là, Vòng Cổ Nô Lệ?」
「Tên Hỗn Ma tộc đó là cái giống gì vậy?」
Có vẻ như hiệu ứng của 《 Vương Miện Méo Mó 》 khiến họ nghĩ đây là sừng thật. Lúc chọn trang bị,
cậu chỉ quan tâm tới năng lực của nó chứ chẳng hề bận tâm đến hiệu ứng biến đổi ngoại hình 「 Mọc
sừng trông như Ma tộc」…
Tuy nhiên, hiện tại cậu không thể tháo nó ra. Nếu như Ma Vương đột nhiên tháo sừng ra thì nhất định
sẽ bị cười vào mặt. Phớt lờ sự náo động, Rem chỉ tay về phía cầu thang.
「…Ta đi thôi. Tuy hơi ồn ào nhưng… đây là chuyện thường ngày rồi. Đăng kí Mạo hiểm giả tại quầy ở
tầng hai.」
Che giấu sự bất ổn trong nội tâm, Diablo gật đầu.
「Ừm.」
Shera thẳn thắng tỏ ra sợ hãi bọn người đang cãi nhau.
「Ư-ưm.」
Ba người hướng đến cầu thang.
「Đợi đã, tên Hỗn Ma tộc mọc sừng!」
Giọng gọi lại đó là của một thanh niên con người. Lông mày rậm, nét mặt mang sắc thái mạnh mẽ.
Tướng người cao và mảnh, tóc phía sau ngắn nhưng một phần tóc phía trước dài. Người mặc một bộ
áo giáp vàng lấp lánh, bên hông vắt một thanh trường kiếm.
Rem nhăn mặt.
「…Emil.」
「Ể.」
Shera cũng cau mày, biểu hiện thái độ khó chịu. Gã thanh niên được gọi là Emil đó tiếp cận một cách
thô lỗ và dừng lại ngay trước mặt cả bọn.
Sau khi nhìn chằm chằm mặt Diablo, hắn bật cười.
「Đừng làm gương mặt khó coi như thế chứ.」
Hắn nói với Lem.
「Hắn là ai vậy?」
「Người này là Chiến binh có thể nói là mạnh nhất trong Hiệp hội Mạo hiểm giả. Đồng thời đóng vai trò
là giám khảo của nghề nghiệp Chiến binh.」
Rem giải thích cứ như đọc văn.

Emil vuốt phần tóc dài đằng trước.
「Như cô ấy nói! Ta đây là Emil Byushelbeljel! 《 Quái lực Chiến binh 》 cấp độ 50 số một của Hiệp hội!」
Cách tự giới thiệu có vẻ phô trương quá mức. Diablo bất giác giơ trượng lên. Trong trò chơi, cậu nhận
khiêu chiến của những đối thủ như vầy không biết bao nhiêu lần, và tất cả đều bị cậu đá đít.
Ấy không, bình tĩnh lại nào. Đây không phải là trò chơi, không phải là Dungeon của mình. Hắn cũng
không phải người khiêu chiến. Việc làm hèn mọn sẽ làm mất đi sự oai nghiêm đối với Rem và Shera,
cũng như vụ Galark. Tốt hơn là mình không nên có hành vi gây thù chuốc oán một cách vô lý.
Cậu cố giữ cho tâm trí bình tĩnh để không bị khiêu khích.
「Ngươi nhận được phép của ai mà đứng tự giới thiệu trước mặt ta hả, tiểu vật?」
Không chỉ Rem và Shera, các Mạo hiểm giả khác đều đông cứng trong sửng sốt. Emil nở nụ cười khinh
thường.
「Phép? Fu, câu đó ta phải hỏi ngươi mới đúng. Nghe đây, Hỗn Ma tộc, chắc là ngươi không biết nhưng,
ta rất thích phụ nữ!」
「Hả?」
「Dám đeo vòng cổ cho Lem-chan và Shera-chan, ta đây không thể nào tha thứ! Biến hai người họ trở
thành nô lệ, ngươi hẳn là một tên độc ác!」
Các Mạo hiểm giả khác cũng lên tiếng đồng tình với Emil. Cuộc cãi vã kia không biết đã kết thúc tự khi
nào.
Cậu đang bị hiểu lầm.
Vì đóng vai Ma Vương nên bị hiểu lầm là chuyện đương nhiên, nhưng Diablo là người theo chủ nghĩa
hòa bình. Cậu không thích rắc rối không cần thiết hay đụng độ với người khác. Trên hết, cậu kém trong
việc trãnh cãi với mấy tên “tin tưởng rằng mình là công lý” như thế này.
Cứ nói chuyện nhẹ nhàng để hắn bỏ qua thôi. Diablo mở miệng.
「Chỉ là đeo vòng cổ thôi mà, đừng có nhặng xị lên, tạp ngư.」
Emil nhướng một chân mày.
「Fufufu…nếu muốn trả tự do cho hai người đó thì phải dùng đến vũ lực, ý ngươi là thế chứ gì!」
Ếu phải!
Nghĩ lại thì, vì mình luôn dùng vai Ma Vương với người khiêu chiến nên lúc nào cũng có một trận đánh
sau cuộc đàm thoại. Có vẻ như mình không thích hợp cho việc né rắc rối rồi.
——Nhưng, nếu không đóng vai Ma Vương thì mình không thể nói chuyện được, chỉ biết 「À… ờm……
」 mà thôi.
Gặp thêm cái tên tự tin đang mỉm cười xảo trá này nữa chứ. Chẳng còn cách nào khác. Từ bỏ việc
thuyết phục thôi. Diablo tránh Emil và hướng đến tầng hai. Cậu tự nhủ rằng bản thân mình là Ma thuật
sư thì chẳng có việc gì để làm với giám khảo của Chiến binh cả.
Tuy nhiên, Emil không để cậu qua.
「Đứng lại! Cho tới khi trả tự do cho các cô gái thì ngươi đừng hòng đi!」
Rem làm gương mặt chua xót. Shera cũng trong bộ dạng như mất đi cái gì đó.
Ở lập trường của các cô gái, họ sẽ cảm thấy xấu hổ khi trình bày rằng việc bị mắc Vòng Cổ Nô Lệ là do
Ma thuật của họ thất bại và họ không biết cách để giải trừ. Với Celes của Hiệp hội Ma thuật sư, trình
bày là điều cần thiết để yêu cầu hợp tác nghiên cứu phương pháp giải trừ. Nhưng với các Mạo hiểm
giả khác thì không cần thiết.
Nếu như tên này không đến kiếm chuyện thì!

Lúc bị gã này gọi, cậu không hiểu lý do Rem và Shera làm gương mặt khó chịu. Nhưng giờ thì cậu đã
hiểu, nói ngắn gọn, gã này là một kẻ phiền phức và dai dẳng.
Rem mở miệng.
「…Emil, chiếc vòng cổ này thật ra là…」
Diablo chặn câu nói của cô ấy. Cậu không muốn cô ấy mất mặt.
Vì làm Ma thuật thất bại nên đã trở thành nô lệ của một tên Hỗn Ma tộc vô danh tiểu tốt——một
chuyện nhục nhã như vậy, cậu không muốn để cô ấy nói trước mặt các Mạo hiểm giả khác.
Diablo giơ trượng lên.
「Nếu muốn cản trở ta, cho dù là ai đi nữa thì ta cũng sẽ xử đẹp.」
Emil rút kiếm ra.
「Dám đeo vòng cổ cho Lem-chan và Shera-chan bằng vũ lực! Bước ra đi! Emil Byushelbeljel này là
người bảo vệ của tất cả phụ nữ! Trước mặt phụ nữ, ngươi sẽ biết rằng ta đây không bao giờ gục ngã!
」
Cậu cảm thấy thèm muốn nhận lời khiêu chiến. Đối với thanh kiếm, Diablo vô thức lấy khoảng cách
thích hợp. Việc đánh mất khoảnh cách thuận lợi trong cuộc đấu tay đôi cũng như mất đi chân trụ.
——Có thể là hắn nghĩ rằng mình sợ nên mới lùi về sau đây.
Nếu là cấp độ 50 thì thông thường sẽ dùng 《 Võ kỹ 》. Đó là kĩ năng đặc biệt của Chiến binh và Xạ thủ.
Không chỉ tấn công với kiếm mà còn với rìu, thương, cung hay tay không. Nó là đòn công kích tiêu thụ
SP (khí lực).
Nhân tiện, khác với HP và MP, SP tự động phục hồi. Hơn nữa còn rất nhanh. Diablo không sở hữu kĩ
năng của Chiến binh. Tuy nhiên, nắm bắt kĩ năng của đối phương là điều cơ bản trong đánh nhau. Nếu
như nhìn thấu được chuyển động chuẩn bị, dù là đòn công kích nào thì ta cũng đều biết được.
——《Sword Smite》 à?
Từ tư thế khom người xuống, áp sát thật nhanh đến trước mặt kẻ thù và làm một cú chém ngang mạnh
mẽ, là Võ kỹ dùng kiếm. Chiến binh một khi đã áp sát được kẻ thù thì miễn chê, thành ra rất nhiều
Người chơi dùng nó làm đòn công kích đầu tiên. Tuy nhiên, khác với khi đánh Quái thú, cú chém ngang
rất ít khi đánh trúng Người chơi là đối thủ.
Những Người chơi đã thông thạo thì chỉ dùng phần lướt tới của 《Sword Smite》, bỏ qua phần chém
ngang và chuyển sang đòn đánh tiếp theo. Nếu đánh ở cự ly gần như trò chơi đấu võ đài thì Chiến binh
là nhất. Chính vì thế mà trước tiên phải lập hàng rào phòng ngự bằng Ma thuật để ngăn hắn lướt tới
cái đã…
——Nhưng, nếu phá hủy tòa nhà Hiệp hội Mạo hiểm giả thì sẽ không hay nhỉ?
「Hừm… Thật phiền phức…」
「Tới đây, Hỗn Ma tộc! Ta sẽ bắt ngươi phải giải phóng cho hai người họ!!」
Emil tấn công.
Và rồi——
Diablo kinh ngạc.
——Không bỏ qua phần chém ngang ư!?
ậu đỡ bằng 《 Quyền Trượng Tenma 》. Emil làm gương mặt ngạc nhiên.
「Hử, không ngờ là ngươi có thể đỡ được cơ đấy!」
「Ngươi đang coi thường ta đấy à?」

「Đừng có bố láo! Vì mọi phụ nữ, ta luôn nỗ lực hết mình!」
Khi nói như vậy, Emil giơ kiếm lên cao. Võ kỹ được áp dụng tiếp theo là 《 Alps Fall 》 với uy lực mạnh
nhưng thời gian thi triển lâu.
Diablo rên rĩ.
「Cái quái gì thế này…」
Người của thế giới này, cấp độ không những thấp mà Người chơi Kỹ năng cũng tệ nốt!
Nếu dùng 《 Alps Fall 》 ở khoảng cách sát rạt như thế này thì khác nào “Lạy ông đánh tôi đi”. Và chẳng
có dấu hiệu nào cho thấy đây là thao tác lỗi cả. Tên này học chẳng đủ gì hết.
Diablo dùng trượng chọt vào vùng sơ hở của Emil đang giơ kiếm lên. Vì cậu không học Võ kỹ nên đó
chỉ là đòn tấn công bình thường. Nhưng với sức mạnh của cấp độ 150.
「Hây!!」
「Hự!?」
Emil biến mất.
Hắn bay dính vào tường, không khí từ phổi phụt ra. Sau đó hắn đổ xuống, khụy gối bên cạnh cầu thang
dẫn lên tầng hai. Các Mạo hiểm giả theo dõi xunh quanh, ai nấy đều rơi vào im lặng.
——Quá tay rồi sao!?
Tuy nhiên, Emil đã đứng dậy.
「Gưôôôôôôô! Ta đây! Sẽ không bao giờ gục ngã trước mặt phụ nữ! Không bao giờ!!」
Đó là bản tính một thằng đàn ông.
——Ấy không, nếu là Chiến binh cấp độ 50 thì tất nhiên thôi.
Cú đánh thường của một Ma thuật sư lý nào có thể gây ra tổn thương đến độ không còn cử động được
nữa. Nếu tấn công liên tiếp bằng Ma thuật, không cho đối phương có cơ hội dùng đại kĩ thì cậu thắng
chắc, nhưng e rằng tòa nhà này sẽ không còn.
——Có lẽ nên chấm dứt tại đây nhỉ?
Diablo nở nự cười đầy tính bạo dâm.
「Kưkưkư……tiếp theo ta sẽ không dễ dãi nữa đâu đấy?」
「Ta cũng vậy! Ta, Emil Byushelbeljel, 《 Quái lực Chiến binh 》số một của Hiệp hội! Vì mọi phụ nữ bị áp
bức! Ta sẽ vung kiếm cho đến khi mạng sống này sức cùng lực kiệt!」
「…Emil.」
Rem gọi một cách điềm tĩnh.
「Yên tâm đi, Lem-chan! Bởi vì anh sẽ giải phóng em khỏi tên Hỗn Ma tộc xấu xa này ngay bây giờ!」
「…Xin hãy dừng lại đi. Để tôi nói rõ ràng. Việc bị đeo chiếc Vòng Cổ Nô Lệ này, nguyên nhân là do thất
bại của tôi.」
「Ể? …N-nói thế… tức là sao?」
「…Tuy không muốn nói chi tiết nhưng, tôi và Shera đã thất bại… chính bản thân chúng tôi mới là người
bị đeo vòng cổ dành cho Triệu hồi thú.」
Rem cắn môi. Gương mặt Shera gần như muốn khóc, hai má đỏ lên.
——Nói ra luôn sao?
Có vẻ như cô ấy không thể đứng im mà nhìn trận đánh của Diablo và Emil trở nên cao trào.

「…Việc giải trừ chiếc Vòng Cổ Nô Lệ này, anh ta đã hứa là sẽ hợp tác.」
「C-cái gì cơ!?」
「…Vì hiện tại chúng tôi chưa biết phương pháp giải trừ nên đã nhờ Celestine-san nghiên cứu.」
Emil cất giọng nói yếu ớt.
「Không lẽ tôi đã…」
「…Kết luận sai. Xin anh hãy thu kiếm vào đi.」
Một luồng khí lạnh thổi qua. Emil cười sau khi im lặng được một lúc.
「F-fufufu… thế thì tốt rồi! Vậy là hai em không có bị ép buộc đeo Vòng Cổ Nô Lệ nhỉ!」
Hắn ta kết luận như một câu chuyện kết thúc có hậu. Mặt cười sảng khoái.
「Nà, Hỗn Ma tộc, tên của cậu là gì?」
「Diablo.」
「Tên ta là Emil Byushelbeljel! Bạn của tất cả nữ phụ nữ và bạn của phụ nữ. Nói tóm lại, nếu như cậu
đang hợp tác để giải trừ Vòng Cổ Nô Lệ của Lem-chan và Shera-chan thì tôi là bạn của cậu!」
「Thế à?」
「Xin lỗi vì đã đột nhiên chém cậu! Lúc cần đến sức mạnh của Chiến binh, cứ gọi cho ta nhé! Maa, mặc
dù cậu cũng khá lắm!」
「Fu…」
Diablo cười.
——Maa, tên này có vẻ không phải là người xấu.
Hơn nữa, nhận đòn tấn công vật lý đã đập tan salamander chỉ trong 1 đòn của Diablo mà vẫn còn tươi
tỉnh. Cái danh Chiến binh cấp độ 50 đúng là không phải bịa đặt.
Emil ra khỏi đường lên cầu thang.
「Xin lỗi vì đã cản trở. Cậu đến đăng kí Mạo hiểm giả phải không? Nếu chọn nghề nghiệp Chiến binh,
để ta thẩm định thông qua cú đánh vừa rồi… hừm… cậu hẳn là Chiến binh cấp độ 40!」
Mọi người xung quanh lao xao. Có vẻ như Chiến binh cấp độ 40 có giá trị rất đáng kể.
——Oi oi, tất cả những người này đều thấp hơn thế sao? Đây không phải là Thị trấn được chọn làm
điểm khởi đầu đấy chứ?
Diablo lắc đầu.
「Ta là Ma thuật sư.」
「Cái gì!? Thế thì tiếc thật… Maa, đành chịu thôi… Diablo, hãy viếng thăm ta nếu như cậu hoàn thành
Nhiệm vụ đầu tiên như một Mạo hiểm giả! Ta sẽ tổ chức lễ chúc mừng!」
「Hừm, nếu như ta có hứng.」
Được nhường đường, bọn Diablo tiến lên tầng hai. Bước đến bên cạnh, Rem nói.
「…Emil không phải là người xấu, sức mạnh cũng rất đáng tin cậy nhưng…」
「Nhưng có điều người đó hơi ngốc!」
「…Ừm.」

Đó có lẽ là điều Rem muốn nói. Tuy gặp phải một tai nạn bất ngờ nhưng cuối cùng cậu cũng có thể
đăng kí Mạo hiểm giả.
——Có vẻ như mình sẽ được đãi tiệc nếu hoàn thành Nhiệm vụ đầu tiên, cố lên nào.
Nhớ lại lúc mới bắt đầu Cross Reverie, cậu cảm thấy phấn khởi.
Bước lên hết cầu thang gỗ là tới tầng hai theo như trí nhớ trong trò chơi. Theo kết cấu của tòa nhà,
trông nó như một gác xép. Từ tầng hai có thể nhìn xuống tầng một. Và ở đó có quầy đăng kí Mạo hiểm
giả.
Tuy là lần đầu thấy nó nhưng cậu cảm thấy thật hoài niệm.
Cấu trúc có vẻ giống ngân hàng hay văn phòng chính phủ. Ở đó là một cái quầy bằng gỗ và ba thiếu nữ
tiếp tân. Theo như trong trò chơi, từ bên phải qua, từng người sẽ giới thiệu cho ta theo thứ tự 《 Nhiệm
vụ sơ cấp 》, 《 Nhiệm vụ cấp cao 》 và 《 Nhiệm vụ cốt truyện 》.
Ba nữ tiếp tân có gương mặt giống hệt nhau. Nếu màu trang phục không khác nhau thì chẳng cách nào
phân biệt được. Nhân tiện, từ bên phải qua, thứ tự là xanh, vàng, đỏ. Hoàn toàn giống như đèn giao
thông. Nếu cậu nhớ không lầm thì trong trò chơi họ được thiết lập là chị em sinh ba.
Các cô gái đó là Dwarf. Dwarf nữ giới cho dù đã trưởng thành thì vẫn lùn. Tuy nhiên, khác với
Glasswalker trông giống như trẻ con, họ sở hữu bộ ngực to và được gọi là transistor glamor. Còn nữa,
họ có một cái đuôi và đôi tai như của chó. Tai của ba nữ tiếp tân đều thõng xuống như của loài labrador.
Diablo bất giác bước về phía trung tâm và đứng trước mặt nữ tiếp tân mặc trang phục màu vàng. Cậu
bị Rem kéo tay áo.
「…Ở đó dành cho Mạo hiểm giả đã đạt nhiều thành tích thiết thực. Đăng kí ở người mặc trang phục
màu xanh, bên phải cơ.」
「À ờ, chỉ là thói quen của ta thôi.」
Nhiệm vụ cốt truyện thì cậu chẳng bao giờ đụng đến, còn Nhiệm vụ sơ cấp thì lần cuối cậu nhận là cách
đây hơn hai năm.
——Hoài niệm ghê, lâu lắm rồi mới nói chuyện lại với “cô gái xanh”.
Nữ tiếp tân bên phải được các Người chơi gọi là “cô gái xanh”. Nếu như hoàn thành tất cả các Nhiệm
vụ sơ cấp thì sẽ có giọng nói 「Tốt nghiệp cô gái xanh!」.
Đến đây thì giống như bắt đầu lại trò chơi lần thứ hai, tâm trạng cậu trở nên phấn khởi. Diablo đứng
trước mặt nữ tiếp tân trang phục xanh. Trong trò chơi, họ không nhúc nhích cho đến khi ta đối thoại.
Tuy nhiên, ở thế giới này, họ cũng sống.
Cô gái xanh trở nên bối rối, làm rơi giấy tờ xuống sàn.
「Awa, awawawawa…」
「Ta đến để đăng kí Mạo hiểm giả.」
「A, v-vâng! Đăng kí Mạo hiểm giả phải không ạ! Chào mừng! T-tôi sẽ cố gắng hết sức!」
Từ bên cạnh, Rem giới thiệu.
「…Người này là người quen của tôi.」
「A, là người quen của Lem-san à? Phù… vậy thì chắc là ổn nhỉ. Mừng quá. Cứ tưởng là một người đáng
sợ nên tôi đang lo lắng không biết phải làm sao.」
「…Thì hắn là một người tồi tệ mà.」
Rem vuốt tai bằng đầu ngón tay. Mặt hơi ửng đỏ.
Diablo hắng giọng.

「Mau nhanh đi.」
Trong trò chơi, lúc mới bắt đầu thì phải làm những công việc như nhập tên, chọn giới tính và chủng
tộc, chọn nghề nghiệp và điều chỉnh chỉ số khởi điểm, nhưng cậu đã quyết định sẵn tên, giới tính, chủng
tộc và nghề nghiệp.
Tất cả Người chơi đều phải trải qua một đoạn văn nghi thức đại loại 「 Có vẻ như bạn chỉ mới cấp độ
1… nh-nhưng bạn sẽ nhanh chóng mạnh lên thôi! 」.
Trong lúc sắp xếp lại giấy tờ, cô gái xanh giải thích.
「Etto, vậy, xin hãy điền tên——」
Ngay lúc đó, Shera xuất hiện bên cạnh Diablo.
「Cuối cùng cũng có thể đăng kí rồi nhỉ! Nè nè, cho ta đăng kí trước được không?」
Trông cô ấy rất vui. Đôi mắt long lanh mê hoặc. Cho dù là Diablo, chỉ với kiến thức trò chơi thì cậu vẫn
không yên tâm. Đằng nào thì cấp độ giám định của cậu cũng chắc hẳn là cao. Cứ xem Shera thế nào
trước đã, cậu nghĩ.
Cậu rộng rãi gật đầu.
「Không vấn đề gì. Ngươi đăng kí trước đi.」
「Hoan hô!」
Shera mừng rỡ giơ hai tay lên. Khi nhìn nụ cười vô tư ấy, cậu chỉ muốn nhường mà không toan tính.
Tệ thật.
——Lẽ nào mình là loại người nhường nhịn sao?
Diablo cùng Rem đứng sau lưng Shera để theo dõi.
Nữ tiếp tân Nhiệm vụ sơ cấp——biệt danh “cô gái xanh”, rút ra một tờ giấy từ tập hồ sơ.
「Vậy, xin hãy điền tên và quốc gia xuất xứ vào đây.」
Cô ấy đưa ra một cây viết lông và một lọ mực. Shera nhận lấy và bắt đầu viết.
——Thấy mới nhớ, tuy tinh thông ngôn ngữ nhưng mình không biết chữ viết ở đây.
Mình sẽ nhờ Shera làm hộ luôn phần mình, Diablo thầm quyết định. Shera vừa đọc thành lời vừa viết
vào tờ giấy.
「Vâng. Etto… Shera L. Greenwood… xuất xứ, Vương Quốc Greenwood…」
Nữ tiếp tân biểu hiện gương mặt kì lạ.
「…Là Greenwood-sama… của Vương Quốc Greenwood á?」
「Đúng vậy?」
Shera nghiêng đầu thắc mắc.
——Cô gái này, quả nhiên là có địa vị như vậy sao?
Diablo vô tình trao đổi ánh mắt với Lem. Cô gái xanh xác nhận tập hồ sơ.
「Etto……………. à, vâng, không có gì hết. Tiếp theo đến phần chọn nghề nghiệp. Nếu có nguyện vọng
nào thì xin hãy nói ra. Có tất cả là ba nghề nghiệp: 《 Chiến binh 》, 《 Xạ thủ 》, 《 Ma Thuật Sư 》.」
「《 Triệu Hồi Sư 》!」
「Vâng, vậy là Ma thuật sư. Kế đến, nếu như đồng ý với những điều khoản trong bản hợp đồng này thì
xin hãy kí tên và lăn tay máu ạ.」
「Phải lăn tay máu à!?」

「V-vâng. Đây là hợp đồng để đảm bảo rằng các Mạo hiểm giả không thể cáo buộc Hiệp hội Mạo hiểm
giả ngay cả khi có chết chóc…」
Một con dao nhỏ được đặt lên quầy. Diablo dao động. Tuy nhiên, Shera không tỏ thái độ gì và nhận
lấy.
「Lăn tay máu chắc đau lắm nhỉ.」
Cô ấy rạch một ít trên ngón cái. Máu rỉ ra từ miệng vết thương thành giọt, sau đó cô ấy ấn ngón cái vào
tờ giấy. Trong lúc ấn, cô ấy quay đầu lại.
「Giờ chỉ còn bài kiểm tra năng lực thôi nhỉ. Lem! Tui nhất định sẽ hơn cấp độ của cô!」
「…Không thể nào đâu.」
「À, chữa vết thương cho tui coi! Chắc cô có Triệu hồi thú hệ hồi phục mà phải không?」
「…Dùng nước miếng đỡ đi.」
「Thật quá đáng!」
Hai người họ bắt đầu gây ồn ào một cách hòa bình.
——Ra vậy, vì chưa nghe câu chuyện của người khác nên nghĩ là đồ ngốc nhưng… tiểu sử đó đã làm
thay đổi cách nghĩ sao?
Cô gái xanh nói với Diablo.
「A-ano… vị đằng kia cũng, nếu được thì hãy mau điền vào tờ đơn đi ạ… n-nếu là người quen của Lemsan và Shera-sama thì có thể đi kiểm tra năng lực cùng nhau, thời gian là, ano… x-xin lỗi vì đã nói lời
xấc xược!」
「Ấy không… ngươi đâu có nói điều gì sai.」
Shera đưa cho cậu cây viết lông.
「Đây, tiếp theo đến lượt Diablo nhỉ.」
「Hừm, ta không thích làm công việc nhỏ nhặt này. Ngươi làm đi.」
「Ể!? Thật không!? Hoan hô! Giống như ta là chủ ấy nhỉ!」
Rem tuy nhìn chằm chằm nhưng không tranh giành việc viết hộ. Cô gái xanh chỉ vào mẫu giấy trắng.
「A-ano… việc kí tên và lăn tay máu không được nhờ đại diện đâu ạ.」
「Ta biết.」
——Mặc dù mình ghét bị đau.
Vì không được khiếu nại cho dù có chết nên cậu chẳng muốn lăn tay máu tí nào. Shera đang điền vào
một tờ đơn mới.
「Tên, Diablo… thế, còn họ là gì?」
「Ta không có thứ đó. Ta… là sự tồn tại độc nhất. Hay nhất thiết là phải có họ?」
「Thế nào?」
Trước câu hỏi của Shera, cô gái xanh giật mình.
「Kh-không! Ơm… vị Hỗn Ma tộc hẳn đã trải qua nhiều chuyện đau thương nhỉ… A-ano, quốc gia xuất
xứ để trống luôn cũ không sao đâu ạ!」
Có gì đó đang bị hiểu lầm ở đây. Tuy nhiên, nếu tiện lợi thì cứ thế mà làm thôi. Nguyện vọng nghề
nghiệp thì tất nhiên là 《 Ma Thuật Sư 》.

Shera bước ra từ trước quầy.
「Việc còn lại là kí tên và lăn tay máu thôi!」
「Ừm.」
Trước đó, cậu đọc qua các điều khoản. Tuy không phải là loại người đọc kĩ điều khoản sử dụng lúc tạo
tài khoản nhưng ở đây là thế giới có Vòng Cổ Nô Lệ. Cậu không thể sơ xuất được. Có vẻ như trong đó
viết những điều đại loại như không chịu trách nhiệm cho tất cả cái chết và vết thương, luật của đất
nước và quy định của Thị trấn được ưu tiên hơn luật của Hiệp hội Mạo hiểm giả, người phạm tội sẽ bị
tước tư cách Mạo hiểm giả.
——Hừm hừm, không có cái nào bất hợp lý cả.
Đã nắm rõ nội dung, cậu kí tên bằng viết lông. Vì không biết chữ viết ở đây nên cậu kí tên bằng kí tự
alphabet theo kiểu viết thảo. Trong quá khứ đen tối, mình đã bí mật tập viết thảo tên nhân vật, không
ngờ lại có ích ở nơi này!
Trước kiểu chữ kí lạ lẫm, cả Rem và Shera đều nhìn một cách hứng thú.
「Giờ thì…」
Diablo lấy con dao đặt trên quầy.
Vì việc này giống như tiêm chủng nên cậu ngập ngừng lo sợ. Không đau. Không đau đâu. Chẳng phải
Shera đã thực hiện bằng gương mặt “chẳng là gì hết” đấy sao?
Nhắm mắt lại, cậu ấn ngón cái vào mũi dao.
Khá đau!
Máu đỏ rỉ ra từ đầu ngón tay. Cùng với tiếng òng ọc. Lỡ ấn mạnh quá rồi!
——Có vẻ như khi tự làm mình bị thương thì hiệu ứng của 《 Khải Huyền Hắc Bào 》 không có tác dụng.
Cũng tại mình suy nghĩ lan man!
Máu đổ xuống quầy. Bọn Rem trố mắt trong hoang mang. Cắt quá nhiều chỉ để lăn tay máu, thật là xấu
hổ. Cậu giữ cho gương mặt tự nhiên và ấn ngón tay đang chảy máu vào bên cạnh chữ kí. Trông giống
nhuộm máu hơn là lăn tay máu. Ban đầu cậu còn cảm thấy nhức nhói. Nhưng sau đó thì nhẹ nhõm.
Máu nhanh chóng ngừng chảy, vết thương quá sâu cho việc lăn tay máu dần dần lành lại.
Có lẽ là do hiệu ứng phục hồi HP của của 《 Vương Miện Méo Mó 》. Thế là cậu đã có thể xác nhận hết
hiệu ứng của các trang bị mình đang mặc.
「Như thế này là được rồi phải không?」
Cô gái xanh kiểm tra bản đăng kí của Diablo bằng gương mặt xanh lè xanh lét.
「…V-vâng. Không có vấn đề gì… chắc vậy… a-ano, vì cả hai đều đăng kí làm Ma thuật sư ta sẽ kiểm tra
năng lực và thẩm định cấp độ ngay tại đây.」
Bọn Diablo được hướng dẫn đứng trước tấm gương bên cạnh quầy. Đó là một tấm gương dài.
Trong trò chơi có một tấm gương ở đây sao?
Cậu không nhớ. Ít nhất nó cũng không hướng như thế này. Tấm gương như hàng trang sức được mạ
vàng. Tuy nhiên, như thể lâu ngày không được đánh bóng, bề mặt của nó mờ mịt, hầu như không thể
nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân.
Shera chớp mắt ngạc nhiên.
「Đây là gì?」
「…Là gương đo Ma lực. Dùng như thế này.」
Rem đứng ra đằng trước, giơ tay về phía tấm gương và chạm vào bằng đầu ngón tay.
*Hoeng*, bề mặt tấm gương phát sáng.
Tấm gương mờ mịt trở nên trong sạch, hiện ra hình ảnh của Lem. Chỉ có nửa người trên là rõ ràng.

「…Khi mạnh tay truyền Ma lực vào, tấm bảng mờ mịt này sẽ biến đổi thành tấm gương.」
*Bộp bộp*, cô gái xanh vỗ tay.
「Không hổ danh là Lem-san. Đây hẳn là cấp độ ngoài 40! Ma lực của cô đã mạnh hơn trước!」
「…Cảm ơn.」
Khi Rem lấy tay ra, tấm gương lại mờ mịt như cũ. Shera giơ hai tay lên.
「Hiểu rồi! Được, cố lên nào!」
Cô ấy đặt tay lên tấm gương. Cứ như thế, cô ấy bắt đầu rên bằng gương mặt nhăn nhó.
Một lúc sau——
Tấm gương mờ mịt phản chiếu gương mặt của Shera một cách rõ ràng. Nữ tiếp tân sửng sốt.
「Waa, tuyệt thật! Rõ ràng đến như thế này… e-etto, 「 Phản chiếu rõ ràng được tính từ lông mi 」, cộng
thêm 「Đến ngực」, vậy cấp độ sẽ là… 30 ạ!」
「30!? Sao có thể…」
Shera lên tiếng thất vọng.
Theo thông tin cho đến bây giờ cậu thu thập được thì cấp độ 30 là cao rồi.
——Nhưng, vì mục tiêu của Shera là hơn Rem mà ha.
Rem ưỡn bộ ngực mỏng ra.
「…Muốn hơn tôi á? Cứ nằm đó mà mơ đi.」
「Nhưng! Tại tui chưa mạo hiểm bao giờ mà, tui sẽ bắt kịp cô ngay thôi!」
「…Không có chuyện đó đâu… suốt đời này, cô sẽ mãi nhìn lên tôi từ dưới đáy mà thôi.」
Rem nói kèm theo một hơi thở nhẹ nhõm. Tuy không phản ánh trên gương mặt nhưng trong lòng cô
ấy có vẻ rất hồi hộp về phần thẩm định của Shera.
Đến lượt của Diablo.
——”Truyền Ma lực” tức là phải làm như thế nào nhỉ?
Cậu có thể sử dụng Ma thuật. Nhưng cậu không hiểu cảm giác truyền Ma lực. Cậu đã thể hiện sức
mạnh với Rem và Shera, và cậu cảm giác chắc rằng cấp độ của mình cao hơn.
——Lỡ như bị nói cấp độ 1 thì tính sao đây? “Chẳng có giá trị gì trong Hiệp hội cả, *fu*”…… lỡ bị nói
như vậy thì sao?
Trong lúc giả vờ điềm tĩnh, cậu hồi hộp đưa tay ra. Chạm vào tấm bảng cứng. Tấm gương mờ mịt trở
nên đục ngầu và hóa thành tấm bảng đen. Đen thui như cái lỗ dẫn đến địa ngục, chẳng nhìn thấy gì cả.
Hơn nữa, từ cái gương phát ra aura màu đen. Phạm vi của nó bắt đầu lan rộng ra trong không khí.
——Hm? Hình như, hơi khác hồi nãy?
Rem cất giọng ngạc nhiên.
「…Chuyện gì vậy!?」
「G-g-gì thế này!? Đáng sợ quá!」
Shera cũng nói cà lăm.
Không chỉ cô gái xanh, đến cô gái vàng đang sắp xếp hồ sơ bên cạnh và cô gái đỏ cũng bật ra tiếng hét.
——Có vẻ nguy hiểm nhỉ.
Diablo nhanh chóng rút tay ra khoi tấm gương. Ngay tức khắc, aura màu đen biến mất, tấm gương trở
lại như cũ. Cậu hỏi cô gái xanh.
「Như vầy thì thẩm định thế nào?」
「…E-etto… trường hợp này, lần đầu tiên tôi mới thấy……uuu~」

Gặp trường hợp chưa biết, cô ấy chỉ lúng túng.
「Chấn động vừa rồi là gì vậy?」
Cánh cửa bên trong quầy bật mở, một thiếu nữ xuất hiện. Là một Glasswalker có đuôi và tai như của
thỏ. Tuy trông giống như trẻ con nhưng tộc này dù có bao nhiêu tuổi đi nữa thì ngoại hình vẫn không
thay đổi. Trên người cô hơi bị thiếu vải. Chỉ có một ít vải che ngực, vai và rốn phơi bày ra. Trên eo thòng
xuống trước và sau một mảnh vải mỏng không thể gọi là váy được, hầu hết phần chân mảnh mai đều
trần trụi. Mái tóc ngắn, màu đỏ.
Đôi mắt to, ngây thơ bắt lấy Diablo. Cô gái xanh bối rối giải thích.
「G-guild Master! Etto, kh-khi thẩm định cấp độ cho vị này thì tấm gương…」
Guild Master—— tức Hội trưởng Hiệp hội, là người có vị trí cao nhất trong Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Vị thiếu nữ nhìn từ tấm gương đến Diablo.
Sau đó nở nụ cười.
「Xin chào. Vụ chấn động vừa rồi là do cậu làm?」
「Có vẻ là vậy.」
「Tôi muốn cậu vào trong nói chuyện một chút, cậu không phiền chứ?」
Trước gương mặt cười của trẻ con, cậu gần như bất cẩn nhưng…
Đối phương là Glasswalker, là Hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả của biên cương Thị trấn Faltra này.
Cậu phải siết chặt tinh thần.
Diablo gật đầu.
「Tốt.」
「…Tôi cũng đi.」
Rem bước đến bên phải cậu. Shera cũng lúng túng bước đến bên trái.
「T-tui phải đi cùng! Nếu muốn nói chuyện với Diablo thì phải có sự thông qua của tui!」
「Ưm, vậy, làm phiền luôn hai người. Mời vào đây.」
Hội trưởng trở vào trong. Cô gái xanh cúi đầu.
「A, vậy, xin mời vào trong… a, bằng lối này, xin mời…!!」
Một phần quầy được nâng lên, tạo thành lối vào. Không có gì đáng ngạc nhiên lắm, nhưng khi nhìn
thấy một yếu tố mà trong trò chơi không đề cập đến, Diablo không kiềm chế được sự hào hứng.
Cậu vào trong quầy.
——Vì cảnh vào phòng của Hội trưởng không có trong trò chơi nên hồi hộp thật.
Đi ngang qua đống giấy tờ, cậu tiến vào bên trong.
Phòng của Hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả là một không gian sáu tatami. Cũng giống như những nơi
khác, toàn bộ nội thất đều làm bằng gỗ. Không biết là do có khách đến hay gì nhưng nó rất sạch sẽ và
gọn gàng. Có một chiếc bàn thấp dành cho khách, Diablo ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
Rem và Shera ngồi ở hai bên. Chỗ ngồi của Hội trưởng nằm đằng sau chiếc bàn làm việc bằng gỗ, cách
hơi xa chỗ bọn Diablo đang ngồi. Chiếc ghế có vẻ hơi cao so với cô ấy nên cô ấy phải nhảy lên.

「Xin cứ tự nhiên, cảm ơn vì đã viếng thăm. Tôi là Hội trưởng Hiệp hội Mạo hiểm giả Thị trấn Faltra,
Sylvie. Các bạn là Triệu hồi sư Lem-san và…?」
Shera gập người về phía trước.
「Tui là Shera! Còn đây là Triệu hồi thú của tui, Diablo!」
Đuôi của Rem quất vào mông Shera.
*Chát*, âm thanh rõ to.
「…Đã bảo Diablo không phải là Triệu hồi thú rồi kia mà… hơn nữa cũng không phải là do cô triệu hồi.
Đúng là đồ Elf ngốc chẳng bao giờ nghe người khác nói.」
「Tui cũng đã nói bao nhiêu lần rồi! Diablo là Triệu hồi thú siêu cấp do thiên tài tui gọi đến!」
「Fu… cấp độ 30 mà là thiên tài á…」
Rem che miệng bằng một tay. Mặt Shera đỏ lên.
「Chỉ bằng tấm gương đó thì chưa thẩm định hết được tài năng của tui đâu!」
「…Chỉ có sự tự tin đó là đáng được tôn trọng.」
「Hoan hô! Mình được tôn trọng!」
Hội trưởng Sylvie lên tiếng làm dịu.
「Tình hình có vẻ phức tạp nhỉ?」
「Đừng bận tâm quá đến bọn họ. Quan trọng hơn là ngươi có chuyện muốn nói với ta mà phải không?
」
Diablo thúc đẩy để vào chủ đề chính. Rem và Shera ngậm miệng lại và nhìn về phía Sylvie.
「Thẳng thắn mà nói, tôi nghĩ rằng chúng tôi không thể giúp ích được gì cho cậu.」
Trông cô ấy vui vẻ theo cách nhìn nào đó. Diablo nghiêng đầu.
「Có thể cho ta biết lý do không?」
「Không biết là cậu có hiểu cho hay không. Tuy không giới hạn nhưng mỗi Mạo hiểm giả khi đăng kí đều
được thẩm định cấp độ, và Nhiệm vụ được phó thác dựa vào số cấp độ đó… nhưng về trường hợp của
cậu thì không thể biết cấp độ.」
「Tại sao không thể biết?」
「Vì đây là lần đầu tiên tấm gương trở nên như vậy. Tôi nghĩ đó hẳn là do cấp độ cao, nhưng cao đến
mức nào thì tôi không biết được. Thành ra chúng tôi không thể thẩm định nên giao loại Nhiệm vụ nào
cho cậu thì phù hợp.」
「Chỉ cần có Nhiệm vụ được giao thì ta nghĩ rằng mình có thể hoàn thành tất cả.」
「Một sự tự tin phi thường . Tất cả đều nằm ngoài giá trị tiêu chuẩn. Thật là làm khó cho một Hội trưởng
như tôi.」
「Nằm ngoài giá trị tiêu chuẩn?」
Đối với Diablo, người rất muốn biết cấp độ của mình trong thế giới này, đó là một chuyện đáng tiếc.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì đó là điều tất nhiên thôi. Faltra là “điểm kết thúc của mở đầu” , từ đây trải rộng
về phía Tây là lãnh thổ của Ma tộc, ở đó mới là sân khấu chính của MMORPG Cross Reverie. Thoát khỏi
việc cắm rễ ở cứ điểm rải rác của Nhân tộc, xông pha vào cứ điểm của Ma tộc và ngăn chặn việc hồi

sinh của Ma Vương. Sức mạnh cần thiết để làm việc đó là nằm ở mức giới hạn của Nhân tộc, tức cấp
độ 80. Hơn thế nữa, khi các Mạo hiểm giả trải qua cảnh “vượt qua giới hạn chủng tộc” thì cấp độ cap
lên đến 100.
——Tuy chưa chắc chắn nhưng cấp độ của mình không đo được là do vượt quá giới hạn, nghĩ như thế
hợp lý chứ nhỉ.
Cấp độ cao thì tốt nhưng cũng tại thế mà cậu không có công việc để nhận. Đồng nghĩa với việc cậu
không có cách kiếm tiền.
——Chế tạo Potion bán thì sao nhỉ?
Trong MMORPG Cross Reverie có thứ được gọi là nghề phụ.
Từ thợ bánh mì đến thợ rèn, có rất nhiều loại, cho dù có là Diablo đi nữa thì cậu cũng không thể nhớ
hết dữ liệu chi tiết của nghề phụ. Trên website hướng dẫn có nhiều thông tin rõ ràng nhưng yếu tố
tiềm ẩn vẫn còn rất lớn.
Diablo đã chọn nghề phụ hệ chế tạo 《 Dung hợp sư 》. Nếu có nguyên liệu thì cậu có thể chế tạo ra
Potion phục hồi. Trước khi có 《 Ma Vương Nhẫn 》, cậu bất đắc dĩ phải lệ thuộc vào trang bị phục hồi
cho nên mới chọn nghề phụ đó. Trang bị phục hồi cao cấp chỉ có thể được chế tạo từ Người chơi. Vì lẽ
đó mà chúng chỉ có thể mua thông qua việc trade, giá cao và không phải lúc nào cũng có người bán.
Nếu tận dụng kĩ thuật của 《 Dung hợp sư 》 để chế ra Potion thì có khi sẽ thành công trong thương
nghiệp ở thế giới này. Nhưng…
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

Đêm qua, cậu đã hứa với Rem chuyện nghiền nát linh hồn của Ma Vương Krebskrem. Đó là kẻ thù
mạnh nhất rõ ràng vào thời điểm này. Thợ Potion gánh vác trách nhiệm rất nặng nề. Cái gọi là trực giác
chiến đấu sẽ trở nên sa sút nếu như không chiến đấu. Hơn nữa, thực tế là cậu vẫn đang cân nhắc về
nghề nghiệp Mạo hiểm giả.
Diablo hỏi.
「Ngươi… nói tóm lại định không nhận ta làm Mạo hiểm giả?」
Sylvie lắc đầu.
「Hiệp hội Mạo hiểm giả Faltra rất hoan nghênh ấy chứ? Không phải là tôi không muốn, chỉ sợ cậu không
hài lòng thôi.」
「Chỉ cần có Nhiệm vụ và phần thưởng thì ta không có gì phải bất mãn.」
「Thế à? Có thể là tôi yếu hơn cậu. Bị ra lệnh bởi tôi, cậu có chịu đựng được không? Hay là, cậu muốn
thay tôi trở thành Hội trưởng?」
Cậu chẳng nghĩ tới chuyện đó. Trong trò chơi, Hiệp hội Mạo hiểm giả là 《 Hệ thống cung cấp Nhiệm vụ
cho Mạo hiểm giả》.
Vì Hội trưởng yếu đuối nên không thể đảm đương Nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong Hiệp hội Mạo hiểm giả
thực tế, có vẻ như Hội trưởng được mong muốn là người mạnh nhất.
——Chắc là do có nhiều kẻ sống theo kiểu ngoài vòng pháp luật nhỉ.
Diablo nhớ đến vụ cãi nhau tại quán bar ở tầng một. Với những người như thế, sức mạnh là điều cần
thiết.
「Ta không có hứng thú với tổ chức. Việc phiền phức cứ để ngươi làm thì tốt hơn.」
「Ahaha, cậu đúng là một người thú vị. Vậy, một điều cuối cùng. Sẽ không có Nhiệm vụ phù hợp với sức
mạnh của cậu đâu đấy?」

Ở Faltra thì đành chịu. Đây là Thị trấn có ít 《 Nhiệm vụ cấp cao 》, đa phần cung cấp 《 Nhiệm vụ sơ cấp
》. Khi vào lãnh thổ của Ma tộc thì sẽ không còn 《 Nhiệm vụ sơ cấp 》 nữa, thay vào đó là 《 Nhiệm vụ
siêu cấp 》 xuất hiện. Và, 《 Nhiệm vụ cốt truyện 》 là thứ dẫn dắt câu chuyện, đa số phần thưởng đều
không cân đối với tính gam go. Có thể trở về vùng trước hay loại bỏ giới hạn cấp độ, phần thưởng đại
loại như vậy…
Diablo nhìn Lem.
——Hiện tại mình cũng đang nhận một Nhiệm vụ cốt truyện đây.
「Ngươi không cần bận tâm về cấp độ của Nhiệm vụ. Bởi vì ngay từ đầu ta đã biết rằng vùng này không
có Nhiệm vụ phù hợp với mình rồi.」
「Thế à? Vậy… từ giờ trở đi mong cậu chiếu cố!」
Sylvie phóng tới và đưa tay phải ra. Cậu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó.
「Ừm.」
Trong lúc biểu hiện thái độ kêu ngạo, Diablo nhẹ nhõm trong lòng.
——Khi tấm gương biến thành màu đen thì sẽ ra sao, mình cứ lo lắng về chuyện đó nhưng may là mọi
thứ đều đầu xuôi đuôi lọt.
Vậy là mình đã trở thành Mạo hiểm giả!
「Nè, chúng ta đi Nhiệm vụ ngay đi!」
Shera thúc giục. Diablo cũng có cùng cảm xúc.
——Quái thú của vùng này mạnh bao nhiêu nhỉ?
Sự hứng thú của cậu vẫn chưa cạn kiệt. Bọn Diablo trở lại quầy để nhận Nhiệm vụ. Khi ấy, nhìn xuống
tầng một, cậu thấy một người quen.
——Kia là, tên tiểu vật à?
Chính là Galark của Hiệp hội Ma thuật sự đã gây sự với cậu tối qua. Hắn lườm khinh miệt với các Mạo
hiểm giả xung quanh, sau đó bước ra khỏi Hiệp hội Mạo hiểm giả. Vì Galark không phải là Mạo hiểm
giả nên hẳn là không có chuyện hắn đến nhận Nhiệm vụ.
Vậy tức là hắn đến ủy thác? Hiệp hội Ma thuật sư trong trò chơi thường xuyên đến ủy thác Nhiệm vụ
cho các Mạo hiểm giả. Đa số là thu thập nguyên liệu. Ví dụ như 《 Săn Ma thú Liger 》 và lấy ba cái răng
để dùng cho 《 Thí nghiệm Ma thuật》 chẳng hạn.
——Maa, việc đó chẳng có gì đáng bận tâm.
Rem và Shera đang nói chuyện với cô gái xanh.
「Hiện tại có Nhiệm vụ nào tốt một chút không?」
「…Vì đây là lần đầu tiên cô nhận Nhiệm vụ nên nhận Nhiệm vụ sơ cấp là được rồi.」
「Cũng hợp lý nhưng, chẳng phải phần thưởng bèo quá sao?」
Nữ tiếp tân mặc trang phục màu đỏ đang bàn bạc gì đó với Sylvie. Sau khi bàn bạc xong, Sylvie cất tiếng
gọi.
「Này, Diablo-san, có Nhiệm vụ mà cậu muốn làm ngay lập tức đấy?」
Từ trong quầy, một mảnh giấy được đưa ra. Mình không đọc được. Diablo nhờ Rem đọc dùm.
「…Đây là Nhiệm vụ chinh phạt Quái thú 《 Rắn Đốm 》 của 《 Thực Nhân Lâm 》. Có người ủy thác loại
Nhiệm vụ này sao?」
Diablo nghiêng đầu thắc mắc.

「Săn Quái thú là Nhiệm vụ thông thường thôi mà?」
「…Quái thú ở gần đó không phải là đối thủ mà nhiều Mạo hiểm giả có thể đánh bại. Bình thường người
ta chỉ săn Quái thú xung quanh Fort Bridge Ulg hay Tinh Giáng Tháp mà thôi.」
「Chính vì làm như thế nên cấp độ của các ngươi mới không tăng nổi đấy.」
Diablo nhún vai. Rem nhẹ nhàng nói. Cô ấy không muốn bày tỏ cảm xúc.
「…Đành chịu thôi. Đâu phải ai cũng mạnh như ngươi. Nếu như chết vì đối đầu với Quái thú mạnh thì
chẳng còn gì nữa hết.」
「Hừm.」
「…Bình thường chẳng có ai đưa ra loại Nhiệm vụ như thế này cả… Nhưng nếu đã ủy thác thì hẳn phải
có lý do nghiêm túc nào đó.」
「Uu… Thực Nhân Lâm á? Chắc là chứa toàn Ma thú siêu mạnh nhỉ?」
Giọng Shera run rẫy. Sylvie nói.
「Có vẻ như chủ ủy thác là Hiệp hội Ma thuật sư. Hình như họ cần nhãn cầu của 《 Rắn Đốm 》 cho việc
thí nghiệm. Vì kì hạn rất ngắn nên chúng tôi không có thời gian để tập hợp những người mạnh, sao hả?
Tôi không có ý ép buộc nhưng… Diablo-san, cậu muốn thử chứ?」
Diablo suy nghĩ. Thực Nhân Lâm có cấp độ khoảng 60. Quái thú cỡ đó hẳn sẽ xuất hiện. Nếu như bản
thân cậu là cấp độ 150 thì vẫn còn sự chênh lệch quá lớn.
——Vấn đề là MP.
Cần phải cẩn thận những tác hại có thể xảy ra khi dùng Ma thuật liên tục. Có thử vụ này đi nữa cũng
chẳng hề gì. Nếu là Quái thú cấp độ độ 60 thì dù đánh bằng tay không thì cũng có thể đối phó.
Đằng nào thì từ chối Nhiệm vụ tại đây sẽ gây trở ngại cho việc đóng vai Ma Vương. Cậu sẽ bị nghĩ là
sợ.
「Tốt thôi. Cứ giao cho ta.」
「Cảm ơn! Nhưng, nhớ cẩn thận nhé? Bởi vì Nhiệm vụ này, có vẻ hôi tanh đấy.」
「Hôi tanh…?」
「Thỉnh thoảng cũng hay có. Việc đề ra một cái Nhiệm vụ để đưa Mạo hiểm giả vào bẫy vì lý do nào đó.
Tất nhiên, những ủy thác đáng ngờ sẽ bị từ chối, vì lần này là ủy thác của Hiệp hội Ma thuật sư nên tôi
nghĩ là có thể tin tưởng được nhưng… tôi vẫn có cảm giác bất an.」
「Đừng lo. Nếu như bọn sâu bọ có âm mưu gì thì cũng không làm khó dễ được ta đâu.」
「Ahaha… hẳn là vậy nhỉ.」
Do đang đóng vai Ma Vương nên mới nói ngon thế nhưng——
Đúng là một ủy khác khả nghi. Cẩn thận là điều cần thiết. Từ lời nói của cô ấy, trong tâm trí Diablo vụt
qua hình ảnh của Galark vừa rời khỏi Hiệp hội. Cậu đã sinh ra cho hắn một mối ác cảm và ngược lại.
——Vì tối qua hắn đã được dạy cho một bài học nhỏ nên chắc không dám gây sự nữa đâu.
Rem khẽ giơ một tay.
「…Tôi cũng đi. Vì Diablo vẫn chưa quen với địa lý ở đây nên hướng dẫn là điều cần thiết, phải không?
」
Khi đó, Shera không thể nào giữ im lặng.

「Tui phải đi cùng! Bởi vì tui là chủ triệu hồi——」
Sylvie cắt ngang cái mô típ xảy ra thường xuyên ấy.
「Việc lập đội phụ thuộc vào Diablo-san thôi! Như số tiền được viết trong đó, dù có đi bao nhiêu người
thì số tiền vẫn vậy. Phần thưởng sẽ được trao sau khi Nhiệm vụ được hoàn thành! Thôi, chúc cậu may
mắn trong Nhiệm vụ đầu tiên!」
Hẳn là cô ấy cũng bận rộn.
「Cứ giao cho ta.」
Diablo hất áo choàng và bắt đầu đi. Rem và Shera chạy bước nhỏ theo sau.
——Nhiệm vụ đầu tiên à?
Trong tâm trí cậu, cảm giác phấn khởi lúc mới bắt đầu MMORPG Cross Reverie hồi sinh.
Ra khỏi tòa nhà của Hiệp hội Mạo hiểm giả, cả bọn hướng đến cổng Tây Thị trấn Faltra.
Như thường lệ, Rem và Shera bận tâm đến cái vòng cổ. Về phần Diablo, mặc dù không mệt nhưng cậu
cảm thấy phiền phức vì lại phải cuốc bộ.
「Nếu dùng 《 Dịch Chuyển 》 để tới Thực Nhân Lâm thì sẽ tiện lợi hơn… gần rừng có Portal nào không?
」
Rem và Shera lặng người.
——Ơ? Mình vừa nói điều gì không hay sao?
「…A-ano, Dịch Chuyển là gì?」
「Diablo, đó cũng là Ma thuật có phải không?」
「Cái gì cơ? Biến trở về Thị trấn vừa viếng thăm là Ma thuật cơ bản kia mà? Nếu dùng trang bị Tốc biến
thì còn đơn giản hơn.」
Không chỉ mình Shera ngơ ngác, ngay cả sáng dạ như Rem cũng đang biểu hiện gương mặt không hiểu.
Khi ấy, Diablo nghĩ đến một chuyện.
「Không lẽ, ở thế giới này không có Dịch Chuyển sao? Oi, các ngươi, có thể là khác tên nhưng các ngươi
có biết Ma thuật hay trang bị nào giúp di chuyển đến nơi khác trong tức khắc không?」
「…Theo như thần thoại thì Thánh tộc có thể di chuyển từ cứ điểm này sang cứ điểm khác chỉ trong tích
tắc. Và, Hiệp hội Ma thuật sư của vương đô cũng có thể di chuyển bằng nghi thức Ma thuật như vậy…
tui có nghe tin đồn như thế.」
「Là tin đồn thôi mà? Nếu có thứ tiện lợi như vậy thì mọi người đều đã dùng cả rồi! Mặc dù sợ nhưng
ta cũng phải ráng cuốc bộ qua rừng tối mà!」
「…Elf mà lại sợ rừng là thế nào?」
「Chỉ rừng tối thôi!」
Điều này cũng khác với trong trò chơi sao? Nếu như có thần thoại và tin đồn Hiệp hội Ma thuật sư của
vương đô có thể dùng nó thì khả năng nó tồn tại trong thế giới này cao nhưng…
Bình thường nó không phổ biến rộng rãi sao? Ít nhất thì có vẻ như nó không phải là thứ mà Mạo hiểm
giả dùng một cách thoải mái.
Thử nghĩ xem, nếu như có Dịch Chuyển thì việc hậu cần sẽ trở nên hoàn toàn khác. Có thể gửi quân
đội và lương lực đến ngay tức khắc, không còn thấp kém hơn xã hội hiện đại có điện thoại và internet.

Nhớ lại thì trong trò chơi chỉ mất có ba phút để tới Fort Bridge Ulg, còn trong thế giới này phải mất ba
tiếng.
Có lẽ quan hệ về di chuyển có sự khác biệt lớn.
——Thử không nhỉ?
Sự tò mò của cậu lại dâng lên. Tuy nhiên, cậu kiềm chế bản thân. Không cần thiết để dây vào thí nghiệm
nguy hiểm một cách vô nghĩa. Lúc dùng Ma thuật hệ công kích thì cần sức tập trung rất lớn. Không
được thoải mái click chuột vu vơ.
Tương tự, bởi vì Ma thuật Dịch Chuyển là thứ yêu cầu tính điều khiển cao. Nếu như thất bại thì sẽ lâm
vào tình trạng 《 Một thằng ngu vừa bị kẹt trong đá 》.
——Maa, cũng đâu có gì phải gấp gáp.
Ở đây là thế giới khác, không phải là trò chơi mà mình hối tiếc khoảng thời gian rãnh ở trường hay nơi
làm việc. Nếu đó là nơi tốn nửa ngày để tới thì cứ tiêu hao thời gian đó thôi. Vì mình không có cảm
giác mệt mõi nên không vấn đề gì cả. Diablo thôi nghĩ về Dịch Chuyển và hướng đến cổng Tây.
Không giống như lần trước, lần nà y khung cảnh xung quanh đã có sự thay đổi mộ t cách kỳ lạ, lần này
họ đi qua Fort Bridge Ulg trong khoảng hai tiếng rưỡi và đến rừng sau khoảng năm giờ đi đườ ng từ khi
rời khỏi Thị trấn.
́ khi ́ch vì đây là Nhiệm vụ đầu tiên của cô. Mặc dù, trong lò ng
Đây cũng chính là lý do Shera tỏ i ra phân
mình, Diablo cũng phấn khởi.
Theo nhiệm vụ thì nơi 《 Rắn Đốm 》 sinh sống là nơi có môi trường đầm lầy ở ngoà i bìa rừng. Họ đi đến
một đầm lầy nước đục đang tỏa ra một mùi hôi thối kinh tở m. Nếu đang là trong trò chơi, thì Người
chơi sẽ có một cái nhìn toàn cảnh về khu rừng và hình ảnh xung quanh, cho phép ngườ i chơi dự đoán
khả năng gặp quái của họ lúc đi train.
THỰC NHÂN LÂM——
Cả ba ngườ i bọ n họ đều dừ ng chân và nhìn chằm chằm vào rừng. Cây ở đây nhiều tớ i mứ c làm che
khuất tầm nhìn của họ, và nếu họ bướ c vào trong thì khoảng cách nhìn thâý không quá vài mét. Cây
cối rậm rạp và lá mọc um tùm che khuất bầu trời làm các nhà mạo hiểm mât́ đi cảm giác phương hướ ng
của mình.
Khu rừ ng nguyên sinh nà y chưa từ ng bi ̣ tác độ ng bở i bà n tay con ngườ i, nên có vô số độ ng vật hoang
̉ nâp
́ bên trong và chự c chờ tân
́ công họ mỗi khi có cơ hộ i.
dã đang ân
Đây là Thực Nhân Lâm. Đây là nơi mà mộ t khi đã đi vào thì sẽ không có đườ ng trở lại.
——Vâng, trong trò chơi, có một bản đồ nhỏ hiển thị ở góc trên bên phải, và nhờ nó nếu bạn chi ̣u khó
́ thì sẽ dễ dà ng băng rừ ng mà không gặp chút khó khăn nà o.
tìm kiêm
Shera đã cẩn thận hơn khi tớ i đầm lầy. Cô chọc vào một bụi cây bằng đầu bàn chân của cô.
「Hey ~? 《 Rắn Đốm 》 ở đâu vây? 」
「…… Ta sẽ cho cô biêt́ , nhưng 《 Rắn Đốm 》 thì không bò trong bụi cây đâu.」
「Ah vậy hả?」
́ dà i chừ ng 20 mét trốn trong bụ i cây đâu hả? Đầu của nó lớn
「…… Chăć không dễ gì để mộ t con răn
hơn vai của cô. Nhiều khả năng, nó đang lẫn bên trong đầm lầy. 」
「Hie !?」
Shera bật ngượ c trở lại từ vùng đầm lầy.
́ khổng lồ——là những gì Diablo nhớ. Nhưng cậu ta lại
Nếu mình nhớ không lầm thì nó là mộ t con răn
quên mộ t chi tiết nhỏ rằng đó là một con Quái vật cấp độ 70.
Với vẻ mặt lo sợ , Rem nhìn xung quanh.

「…… Tôi không biết đượ c nhiều chi tiết, nhưng chúng sống trong các đầm lầy và chi ̉ xuât́ hiện khi con
mồi đến gần.」
「Là, là vậy hả?」
「…… Nếu cô không muốn bị nuốt chửng, thì đừ ng nên đứ ng quá gần đầm lầy. Tôi sẽ kiểm tra vi ̣ của
chúng bằng Triệu hồi thú. 」
Hay đâý . Triệu hồi thú cũ ng có thể được sử dụng như mồi nhử. Thậm chí nếu chúng bị tấn công, thì chi ̉
đơn giản là lệnh triệu hồi bi ̣ hủy bỏ và chúng sẽ quay về tinh thể.
Shera nghiêng đầu.
「Hey? Chúng ta là những người duy nhất làm Nhiệm vụ này, phải không? 」
「…… Đương nhiên.」
́ đây?」
「Tui tự hỏi nếu Thực Nhân Lâm đáng sợ như vậy thì tại sao vẫn có nhiều ngườ i đên
́ thế? Đây là nơi nguy hiểm nhât́ Faltra City. Nếu ai đó biêt́ quý trọ ng sinh
「…… Cô từ thế giớ i nà o đên
mạng của mình thì họ sẽ không bao giờ đến đây. 」
「Thật sao? Nhưng nếu họ nhận nhiệm vụ đến đây thì sao? Vi ́ dụ như tiêu diệt mộ t con 《 Rắn Đốm 》
̉ g hạn. 」
chăn
「…… Thậm chí nếu chi ̉ là đi hái quả thì Thực Nhân Lâm vẫn là quá nguy hiểm. Chẳng ai lại đi gử i một
nhiệm vụ mà không ai dám nhận cả …… Lần này, nó được thực hiện bởi vì Diablo đã nhận nó. 」
「Thật vậy sao?」
「…… Vậy cô muốn nói giề?」
「Nn? Vậy đó là gì? Nó giống như là có một số người trong rừng. 」
「Ể !?」
Rem nhìn vào khu rừng. Diablo cũ ng đưa mắt nhìn về hướ ng đó. Khu rừng hoà n toà n yên tĩnh. Vì không
có gió, nên cây chẳng bi ̣ ảnh hưở ng và nó cố đi ̣nh như thể là một bức tranh.
——Có một cái gì đó đang ở đây?
Rem nheo đôi măt́ của mình.
「…… Thật hả?」
「Họ có khoảng mười ngườ i. Và đang ở trên cà nh cây. Chăć là họ chuẩn bị phục kích một con Quái vật
hả? 」
「…… Tui không biết nên gọ i cô là ngườ i ngu hay kẻ khờ nữ a.」
「Tại sao cô nói thế !?」
Shera có vẻ không hài lòng. Diablo đã thấy những thứ cô ấy nói. Thứ mà họ đang chuẩn bị phục kích,
không phải là một con Quái vật.
「Có nghĩa là họ đang chuẩn bị phục kích chúng ta.」
「Ể, tại sao !?」
Đôi mắt của Shera xoay mò ng mò ng.
——Khó có thể tin đượ c rằng cô âý lại có mộ t giác quan nhạy bén đến như thế.

Rem nhẹ giọ ng hỏ i.
「…… Diablo, chúng ta nên là m gì đây? Ta không nghi ̃ ở đây sẽ ổn chút nào đâu…… Đây rõ ràng là một
cái bẫy. 」
Chẳng có gì sai khi quay về và báo cáo rằng mình 「Bi ̣ phục kích」. Tuy nhiên, nếu không giải quyết đượ c
́ tớ i. Thật là may măn
́ khi cảm nhận đượ c cuộ c phụ c ki ́ch
mọ i thứ ở đây, thì lần sau họ vẫn sẽ bi ̣ nhăm
nà y. Cậu ta quyết định để đối phó với họ.
「Shera, nói cho ta biêt́ vi ̣ tri ́ của bọ n họ ?」
「Ở đó, và qua đó ……」
Ghi nhớ các vi ̣ tri ́ mà cô âý chi ̉, cậu không bỏ lỡ mộ t chút nà o. Nếu kẻ thù là ngườ i trong mộ t bộ tộ c,
cậu không muốn đột nhiên cướ p đi mạng sống của họ. Điều quan trọng là cần phải nói chuyện.
Diablo giơ Quyền trượng của mình lên.
「《 Rain Burst 》!」
́ g rền vang như nhữ ng tiếng sâm
́ . Đó là kỹ năng
Các quả cầu lửa xuất hiện và nổ tung trên bầu trờ i, tiên
́ 70. Nhữ ng khối lử a cứ liên tiếp bay đến vi ̣ tri ́ mà cậu đã đi ̣nh trướ c.
tầm xa câp
「Uwah !?」
「Cái quái gì thế này !?」
Có nhữ ng tiếng la hét. Một số người nhảy xuống từ trên cây. Vớ i bộ giáp xanh ngọ c lụ c bảo và giương
cung, họ liên tiếp đi xuống.
「Ah, Elve!」
Shera lên giọng. Dường như những người đang chuẩn bị phục kích trên cà nh cây đều là bọn Elve.
——Điều gì đang xảy ra?
Cậu không biết lý do tại sao người Elf lại bẫy cậu. Cho đến bây giờ, những người duy nhất có thù với
cậu ta là Galak. Diablo đã không nghĩ rằng hơn mười Elve đượ c thuê bở i Galak chi ̉ để trả thù cơn oán
́ .
giận vô cớ của hăn
「Kuh, chi ̉ là trò mè o!」
Một trong những Elve đang giương cung và chỉ vào Diablo.
Đó là một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai. Thân hình mảnh khảnh, tay chân dài và thon thả, và anh ta
khá cao. Mái tóc óng và ng, dà i đến tận thăt́ lưng. Bộ giáp nhẹ chi ̉ là một mảnh giáp ngự c, và anh ta chi ̉
mặc một chiếc áo màu xanh lụ c ngọc bảo. Với chiếc quần cũ ng màu xanh lá cây nốt, đó là mộ t bộ đồ
ngụ y trang khi ở trong rừ ng.
Khuôn mặt điển trai của anh ta có thể bi ̣ dễ dà ng nhầm lần là mộ t ngườ i phụ nữ ngay thoáng chốc. Chi ̉
có chỗ phình nhỏ từ quả táo Adam của anh ta là bảo anh ta là đà n ông thôi.
——Anh ta là kẻ thù đúng không ta?
Shera hét lên.
「Selsio !? Tại sao các ngườ i ở một nơi như thế này !? 」
「Shera-sama, tôi nghe nói rằng ngườ i đã bị bắt cóc bởi mộ t tên buôn nô lệ, nên chúng tôi đã vội vàng
đến đây để giải cứ u ngườ i!」
Nhữ ng Elve khác cũ ng nâng cung của mình lên.
——Tôi hiểu rồi, vậy họ là ngườ i quen của Shera.
́ đề. Đối phương tầm mười người. Là con số mà Shera đã phán đoán.
Diablo đã hiểu vân
「Oi, Shera, nhữ ng ngườ i nà y là ai?」

「Đó là, um ……」
Quá khó để cô âý nói. Người đàn ông trẻ tên là Selsio hét lên.
「Vậy ngươi là tên buôn nô lệ rồi! Ta sẽ chuộ c lại Shera-sama! 」
「…… Ai nói vớ i cậu vậy? Ta không phải là tên buôn nô lệ. 」
「Câm mồm! Vậy chiêć vò ng trên cổ Shera-sama là gì !? Ngươi đã lừ a trái tim thuần khiết của Sherá cô âý thà nh nô lệ đúng không !? 」
sama để biên
́ đâu hêt́ .」
「Cuộ c trò chuyện này sẽ chẳng đi đên
「Shera-sama không phải là một người phụ nữ có thể bi ̣ băt́ là m nô lệ bở i mộ t kẻ như ngươi…… không,
không ai đượ c hết!」
Selsio căng dây cung của mình đến hêt́ cỡ . Có vẻ như đối với anh ta, Shera là một nhân vật rất quan
trọng. Hơn nữ a anh ta đã gọ i là “Shera-sama”. Nếu mộ t ngườ i quan trọ ng của mình bi ̣ băt́ là m nô lệ,
thì cũ ng hợ p lý khi anh ta dù ng tât́ cả nhữ ng gì mình có để trừ ng tri ̣ tên đó.
Diablo đã mờ đoán ra, nhưng anh ta cần xác nhận lại
「Shera là ai?」
「Ah thằng nà y láo !! Shera L. Greenwood-sama là công chúa cao quý của Vương Quốc Greenwood, và
cũ ng là người thừa kế của Vương tộc Elven! 」
Vương Quốc Greenwood ——
Theo thiết kế của trò chơi thì đây là một quốc gia nằm sâu trong rừng, nơi cư ngụ của bộ tộ c Elven.
Trong số nhữ ng quốc gia của Elven, thì đây là nơi cổ xưa nhât, nổi bật nhât́ và vi ̃ đại nhât́ .
Theo thiêt́ kế ban đầu thì đây là mộ t quốc gia hoà n toà n cô lập. Đã từ ng có bối cảnh ngườ i ta đi và o
quốc gia nà y nhưng thái độ của bọn Elven NPC rât́ lạnh lù ng và dử ng dưng. Mộ t phần cũ ng bở i vì tộ c
Elf là tộ c gần vớ i thần linh nhât́ nên niềm tự hào của họ đã tạo ra mộ t bầu không khi ́ hoà n toà n đặc
biệt.
Trong số nhữ ng nhiệm vụ cốt truyện thì cũ ng có nhữ ng nhiệm vụ từ Vương Quốc Greenwood. Thông
thườ ng là nhiệm vụ kiểu「Giải cứu công chúa Elven!」.
Mặc dù theo logic của trò chơi thì cô âý sẽ bi ̣ băt́ cóc bở i một con Quái thú chứ không phải một tay
buôn nô lệ ……
——Tôi hiểu rồi, vậy có nghi ̃a là bọn Elve đang trong cuộ c giải cứ u công chúa khỏ i tay tôi phải không?
Cậu đang bi ̣ xem là một nhân vật phản diện. Diablo mỉm cười. Bởi vì cậu lần nà y cậu đang đóng vai là
́ thân phận Ma Vương của nên cậu đã nổi giận khi bi ̣ đối xử như thế.
một Mạo hiểm giả để che giâu
Bên cạnh đó, cậu cũ ng đang cần mộ t và i thông tin từ họ. Nhiệm vụ lần này là do Hiệp hội Ma thuật sư
́ g của một Hộ i lớn để yêu cầu nhiệm vụ nà y? Họ
yêu cầu. Tại sao nhóm Selsio lại phải dự a vào danh tiên
có cần phải vò ng vo vây đâu? Họ trông giống như kẻ sẽ mang cô âý về ngay nếu phát hiện nhóm Diablo
trong Thị trấn. Họ đã có thể thách thức cậu giống như Emil đã làm trong Hiệp hội Mạo hiểm giả.
Thay vào đó, họ lại chọ n cách răć rối nhât́ là tập hợ p tại Thực Nhân Lâm, bằng cách đi 1 quãng đườ ng
́ đên
́ đây chi ̉ để phụ c ki ́ch. Ngoài ra, ngườ i đặt yêu cầu nà y hẳn cũng biết nhiệm vụ nà y
dà i từ thi ̣ trân
́ mứ c chi ̉ Diablo mớ i dám nhận.
độ khó cao đên
Khi phân ti ́ch các thông tin thì chi ̉ có một kết luận duy nhât́ .
́ đặt cuộ c phụ c ki ́ch và ủy thác Nhiệm vụ cho nhóm Selsio thự c hiện.
——Vậy có kẻ thứ ba đã săp
Vậy ngườ i đó là……
́ là ai.
——Bằng cách nào đó tôi nghĩ rằng tôi đã biết hăn
Selsio cao giọng.

「Tốt hơn là ngươi nên tháo vò ng cổ khỏ i Shera-sama đi, tên buôn nô lệ!」
́ g cho
Diablo hiểu tình hình của bên kia. Thật lò ng mà nói thì họ khá là ngốc, nhưng nếu chi ̉ do họ lo lăn
Shera, thì giết chết họ là không nên. Tốt nhât́ là nên giải quyết cuộ c mâu thuẫn nà y bằng cuộ c nói
chuyện trong hò a bình nhưng ……
Mặc dù trướ c kia, cậu thườ ng thách thứ c ngườ i khác bở i nhân vật Ma Vương của cậu hơn. Tuy nhiên
ai cũ ng cần phải họ c tập mà . Lần này chắc chắn là cậu sẽ nói một cụm từ duy nhất để có thể giải quyêt́
mọ i việc trong hò a bình!
Nhưng trước khi Diablo mở lờ i, Shera tiến về phía trước.
「Đối với ta, ta không quan tâm về một cái gì đó giống như Vương tộc hết!」
Selsio làm bộ mặt méo mó khó chi ̣u.
「Công chúa …… Mọi người trong Vương tộc đang lo lắng về ngườ i. Xin ngườ i hãy trở về Vương Quốc
ít nhất một lần. 」
「Cái mà Nii-san và những người khác đang lo lắng không phải là ta, mà là một người thừa kế, đúng
không !? Họ chỉ muốn ta sinh mộ t đứa trẻ! 」
「Đó là một Nhiệm vụ trọ ng đại.」
「Ta không muốn kêt́ hôn vớ i ngườ i mà mình không yêu! Ta sẽ không bao giờ trở về Vương Quốc đó!
Ta muốn sống bằng chi ́nh sứ c mạnh của mình! 」
「Nhưng, không phải bây giờ ngườ i đang là 1 nô lệ sao!?」
「Anh sai rồi! Cái vò ng cổ nà y là dà nh cho Triệu hồi thú! Nó được nằm trên ta là do tai nạn! Ta không
phải là nô lệ của ai cả! ta không phải là nô lệ của Diablo và ta cũng không phải là nô lệ của Vương Quốc
Greenwood! Ta là ta! 」
「Tai nạn? Có vẻ có chút khác biệt trong tình huống nà y. …… Tuy nhiên, nếu ngườ i ngoà i nhìn vào bề
ngoà i của Ngài bây giờ , mộ t thành viên của Vương tộc, thì sao họ có thể hiểu đượ c. 」
「Mặc ai nghi ̃ sao, miễn là cảm xúc của ta cò n kiên đi ̣nh là đủ!」
「Ngài quá yếu đuối để có thể sống bằng chi ́nh sứ c mình. Ngay cả nếu phải dù ng đến vũ lụ c, bọ n tôi
cũ ng phải đưa Ngài trở về. 」
「Không bao giờ ……」
Shera trở nên sợ hãi và lùi bước. Rem đứng bên cạnh cô.
́ đó là cô, thì cô đã làm rât́ tốt.」
́ …… Nêu
「…… Nói hay lăm
「Ah, Rem.」
「…… Hãy gạt việc về nướ c sang một bên và hãy sống là chi ́nh mình. 」
Cô âý đã chuẩn bi ̣ sẵng một tinh thể Triệu hồi thú.
——Shera đã nói lý do cô âý muốn triệu hồi một Ma Vương từ thế giớ i khác vì cô âý muốn có sứ c mạnh.
Sức mạnh để sống bằng chính mình. Cô ấy có lẽ nên tìm mộ t sức mạnh mà không bị ràng buộc bởi mộ t
mối quan hệ nào cả.
Diablo có mộ t suy nghi ̃——

́ mâý ? Vì họ hết sứ c bât́ ngờ trướ c 《 Rain Burst 》, nên họ không biết gì về Ma
Bọn Elve khoảng câp
thuật. Tuy nhiên, nhữ ng cung thủ tập trung hỏ a lự c từ mộ t khoảng cách xa lại là thiên đi ̣ch của Ma
thuật sư.
́ 40 từ khi cô là một đứa trẻ. Vì vậy họ phải mạnh
Có vẻ như Shera đã được đánh giá là mộ t Xạ thủ câp
hơn cô âý mớ i có thể mang cô âý về bằng vũ lực. Vậy họ phải cấp 60 hoặc cao hơn?
́ bởi tộ c Elve từ bây giờ trở đi, tốt hơn là nên trao Shera cho họ. Thay vào đó, cậu có
Để không bị nhăm
̉
thê làm Vương tộc Greenwood phải măć nợ mình. Ngay cả khi cậu yêu cầu mộ t cuộ c sống xa hoa ngay
cả ở thế giớ i nà y, thì họ cũng thừ a khả năng thự c hiện điều đó
Diablo mỉm cười.
——Vâng, nhưng cách đó thì nhàm quá!
「Chũ ng ngươi bi ̣ não hả lũ hề.」
́ kém kia! 」
「Gìiiii !? Ngươi kêu bọ n tao là lũ hề !? hả thằng buôn nô lệ thâp
「Bọ n ngươi măć phải ba sai lầm. Ta sẽ sữ a chữ a từ ng cái mộ t. Đầu tiên, ta không phải là mộ t tên buôn
nô lệ, ta là mộ t Ma thuật sư. 」
「Pha …… !? Không thể nào, vậy cơn mưa cầu lử a lúc nãy là…… 」
「Tiếp theo, Shera là không yếu đuối. Bởi vì, ngay bây giờ, ta …… đang cho cô âý mượ n sứ c mạnh của
mình. 」
Không chỉ Shera, thậm chí Rem cò n đứ ng hình khi nghe lờ i đó từ Diablo.
「Diablo! Vây Ngài đã quyết định trở thành của tui !? 」
「…… Không bao giờ .」
「Đừng hiểu lầm. Chi ̉ đúng vớ i bây giờ thôi – Như ta đã nói tự trướ c? Điều đó cò n tùy thuộc vào mục
tiêu của cô, ta sẽ cho cô mượ n sứ c mạnh của mình. 」
「Yeah! Ngài nói rồi đâý ! 」
「Ta sẽ dù ng mộ t chút sứ c mạnh để dẹp cái trò con ni ́t kiểu “đưa về bằng vũ lực “ trước mặt ta thôi.」
「Ca, cảm ơn Ngài …… …… !!」
Khuôn mặt như có thể ò a khóc bất cứ lúc nào. Cô âý đã đứ ng lên chống lại họ nhưng cô âý không tự
tin vào mình. Rem đặt một tay lên vai cô.
「…… Mọi thứ sẽ ổn thôi.」
「Ừ.」
Với một giọng nói đầy nước mắt, cô gật đầu.
Diablo giở mộ t nụ cười kiêu ngạo và độc ác giống như một Ma Vương.
「Thằng hề, lỗi thứ ba là của ngươi, ngươi chọ n làm kẻ thù của ta …… ngươi nên biết về sự bât́ lự c và
tuyệt vọ ng của mình trướ c ta đi!」
Nếu họ biêt́ sự chênh lệch về sứ c mạnh thì họ sẽ không dám hà nh độ ng. Mặc dù, điều khó khăn là làm
sao để không giêt́ chêt́ họ ……
Cậu tuyên bố vớ i nhóm Selsio.
「Ta sẽ hủy diệt bọ n ngươi!」
́ ngươi dám chống lại thì sẽ phải chết trướ c cây cung của chúng ta!」
「Nêu

Tất cả các Elve giương cung lên.
「Khai tiễn!」
Có vẻ họ khá là tinh nhuệ. Theo lệnh của Selsio, mười mũi tên bay vút đến chỗ Diablo cù ng lúc. Kể từ
khi Shera và Rem đứ ng nép sau lưng, cậu không có cách nà o né đượ c chúng.
——Vâng, tôi sẽ không tránh chúng.
Ngay trước khi các mũi tên trúng cậu, chúng hoà n toàn bi ̣ mât́ tốc độ .
́ mà thuật là m giảm mộ t nửa sát thương vật lý của trang bị 《 Khải Huyền Hăć
Chuyện nà y là do lá chăn
Bà o 》 của cậu.
́ công được cậu. Nhóm Selsio của đã bị sốc.
Hầu hết là không thể tân
「Cái giề !?」
「Hừ …… ta đã nghi ̃ là các ngươi có thể làm tốt hơn thế nhiều.」
Có vẻ như trong thế giới này, ngay cả những kẻ “mạnh” và “ưu tú” thì cũ ng chi ̉ khoảng cấp 50.
́ úng.
Selsio lớ n giọ ng âp
́ nà o sao !?」
́ đã nhận tât́ cả tên của chúng ta mà không có bât́ kỳ hề hân
「Không thể …… hăn
́ độ sao?
——Điều nà y không phải là do sự khác biệt về câp
Cũ ng mộ t phần là vì chât́ lượ ng trang bi ̣ của họ khá thấp. Nếu là trong trò chơi, các cung thủ sẽ dù ng
cung đượ c cườ ng hóa bở i Ma thuật. Nếu dù ng Cung Ma thuật, tuy sứ c mạnh có giảm mộ t nữ a nhưng
sẽ đến đượ c chỗ của Diablo.
Cậu nhìn nhữ ng mũ i tên đang nằm dướ i đât́ .
́ công
Liên quan đến Cross Reverie, mũi tên là món hà ng đượ c tiêu thụ rât́ nhanh. Trong nhữ ng cuộ c tân
tầm xa, sẽ có khả năng các Xạ thủ hết tên. Nó đượ c đặt hà ng tại mộ t cử a hà ng và đượ c sản xuât́ bở i
nhữ ng kẻ có Kỹ năng chế tạo.
Và tù y thuộ c vào chât́ lượ ng mũ i tên mà diễn biến trận chiến có thể thay đổi. Đầu tên hình tam giác,
và phần cán được làm bằng gỗ với chiều dài khoảng một mét. Đuôi có lông vũ.
——Có vẻ nó đượ c mua tại mộ t cử a hà ng khá tốt.
Để cai trị như một Ma Vương, cậu cần phải có khả năng phân biệt tác động của các mũi tên mà đối thủ
́ trúc. Nhưng rõ ràng, đây là một mũi tên bình thường.
của mình sử dụng chỉ bằng cách nhìn vào câu
「Đồ ngốc, ngươi là đang chống lại ai thế? Nhữ ng mũ i tên nà y liệu có thể hạ gụ c ta sao? 」
「Kuh …… Ngươi dám chế nhạo bọ n ta …… !?」
「Ta hỏ i ngươi một câu. Chúng có thể làm tổn thương Quái thú trong rừ ng nà y đượ c không? Tại sao
chúng không thể chống lại bọ n Quái thú này? 」
「Đó, đó là …… tự nhiên nó thế ……」
Selsio và những người khác cảm thấy xấu hổ.
Diablo gật đầu với ý “tôi hiểu rồi”.
́ độ thấp như vậy.
——Vì vậy, đó là lý do tại sao những người của thế giới này có câp
Cậu nhớ lại những lời mà Rem nói lúc trước.
“Nếu họ thách thức một con Quái vật mạnh mẽ và chết, thì sẽ không cò n lại gì cả.”
Đúng như cô nói.
Trong thế giới này, chêt́ là hết.
́ nhận hình phạt và bạn sẽ trở lại thi ̣ trân
́ ban đầu——ở đây thì không có biện pháp cứ u hộ
Chi ̉ cần châp
như vậy.

Ví dụ, nếu MMORPG Cross Reverie là một trò chơi chi ̉ có chết, vậy thì cò n ai dám thách thứ c Thực Nhân
Lâm nữ a?
Nếu phải mât́ cả nữ a ngày chi ̉ để có mộ t chuyến đi săn bình thườ ng thì cò n ai đến đó luyện tập hằng
ngà y nữ a?
Hơn nữa, quay về cũ ng bằng chân chứ không có kỹ năng 《 Return 》. Không có sự gợ i ý từ Quản tri ̣ viên
và cũ ng không có trang web trau đổi thông tin nào. Nếu muốn sống thì tốt nhât́ là nên tránh đụ ng độ
vớ i nhữ ng con quái vật mạnh mẽ và quái rừ ng. Người ta có thể sống với một cây cung và mũi tên bình
thường.
Về mặt này thì nó cũ ng giống như Ma thuật. Thay vì dù ng các Ma thuật nguyên tố, nó quá mạnh mẽ
đến mứ c có thể giêt́ ngượ c lại bạn nếu bạn măć phải mộ t sai lầm thì Triệu hồi thú có thể dù ng như mộ t
́ khá ăn toà n. Nếu chúng gặp bât́ trăć thì mọ i ngườ i vẫn an toà n và có lự a chọ n an toà n hơn. Đó
lá chăn
là một điều rất tự nhiên.
Selsio cẩn thận giương mộ t mũ i tên lên.
「Kuh …… Đồ Quái vật chết tiệt …… Để coi một mũi tên gỗ sồi xanh có là m gì đượ c đượ c ngươi không!
」
Đó là một mũi tên toà n bộ màu xanh lá. Có mộ t đặc điểm là phần đầu mũi giống như một mũi khoan.
Do bầu không khi ́ phát ra từ đầu mũ i tên khiến tóc của Selsio phât́ phơ.
Diablo cao giọng vớ i sự ngưỡng mộ.
「Hử, vậy đó là mộ t ngọ n 《 Phong Tiễn 》.」
「Tại sao ngươi biết về nó !?」
Đó là bởi vì nó thường được sử dụng để chống lại cậu khi cậu là một Ma Vương trong trò chơi. Nó làm
mât́ hiệu ứ ng Kháng Sát Thương Vật Lý. Nó thường được đối thủ dù ng để đối phó vớ i 《 Khải Huyền
Hăć Bà o 》.
Vì nó có khả năng tiêu diệt Quái thú dù ng Ma thuật nên nó là một tiêu chuẩn trong số các tiêu chuẩn
́ 50.
cho các cung thủ ở câp
「Cũ ng không tệ. Nếu đó là một 《 Phong Tiễn 》 ngươi có thể làm tổn thương đượ c ta rồi. 」
「Tất nhiên là nó có thể! Mũi tên NÀ Y là một bảo vật mà Đứ c vua đã ban cho ta! Nó là một mũi tên có
thể xuyên qua tất cả mọi thứ! Ta không biêt́ ngươi sử dụ ng loại ma thuật gì, nhưng nó có thể xuyên
́ xa của ngươi! 」
qua đượ c bản chât́ xâu
́ giới hạn của nó.
Dây cung đã đượ c kéo căng đên
——Thành thật mà nói, tôi không muốn nhận nó chút nà o.
́ 50.
Vậy Selsio đã ở câp
́ , nó đượ c gia tăng sứ c mạnh bở i Võ kỹ 《 Nhăm
́ Băn
́ 》 của
Nó phải mât́ mộ t i ́t thờ i gian mớ i có thể băn
anh ta.
́ sẽ bi ̣ thương. Tuy nhiên, nếu sau tât́ cả mà nó vẫn không
Nếu đó là một 《 Phong Tiễn 》 , cậu chăć chăn
gây tổn hại gì thì sẽ làm cho họ hiểu ra đượ c sự khác biệt về sứ c mạnh.
Diablo cườ i mi ̉m. Suy nghĩ trong đầu cậu ta bộ c phát luôn ra bên ngoà i.
Selsio hét lên.
「《 Xuyên phá 》!!」
《 Phong Tiễn 》 để lại mộ t vệt sáng mà u xanh lá sau đườ ng bay, nó nhanh hơn hẳn so vớ i các mũ i tên
́ ta đi!」vào nó.
trướ c đó. Bọn Elve khác dồn hêt́ hi vọ ng 「Tiến lên! Xuyên qua hăn

Rem và Shera gọi tên của Diablo. Diablo đã không né nó.
Từ chối hiệu cứ ng Kháng Sát Thương của 《 Khải Huyền Hăć Bà o 》, mũ i tên lao đi vớ i tốc độ không hề
suy giảm.
́ thế nà y chăć nó sẽ xuyên thẳng qua lưng mình luôn quá.
——Bi ̣ nó băn
Hơi đau mộ t chút ở vù ng thăt́ lưng. Nó không đau kiểu bi ̣ mộ t con dao đâm như cậu tưở ng tượ ng, mà
́ đâm
́ .
nó chi ̉ đau cỡ mộ t nâm
「Guh ……」
Âm thanh mộ t thứ rơi xuống đât́ . Mũi tên màu xanh lá đã không thể xuyên qua Diablo. Nó rơi luôn
xuống đất. Âm thanh đó tương tự vớ i vớ i tiếng la hét của bọn Elve.
Rem và Shera gần như ôm nhau và họ đã rất vui mừng.
「…… Đúng như dự đoán của ngươi.」
「Cám ơn vì lòng tốt ~ !!」
Và sau đó, Selsio mở to mắt và run rẩy.
「…… Làm sao có thể …… Ngươi hãy nói ta nghe tại sao mũ i tên do Đứ c vua ban lại không có tác dụ ng?
」
「Hừ …… Mũ i tên không có lỗi, lỗi là do ngươi quá yếu kém.」
Mặt Selsio trở nên méo mó. Ai mà cườ i nổi trong khi đang bi ̣ chiếu tướ ng đâu, là những gì Diablo nghĩ.
「Ở cái thế giớ i này …… ngươi có thực sự là một Ma thuật sư hay không vậy? Ta đượ c bảo rằng ngươi
là mộ t tên buôn nô lệ …… vì thế? 」
「Ta không biết ngươi nghe ai nói, nhưng ta không phải là mộ t tên buôn nô lên, và ta cũ ng không phải
là mộ t Ma thuật sư bình thườ ng.」
「…… Đúng như ta nghi ̃ …… vậy ngươi là ai?」
「Ngươi nên khăć sâu chuyện nà y vào trong tim mình cù ng với nỗi sợ hãi. Tên ta là Diablo. Một Ma
Vương từ thế giớ i khác. 」
Phi ́a sau nhóm Selsio——hướng rừng, cậu ta sử dụ ng 《 Băng Tạo 》.
́ rền vang, gió dữ dộ i. Mọ i thứ rung chuyển như săp
́ ngã. Thực Nhân Lâm dườ ng như bi ̣ đông cứ ng
Sâm
bở i Ma thuật. Mộ t bông hoa xinh đẹp từ đá nở ra. Các Quái vật ở gần đó bỏ chạy hoảng loạn. Cũ ng có
nhữ ng con đã chạy luôn ra khỏ i rừ ng.
́ Đốm 》. Mặc dù nó là thứ chúng tôi đang tìm, nhưng giờ nó
Cái thứ vừ a chay ra khỏ i đầm lầy là 《 Răn
đã không còn cần thiết nữ a. Ngoài ra cò n có nhữ ng con quái vật lớ n và i mét vừ a chạy vừ a la hét.
Có vẻ như Quái thú nhạy cảm vớ i nguy hiểm hơn là ngườ i ở bộ tộ c nà y. Không có gì dám tiến về phía
́ cảnh tượ ng đó. Bở i nhưng vai quần chúng đó,
Diablo. Nhóm Selsio ngã quỵ xuống đât́ khi chứ ng kiên
Diablo đã xác nhận rằng họ đã mất tinh thần chiến đấu.
Diablo hạ giọ ng 《 Quyền Trượ ng Tenma 》.
Có mộ t cái gì đó hình như không phải là quái rừ ng đang từ khu rừ ng bi ̣ đóng băng bướ c ra.
Đó là mộ t gã đà n ông mặc áo choà ng. Cái gã mà tay chân mảnh khảnh và có mộ t ánh măt́ đầy căng
́ ta băt́ đầu la măn
́ g Selsio, kẻ đã mất đi ý chí chiến đấu.
thẳng nà y là Galak. Hăn
́
「Oi! Cậu không phải là lự c lượ ng tinh nhuệ của tộc Elf sao!? Chả nhẽ cậu không thể là m bi ̣ thương hăn
bằng mũ i tên nà o à !? Đây là lý do tại sao không thể tin tưở ng nhữ ng tên “Á nhân” như vầy đượ c !! 」

——Tôi biết điều đó.
́ g ……
Kể từ khi cậu thâý bóng dáng Galak tại Hiệp hội Mạo hiểm giả, nó đã khiến cậu lo lăn
̉
́
Cậu hoà n toà n không hiêu độ ng cơ gì khiên Galak phải là m chuyện như vậy. Nhìn thế nào vẫn thâý gã
ta vẫn chưa “trừng phạt” đủ.
Giao tiếp quả đúng là hết sứ c khó khăn mà . Diablo nói vớ i giọ ng khó chi ̣u.
「Oi, chủ mưu …… Có vẻ như ngươi là kẻ xúi giụ c nhữ ng tên nà y.」
Galak co rúm lại.
Có vẻ gã đã biêt́ sự chênh lệch về sứ c mạnh.
「Uuugh …… Không, um, tôi …… Tôi chỉ nói với họ rằng công chúa Elven mà họ đang tìm sẽ đến đây ……
」
「Có vẻ như ngươi làm cho họ nghĩ rằng ta là một tên buôn nô lệ?」
「H, họ tự điều tra và tự mình hiểu lầm thôi! Chi ̉ tại thằng “Á nhân” này quá ngu thôi! 」
Trừ gã Galak, tât́ cả mọ i ngườ i ở đây đều là “Á nhân”. Bộ gã không cò n khả năng suy nghi ̃ bình thườ ng
nữ a đượ c rồi à ?
́ cò n
「Hừ …… đượ c rồi, chủ mưu. Tốt nhât́ là ngươi đừ ng nên di ́nh li ́u tớ i ta mộ t lần nữ a. Lần tớ i nêu
chống đối, ta sẽ không thương tiếc xóa bỏ sự tồn tại của ngươi! 」
Cậu đe dọ a gã. Galak bắt đầu run rẩy. Sẽ tốt hơn nếu ông âý biết ngoan ngoãn như thế nà y.
́ là có nhầm lẫn gì rồi!?」
「Ch, chăć chăn
Tên Galak vẫn cố phân bua.
「Hử?」
「 Rem-sama, cô đã sai lầm ngay từ đầu rồi! Mộ t ngườ i đặc biệt như cô sao lại kết thân vớ i một tên
HỗnMa tộc và một Elf như thế !? 」
Rem nhìn mộ t cách bự c bộ i.
「…… Ta là ngườ i Báo nhân tộc này. Ta chán ngấy với sự kỳ thị nà y của con người rồi. 」
「Không, cô đã được Celes-sama chấp thuận! Vì vậy cô đượ c xem như con người! 」
́ …… Nhữ ng ngườ i như ta chẳng ai đáng để bi ̣ ngươi phi ̉ báng như vậy
「…… Đừ ng có mà lý do lý trâu
đâu.」
「Đối vớ i Hiệp hội Ma thuật sư! Không, đối vớ i thế giớ i nà y, cô có biết cô là mộ t ngườ i rât́ quan trọ ng
hay không !? Đúng thê!́ Ngườ i mang trọ ng trách trên vai như cô cần phải tự nhận thức và tự kiểm soát
bản thân mình! Cô nên kêt́ giao vớ i nhữ ng bằng hữ u đáng tin cậy và đầy tương lai như tôi! 」
「…… Đừ ng có là m ta buồn cườ i nữ a.」
「Gaah !?」
Galak rên rỉ.
Rem nhìn gã trừng trừng.
́ nhận đượ c rồi …… việc xâu
́ ngươi
「…… Cho dù như thế thì hà nh độ ng của ngươi vốn đã không thể châp
là m dướ i danh Hiệp hội Ma thuật sư, bộ ngươi nghi ̃ Celes không biết việc nà y à ?」
「U, Ughh …… Cô sai rồi …… tôi …… tôi không hề có lỗi !!」

Galak bắt đầu chạy. Nếu gã cứ chạy về phi ́a trong Thực Nhân Lâm như thế thì có thể sẽ gặp mộ t chút
răć rối đâý , nhưng vì gã biêt́ đườ ng về phía Thị trấn, nên chăć cũ ng không sao.
Rem xin lỗi Diablo và Shera.
́ đề của tôi. 」
「…… Xin lỗi vì đã kéo các bạn vào vân
「Đừng bận tâm như thế.」
Tôi mớ i là ngườ i bự c bộ i nhât́ đây, là những gì Diablo nghĩ. Cậu không nghi ̃ rằng gã Galak nà y lại lầy
đến như vậy.
́ ta.
Nghi ̃ về nhữ ng thứ đượ c và mât́ , tốt nhât́ là đừ ng nên di ́nh li ́u vớ i hăn
——Giao tiếp đúng là quá khó mà .
́ ta có thể chạm tớ i cô
Shera đứng trước Selsio ngườ i đang quỵ xuống. Ở khoảng cách như thế thì hăn
́ ta không cò n đủ sứ c để “mang cô âý trở lại bằng vũ lực”
âý chi ̉ bằng mộ t cái dũ i tay, nhưng có vẻ hăn
được nữa.
「Anh ổn không? Anh có thể tự quay trở lại đượ c chứ ? Vì khu rừng này là một nơi khá nguy hiểm, hãy
cẩn thận nhé. 」
「Ah, uuh ……」
「Ngoài ra, anh có thể báo cáo lại Nii-san chuyện nà y đượ c không? Rằng tôi hoàn toàn không muốn
quay trở về. Tôi không phải là vật sở hữ u của Nii-san – Ngay bây giờ, tôi là đồng độ i của Diablo và Rem
」!
Không đợi trả lời, Shera quay lại. Bao nhiêu máu đã dồn hết vào má cô âý .
Và sau đó, cô nói 「Chúng ta hãy quay trở lại! Tôi đói rồi! 」Và mỉm cười.
Rem thở dà i.
「…… Chúng ta trở thà nh đồng độ i từ bao giờ vậy?」
「Chẳng phải cô đã nói là thi ́ch tui sao?」
「…… Tôi không nói thê.́ Ý tôi là tôi không hề ghét quyết tâm của bạn. 」
́ hổ? Không phải má cô đang đỏ lò m vậy sao? 」
「Huh, sao cô lại xâu
「Kuh …… Shera no baka!」
「Đừ ng có mà độ t ngộ t vậy chứ !?」
——Tôi cũ ng là đồng độ i à?
Diablo dườ ng như bi ̣ đóng băng.
Họ đã trở lại quán trọ.
Sau khi báo cáo lại vớ i Hiệp hội Mạo hiểm giả và ăn tối, thì cũ ng đã quá đêm. Diablo ngồi trong phò ng
́ mứ c chi ̉ muốn nằm ngay xuống giường nhưng ……
cù ng 1 ngọ n nén loe loét. Thật ra, cậu đã đên
Vì chỉ có một giường duy nhât́ nên cậu ngồi trên sàn nhà. Mộ t ngườ i nữ a cũ ng ở trong phò ng là Shera.
Cô ngồi xuống giường, và đôi khi, lén nhìn cậu.
——Cái quái gì đây?
Cậu không biêt́ cách xử lý khi ở trong phò ng cù ng một cô gái. Cậu đang gặp răć rối.
Rem, người mà cậu có thể dựa vào những lúc như thế này, vừ a đượ c mộ t sứ giả của Hiệp hội Ma thuật
́ đề của Galak.
sư gọ i đi và đến nơi của Celes. Có lẽ là về vân
Nhóm của Diablo không đề cập đến gã Galak trong bản báo cáo của họ, nhưng …… ngay từ đầu các
hướ ng dẫn viên đã biết ngườ i ủy thác nhiệm vụ là Galak. Nếu tên của Hiệp hội Ma thuật sư đượ c sử

dụ ng mà không thông báo qua tổ chứ c thì tự nhiên trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Có lẽ là một
lời xin lỗi từ Celes liên quan đến chuyện đó.
Nhưng tại sao Rem lại là ngườ i duy nhât́ trong nhóm Diablo nhận đượ c lờ i xin lỗi. Nếu để Diablo đi, thì
chi ̉ gieo cho bên kia nỗi sợ không cần thiêt́ . Vì đã đá đi ́t Chiến binh Emil và đượ c Hội trưởng đánh giá
́
là vượ t xa mọ i tiêu chuẩn của Hiệp hội Mạo hiểm giả nên cậu đã khá nổi tiếng. Hơn nữ a cậu lại gặp vân
đề về lờ i nói và hà nh vi của mình.
́ khóc——
Rem là m mộ t khuôn mặt vô cù ng hối lỗi và gần như săp
「Um……Vì có vẻ Celes sẽ xin lỗi nhiều hơn mứ c cần thiết nếu Diablo đi……nên tôi sẽ đi mộ t mình.」
Cô âý rờ i đi và nói điều đó vớ i cậu.
́ khuyêt́ giao tiếp nên cô âý vừ a cứ u tôi.
——Vâng, vì tôi bi ̣ khiêm
Tuy nhiên, Shera đang hành động khá kỳ lạ. Xin hãy nhanh lên và trở về đi Rem. Một lần nữa, cô nhìn
anh. Không thể chịu đựng nổi, Diablo cao giọng.
「Cô cần gì à ?」
́ khổng lồ đúng không! 」
「Hyah !? U, um …… lúc đó có xuât́ hiện mộ t con răn
「Hn?」
Suy nghĩ một chút, cậu nhận ra.
「Ahh, đó là 《 Rắn Đốm 》.」
́ vớ i nó phải không?」
「Nếu Nhiệm vụ không phải là một cái bẫy thì chúng ta đã có thể chiến đâu
「Thu hút nó bằng Triệu hồi thú của Rem và hạ gụ c nó bằng Ma thuật của tôi cũ ng không phải là kế
hoạch tồi. Nhưng cuối cù ng lại đóng băng cả khu vự c đó. 」
《 Freezia 》 trong trò chơi không hề có hiệu ứng rộng đến như vậy. Có lẽ vì khi sử dụ ng ma thuật, cậu
đã tưở ng tượ ng nó bằng kiến thức khoa học. Hoặc có thể đó là là ti ́nh năng của trò chơi nhưng bi ̣ giữ
ở mứ c vừ a phải.
Đến lúc cậu nhận ra thì Shera đã xuống khỏi giường và gần gũi vớ i cậu hơn.
「Yeah, yeah, Diablo, Ma thuật của Ngài quá là tuyệt vời!」
「Vâng, dĩ nhiên rồi …… ta đã họ c đượ c mộ t chút về mứ c độ ở đây. Ngườ i dân ở đây sống để không
chêt́ . Tránh xa mọ i rắc rối vô nghĩa, và giữ mình an toàn nhất có thể. 」
「Điều đó không phải là bình thường sao?」
́ nhanh nhât́ có thể nếu ta phải chêt́ đi. Đó là thế giới mà ta sống. 」
「Ta sẽ ưu tiên cà y câý để tăng câp
「Vậy khác vớ i thế giớ i mà Diablo sống như thế nà o?」
́ độ . Ta không hiểu tại sao các bộ tộ c ở đây khá yếu, các Quái thú cũ ng rât́ yếu
「UMU. Khác nhau ở câp
́ tượ ng mạnh nhât́ là lúc ta sử dụng 《 Freezia 》.
…… và ân
「Ah, đó là băng thuật sáng nay đúng không?」
「Đúng thế. Theo nhữ ng phản ứ ng của Quái thú lúc đó, chúng trong yếu hơn nhữ ng gì mà tôi biết về
chúng. Chúng cũ ng biết quý trọ ng sinh mạng của mình. 」
Shera là m bộ mặc ngạc nhiên.
「Diablo, Ngài không coi trọ ng mạng sống của mình sao?」
「Ta chưa có ý đi ̣nh vứ t nó bừ a bãi.」

「Hey, vậy dạ dà y Ngài có bi ̣ thương không?」
́ g về cái mũ i tên sáng nay
「Gì? Chăć giống như đã ăn trúng mộ t cái gì đó lạ thôi …… Ahh, cô đang lo lăn
à ? 」
「Ý tui là , mũi tên của Selsio bảo vật của Vương Quốc Greenwood. Tui nghe nói nó là mũ i tên rât́ tuyệt
vờ i và Diablo, Ngài lúc đó đã khá đau đúng không? 」
́ g
Nhữ ng ngườ i khác chi ̉ ngạc nhiên vì việc mũ i tên không thể đi xuyên qua cậu. Nhưng cô âý lại lo lăn
cho cảm giác của cậu.
「Trong nhữ ng trang bị của ta, có một thứ có tác dụng phục hồi HP …… Ah, không ……là chữa lành vết
thương. Nên không có vấn đề gì. 」
「Thật vậy sao!? Nó thật tuyệt vời! 」
Di ̃ nhiên là vậy rồi. Phần lớ n sự bất an ban đầu của cậu và o lúc bi ̣ triệu hồi đã đượ c chúng giải quyết.
「Nếu chi ̉ để sống trong thế giớ i nà y chi ̉ cần săn Quái thú hay là m việc gì đó. Tuy nhiên, việc đánh bại
Ma Vương Krebskrem lại không dễ dà ng như thế. 」
Shera nuốt nước bọt. Theo tôi nghĩ, tên Ma Vương gì đó chăć là một cái gì đó khủng khiếp cho cư dân
́ ——là những gì cậu nghĩ, nhưng, hơi khác mộ t chút.
của thế giới này lăm
Shera hơi xìu xuống.
「Tui biết điều đó, Diablo …… vậy Ngài sẽ chọ n Rem?」
「Ý cô là sao?」
「Ý tui là , kể từ đêm qua, Diablo, Ngài chi ̉ nhìn Rem, đúng không?」
「…… Mục đi ́ch của ta không phải như vậy.」
́ ta sẽ xuât́ hiện
「Rem đã hợ p nhât́ vớ i Ma Vương Krebskrem, phải không? Chi ̉ là không biết khi nà o hăn
」
「V, Vâng.」
Chắc chắn, từ quan điểm của một người bình thường, việc bi ̣ dinh vớ i tên Ma Vương mà không biết
́ hồi sinh, sẽ làm cho ngườ i khác cảm thâý không đượ c thoải mái. Shera không biết rằng Ma
khi nà o hăn
Vương là linh hồn bên trong Rem.
「Diablo, Ngài cũ ng đã nghi ̃ về việc sẽ đánh bại Ma Vương! Vậy Ngài đã chọ n Rem !? 」
「O, oi !?」
́ g chạy thoát
Cô âý di ́ sát vào cậu. Mộ t tư thế giống như cậu đang bi ̣ đè xuống. Ngay cả khi cậu cố găn
thì đằng sau là bứ c tườ ng và cử a sổ thì lại ở quá xa.
Shera tỏ ra nghiêm túc.
「Với tui, tui cần Ngài, Diablo!」
「U, UMU ……」
「Tui đã luôn giữ bi ́ mật về việc này nhưng …… tui, ttui …… là công chúa Elf.」
́ g
——Tôi biết mà! Chúng ta đã có mộ t cuộ c trò chuyện chiều nay! Chăć là do cô không chi ̣u chú ý lăn
nghe rồi !?
́ g cho tương lai cô âý .
Nhưng mộ t cô gái chậm chạp như vậy làm cậu lo lăn

「Selsio đã nói như vậy.」
「Ah, Vâng …… Anh ta? Anh ta thực sự? Đúng thế! Vâng, tôi không biết vì sao mặc dù tui là Elf nhưng
ngực của …. 」(Trans: sao tự nhiên lạ i lôi ngự c và o vậ y nà ng?)
́ hổ, Shera che chỗ phình ngực bằng cả hai tay. Điểm nhân
́ là phần hai quả bưở i nằm
Vớ i vẻ mặt xâu
trên viền áo của cô và từ đó có thể có thể nhìn thâý mộ t chiếc khe mềm mại.
̉ của Vương tộc?」
「Uoh …… Có thể đó là đặc điêm
「Tui đã hỏ i. Mặc dù, mẹ và t ikhác nhau. Họ nói đó là trườ ng hợ p hiếm 」.
「Ta thấy …… Nó tuyệt vời mà .」
Thậm chí cậu cò n không hiểu thự c sự mình đang nói gì.
「Mặc dù tui là Elf, nhưng vì chúng mà tôi thườ ng xuyên bi ̣ nhìn vớ i nhữ ng ánh măt́ kỳ lạ …… Ngoài ra,
Nii-san luôn muốn có con ……」
「Khoan. Về việc thừa kế, là cái gì đó mà cô phải làm với anh trai mình !? 」
「Đó là những gì tôi đã nói. Ngườ i trong Vương tộc sẽ phải kết hôn cùng huyết thống, và để lại mộ t giọ t
máu mạnh mẽ. 」
「Như thế sẽ gần gũ i vớ i thần linh hơn à ?」
「Yup, mặc dù tui không nghi ̃ vậy …… Nhưng, ngay cả như vậy, Nii-san sẽ luôn nói rằng 「Shera, em nên
chăm sóc con」 hay 「Ta muốn có ba đứ a trẻ 」, Ngài biết không !?」
「Với em gái ruộ t của mình, huh ……」
——Nếu đây là Nhật Bản hiện đại, thì đã là mộ t vụ án.
「Điều đó chưa đủ khủng khiếp à !?」
「Vậy cô đã trốn khỏ i nướ c vì cô không thi ́ch như vậy?」
「Đó chi ̉ là mộ t nữ a. Một nửa còn lại là vì tui muốn làm bât́ kỳ việc gì mình muốn, đi mọ i nơi mình thi ́ch.
」
「Và cô chi ̉ mớ i chi ̉ thự c hiện mộ t nữ a.」
Shera gật đầu.
「Yup, nhưng …… Nếu Ngài không có ở đây, Diablo, tui sẽ bi ̣ đưa về.」
́ .
Nhóm Selsio không hẳn là yêu
Nếu Shera ở một mình, họ có thể dễ dà ng băt́ cô âý .
Cô đã rất sợ hãi.
「Cảm ơn Ngài vì ngày hôm nay.」
「Ah, vâng ……」
́ g của cô âý đã truyền sang cậu. Cũng giống như cách một đứa trẻ nịnh nọt vào cha mẹ của
Sự lo lăn
mình, cô bám di ́nh vào cậu. Vẫn cò n ngã trên sàn, Diablo cảm thấy chỗ phình ra của cô ép vào ngực
anh. Thật ấm áp.
「Nhưng …… Diablo, nếu Ngài đã chọn Rem …… tui ……」
「Không phải chúng ta là đồng độ i sao? Chi ́nh cô đã nói mà? 」

「Tui đã nói thế nhưng …… khi tui nói ……」
「Nn?」
「Diablo, vì Ngài có mộ t khuôn mặt đáng sợ …… nên tui đã không dám nói gì … ..nhưng Rem lại có thể
cười ……」
Đó là, vì lúc cậu đượ c gọ i là đồng độ i, suy nghĩ của cậu đã bi ̣ hóa đá!
——Tôi đã hạnh phúc.
Nếu cậu có thể thật lò ng hơn thì cậu đã không phải khó khăn như vậy trong giao tiếp. Tuy nhiên, đúng
là không tốt khi để Shera không an toàn như thế này. Cậu không có ý đi ̣nh chọ n Rem nhưng cũ ng không
muốn tách khỏ i Shera. Cậu cần phải giải quyết việc này?
——Bây giờ , tốt nhât́ là chúng tôi nên tách nhau ra.
Suốt thời gian đó, chỗ phình ra mềm mại của Shera ép sát và o cậu, và mũ i cậu bi ̣ ki ́ch thi ́ch như đang
ngử i mộ t loại trái cây có múi. Mái tóc mềm mại của cô âý luồn qua tay của Diablo.
——Mình phải nghi ̃ cách thoát khỏ i tình huống thế này!
́ g vù ng khỏ i cô âý và đứ ng lên, cậu đã đâỷ cô âý bằng tay mình.
Khi cậu cố găn
Không đúng lúc vào thờ i điểm Shera cũ ng đang đứ ng lên.
「Ah, xin lỗi, vì đã thô bạo——」
Munyon.
Mặt Diablo bi ̣ di ́nh chặt vào cặp bưở i của cô âý . Hình như có gì đó không đúng. Khi cậu cố đẩy Shera
ra …… không, cậu đã đẩy Shera nhưng và o vai cô âý ……
Đúng rồi, cậu đã cố đâỷ vai cô. Mặt Shera chuyển sang mà u đỏ tươi.
「Ah …… UAH …… !?」
「Ng, nghe nà y! Xin hãy nghe ta nói! 」
「Vâng !?」
「Ta là mộ t Ma Vương! Do đó ta không cần đồng độ i! 」
̉ tốt nhât́ để rút tay ra là khi đang đánh trống lãng ……
Thờ i điêm
Vì phải nâng từ bên dướ i theo hướ ng chống lại trọng lực và sứ c nặng gần như tăng lên hai, ba lần.
Nói mộ t cách đơn giản, giờ cậu đang bóp vếu!
「Fuahn.」
Giọng mũi của Shera vang lên trong đầu cậu.
——Ah, không đượ c, không được! Chúng ta đang nói về bạn đồng hành!
「Có, có đang nghe đấy chứ? Ta đã không lựa chọn Rem! 」
「Thật không !?」
「Tất nhiên rồi! Đừng nghĩ rằng một Ma Vương sẽ thự c hiện ý muốn của cô dễ dàng như vậy! 」
́ vớ i cặp ngự c trên tay mình. Khi cậu di chuyển các ngón tay, cảm
Cậu âý nói trong khi đang chiến đâu
giác cũng từ từ thay đổi. Sau đó, Shera có mộ t chút co lại.
Cô âý không hề điên lên kiểu「Ngài không đượ c là m thế」 như cô đã làm sáng nay.
「Ah …… Nn …… Yaa ……」
「Err …… Bởi vì ta là một Ma Vương ……」

「Nku, Fuan, sto …… khi, khi Ngài chạm vào đó, tui cảm thâý có một cảm giác kỳ lạ …… …… mặc dù Ngài
không nên làm như vậy ……」
「C, cảm giác gì !?」
「Yup …… Cảm thâý …… đau lòng.」
́ ánh nhìn của mình vào chỗ phình mà cậu
Cảm giác ki ́ch thi ́ch chạy dọ c theo bụ ng cậu. Khi cậu hạ thâp
́
́
đang giữ , cô ây lăć nhẹ. Cô ây đang phản ứ ng lại sự mạnh tay của Diablo.
「Uoh !?」
「Hyau …… Nếu, nếu Ngài làm điều đó mạnh mẽ như vậy …… ッ…… Nku …… N, Ngài không thể ……」
「N, Nó đau hả? 」
́ 150. Cậu cần chú ý hơn đến nhữ ng vi ̣ tri ́ nhạy
Cậu đã đi ̣nh dù ng sứ c mạnh nhưng hiện tại cậu ở câp
cảm của cô âý . Shera lau những giọt nước mắt đang nằm trên khóe mắt bằng ngón tay của mình.
「U-un, nó không đau …… tôi chi ̉ cảm thâý hơi chóng mặt …… H, hey, Diablo, Ngài có thi ́ch ngự c tui
không?」
「Hả !?」
「Ý tôi là , mỗi khi nhìn vào tui, Ngài luôn nhìn vào ngự c tui đầu tiên, phải không?」
「Ah, không có …… bở i vì chúng cứ sừ ng sữ ng như thế ……」
Cậu đã bi ̣ phát hiện. (trans: cảm giác bị con gái nói như thế thì chắc thằng con trai nà o cũng nà o hiêủ hen, bách nhục xuyên tâm luôn)
「Lúc đầu, cũ ng có mộ t chút lúng túng nhưng …… Nếu đó là Diablo thì ……」
「Gì !?」
「Ngài sẽ không làm chúng bi ̣ thương chứ ?」
「ッ!?」
Giọ ng cậu trở nên khô khóc. Shera nhìn chằm chằm vào cậu.
「ỂỂe …… Chúng lớn hơn của Rem, đúng không?」
「Vâng, yeah ……」
「Bở i vì chúng lớ n nên chúng khiến Ngài muốn chạm vào chúng, phải không? Nếu đó là Ngài, Diablo,
Ngài có thể chạm vào chúng! 」
「Không …… Đó là ……」
「Ah, Nn ……」
́ ?
——Điều đó chăć cũ ng không đến nổi xâu
Lúc đó lý tri ́ của cậu đã không cò n hoạt độ ng nữ a. Cậu vuốt ve, xoa xoa, và chạm vào chỗ phình to, dày
và nặng nề đó mà không muốn rờ i. Trong khi nghe lờ i ni ̣nh hót của cô âý .
Độ t nhiên trên tay của cậu, cảm giác có gì đó cứ ng lại.
「Đ, đây là ……?」
Nổi trên áo của cô, cậu nhẹ nhàng nhéo nó. Shera run lên cùng các cơ bắp của xương sống cô âý .
「Nhaaaaaaaa ————–!」
Với một cú xóc, cô âý nảy mạnh. Thân nhiệt của cô âý tăng lên và truyền đến dướ i vù ng thăt́ lưng của
cậu. Đôi mắt của Shera mờ đi, và cô nhìn cậu.

「Hey …… Diablo ……」
「C, Chuyện gì?」
Thình lình, cậu cảm thấy một ánh mắt lạnh băng. Đó là một sự hiện diện đáng sợ mà thậm chi ́ cậu cò n
chưa từ ng cảm thâý từ mộ t con Quái thú nào từ Thực Nhân Lâm trướ c kia.
Dần dần, Diablo di chuyển đôi mắt của mình. Ở tận cù ng của góc nhìn, có một cánh cửa mở ra.
「Ah …… Uh ……」
́ g bệt, Shera cũng quay đầu lại.
Vớ i vẻ mặt trăn
「Ah, đó là Rem ~」
Đứ ng cạnh chiếc cử a duy nhât́ , Rem, vì mộ t lý do nà o đó đã mang sẵng baotay với móng vuốt trên cả
hai tay và đang đứng đó.
「…… vậy là …… Tôi …… nhỏ hả!」
Vậy cô âý đã băt́ đầu nghe từ lúc đó. Sau chuyện nà y chăć Diablo và Shera phải tha thiêt́ xin lỗi Rem
́ .
nhiều lăm
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

Chương 3. Ta sẽ Cứu thế giới
Ngày tiếp theo——
Sáng sớm, nhóm của Diablo được gọi đến Hiệp hội Mạo hiểm giả. Họ đang ở trong văn phòng của Hội
trưởng, phía đằng sau quầy tiếp tân. Diablo đang ngồi trên một chiếc ghế sofa gai còn thì Shera ngồi
cạnh cậu và Rem là người duy nhất đứng.
Sylvie thì quá nhỏ bé so với cái bàn làm việc khổng lồ đó.
「Xin lỗi vì phải làm phiền bạn liên tục thế này, nhưng có một Nhiệm vụ được chỉ định dành riêng cho
bạn, Diablo-san.」(ở đây có sự thay đổi ngôi xưng hô từ cậu thành bạn, do có sự phát triển về mối quan hệ, về sau sẽ gọi là …)
「Lại cái bẫy nào nữa à?」
Thay vì nhận Nhiệm vụ đầu tiên trong ngày hôm qua, nhưng thay vào đó họ lại nhận được cuộc phục
kích của bọn Elve. Họ có thể gặp nguy hiểm nếu Diablo là một người bình thường, Shera thì bị bắt đi
và thậm chí họ có thể bị giết.
Ngay cả lúc này, không có gì đảm bảo rằng sau mọi chuyện họ sẽ không bị thương.
Sylvie mỉm cười.
「Cũng hết sức tự nhiên khi bạn lại thận trọng như vậy nhưng lần này sẽ ổn thôi. Bởi vì lần này người
yêu cầu là Hội trưởng của Hiệp hội Ma thuật sư. Lần này chính tôi nhận yêu cầu này nên chắc chắn. 」
Có vẻ người yêu cầu là Celes. Diablo đưa mắt nhìn về phía Rem.
「Vậy hôm qua đã nói chuyện gì à?」
Khá là áy náy vì những chuyện đã xảy ra đêm qua nên cậu đã không hỏi. Rem, tuy bên ngoài tỏ ra bình
thường nhưng trong thâm tâm cô ấy đang hết sức khó chịu.
「…… Cô ấy đã xin lỗi về vấn đề của ngày hôm qua. Cô nói rằng cô muốn bồi thường cho chúng ta nhưng
tôi đã từ chối nó. 」
「Fumu, trong trường hợp này nó là một Nhiệm vụ để bồi thường.」
Sylvie bảo nó là một Nhiệm vụ. Chắc chắn, phần thưởng của nó sẽ hậu hĩnh hơn những người khác.
「…… Chịu thua, đúng là Celes mà」
Rem thở phào.
「Chúng ta không có lý do gì để từ chối điều như thế đúng không?」
Shera cất tiếng nói.
「Nếu đó là Nhiệm vụ có lời thì tui rất mong đợi!」
Tuy nhiên, Rem dường như có một suy nghĩ khác.
「…… Tôi không muốn phải mang nợ Celes. Tôi sẽ chấp nhận nếu nó có một phần thưởng bình thường,
nhưng với một Nhiệm vụ mà phần thưởng quá lớn như thế thì chắc tôi sẽ phải từ chối. 」
「Nhưng cô biết đấy, Nhiệm vụ này được chỉ định cho Diablo, phải không? Trong trường hợp này, cô
không hề mắc nợ gì cả khi cô chỉ đóng vai trò giúp đỡ đúng không, Rem? 」
「…… Cô tính trước hết rồi đúng không」
「Không phải quá toẹt vời sao!」
「…… Thôi chuẩn bị đi, dù gì thì nó cũng là tấm lòng của Celes …… Tôi sẽ không đi đâu. Điều kiện tốt thế
này thì thật thích hợp cho hai người đi phải không nào? 」

—— Điều kiện tốt?
Mặt của Shera đỏ ửng. Rem bĩu môi.
「Thay vì màn hình phẳng của tôi, hai khối thịt trên người Shera không tốt hơn à?」
—— Ahh, tôi hiểu rồi, vậy là cô ấy vẫn còn giận.
Dường như Rem là kiểu giận dai, giận nhây rồi. Chắc cần phải mất thêm không ít thời gian nữa cô ấy
mới có thể dịu lại được. Cũng có lẽ vì lý do trong Shera lúc này đang rất muốn đi.
「Nếu, nếu cô nói thế, Diablo và tôi sẽ đi đó, thiệt đó !? Chúng tôi đã sẵng sàng đi rồi!? 」
—— Vâng, tôi đoán tốt hơn là nên lấy tiền thưởng từ Nhiệm vụ này để Rem trả tiền trọ.
「Hừ …… Nếu cô không muốn thì ở lại Thị trấn đi.」
「…… Ừ, chắc rồi.」
Rem lẩm bẩm kiểu đang hờn dỗi. Sylvie vỗ tay.
「Yosh! Vậy Shera-chan và Diablo-san sẽ đi đúng không? Đây! Xin hãy bảo trọng! 」
Với một chữ “Đây”, cô ấy giao cuộn giấy Nhiệm vụ. Cậu không thể đọc được chữ. Diablo đưa cho Rem.
Cô ấy đọc to nội dung Nhiệm vụ.
「Để xem, để xem nào …… Mang đồ uống …… đến Fort Bridge Ulg, là những gì nó nói.」
「Tôi không hiểu lắm ý nghĩa của Nhiệm vụ này.」
Sylvie cười giễu.
「Chắc là một cách bù đắp mà Celes-san dành cho bạn đây mà.」
Có lẽ cô ấy lo lắng cho thân phận ẩn mà Rem đang mang. Hoặc cũng có lẽ, điều này giống như “Rem
như một cô em gái bé bỏng” rằng Celes đã đề cập trước đây. Mặc dù, không giống kiểu một Onee-san
(chị), mà giống Obaa-chan (bà) muốn cho cô ấy một ít tiền bỏ túi hơn.
Và sau đó, Rem nói với vẻ không hài lòng.
「…… Bộ cô ấy nghĩ tôi sẽ chấp nhận một Nhiệm vụ rõ ràng là quá dễ dàng thế này và nhận phần thưởng
sao? Tôi đâu có rẻ rúng đến thế 」
Ngay cả đối với Diablo, cậu cũng có một chút không thích.
「Ta không tưởng tượng được ý nghĩa của chuyến đi này là gì.」
Shera hoảng sợ.
「Ể ~ !? Hay là chúng ta đi cùng nhau đi! Tui không muốn đi một mình đâu, Ngài biết mà !? 」
「Nhưng ta không nghĩ rằng sẽ có Quái vật nguy hiểm đâu.」
「Tui không muốn đi một mình! Đi mà ~ !! Đi~ mà đ~i mà ~ !! 」
Bộ cô ấy là con nít hả?
「Cô đúng là không sửa được mà …… Vâng, dù sao ta cũng đã nhận rồi, ta nghĩ ta nên đi.」
「Yay! Vậy chúng ta đi ngay bây giờ đi! Đây sẽ là Nhiệm vụ đầu tiên của chúng ta! 」
「Vậy hôm qua thì sao?」
「Đó chỉ là một cái bẫy! Nó không phải là một Nhiệm vụ! Lúc đó không tính! 」
「Fumu, tốt, ta thích cách suy nghĩ đó.」
「…… Celes đúng là quá dễ dãi mà.」
Rem thở phào. Sylvie nhìn chằm chằm vào ba người họ, và vui vẻ mỉm cười.

Xung quanh là đồng cỏ xanh ngắt kéo dài đến vô tận.
Diablo và Shera bước đi trên con đường hằng dấu bánh xe hướng tới Fort Bridge Ulg. Trong tay của
Shera là chai rượu vang. Cô luyên thuyên liên tục trên quãng đường, Diablo thỉnh thoảng giả vờ đồng
ý. Chủ đề bỗng trở nên căng thẳng hơn khi nói về Rem.
「Ngài biết đấy, Rem quả là một người tuyệt vời! Mặc dù cô ấy cùng tuổi với tôi nhưng cô ấy lại là một
Mạo hiểm giả chân chính, một Triệu hồi sư cao cấp, và cô ấy rất tự tin! 」
「Nếu cô cũng tự tin như vậy thì không phải tốt hơn sao?」
「Đó là bởi vì tui là một thiên tài! Nhưng …… tui không thực sự tự tin về điều đó. Là một thiên tài chỉ là
do một ai đó nói vậy thôi …… Đó là lý do tại sao, tui không đủ tự tin. 」
「Fumu.」
「Diablo, giúp tui thoát ra hoàn cảnh này, được không? Một ngày nào đó tui sẽ trở nên vĩ đại! Nếu Ngài
giúp đỡ tui lúc còn có thể sau này sẽ mang lại lợi ích lớn cho Ngài đó! 」
Cô ưởng ngực đầy tự hào.
Thật ra sau này cô còn có thể VĨ ĐẠI hơn cả thế nữa- là những gì cậu nghĩ. (chứ không phải cái “thứ” đó vốn đã
cực đại rồi sao?)

Cảm giác như là cảm xúc đêm qua lại tái hiện, mắt cậu không tài nào rời khỏi ngực Shera được.
「Để đạt được điều đó cô còn phải nỗ lực rất lớn.」
Khi cậu nói thế, Shera vui vẻ gật đầu.Đối với cô ấy, cô thấy mình có tài năng. Vì thế cô ấy muốn trở
thành một Mạo hiểm giả bằng nỗ lực của chính bản thân mình.
Luôn luôn bám theo những Game thủ có trình độ cao và chỉ lấy phần thừa từ phần thưởng không phải
là điều mà cô ấy mong muốn. Đó là kiểu trò chơi thủ luôn bị khinh miệt, một “Người chơi ăn bám”.
Đối với Shera, cô không muốn dựa dẫm vào Diablo và Rem, và với suy nghĩ sẽ trở thành một Mạo hiểm
giả chân chính, cô hành động theo theo cách rất riêng của mình. Không cần biết mong muốn của Diablo
là gì, Shera vẫn là một con người vô tư lự.
「Thời tiết hôm nay đẹp nhỉ ~~, nhưng một Nhiệm vụ đơn giản như vậy thì quả là nhàm chán.」
「Uhm.」
Như thế này thì đâu phải là một Nhiệm vụ, mà đó chỉ là một chuyện vặt. Nó có thể phù hợp với một
Mạo hiểm giả cấp độ 1, nhưng Diablo đã ở cấp độ 150 rồi. Shera thì là một Ma thuật sư cấp độ 30. Mặc
dù có vẻ như cô ấy chẳng thể nhớ nổi Ma thuật nào.
Thật là nhàm chán quá đi mà.
—— Tôi tự hỏi nếu có 《 Biến cố 》 thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ?
《 Biến cố 》 là khi có Quái vật cấp cao xuất hiện trong một Nhiệm vụ cấp thấp. Trong những trường hợp
hi hữu như thế thì quả là bất hạnh cho kẻ kém may mắn nào vô tình đi ngang qua. Từ quan điểm của
một Người chơi, thì đó là một tai nạn không mong muốn.
「Ah! Tôi thấy rồi! 」
Shera chỉ tay. Đó là Fort Bridge Ulg.
Từ ngày cậu được triệu hồi đến thế giới này thì cậu đã không hề tỏ ra chút thiện cảm với người được
gọi là lính canh rồi. Trong khi khẽ chạm vào cái sừng trên đầu, cậu nghĩ – với tình trạng hiện tại thì cặp
sừng chỉ tổ gây rắc rối thôi. Tuy nhiên, nói rằng “sừng chỉ là để trang trí” vào thời điểm này và lấy chúng
ra …… điều này cũng đủ khiến cậu mất kha khá thời gian.

Khi cậu đuổi theo Shera, người đang chậm chạp bước đi thì cuối cùng họ cũng vượt qua được Fort
Bridge Ulg. Phía trước Fort Bridge Ulg là một cây cầu bằng đá nối liền hai bờ Đông và Tây của con sông
(sau này được giải thích rõ hơn là nối liền Pháo đài và Thực Nhân Lâm).
Ở phía bên kia cây cầu, mặt đường không còn là đường đất nữa mà là đường lát đá. Và sau đó để vào
được pháo đài thì phải bước qua trạm canh gác ở phía trước cây cầu. Để ngăn chặn kẻ thù từ phía Tây
tấn công nên kể cả du khách đến từ phía Đông cũng phải được kiểm tra trước khi qua cầu.
Không hiểu vì một lý do nào đó mà pháo đài trở nên ồn ào hơn bao giờ hết. Số lượng lính canh tăng
lên rõ rệt.
「Chuyện gì đang diễn ra thế? Ở đó đang có lễ hội à? 」
「Trông có vẻ không giống như thế.」
Lính canh đang không có vẻ bình tĩnh. Không chỉ mang theo vũ khí mà họ còn trang bị cả áo giáp. Ai
cũng có thể thấy là bầu không khí đang nặng nề đến cỡ nào.
Khi Diablo và Shera tiếp cận, lính canh đã chuẩn bị sẵng vũ khí.
「Đó, đó là một tên Ma tộc!」
「Vậy tại sao nó lại đi từ hướng của Thị trấn !?」
「Chết tiệt! Tôi sẽ làm! Tôi sẽ làm điều đó! Uooohhh– !! 」
Trông có vẻ như họ đã sẵng sàng tấn công bất cứ lúc nào.
「Cái, cái gì vậy ……?」
Shera trở nên cứng đờ vì sợ hãi. Diablo đã lấy 《 Quyền trượng Tenma 》 ra.
「Mọi người có hiểm lầm gì không? Ta không phải là Ma t– 」
「Ngươi định phản kháng à!」
Một trong những lính canh đã giơ cây kích của mình lên, trông giống như sắp tấn công. Hôm qua cậu
đã không bị nghi ngờ là Ma tộc. Bây giờ họ đã hoàn toàn khẳng định cậu là một tên Ma tộc và chuẩn
bị tấn công cậu. Bị mắc kẹt trong tình trạng không thể có được một lời thanh minh, Diablo đã chuẩn bị
phép phản công.
Vào thời điểm đó, có một tên lính chạy vào.
「Chờ, chờ đã! Nhầm rồi! Người này là một Triệu hồi thú! Anh ta là đồng đội của Rem-san! 」
Anh ta có thân hình nhỏ nhắn, với mái tóc nâu và nhìn có vẻ trẻ con.
「Ngươi là người đã chặn ta lại vào ngày hôm qua đúng không?」
Anh ta gật đầu với khuôn mặt lo lắng.
「V, vâng. Tôi tên là Boris. Tôi xin lỗi vì lần đó. 」
「Chúng hiểu nhầm ta là một tên Ma tộc …… nhưng có vẻ như mọi người đang làm to chuyện tên. Vậy
chuyện gì đang xảy ra à? 」
「Tôi sẽ kể sự thật, đây là báo cáo từ đội tuần tra, tất cả mọi người đang gặp nguy khốn.」
「Báo cáo gì?」
「V, vâng, um …… tôi không biết phải nói điều này thế nào …… Tôi không nghĩ rằng bạn sẽ tin những
điều tôi sắp nói nhưng ……」
Mặc dù được phát ra từ miệng mình, nhưng vì lý do nào đó Boris đã nghi ngờ chính lời nói của mình.
Anh ta chỉ tay về hướng Tây.

「Có vẻ như một đội quân Ma tộc, đến hàng trăm tên đang tiến đến cây cầu này.」
Ngay cả đối với Diablo, báo cáo này cũng khó có thể tin ngay lập tức được.
—— Một đội quân hàng trăm tên Ma tộc sao? Tổng tấn công luôn à?
Cậu chưa bao giờ nghe nói về một sự kiện như vậy.
Mỗi cá nhân Ma tộc vốn đã mạnh hơn bất kỳ Mạo hiểm giả nào rồi. Trong phạm vi hoạt động của mình
họ đã được xem như một Boss cỡ vừa hay một Boss bự rồi. Ít nhất, đấy không phải là một kẻ thù sẽ
xuất hiện đột ngột giữa đường khám phá một hầm ngục. Để thách thức một cá thể Ma tộc cần có một
tổ đội sáu người hợp tác với nhau để chống lại là một điều hết sức bình thường trong trò chơi.
Nếu trong khu vực của Ma tộc thì họ có thể ở khoảng cấp 90? Vì vậy, anh ta nói những kẻ địch mạnh
như thế đến đây với đội quân hằng trăm tên là một điều gì đó khá lạ. Dường như một quy mô lớn 《
Biến cố 》 như thế không thể xảy ra trong trò chơi, đã xảy ra ở đây.
Fort Bridge Ulg có hình dạng gồm hai ngọn tháp liên kết với nhau bởi những nhịp cầu bằng đá. Nhìn
tổng thể thì nó giống như một tòa lâu đài. Bên trong những ngọn tháp này hết sức rộng rãi và là nơi
cư trú của rất nhiều lính canh.
Tuy nhiên, ngay bây giờ, tất cả bọn họ đều đã được vũ trang và tập trung hết ở tầng một, giờ nó khá
là chật chội. Vì quê hương, những người lính đã giữ cho giọt nước mắt không rơi khi phải cận kề cái
chết…… khi ở phía trước mà họ phải tuyệt vọng chống lại, trên mặt họ biểu hiện nhiều thứ cảm xúc
khác nhau .
Kể từ khi Shera trao chai rượu vang cho Boris, Nhiệm vụ đã hoàn thành. Sẽ tốt hơn nếu họ quay về Thị
trấn nhưng ……
—— Nếu tôi để mọi chuyện như bây giờ, nơi này có thể sẽ bị tiêu diệt.
Và cũng chẳng còn bao lâu nữa, bọn Ma tộc sẽ tràn lan khắp Thị trấn này.
Thị trấn Faltra được bảo vệ bởi hệ thống kết giới. Thậm chí ngay cả khi Ma tộc tấn công thì họ chỉ việc
đóng sập tất cả các cửa lại thì chúng đã không thể vào được rồi. Hàng trăm tên Ma tộc tập trung ở đây
liệu có phải là điều vô nghĩa?
Bên cạnh cậu, Shera đang run lên bần bật.
「Diablo, Ngài đã từng thấy một tên Ma tộc trước đây rồi à?」
「Đương nhiên.」
「Xét cho cùng thì Ngài cũng là một Ma Vương」
「Vâng, khá nhiều ……」
「Họ có mạnh không?」
「Nếu đó là một-một, thì không thành vấn đề nhưng …… trong trường hợp này ta muốn xác nhận vài
thứ – ở thể giới này có tồn tại những bộ tộc đáng sợ được gọi là Ma tộc, đúng chứ? 」
「Yup. Cũng giống như động vật hoang dã tấn công người, chúng cũng có thể là Ma tộc và Ma thú. 」
「Để Ma thú sang một bên đi, Ma tộc là bộ tộc khác hoàn toàn với những tộc khác. Đúng không? 」
Đối với những thứ như thế này vì là thuộc hoàng tộc Elve nên có vẻ như Shera cũng biết khá nhiều.
「Đúng vậy, Ma tộc là hậu duệ của Ma Vương. Và họ cũng thuộc dòng dõi của Thánh tộc. Đó là lý do tại
sao chúng ta có thể nói rằng họ hoàn toàn khác các tộc khác. Bọn Ma tộc dường như đang di chuyển
đến đây để hồi sinh Ma Vương. 」
「Fumu ……」
Vậy nó cũng giống như trong trò chơi thôi.

Trong trường hợp này, mục tiêu của bọn Ma tộc có thể là Rem. Vậy vấn đề bây giờ là chỉ cần biết bí
mật bị rò rỉ ra từ đâu thôi? Hoặc cũng có thể là họ đã cảm nhận được sức mạnh Ma thuật? Giống như
chúng không cảm nhận được từ Rem, nhưng ít nhất chúng biết linh hồn của Ma Vương Krebskrem
đang ở trong Thị trấn Faltra. Cũng có khả năng như vậy.
Cậu cần phải cẩn thận để không làm tiết lộ thông tin của mình.
—— Tuy nhiên, tới cả trăm tên à. Ngay cả khi đã ở cấp độ 150, thì cũng cũng là quá khó để chống lại
bọn chúng.
Vậy cậu có nên nhanh chóng quay trở về Thị trấn không? Suy cho cùng, bọn Ma tộc vốn không thể vào
Thị trấn.
Boris, người đang giữ chai rượu vang từ Hiệp hội Ma thuật sư, trở lại với một bức thư cảm ơn.
「Um, ở đây! Đó là một lời tri ân. Tôi tin rằng nó sẽ là bằng chứng rằng chúng tôi đã nhận được nó. 」
「Ngươi có bình thường không vậy? Mặc dù đang có hằng trăm tên Ma tộc có thể ập đến đây bất kỳ lúc
nào mà ngươi còn tâm trí viết thư cảm ơn cho chai rượu vang à? 」
「Haha …… Bạn nói đúng. Bạn có thể nói rằng tôi không cảm thấy lo lắng nhưng …… Nếu hôm nay là
ngày cuối cùng của tôi, tôi muốn sống thật trọn vẹn. 」
「Fumu.」
「Diablo-san, xin nhóm của bạn hãy nhanh chóng và quay trở lại Thị trấn.」
「Tại sao các ngươi lại không rút lui? Nếu các người vào trong Faltra, thì làm sao Ma tộc có thể vào
được? 」
「Không, nếu chúng tôi rút lui, thì những người nông dân đang làm việc ngoài đồng và những du khách
chậm châm có thể gặp rắc rối …… kéo dài thời gian để tất cả mọi người có thể vào được thành phố là
việc của chúng tôi.」
Bây giờ thì những người lính chỉ còn chiến đấu bằng niềm tin.
Shera rơi nước mắt.
「Diablo …… chúng ta không thể làm gì sao?」
—— Tôi nghĩ mình chẳng giúp được gì rồi.
* Cạch! *, cậu gõ mạnh 《 Quyền trượng Tenma 》 xuống đất.
「Cậu trai trẻ, thật không may là quyết tâm của cậu vô dụng rồi. Suy cho cùng thì hôm nay vẫn chưa là
ngày cuối cùng của cậu đâu! 」
「Ể !? Diablo-san …bạn định làm gì? 」
Và sau đó, Ma tộc xuất hiện. Lính canh của Fort Bridge Ulg gần như thét lên.
Diablo hướng đôi mắt mình qua phía bên kia cây cầu đá. Đó là một đám gớm ghiếc đang chầm chậm
đến gần. Rất nhiều tên trong số nhìn giống như là Quái vật. Ví dụ, một số tên trong bọn chúng có cái
đầu như con bò. Một số tên lại có đôi tay như chân bò. Một số tên lại to lớn khổng lồ. Một số tên có
màu da màu xanh đậm.
Nhóm đó, mặc dù chúng xuất hiện không cùng lúc nhưng lại xuất hiện cùng một vị trí.
Thế tên đó chắc là đứa cầm đầu nhỉ? Toàn thân hắn được bảo vệ bởi bộ Hắc giáp, tay cầm ngọn cốt
thương và cưỡi trên lưng một con Ma thú, con vật có bộ mặt khắm như một con rồng nhưng kích
thước chỉ cỡ một con ngựa.
—— Vậy hắn là một Kỵ Long.

Trong trò chơi người ta có thể thuần Ma thú để cưỡi chúng. Vì Diablo không quan tâm đến kỹ năng 《
Cưỡi 》, nên cũng có thể nói rằng cậu không hề có kinh nghiệm đối phó với thứ này.
—— Nhưng giờ phải tìm cách vượt qua tình thế này thôi.
Vì cậu đã lỡ mồm nói một cái gì đó khá là vĩ đại nên giờ thì hết đường thoái lui rồi.
Bọn Ma tộc đã vào vào tầm tấn công của cung thủ. Tất cả lính canh của Fort Bridge Ulg đồng loạt bắn
tên. Tuy nhiên, có vẻ như những mũi tên này không đủ sức để gây bất kỳ tổn thương nào cho bọn Ma
tộc.
「Guooohhhhh!」
Những tên Ma tộc rầm rú lên.
Trong đợt phản công, chúng ném những quả cầu lửa. Những vụ nổ xảy ra.
Một phần của Fort Bridge Ulg sụp đổ bởi đợt tấn công của kẻ thù.
Diablo dặn dò Shera.
「Cô hãy ở lại đây. Nếu cô ở quá gần thì ta không thể sử dụng Ma thuật của mình được. 」
「Đ, Được rồi! Um ……! 」
「Chuyện gì nữa?」
「Diablo, hãy bảo trọng.」
Lần đầu tiên có ai đó lo lắng cho cậu trước cuộc chiến. Ngực cậu trở nên nóng ran. Khuôn mặt cậu cũng
trở nên nóng bừng và cậu không thể trả lời cô ấy. Cậu quay lưng đi.
Ngay bây giờ, cậu có cảm giác như ngay cả là Ma Vương cậu cũng có thể dễ dàng đánh bại.
Diablo một mình đứng trên cây cầu đá. Vì ở đấy chỉ có một mình cậu nên hầu như đã thu hút toàn bộ
sự chú ý của bọn Ma tộc. Cậu cũng cảm thấy những ánh mắt mang tràn trề hi vọng và cả sự lo lắng từ
phía đàng sau mình. Nếu đây là cậu ấy ngày trước thì có lẽ cậu ta đang đứng chết trân và chẳng thể
thốt lên một từ nào. Nhưng không, vào lúc này đây, cậu đang đóng vai của một Ma Vương.
Đứng sừng sững và nở một nụ cười ngạo nghễ.
「Đứng đó! Ai cho phép bọn bây tiến quân vào đây? Không biết đây là đất của ta à, biến đê! 」
Khi đứng trước Ma tộc nếu là một người của những tộc khác thì chắc họ đã ném thanh gươm của mình
đi, rồi lê gối xin tha hoặc, hoặc là chạy trốn. Chắc đây là lần đầu tiên mà Ma tộc để cho kẻ khác mắng
nhiếc mình như vậy.
Diablo hiểu rằng Ma tộc đang rất hoang mang. Đối với Diablo thìđây là lần đầu tiên (cậu tuyên chiến)
nếu là Quái vật bình thường thì cậu chỉ việc lẳng lặng mà chém giết thôi, và ngay cả trong các tình
huống PvP, đối thủ có nói gì đi nữa thì cậu cũng chỉ phớt lờ chúng đi mà thôi.
Đây là lần đầu tiên cậu đóng vai Ma Vương trước mặt bọn Ma tộc.
「Ngươi, ai?」
Một tên Ma tộc bước lên.
Cái xác sừng sững cao chừng năm mét của hắn và trông cứ như một ngọn núi. Mặt hắn cứ như con lợn
lòi, mũi thì hếch lên, và hai chiếc ngà mọc méo xẹo. Mỗi bước đi của hắn cũng đủ làm mặt đất phải
rung chuyển “* Xình * …… * Xình * ……”, chỉ với mấy bước mà hắn đã đứng trước mặt Diablo rồi.
—— Hắn lớn thật chứ!
Hắn lớn đến mức nếu cậu không ngẩng đầu lên thì chẳng thể nào nhìn được mặt của hắn cả.
Tên Heo mặt thộn khổng lồ đó vung cây chiến rìu to gần bằng hắn rồi giáng mạnh xuống đất. Chấn
động tạo một âm thanh dữ dội và một khe nứt kéo dài đến tận cây cầu đá.
Những lĩnh canh trên Fort Bridge Ulg chỉ còn biết la hét.

「Tệ nhỉ …… Vậy là ngươi không biết ta rồi. Trong trường hợp này chắc là phải khắc nó lên đầu ngươi
quá. 」
—— Hum, hiển nhiên là hắn không biết tôi rồi.
Tên Heo mặt thộn lại bước them bước nữa cùng với cây chiến rìu của mình.
Cơ hội đây rồi, tầm này là có thể đánh trúng được hắn rồi.
「Ngươi, nhỏ, yếu. Giết! 」
Giờ thì chẳng có lý gì mà mình lại đánh trượt được cả.
Diablo giơ Quyền trượng của mình lên.
「《 Bộc Phá 》!!」
Đó là một phiên bản siêu cấp của 《 Nổ 》 mà cậu luôn luôn sử dụng. Đối với một Ma thuật sư không
đột phá giới hạn cấp độ, nó là Ma thuật mạnh nhất mà họ có thể học.
Tên Heo mặt thộn bị thổi bay, từ góc nhìn của Diablo thì hắn chỉ còn là một đốm sáng.
Bởi vì cậu cũng thi triển Ma thuật ở khoảng cách khá gần nên cậu cũng nằm trong tầm ảnh hưởng của
vụ nổ.
Tuy nhiên, nhờ vào 《 Ma Vương Nhẫn 》 Diablo có thể phản hồi lại bất kỳ Ma thuật nào. Chiếc nhẫn này
quả là một vật phẩm mạnh mẽ, kể cả là phép phục hồi nó cũng phản hồi được luôn.
Không có cách nào làm vụ nổ ảnh hưởng lên được cậu cả. Giải quyết nhanh gọn lẹ.
Tên Heo mặt thộn bị thổi bay sang bên kia cây cầu cùng đồng bọn của hắn.
Hắn yếu dần rồi gục ngã.
Trong trò chơi, sau khi một tên Ma tộc hoặc một con Ma thú chết thì chúng sẽ bị tan ra thành nhiều
hạt màu đen rồi biến mất. Chứ không phải giống như những con thú chết rồi để lại xác.
—— Haizz có vẻ như chưa hạ gục được hắn rồi.
Nhưng mà hắn cũng chả nhúc nhích nổi.
Nghĩ kỹ lại thì khi một kẻ bị lãnh trọn một đòn công kích làm tịt trên một nữa lượng Max HP thì hắn sẽ
nhận hiệu ứng choáng.
Theo tình hình hiện tại thì hắn ta sẽ chẳng thể nào đứng nổi qua đòn 《 Bộc Phá 》 thứ hai nổi. Nhưng
cũng có thể lần trước cậu đã hên ruồi được cái Chí mạng (Critical Hit) nên chả chắc cú lắm……
(Critical Hit-Chí mạng: theo một số tựa trò chơi thì xác suất được cái này khá nhỏ, nhưng mỗi đòn tấn
công chí mạng sẽ gây ra sát thương bằng với bội số của sát thương gốc)
Bọn Ma tộc trở nên hoang mang.
—— Chỉ cần như vậy mà làm cho chúng phải rút lui thì khỏe biết mấy.
Nhưng đời éo như mơ.
Vẫn bị choáng váng, tên heo mặt thộn từ từ đứng dậy.
「Giết, giết …… Gu, fu** …… M, mày, đốt tao. G, giết …… 」
Tinh thần chiến đấu thật là mãnh liệt, quả không hổ danh Ma tộc.
—— Chắc vậy đủ làm chúng tập trung thù địch vào mình rồi.
Ít nhất là chúng sẽ không tấn công Fort Bridge Ulg .
Cậu không chắc có thể đẩy lùi được bọn chúng nhưng chiến đấu mà chả cần phải lo lắng gì dù sao cũng
dễ dàng hơn nhiều.
Diablo giơ 《 Quyền trượng Tenma 》.
「Vẫn còn chán sống à! Tốt ! Thích thì chìu 」!
Thị trấn của Faltra–
Rem đang ở trong phòng ăn của quán trọ.

Đó là nơi cô cùng Diablo và Shera ăn cơm chung vào sáng nay.
Ngay bây giờ, ở phía đối diện của Rem, có một người phụ nữ.Đó là Hiệp hội Ma thuật sư, Celestine
Bordorel. Cô khoác lên người một áo choàng thêu và mặc một chiếc áo bào dài làm nổi bật những
đường cong trên cơ thể cô. Cô ấy không thực sự quan tâm nó lắm nhưng ……So với con người thì của
cô ấy khá là lớn. Ít nhất là lớn hơn của Rem.
Đằng sau cô ấy là hai hộ vệ. Đương nhiên, đấy không phải là tên Galak rồi.
Celes nở một nụ cười ấm áp.
「Chị xin lỗi nhưng chị em mình cần phải nói tiếp về chuyện ngày hôm qua.」
「…… Chị không cần phải quan tâm tôi đến thế đâu. Dẫu sao thì tôi cũng chả muốn trở thành kẻ thù của
Hiệp hội Ma thuật sư đâu. 」
「Nhưng chị muốn có một mối quan hệ tốt hơn với em mà, Rem-san.」
「…… Tôi không muốn bị Hiệp hội Ma thuật sư rang buộc cũng như bị các người giám sát đâu.」
「Em biết là chị không có ý định đó mà?」
「…… Chỉ khác cách nói thôi. Ở trong phạm vi bảo vệ của Hội hay có vệ sĩ theo giám sát thì đối với tôi
cũng là như nhau thôi」.
Nếu Rem chết trong một chuyến thám hiểm, rất có khả năng là linh hồn Ma Vương Krebskrem cũng sẽ
được giải phóng.
Mặc dù chưa từng có tiền lệ, nhưng vì cái sự tồn tại kia quá nguy hiểm, nên đứng vào quan điểm của
cô ấy thì việc giữ Rem lại một chỗ là điều khá cần thiết. Hơn nữa, nếu vì một lý do nào đó mà bí mật bị
tiết lộ thì cô ấy đã sẵng sàngmọi biện pháp bắt giữ Rem lại. Dù sao thì Rem cũng là một Mạo hiểm giả
cao cấp nên Celes không nghĩ rằng cô ấy sẽ ngoan ngoãn để mình bị bắt đâu.
Celes thở dài trước sự ngoan cố của Rem.
「Chị xin lỗi. Nhưng hôm nay, chúng ta đừng nói đến chuyện này nhé. 」
「…… Cũng được.」
「Đêm qua sau khi nói chuyện với em, Rem-san, chịđã có được một vài tin tức từ Galak-san.」
「Thế hắn có nói gì khác không?」
Họ đang nói về chuyện của tên Galak, một kẻ sẵng sàng nói dóc để chứng minh là hắn vô tội, nhưng có
vẻ sự việc không phải như thế.
「Nếu có sự khác biệt liệu em sẽ nhận ra chứ?」
「…… nhận ra hả?」
「Galak-san nghĩ rằng những điều anh ta làm là đúng. Anh ta than thở rằng để thuyết phục Rem-san,
anh ta đã cố gắng dùng tất cả mọi cách, nhưng em lại không có làm theo.」
「…… Tôi chẳng thể nào hiểu nổi.」
「Đúng như chị nghĩ.」
「……Lúc đầu, cái ý tưởng làm hại Diablo và Shera là do anh ta thuyết phục chị, chị không có cách nào
tin rằng đó là một ý tưởng bình thường được.」
Celes gật đầu. Bởi vì ngay cả cô ấy cũng không thể lý giải điều đó được.

「Galak-san đã bị cách chức. Bởi vì anh ta đã gây rắc rối cho người dân trong Thị trấn, cũng như việc tự
ý sử dụng tên của Hội…… Anh ta cần phải chịu trách nhiệm. 」
「…… Có vẻ như chị đã đưa ra một quyết định quan trọng.」
「Sau khi bị bãi miễn chức vụ, chị tin chắn rằng anh ta sẽ có cơ hội để sửa chữa những lỗi lầm của bản
thân sau khi xem xét lại những hành vi của mình.」
「…… Chắc không đấy?」
Rem nghĩ rằng mọi việc sẽ tốt hơn nếu Celes sớm đưa ra quyết định .
Celes quá tốt bụng. Nhưng dẫu sao cũng nhờ vào tính cách đó của Celes mà Rem mới có cuộc sống tự
do như cô ấy muốn.
「Nhân tiện, chị cũng nghe được từ Galak vài chuyện.」
「Chuyện gì?」
「Ừm, có vẻ như Diablo-san tự gọi mình là “Ma Vương”, em có biết việc đó không?」
Dù sao cũng không thể giữ bí mật được mãi, Rem nghĩ. Trở thành kẻ thù của Celes cũng chẳng phải là
điều hay ho gì.
「…… Tôi không hề phủ định việc nó …… Diablo là Ma Vương từ thế giới khác. Ngày hôm đó, tại thời
khắc mặt trời và mặt trăng cùng lúc xuất hiện trên trời, tại Tinh Giáng Tháp…… giống như Shera nói, tôi
đã triệu hồi Ngài ấy」.
Shera cũng làm nghi lễ Ma thuật với cuốn sách trên tay cô ấy, nhưng Rem tin rằng chính cô ấy mới là
người đã triệu hồi Diablo.
Celes làm bộ mặt nghiêm trọng và hỏi.
「Cậu ta thực sự đến từ thế giới khác?」
「…… Ý chị là sao?」
「Chị biết em là một Triệu hồi sư thiên tài, Rem-san, nhưng chị chưa từng nghe là có thể triệu hồi được
Ma Vương từ thế giới khác bao giờ cả, và chị cũng không hiểu tại sao một Ma Vương ở thế giới khác
lại để con người ở thể giới này triệu hồi đến. Có lẽ, Diablo-san là bị Ma Vương trong linh hồn em thu
hút. Cũng không loại trừ khả năng cậu ta là Ma Vương của thế giới này? 」
「…… Không thể nào đâu.」
Nếu Diablo muốn giết cô thì anh ta đã có hàng tá cơ hội. Cậu ta không thể nào là Ma tộc được.
Ngược lại, vào đêm đó, cậu đã hứa với cô.
[Được rồi, ta sẽ bem linh hồn Ma Vương Krebskrem trong em.]
Mình sẽ tin tưởng Ngài ấy, Rem nghĩ.
Tuy nhiên, dù có nói tất cả những điều này với Celes thì cũng không đủ để làm bằng chứng được
「Chị đã cho người mà tôi có thể tin tưởng đi thăm dò những dấu vết của cậu ta để lại sau trận chiến.」
「……Ở Thực Nhân Lâm.」
「Chỉ xem qua báo cáo thôi cũng đủ làm chị cảm thấy rùng mình. Đạt được đến trình độ Ma pháp
nguyên tố cao như thế thì chị chưa từng nghe qua. 」
「…… Về điều đó, tôi cũng rất ngạc nhiên. Tuy nhiên, chỉ vì Ngài ấy quá mạnh mà gọi Ngài là Ma tộc thì
thật chẳng giống chị chút nào. 」

「Rem-san, em hẳn là rất tin tưởng Diablo-san?」
「…… Tất nhiên.」
「Thành thật mà nói, chị có một chút sợ hãi.」
「…… Celes, chị muốn làm gì với Diablo?」
「Chị đang do dự. Bởi Rem-san tin tưởng cậu ta nên chị cũng muốn tin tưởng vào cậu ấy…… Nhưng vì
là Hội trưởng của Hiệp hội Ma thuật sư nên chị không thể dễ dàng bỏ qua được. 」
Rem tự hỏi cô ấy có nên nói với Celes rằng cô đã nói bí mật của mình cho Diablo biết và Diablo cũng
đã nói là sẽ trợ giúp cô không.
Lời nói và hành vi của Diablo lúc nào cũng đầy ngạo mạn và nguy hiểm. Tuy nhiên, Rem cảm thấy rằng
anh ấy có thể là một người tốt. Cô ấy không biết nên nói gì cho Celes hiểu?
Ngay cả khi chính bản thân cô ấy còn chưa có câu trả lời–
「Ah, quý khách, chỗ đó dành cho ☆」
「Đồ á nhân thấp kém thì đừng có chạm vào ta!」
「Ouch !?」
Những thanh âm tranh chấp có thể lắng nghe được. Với một âm thanh lớn, cánh cửa phòng ăn được
mở ra.
Galak xuất hiện.
Galak bước vào phòng ăn, với gương mặt méo mó và biến dạng với đôi mắt đỏ ngầu như một tên thần
kinh.
Hơi thở của hắn ngắn quãng. Hắn ta vẫn mặc chiếc áo choàng của Hiệp hội Ma thuật sư nhưng nó đã
bị rách ở một vài nơi và bốc mùi, còn đôi tay của hắn thì đẫm máu.
Hắn nói với giọng run run.
「Ce… Celes-sama! Celes-sama …… A, Về chuyện tối hôm qua, Ngài có suy nghĩ lại chưa ạ!? Lẽ nào Ngài
không thấy nó kì quái chút nào sao !? Tại sao tôi, người luôn luôn hành xử đúng, lại bị đuổi ra Hiệp hội
Ma thuật sư!?”」
Hai hộ vệ rút ra pháp trượng và bước tới phía trước.
Celes vẫn trả lời với một giọng nói điềm đạm.
「Không phải ta đã giải thích nhiều lần lắm rồi sao, chuyện này là do anh làm sai, hiểu không?」
「Lạ quá! Thật là kỳ lạ!? Tôi, sao lại bị cách chức!? Lầm rồi! Hẳn phải có nhầm lẫn ở đây…… Tôi đã
tr,trừng trị những kẻ dám đụng đến tôi và nói toàn sự thật…… Nhưng, chúng, chúng vẫn dám nói là tôi
đã bị cách chức…… 」
「Trừng phạt? Mọi người trong Hiệp hội Ma thuật sư ổn chứ? 」
Celes cau mày.
Rem nghĩ rằng cô ấy đang rất nghiêm túc khi làm ra bộ mặt đó.
Galak hét lên.
「Xin hãy nghĩ cho tôi! Tên Ma tộc kia đã hai lần xúc-xúc phạm tôi! Rõ ràng là tôi chỉ làm cho cái người
Rem-sama không thích tránh xa Rem-sama một chút thôi! Tại sao Ngài lại không nghĩ cho tôi mà lại
bênh vực cho kẻ thấp kém đó!? 」
Vẻ mặt hắn ta thay đổi nhanh chóng, đôi mắt thì gần như vô hồn. Rõ ràng rằng tinh thần của hắn ta đã
bị tan vỡ.

Celes đứng lên.
「Trước hết, anh hãy tĩnh táo lại rồi chúng ta có thể chậm rãi nói chuyện, được không?”」
「Tôi rất tỉnh táo! Kẻ không tỉnh táo ở đây là ngài đó biết không !? 」
Galak hét to.
Hai hộ vệ có lẽ không thể đứng nhìn được nữa, họ tiến đến gần để rút ngắn khoảng cách.
「Oi, Galak! Hãy xử sự đúng mực! 」
「Hộ vệ hãy đưa hắn ra ngoài!」
Galak ôm lấy đầu.
「Quái …… Thật là quái! Tất cả mọi người, tất cả mọi người đều quái! Ahh, tôi mới là người đúng! Tài
năng và ưu điểm của tôi, những kẻ thấp hèn sao có thể hiểu được! 」
Galak lấy cái gì đó từ trong thắt lưng của hắn. Rem nghĩ đó là các tinh thể triệu hồi thú. Dù cảm thấy
tội lỗi khi suy nghĩ về những thiệt hại mà nhà trọ có thể hứng chịu, nhưng để ứng chiến Rem đã cầm
sẵng tinh thể của mình.
Tuy nhiên, trên tay Galak là một con dao găm. Đó là một con dao màu đen kỳ lạ.
Rem cảm thấy ngực cô trở nên nóng ran. Cô cảm thấy một hơi thở kỳ quái từ con dao găm Galak đang
cầm.
—— Tôi không biết chính xác nó là gì nhưng …… Nó có vẻ nguy hiểm!
Hai người hộ vệ với thái độ thận trọng đến gần Galak.
「Dừng tay!」
「Đừng làm những hành động đáng xấu hổ nữa!」
Galak trừng mắt nhìn đồng bọn cũ của mình.
「Hạng tép riu bợ đít thì câm mồm! Đừng đến gần ta! 」
Hắn giơ con dao găm lên.
Celes muốn tiếp cận anh ta nhưng Rem đã dùng tay ngăn lại.
「…… Chị không nên tiếp cận hắn ta lúc này…… Hắn đã không còn tỉnh táo nữa rồi.」
Galak hét lên.
「Không còn tỉnh táo !? Người không còn tỉnh táo không phải là tôi, mà là cô đó! Cả Hiệp hội Ma thuật
sư và cả thế giới này chả còn ai đủ tỉnh táo nữa rồi!? Tại sao mọi người chẳng ai nhận ra được giá trị
của tôi !? Tại sao tôi không được đánh giá cao !? Quái! Quái! Quái! Thật là quái đản! Điên khùng hết
rồi !! 」
Trên lưỡi màu đen của con dao găm anh ta cầm, có một con mắt trông rất sống động
Và không thể tin được, con mặt kia chợt chuyển động
Nó nhìn về phia bên này làm một cơn ớn lạnh chạy dọc qua xương sống của cô.
Rem ném tinh thể xuống sàn nhà.
「《 Ảnh xà 》! Ngăn tên Galak lại! 」
Từ trong tinh thể xuất hiện một chiếc bóng thuôn dài, đó là một con rắn màu đen đang trườn trên sàn
nhà.
Dài tầm năm mét, khả năng đặc biệt của nó là 《 Ngăn cản 》- nếu đối thủ là con người thì họ sẽ bị bất
động trong năm giây.
Tuy nhiên, trước khi nó kịp chạm vào người anh ta thì Galak đã hành động nhanh hơn.
「Nếu thế giới này không chịu thay đổi! Thì ta sẽ làm điều đó! 」

Galak đâm mạnh con dao vào ngực mình.
—— Hắn ta định tự tử !?
Rem gần như nín thở. Celes che miệng của cô ấy lại, và hai hộ vệ tỏ ra xấu hổ.
Không, không phải là như vậy! Rem cảm thấy có gì đó bất ổn, Ma lực đang tăng lên.
「Tránh xa anh ta!」. Cô hét to để cảnh báo.
Galak nôn ra một chất lỏng sền sệt màu đen từ trong miệng hắn. Ngay tại vị trí vết thương, thứ chất
nhầy này cũng đang dần tuôn ra. Da hắn cũng từ từ chuyển màu và biến thành một màu đen thẩm.
Cánh tay và thân hình hắn ta trở nên to lớn, cái đuôi mọc ra từ phía sau thắt lưng. Cả khuôn mặt của
hắn cũng đang dần thay đổi, giờ thì hắn nhìn cứ như một con thằn lằn. Chỉ trong một khoảng thời gian
ngắn, hình dáng của tên Galak đã biến đổi hoàn toàn.
Rem ép chặt ngực mình lại. Cô cảm thấy như linh hồn của Ma Vương được niêm phong trong người cô
đang phản ứng với điều đó. Tim cô đập liên hồi.
Giọng cô run lên.
「…… Hắn là …… Ma tộc !?」
「ッ!?」
Celes thốt ra một tiếng thét nhỏ, và hai hộ vệ vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, đứng chặn phía
trước Celes để trở thành lá chắn cho cô
Giờ thì cái tên đầu thằn lằn từng là Galak này đang cố nói một cái gì đó khá hỗn độn.
「Ah ~ …… Ah ~ …… Vì vậy, rốt cuộc cũng đến lượt của Gregor-sama. Nghiêm túc, không nên lúc nào
cũng nói những điều vô nghĩa, Nhân loại!」 (Từ giờ trở đi tên này là Gregor chứ không phải Galak nữa,
lý do tại sao đọc tiếp sẽ hiểu)
Tên Gregor xoay nhẹ đôi vai làm lớp vảy cứng tạo thành âm thanh lạo rạo.
Con 《 Ảnh xà 》 của Rem vẫn còn quấn chặt lấy hắn, nó đang có gắng ngăn chặn chuyển động của hắn
lại.
「Aah? Gì đây? Đúng là vướng tay vướng chân mà! 」
Một chuyện không thể ngờ tới là hắn ta có thể dễ dàng xé tan con Ảnh Xà chỉ bằng tay không, cứ như
ngay từ đầu nó được làm từ giấy hay vải obi vậy. (obi là cái loại vải dùng làm đai thắt lưng của những
bộ kimono)
—— Hắn có thể làm điều đó với một Triệu hồi thú cấp độ 20 chỉ với tay trần!?
Rem đã hiểu sự cách biệt sức mạnh giữa họ.
Cô là một Mạo hiểm giả! Cô cần phải bảo vệ Celes!
Hai hộ vệ cầm quyền trượng của họ lên.
「Rời khỏi nơi này ngay!」
「Hãy giao lại cho chúng tôi!」
Rem nắm lấy tay Celes và chạy về phía cửa sổ. May là cửa sổ không được làm từ mấy món đồ cao cấp
như thủy tinh mà chỉ là một tấm gỗ được được một cây gậy chống đỡ.
Rem vác Celes lên vai và ném cô ấy ra ngoài.
「Khoan …… Rem-sa …… Kyaa !?」
「Hãy cố chịu một chút!」
Bởi đây là tầng một, cô ấy có lẽ sẽ ổn. Rem cũng theo sau.

Đối thủ lần này là một tên Ma tộc. Hắn đã mê hoặc Galak và xâm nhập vào Thị trấn bằng cách trốn
trong anh ta. Nhiều khả năng, mục tiêu thật sự của nó là phá hủy kết giới. Chắc chắn bây giờ mục tiêu
của nó là Hội trưởng Hiệp hội Ma thuật sư.
—— Mình phải bảo vệ Celes!
Ở phía trước của quán trọ, khi thấy Celes ngã xuống đất, mọi người bên đường tỏ vẻ kinh ngạc. Đó là
bởi vì không có lí nào mà một người có địa vị như cô ấy phải trốn qua đường cửa sổ.
Trong khi giúp cô ấy đứng dậy, Rem hét lên.
「Mọi người, chạy đi! Đó là một tên Ma tộc! 」
Ngay lúc đó——
Bức tường của phòng ăn nhà trọ đã bị thổi bay đi.
Việc một số người tiếp cận vì tò mò chỏ mỏ vào nhiều chuyện mà bị vạ lây tạo thành một cảnh tượng
khủng khiếp.
Từ góc nhà trọ bị phá hủy, một tên to xác đầu thằn lằn xuất hiện. Đó là Gregor.
Nắm đấm của hắn vẫn còn đẫm máu
「Oii? Ở đây không phải chuyện của bọn con nít! Biến đê! Ta đang có việc với con đàn bà này! Ngươi là
Celestine Bordorel phải không? Cái kết giới thật là phiền phức, nói chung thì ngươi nên chết đi! 」
Tên Gregor vung nắm đấm khổng lồ của mình.
Celes không có kinh nghiệm chiến đấu, cô ấy đang rất hoảng loạng. Bởi vì hầu hết sức mạnh Ma thuật
của cô đều dùng để duy trì kết giới nên cô không có bất kỳ một chút sức chiến đấu nào.
Rem đã ném ra một viên pha lê.
—— Đã tới lúc dùng tới con á chủ bài rồi!!
「Tiến lên, 《 Aslau 》!!」
Đó là một con bò khổng lồ với ba chiếc sừng. Khả năng đặc biệt của nó là 《 Xung kích 》 và nó có sức
mạnh tương đương với một chiến binh cấp độ 40. Ngoài ra, nó cũng rất ngoan cường.
Có lẽ nó có thể giúp mình câu giờ được một lát.
Rem đỡ Celes đứng lên và thúc vào lưng cô ấy
「Chạy đi! Hãy chạy đến Hiệp hội Ma thuật sư hoặc Hiệp hội Mạo hiểm giả! Tới chỗ nào có đóng quân
cũng được! 」
「Nếu em không đi thì chị không đi đâu!」
「Tôi biết rồi!」
Ngoài bảo vệ Celes, Rem cũng phải bảo vệ bản thân của cô nữa.
《 Aslau 》 rống lên dữ dội. Gregor phát ra một âm thanh kinh khủng rồi lao nắm đấm về phía trước
「Moooo~, 《 Xung kích 》!!」
Chỉ với một đòn, Aslau đã vỡ mồm rồi biến trở lại thành một tinh thể biến thành màu đen rơi xuống
dưới chân Rem
Rem sửng sốt.
「…… Thế bất nào.」
Triệu hồi thú cấp độ 40 cũng chả ngăn được hắn ta.
Sợ hãi làm cô đông cứng cả người lại.
Gregor càng tiến gần hơn.
「Oi oi? Không phải ta bảo là biến đi sao con lùn? Bộ muốn chết đầu tiên à? 」

Người dân cả Thị trấn la hét dữ dội và bỏ chạy tán loạn.
Nhận thấy có náo động, lính canh trong Thị trấn đã được điều động tới, nhưng đối thủ lại là Gregor, kẻ
có thể đấm nát bi triệu hồi thú cấp độ 40 chỉ với một đòn. Nên việc đối đầu với hắn lúc này chỉ tổ góp
thêm vài cái xác vào thôi.
Trước nhà trọ giờ chả còn ai nữa, Celes thì đang sợ đến nỗi cứng chân nên không thể chạy được, còn
Rem đang cố gắng bảo vệ Celes nhưng chỉ là châu chấu đá xe mà thôi.
Tên đầu thằn lằn to xác càng lúc càng tiến đến gần. Trong số tất cả các hệ chiến binh, hẳn hắn ta thuộc
nhóm Quyền thủ, hệ đó không sử dụng vũ khí mà chỉ chiến đấu bằng nắm đấm của mình.
Triệu hồi thú mạnh nhất của Rem cũng chẳng chịu nổi một đấm của hắn
—— Thắng thế nào được !!
Vốn con đường chính đã không còn bóng dáng của một ai, đột nhiên lại có một người chạy tới.
「Kuh …… Vừa kịp lúc!」
Cô quay lại khi nghe được những tiếng bước chân.Cô nhìn thấy bộ giáp màu vàng. Bộ trang phục xa
hoa này cô nhớ là đã từng gặp qua ở đâu rồi.
Đấy là một người đàn ông với mái tóc dài.
「Cô ổn không, Rem-chan? Còn Ngài, Celes-sama? 」
「…… E, Emil !?」
Emil đang chắn trước Gregor để bảo vệ Rem và Celes.
「Chết tiệt …… tôi nghe thấy tiếng ồn ào và lập tức chạy đến để kiểm tra …… Tôi không biết làm cách
nào mà một tên Ma tộc lại có thể lọt vào đây và làm loạn được nữa! Tệ nhất là hắn còn dám ra tay với
phụ nữ, đúng là không thể tha thứ được! 」
Đúng là một màn kịch lộ liễu, hơn nữa còn giả bộ trách móc. Ở phía sau thậm chí còn có tiếng hoan hô
nữa chứ.
Emil là chiến binh mạnh nhất trong Hiệp hội Mạo hiểm giả. Anh ta là niềm hi vọng của mọi người, hơn
nữa còn cực kì nổi tiếng.
Gregor thu chặt nắm đấm của hắn.
「Mày là thằng nào!?」
Emil chìa kiếm ra phía trước.
「Ta là Emil Byushelbeljel! Ta là “Đẹp trai-khoai to-sức mạnh vô đối-siêu chiến binh” số một của Hội và
là đồng minh của tất cả phụ nữ! 」
「Tên Người này có vẻ thú vị đây! Để xem ngươi có thể mua vui cho Gregor-sama ta đây được một chút
hay không! 」
「Nhưng đối với ta thì ngươi chả thú vị chút nào đâu!」
Emil vung kiếm. Từ lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng đầy Ma thuật, thứ Ma thuật hỗ trợ được nhận
từ đồng đội của anh ta.
Những nhát chém được dồn dập được tung ra, đó quả là những đòn tấn công mãnh liệt tập trung hầu
hết vào phần gáy (sau cổ) của Gregor.
Nhưng không giống như chém vào một sinh vật sống, một âm thanh khô khốc vang lên. Emil không có
cách nào chém xuyên được lớp vẩy đen thẩm của hắn được.
Mặc dù vậy vẫn làm Gregor lùi lại vài bước và khụy gối.
「Oi oi oi oii? Dù là con người nhưng ngươi cũng khá mạnh đó! 」

「Vẫn còn! Chưa hết đâu! 」
Emil truy đuổi hắn ta. Cậu liên tục tung ra những nhát chém mà mắt thường không thể theo dõi kịp .
Đó là một trong những Kiếm kỹ?
Gregor phải dung cả hai tay để che đầu của mình. Mỗi lần kiếm chạm tay của hắn thì một âm thanh
chói tai lại vang lên, cứ như thể là anh đang chém vào sắt hay đá. Nhưng sau đó lại một số mảnh nhỏ
màu đen văng ra.
「Nếu như không được Ma thuật cường hóa thì chắc dù là kiếm của ta cũng đã bị gãy rồi! Nhưng kiếm
của ta lúc này đây là bất khả chiến bại!! 」
「Guh, Kuh …… !?」
Thật khó để nói rằng nó có hiệu quả hay không, nhưng ……
Emil đã gây được sức ép với hắn ta khiến Gregor phải rơi vào thế phòng ngự.
「Không tệ, không tệ, Tốt lắm!」
「HA! Ngươi bị M à !? Nếu vậy thì để ta thưởng ngươi thêm nhé! Thưởng cho đến khi nào đống vẩy mà
ngươi tự hào biến mất hết mới thôi! 」
「Kukuku …… Thứ mà ta thích là …… là cái khuôn mặt tự tin của người tràn đầy tuyệt vọng. Chính là
khuôn mặt lúc đó mới làm cho ta cảm thấy kích thích được! 」
Gregor lẩm nhẩm điều gì đó. Rồi bắn ra một tia sáng Ma thuật hắc ám hất Emil văng ra xa tạo thành
một vệt dài trên mặt đất trong khi anh đang cố tấn công hắn.
Gregor ưỡn ngực một cách ngạo mạn rồi rống lên.
Chỉ có Rem mới biết thứ hắn ta vừa dùng là Ma thuật. Thế nhưng, nó không phải là Ma thuật triệu hồi
mà là Ma thuật nguyên tố giống như Diablo sử dụng.
Emil được đồng đội sử dụng Ma thuật phục hồi. Đó là loại hỗ trợ giúp anh ta hồi phục khả năng chiến
đấu tạm thời. Anh dựa vào sự hỗ trợ của những người xung quanh cố gắng đứng lên.
「Kuh …… Ngươi, lúc nãy, đã làm gì!?」
「Đó là Ma thuật đấy con người! Gregor-sama ta là Ma thuật sư số một của Thực Nhân Lâm! 」
「Cái gì !?」
Vậy cách chiến đấu kiểu Quyền thủ ban đầu của hắn chỉ là để đánh lừa.
Gregor đang tập trung Ma lực vào bàn tay phải.
「Là sao? Thì cứ ăn đủ đòn Ma thuật của ta rồi biết! 」
「Chết tiệt!《 Sword Smite 》!!」
Dù cơ thể đã bị thương, Emil vẫn sử dụng được một Kiếm kỹ.Trong chớp mắt, anh tung ra một phát
chém quét ngang.
Tuy nhiên đã bị cánh tay trái của Gregor bắt được.
「Gufufu …… Nếu là một Quyền thủ thì ta vẫn mạnh hơn ngươi đấy con người!」
「Khi nào ta thua kìa !!」
「Oraa!《 Hắc đạn 》!!」
Tốc độ thi triển Ma thuật của Gregor còn nhanh hơn tốc độ xuất chiêu của Emil.
Vì thanh kiếm trên tay anh đã bị Gregor bắt được nên anh chẳng còn cách nào để đỡ viên đạn này.
Một âm thanh vang lên để lại trên vai trái bộ áo giáp của Emil một cái lỗ rồi từ đó máu tươi cú tuôn ra.

「Guhaah !?」
「Oraa! Tiếp theo sẽ là tay phải nhé!! 」
Hắn vừa dứt câu thì cậu lại dính thêm một viên đạn nữa. Lần này bộ giáp bị nát hoàn toàn, máu cứ thế
mà phun ra ồ ạt.
Đồng đội xung quanh chỉ có thể đứng đó chứng kiến anh la hét trong đau đớn. Không phải vì họ vô tâm
hay hèn nhát mà ngay cả Emil cũng chẳng làm gì được hắn thì họ còn chưa là cái đinh gì. Họ không thể
làm điều gì khác ngoài việc sử dụng Ma thuật trị thương và Ma thuật hỗ trợ từ xa. Nếu họ đến gần hơn
thì chỉ tổ gây vướng víu. Ngay cả nếu họ dám dũng cảm hi sinh thân mình, thì với tính cách của Emil,
anh ấy thế nào cũng lao ra đỡ đòn cho đồng đội.
Rem hét lên.
「Emil, chạy đi! Anh không phải là đối thủ của hắn ta đâu! 」
Tuy nhiên, anh vẫn đứng thẳng ngay cả khi đôi chân đang run rẩy và nở một nụ cười đầy ngạo mạn
như anh vẫn thường làm.
「Chạy hả? Sao tôi có thể bỏ một người phụ nữ mà bỏ chạy được? Oi oi, xin đừng nói những đều ngu
ngốc như vậy, Rem-chan. 」
Emil vuốt mái tóc dài của mình.
「Ở trước mặt phụ nữ mà quay lưng với kẻ địch là điều mà tôi không bao giờ làm! Tôi là Emil
Byushelbeljel! Tôi là “Đẹp trai-khoai to-sức mạnh vô đối-siêu chiến binh “ số một của Hội và là đồng
minh của tất cả phụ nữ」!
Gregor nheo mắt lại.
「Được rồi ~ chắc là ta nên thể hiện sức mạnh thực sự của mình! Hình như khi bị đánh bại thì con người
sẽ chạy trốn bỏ mặt của đồng bọn của mình phải không? 」
Đôi mắt bò sát của hắn nhìn về phía Rem và Celes.
Nếu như, bọn họ chạy trốn vào lúc này–
Nhiều khả năng, Gregor sẽ bỏ qua Emil và trực tiếp thi triển Ma thuật về phía Rem.
Ngay từ lúc bắt đầu, bất cứ lúc nào hai người họ có dấu hiệu bỏ trốn thì hắn sẽ dùng Ma thuật tầm xa
để tấn công.
—— Thật sao trời !?
Emil hét lên, dù chẳng còn kiếm, nhưng anh vẫn xông lên tấn công.
Với tư thế của Quyền thủ, Gregor dồn sức mạnh Ma thuật vào nắm đấm.
「Chết đi con người!《 Hắc Cầu 》!!」
Một đòn Ma thuật mạnh mẽ tấn công Emil. Nhưng ngay cả như vậy, anh cũng không lùi bước. Tuyệt
đối không lùi bước.
Fort Bridge Ulg ——
Đó là tên cây cầu nối liền Thực Nhân Lâm và Thị trấn Faltra.
Trước mắt Diablo, số lượng Ma tộc ngày càng giảm.Một số đã nhanh chóng đào tẩu và còn một số thì
bị tiêu diệt. Cậu ngừng đếm số lượng những tên bị tiêu diệt từ khi con số vượt quá 20.
Ra lệnh cho đồng bọn lùi lại, tên chỉ huy Kỵ Long tiến đến phía trước. Hắn được bảo vệ bởi bộ giáp đen
tuyền che kín cả khuôn mặt. So với các đồng loại, hắn dường như thấp hơn, nhưng nhiêu đó chưa đủ
để Diablo mất cảnh giác và bất cẩn.
——Tới lúc đánh trùm rồi à?
Tên Kỵ Long bước xuống khỏi lưng con rồng. Tay vẫn nắm ngọn cốt thương, hắn chậm rãi tiến đến cây
cầu.

「Tại sao ngươi lại bước xuống Ma thú?」
「Chứ nó có chịu di chuyển đâu?」
Đó là giọng nói của phụ nữ. Đó là giọng nói của một người trưởng thành nhưng do phần hơi rụt rè nên
có vẻ là còn trẻ.
Tên chỉ huy cởi chiếc mũ của mình. Mái tóc màu bạc của cô được xõa ra, nó dài đến tận thắt lưng, hẳn
là tốn dầu gội lắm. Dưới chiếc mũ là khuôn mặt của một thiếu nữ xinh đẹp với nước da nâu. Đôi mắt
to tròn khiến cô có phần hơi trẻ con.Trong đôi mắt vàng của cô, đồng tử là một vệt dọc giống như loài
bò sát.
Đôi môi màu tím của cô hé mở.

「Thông thường thì nó ngoan và biết vâng lời lắm …… Nhưng ~, sau khi nhìn thấy người thì nó chả chịu
di chuyển nữa. Có lẽ là lỗi của ngươi? Đó là lý do tại sao giờ ta phải cuốc bộ đây. 」
「Hmph, vậy ra lũ tép riu kia còn thông minh hơn cả cô sao? Dám tiến tới bất cẩn như vậy, bộ cô nghĩ
có thể đánh bại được ta à? 」
「Không thử sao biết được? Edelgart ta là đệ nhất thương thủ của Ma tộc. Không đời nào ta lại thất bại
trước tên Ma thuật sư Hỗn Ma tộc Ngươi.」
Chỉ huy–Edelgart vẫn nắm chặt ngọn thương. Khoảng cách giữa hai người lúc này là khoảng 8 mét và
5 cm. Thế là quá gần, nhưng cậuvẫn muốn ưu tiên thu thập thông tin bằng đối thoại.
——Tôi đã cố tiết kiệm MP lắm rồi, nhưng giờ vẫn buồn ngủ.
Vì cậu đã phải thức cả đêm nên giờ sự tập trung của cậu đã bị giảm xuống. Còn bọn kia thì biết bao giờ
mới chết hết. Tuy nhiên nếu bây giờ đánh bại được tên chỉ huy thì bọn kia sẽ tự động rút quân thôi.
Vậy đây sẽ là bước ngoặt.
「Hãy cho ta xem ngươi mạnh tới mức nào!」
「Đánh hay không ta?……Ừ thì đánh vậy!」
Cô xuống thế và nắm chặt ngọn thương. Rồi đột ngột tăng tốc như thể đang cưỡi con Ma thú, cô lao
tới như tên bắn.
——《 Thương phá 》, huh.
Đây là một Võ kỹ tương tự như 《 Sword Smite 》trong Kiếm thuật. Đó là một đòn cơ bản của Thương
thuật. Ngay khi áp sát, ngọn thương sẽ tung ra hai đòn tấn công. Bởi vậy muốn né nó thì cũng phải né
những hai lần.
Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

Diablo vội di chuyển, xoay người để né đợt tấn công. Cho dù là ở không gian chật hẹp như trên cầu thì
cậu vẫn thừa sức né đòn tấn công đó.Để chống lại một đòn tấn công thì điều cơ bản là tránh né mà.
Vì đòn tấn công của mình bị đối thủ né quá dễ dàng, Edelgart thay đổi cách tấn công. Cô lập tức tung
ra một đòn quét ngang.
——Sử dụng《 Lốc xoáy 》mà chẳng cần quay về thế thủ luôn à?
Quay toàn bộ cơ thể, đó là một kĩ thuật để vung thương. Cần phải có đà để quay nhưng nếu như vào
đà quay, cô ta có thể tấn công vô số lần. Vì cậu đã nắm được quỹ đạo của đòn đánh nên việc né tránh
cũng chả khó khăn gì.
「Hừm …… Có nhiu thôi à? So với một tên Ma tộc biết dung vũ khí thì cô cũng có gì hơn đâu? 」
「Chưa hết đâu. Tiếp chiêu! 」
Edelgart ném thẳng cây thương của mình lên trời. Một làn sương màu đen xuất hiện, bao bọc lấy mũi
thương. Chẳng bao lâu sau, nó được bao phủ trong một vầng hào quang đen thẫm, khiến mũi thương
như lớn hơn.
——Hử! Vậy cô ta sẽ dùng《 Tử kích 》à!
Đó là một kỹ năng cực mạnh mà phải tiêu hao cả HP của người dùng, chỉ dành cho những kẻ trên cấp
80. Không chỉ là mạnh thôi mà nó còn ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, thứ hào quang đó cũng tham
gia tấn công. Hiển nhiên việc né một thứ vô định như thế thì chả dễ dàng gì.
Để thực hiện kỹ thực này tiếp theo cô gần di chuyển với tốc độ cực nhanh, rồi bật lên cao để giáng
ngọn thương của mình xuống theo hình chữ thập. Nhưng có vẻ cô ấy chả biết điều này thì phải.

Để chống lại cô giấy chỉ cần chạy lòng vòng và tấn công bằng phép tầm xa là xong. Tuy nhiên, nếu như
vậy sẽ làm cô ấy nhục chí mất, thật lãng phí.
Để chống lại một Ma tộc với lượng máu vẫn còn quá nữa, thì lượng MP của cậu sẽ cạn kiệt, không,
thậm chí là không đủ.
——Đành phải cắn rang chịu đựng vậy!
Diablo dừng lại, dang rộng đôi tay ra.
「Thú vị thật đấy! Ta muốn thử nó, cho dù có gì xảy ra đi nữa!」
「Được thôi.”Tử——”」
Với ngọn thương được bao bọc trong lớp hào quang màu đen, Edelgart lao tới.
「” ——Kích”」
Một cơn đau dữ dội chạy xuyên bụng Diablo. Cậu đã ăn trọn đòn tấn công. Trước khi kịp phòng thủ,
cây thương đã chém thẳng vào sau gáy.
——Nhanh quá!?
Ngay lúc đó, Edelgart nhảy lên. Cô vung cây thương từ rất cao thẳng xuống với toàn bộ sức mạnh của
mình. Nhìn từ ngoài, dường như cậu chắc chắn sẽ lùi bước trước cú tấn công này —— Nhưng Diablo
vẫn đứng yên và sẵn sàng hứng chịu thêm một đòn nữa.
*Xịch*, thân thể cậu trở nên nặng trĩu. Cứ như cơ thể cậu được làm bằng chì hoặc đang mang thứ gì
đó nặng cả tấn ở trên lưng. Cơn đau âm ỉ cào xé bụng cậu từ bên trong. Mặc dù không nhìn thấy được
nhưng cậu chắc chắn có gì đó đang chảy máu.
「Vậy ra mạnh đến thế này sao……!」
Từ khi đến thế giới này, chả ai có thể làm cậu bị thương được cả. Nó khác biệt hoàn toàn so với những
cú đâm hay chém thông thường, bởi sát thương phụ thuộc vào《 Võ kỹ 》, nó khiến cậu cảm thấy cơn
đau lớn gấp nhiều lần so với các vết thương bên ngoài.
Cậu vẫn có thể di chuyển được sau khi hứng trọn hai đòn, nhưng chúng đã vắt kiệt sức của cậu, làm
cậu chẳng buồn đứng dậy. Lượng HP còn lại của cậu đang ở mức nguy hiểm. Cậu phải thận trọng hơn
nếu muốn giữ cái mạng của mình. Nhưng Diablo đang rất hài long với thông tin mà cậu thu được và
thậm chí còn nở một nụ cười. Edelgart thở dốc.
「……Kh..Không thể nào. Dù bị tấn công đến thế……Làm sao ngươi…vẫn có thể đứng được như thế.」
《 Tử kích 》là một võ kỹ ngốn 15% HP của người dùng để tấn công. Trong trò chơi, 15% chỉ là một con
số, nhưng trên thực tế, đột ngột mất 15% sẽ làm cho người ta bị kiệt sức lập tức.
Diablo thực sự muốn tìm hiểu thêm một chút về cô ta.
Tuy nhiên–
「Diablo-sa ~ n!」
Ai đó đang chạy tới chỗ cậu từ Fort Bridge Ulg. Chả biết họ chạy đến đây làm cái quái gì sau mọi nỗ lực
chặn bước kẻ thù của Diablo.
Đó là Boris. Trông anh ta khá tuyệt vọng.
Diablo hét lớn khi cậu ta vào tầm có thể nghe được.
「Đừng tới gần hơn nữa!」
Boris dừng chân và hét to.
「Cách đây một lúc! Tin tức từ Thị trấn! Dường như Rem-san, và Celestine-sama! Đã bị Ma tộc tấn công!
Trong Thị trấn! Có một tên Ma tộc! 」
「Gì vậy trời?」

Diablo cảm thấy một cơn ớn lạnh dọc sống lưng.
Đôi mắt bò sát của Edelgart nheo lại và mỉm cười.
「Gregor làm tốt chứ hả? Tên ấy chỉ được mỗi khoản cần cù bù thông minh thôi. 」
Diablo đã đoán được phần nào tình hình.
Có kết giới xung quanh Thị trấn Faltra, nếu cổng thành đóng lại thì chả có cách nào Ma tộc vào được
cả. Ngay cả khi quân đội Ma tộc có chiếm được tất cả những con đường vào Thị trấn thì đó đơn giản
cũng chỉ là cuộc chiến bao vây. Đó là lý do lũ Ma tộc đã gửi một kẻ tên Gregor lên trước để thâm nhập
vào Thị trấn. Tất nhiên bọn chúng nhắm tới Celes.
Nhưng còn Rem thì sao?
Chả nhẽ bọn Ma tộc đã nhận ra được linh hồn Ma Vương trong người cô ấy? Không, nếu biết thì bọn
chúng đã tập kích hị khi còn ở Thực Nhân Lâm rồi.
Dù sao đi nữa, cậu phải trở lại Thị trấn ngay lập tức!
Diablo nhìn vào kẻ thù.
Edelgart bắt đầu thở chậm lại.
「Vì Gregor đã làm khá tốt phần việc của hắn ~ …… Nếu ngươi thua thì đây sẽ là chiến thắng của Ma
tộc. Ngươi có muốn chơi chút nữa không?」
「Boris!」
Diablo trả lời với một giọng trầm.
「C, có!」
「Hãy bảo mọi người nấp hết đi! Tôi sẽ dung Ma thuật mạnh nhất! Cậu cũng thế, nếu chưa muốn ngắm
gà khỏa thân thì trốn nhanh đi! 」
「Ahihi! Ok xếp! 」
Boris quay người lại và hét lớn.
「Điếc hả! Chưa muốn chết thì nấp lẹ đi! Nhanh lên! 」
Diablo nâng 《 Quyền trượng Tenma 》.
Edelgart nhìn cậu trừng trừng.
「Xin lỗi …… nhưng cuộc thử nghiệm đã xong rồi.」
「Thử nghiệm?」
「Ta chẳng có cảm tình với Ma tộc cho lắm, nhưng coi như là lời khen khi ngươi đã có thể làm ta bị
thương, nếu cô rút quân, ta sẽ không truy sát. Đồng ý không?」
Ma thuật của Diablo cần quãng thời gian chuẩn bị là ba mươi giây. Thực ra cậu đã bắt đầu kích hoạt nó
từ lúc Boris tới, nhưng vẫn cần thêm chút thời gian nữa.
Sau khi lo lắng cho một chút, Edelgart nói.
「Phụng sự Ma Vương-sama là Nhiệm vụ của Edelgart ta. Đó là, lý do ~, ta tồn tại. Trừ khi ta chết. 」
「Hmph, Phụng sự Ma Vương à? Cô chắc chứ? 」
Diablo cười.
Edelgart phồng má.
「…… Ta ghét điệu cười đó.」

「Để ta cho cô biết. Ma Vương thật sự chính là ta – Không ai khác hơn ngoài Ma Vương Diablo này! Vì
vậy cô không biết rằng cô đăng phụng sự cho một Ma Vương giả à! 」
「Ma Vương, thật sự …… Diablo?」
「Ngu quá, chết đi!」
——Ngon, kịp rồi.
Trong thời gian nói nhảm vừa rồi, Diablo đã chuẩn bị Ma thuật thành công.
「《 White Nova 》」
Phía trên đoàn quân xuất hiện một khối hỏa cầu trắng tinh khiết với kích thước một quả bóng. Nó rơi
xuống với một tốc độ chậm chạp.
Khoảnh khắc khối hỏa cầu chạm mặt đất——
Nó phát ra một vụ nổ màu trắng. Tai của cậu thì chẳng nghe thấy gì.
Tầm nhìn của cậu bị che phủ bởi ánh sáng trắng, tai thì không còn nghe thấy gì, và cơ thể không thể di
chuyển do ảnh hưởng của Ma thuật. Có thể do nó không đủ mạnh, hoặc cũng có thể do sự bảo vệ của
《 Ma Vương Nhẫn 》 mà cậu không hề hấn gì, nhưng——–khu vực xung quanh hầu như đã bị hủy diệt
hoàn toàn.
Đó là Ma thuật mang hai thuộc tính Lửa và Quang mà Diablo học được khi cậu đạt cấp độ 150.
Đó là một kỹ năng ngốn MP như nước và chỉ có một khuyết điểm duy nhất là thời gian thi triển cực lâu
– Còn về sức công phá thì chả chê vào đâu được. Ngay cả những Quái vật cấp độ cao nhất cũng bị nát
thây chỉ sau một đòn. Phạm vi tác động của Ma thuật này là nửa vòng tròn có bán kính tầm hai mươi
mét tính từ vị trí của người dùng, và mặc dù Fort Bridge Ulg nằm ngoài tầm ảnh hưởng, nhưng chẳng
thể khẳng định được việc gì trước sức công phá của vụ nổ khổng lồ này.
Trong một thoáng, cậu chợt nghĩa về Shera.
——Làm ơn nói với tôi là cô vẫn an toàn!
Cô ấy là một con bé lơ đễnh, vì thế làm cậu cực kì lo lắng.
Thế giới bị bao phủ trong ánh sáng giờ đã trở về màu sắc bình thường của nó.
「Uoh ……」
Trong trò chơi, thông thường thì Ma thuật chẳng làm ảnh hưởng đến địa hình, nhưng trường hợp này
thì nó để lại một cái hố rõ to. Cây cầu đá phía trước Fort Bridge Ulg cũng bị xóa sổ. Trước mặt Diablo
lúc này như chưa hề có cây cầu đá nào cả. Cứ như nó chưa từng được xây nên vậy.
Thay vào đó, mặt đất dưới chân cậu bắt đầu sụp đổ. Cậu vội vàng chạy trở lại pháo đài. Trong trò chơi
thì hiệu ứng lỡ đất này chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng trong thế giới này thì lại không như vậy. Cậu
sẽ vô tình phá hủy một thứ gì đó ngoài ý muốn.
Pháo đài đã được an toàn.
Lúc đầu, cậu ngạc nhiên khi thấy lính canh vẫn đứng yên không di chuyển, nhưng họ chỉ đơn giản là
đang đưng bóng bởi cú sốc và âm thanh từ vụ nổ dù sao vẫn không có bất kì thương vong nào.
Bọn Ma tộcbị xóa sổ gần hết. Điều ngạc nhiên là tại sao dù đã lãnh trọn chiêu 《 White Nova 》mà phải
ngốn mất 15% HP của cậu mà Edelgart vẫn còn có thể đứng được.
Chẳng lẽ cô ta là Ma tộc cận vệ của Ma Vương?
Cậu nên tán thưởng cô ta kiểu 「Đúng như những gì ta mong đợi từ một tên chỉ huy」? Hoặc mấy câu
đại loại như 「Đừng có bao giờ bước khỏi Thực Nhân Lâmnữa? Ngươi chẳng là gì đâu」. Cô đã mất áo
giáp, con rồng và cả ngọn cốt thương.
「…… Khôn ……Không thể nào ……Tất cả …… mọi thứ đã biến mất.」

「Đánh bại ta à? Muốn thêm trận nữa không? Cô vẫn còn khá may mắn đấy, con bé Ma tộc yếu ớt kia.
Hình như ta quên nói ta là Ma Vương mà nhỉ!」
「…… Ma Vương …… Diablo.」
Cô ta trông vẫn còn có thể di chuyển được nhưng hình như đã mất ý chí chiến đấu rồi.
「Nếu cô vẫn muốn chiến tiếp, thì tới Thị trấn đi. Ta vẫn còn để dành vài thuật mạnh hơn cho cô ấy.」
Chỉ cần đe dọa cô ta nữa là đủ.
Có lẽ do nằm ngoài tầm ảnh hưởng nên vẫn còn xót lại vài tên Ma tộc, nhưng giờ thì có thể giao việc
lại cho lính canh ở trong pháo đài rồi. Bây giờ thì Thị trấn mới là vấn đề.
Diablo bước qua Fort Bridge Ulg , và nhìn trừng trừng về hướng Thị trấn. Shera vội vàng chạy đến.
「Diablo! Ngài ổn chứ !? 」
「Đã bảo đừng có lo lắng thừa thải mà.」
「Vậy thì nhanh lên đi! Thị trấn gặp chuyện rồi! 」
「Umu …… Ta sẽ dùng thuật《 Return 》.」
Cậu nắm chặt tay Shera, để biến cả hai về Thị trấn. Shera vẫn còn tròn mắt ngạc nhiên về cái thuật mà
cơ-bản-nhất-trong-các-loại-thuật-cơ-bản này. Dù sao cũng đếch khoa học chút nào.
——Dù sao thì nếu bọn Thần tộc và bọn Ma thuật sư của Kinh đô dùng được thì mình dùng được cũng
chả lạ lẫm gì!
Diablo chỉ cần hình dung chính xác vị trí cần 《 Return 》trong đầu cậu là xong. Nhưng cậu chưa bao giờ
lo lắng đến vậy khi dùngthuật này từ trước tới giờ.
——Cầu trời, dùng được đi mà!
Không sao. Dù gì đi nữa, Thần tộc và Ma thuật sư của Vương Đô cũng dùng được nó cơ mà! Chắc chắn
mình làm được!
Diablo hình dung trong đầu hình ảnh cậu trở lại chỗ đó. Cậu chưa bao giờ lo lắng đến vậy khi dùng Ma
thuật từ trước tới giờ.
Làm ơn, mày phải sử dụng được!
Phát động!
「《 Return 》!」
Thị trấn Faltra——
Tại trung tâm quảng trường phía tây bỗng xuất hiện một cột ánh sáng. Những người đang run sợ từ
trận chiến lúc nãy cảm thấy hoảng loạn vì không biết chuyện gì đang xảy ra và bắt đầu bỏ chạy tán
loạn. Từ trong cột ánh sáng xuất hiện bóng dáng của hai người. Khi cột ánh sáng biến mất, chỉ để lại
một tên Hỗn Ma tộc áo đen và con Elf đang tròn xoe mắt.
Diablo quan sát xung quanh.Mặc dù chưa tới đây lần nào, nhưng đây chắc chắc là quảng trường. Cậu
nhận ra những bức tường đó, nó giống với những bức tường thành cậu gặp ở biên giới thành phố Fatal.
Trong các phép về 《 Dịch Chuyển 》, thì loại cơ bản nhất là phép 《 Return 》. Mặc dù cảm giác say xe thì
chẳng thích thú gì nhưng dù sao cũng không thành vấn đề. Trong trò chơi bất cứ khi nào dùng phép 《
Dịch Chuyển 》 thì khung cảnh xung quanh sẽ chuyển động với tốc độ siêu cao và hiển nhiên khi 《 Dịch
Chuyển 》 ở thế giới thực cũng vậy. Đó là cảm giác di chuyển với tốc độ ánh sáng để đi xuyên qua không
gian. Lúc nãy cậu đã nghĩ tới hình ảnh của một đồng cỏ cơ, nhưng không hiểu vì sao lại bị Dịch Chuyển
đến đây. Dù sao thì đây cũng là một kinh nghiệm quý báu, tuy nhiên cậu chưa đào ra được thời gian
để ăn mừng Ma thuật mới thành công thì lo lắng lại ập đến.

Shera khụy gối xuống đường nhưng Diablo đã kịp đỡ lấy cô ấy.
「Fal, Faltra !? Tại sao!? Tại sao !? 」
「Ta sẽ giải thích sau! Bây giờ đi giải cứu Rem trước đã! 」
「Ah, đúng rồi!」
「Tsk …… Tên kia ở nơi nào !? Nhà trọ !? Hiệp hội Mạo hiểm giả!? Hiệp hội Ma thuật sư !? 」
Ở trò chơi, bạn có thể tùy ý gửi tin nhắn cho một Người chơi khác nếu hai người là bạn bè. Tuy nhiên
Diablo lại không có bạn bè để sử dụng chức năng này ……Hình như cũng thể sử dụng để trò chuyện tổ
đội.
Diablo, cậu ……
——Rất có khả năng là chẳng dùng được chức năng này rồi.
Dù sao là do được triệu hồi đến thế giới này nên một số chức năng cần hợp lý một chút. Tuy không
dùng được Hòm Thư và Tin Nhắn nhưng vẫn dùng được Rương Đồ và Giao Dịch. Ở thế giới này chả có
cái thứ như vậy nên chẳng có ai sử dụng được.
Cậu hơi hoang mang vì chẳng biết đi đầu bây giờ? Shera tiến theo con đường chính, đây là con đường
dẫn đến cả Hiệp hội Mạo hiểm giả và Hiệp hội Ma thuật sư.
「Tui cảm thấy có chút bất an, Diablo! Giống như chúng ta đang ở trong Thực Nhân Lâm vậy! 」
「Ta đồng ý với điều đó, Shera!」
Diablo bắt đầu chạy, cậu hiểu cái cảm giác mà Shera đang nói đến. Và sau cùng họ đã đến được nhà
trọ nhưng ở đó lại la liệt xác chết.
Nhà trọ đã bị phá hủy một phần. Tuy chưa bị phá hủy hoàn toàn nhưng bức tường ở tầng hai trong có
thể sụp đổ bất kỳ lúc nào.
Bên dưới những bức tường đổ và những chiếc cột gãy nát là những người xấu số, họ đã mất.
HỌ ở đây là những người lính. Trên người họ chẳng có vết thương nào của đao kiếm hay mũi tên cả
mà là do bị đè đến chết. Chỗ đó cũng có những người khoác áo choàng của Hiệp hội Ma thuật sư. Một
số Mạo hiểm giả xấu số cũng nằm lại.
Tất cả HỌ đã đánh đổi sinh mạng của mình để bảo vệ người dân nơi này.
「…… Thật khủng khiếp.」
Shera nói với giọng run rẩy.
Chắc chắn, thảm họa mức độ này chưa bao giờ xảy ra trong trò chơi.
「Vậy tên kia là thủ phạm à……」
Diablo nhìn chằm chằm vào chỗ của tên Ma tộc lạ mặt. Tại đó Rem và Celes đang bị dồn vào chân
tường. Rem khụy gối ôm vai thở hỗn hển, máu từ trán cô vẫn đang chảy xuống. Celes trông có vẻ chả
bị gì nhưng nếu rơi vào tay tên ấy thì xác định nát tạch.
Phía trước họ là gã trai toàn thân đang bê bết máu. Trên người anh ta giờ chỉ còn dính lại vành mảnh
giáp, thanh kiếm đã gãy và có vẻ như anh ta chẳng còn chút sức lực nào.
Mặc dù vậy, anh vẫn đứng.
「…… Tôi, tôi, sẽ không bao giờ ngã khụy …… ở trước mặt phụ nữ, không bao giờ.」
Rem hét lên.
「Đừng mà, dừng lại đi, Emil! Tại sao phải cố gắng chiến đấu dù bị thương đến mức độ này!? Anh sẽ
chết mất! 」
「…… Bảo vệ phụ nữ …… đến …… hơi thở cuối cùng …… là lời thề của tôi.」

「Hà haa! Oi oi, đến thế mà vẫn chưa chịu ngã xuống à !? Tên nhân loại này thật dai như đỉa! Chuẩn bị
chết đi !! 」
Đó là Một tên Ma tộc với cơ thể khổng lồ và một cái đầu thằn lằn. Chiếc áo choàng quấn nửa thân dưới
của hắn nhưng giờ nó đã bị biến thành một màu đen, rất có thể đó là máu người. Bộ vảy của hắn trông
như đá obsidian, nắm đấm thì to cỡ đầu người.
Hắn không hề thương tiếc tấn công Emil, người đang trên bờ vực của cái chết.
「《 Air Shoot 》」
Ma thuật của Diablo thổi bật tên Ma tộc. Cơn gió mạnh đã đẩy lùi Gregor khiến nắm đấm của hắn
không chạm được vào mục tiêu.
「Whoa oa oa …… !?」
Khoảng cách giữa họ sấp sỉ mười mét.
Diablo tiến đến chỗ của Rem
「Hừm …… nếu như nói đã kịp lúc thì không đúng lắm nhưng …… cô vẫn còn sống đúng không Rem?」
Đôi mắt cô mở to.
「Diablo !?」
「ッ!?」
Bộ mặt Celes tỏ ra như thể cô không còn tin vào mắt mình được nữa
Shera vội vàng chạy lại, bất ngờ ôm lấy Rem.
「Uwahn! Rem! Cô còn sống, thật là may quá! 」
「……Shera ngốc! Tại sao cô lại dám đứng trước mặt một tên Ma tộc hả!? 」
「Tại, tại vì tui lo lắng cho cô!」
「…..Thậm chí…… Thậm chí thấy nguy hiểm vẫn lao đầu vào à!?」
Diablo nhẹ nhàng đặt tay lên vai Emil, người đang trong tình trạng tệ đến mức mà việc anh ta còn đứng
được thì đã là một kỳ tích.
「Oi, chàng trai trẻ, còn sống chứ?」
「Uugh …… tôi sẽ …… bảo vệ phụ nữ.」
「Umh, cậu chắc chắn đã bảo vệ Rem và Celes. Làm tốt lắm chàng trai…… cậu đã có thể nghỉ ngơi được
rồi, phần còn lại hãy giao cho Diablo ta. 」
Lời nói cuối cùng cũng đã có tác dụng, Emil ngã khụy xuống đất.
Cậu nhìn sang Rem, cô đang bị Shera ôm chặt đến mức chẳng nhúc nhích được. Diablo lấy ra một lọ
HP Recovery Potion từ túi trang bị bên thắt lưng cậu và đưa nó cho Celes.
「Dùng đi. Nếu không thích uống thì đổ lên đầu cũng được」
「Lẽ nào anh …… chiến đấu với Ma tộc? Để bảo vệ chúng tôi? 」
「Ah, không, đó là …… Ta chỉ trừng phạt tên xấc láo dám xâm phạm địa phận của ta thôi. Đừng có hiểu
lầm」
「Có vẻ như anh, vừa tự gọi mình là Ma Vương phải không?」
「Nn? Thế là ý gì? Ý cô là cô chẳng cần đến sức mạnh của một Ma Vương vào thời điểm này? 」

「Không, không phải vậy …… ý tôi là cũng có những Ma Vương tốt bụng. Hãy thứ lỗi cho tôi vì đã từng
nghi ngờ anh. Xin hãy cứu lấy Rem-san. Không cứu lấy thế giới này.」
Celes lặng lẽ cúi đầu. Vì đây là lần đầu tiên cậu được người khác nhờ cậy nên cảm thấy hơi lúng túng.
Diablo quay lưng về phía các cô gái.
「Chẳng cần phải nhờ, vì tên Ma tộc này đã chọc tức ta.」
Hào hùng bất khuất – chút nắng còn vương.
「Tán dóc thế đủ chưa?」
「Dám tấn công địa bàn của Diablo ta chắc ngươi cảm thấy chán sống rồi nhỉ?」
「Kuhah! Nửa nạc nửa mỡ mà mạnh mạnh miệng nhỉ! 」
Ai mà ngờ được được rằng ngay cả Ma tộc cũng phân biệt đối xử với Hỗn Ma tộc.
——Nếu mình nhớ không lầm thì Edelgart có nhắc đến “Gregor” thì phải?
Tuy chưa rõ được hắn thuộc class nào nhưng có vẻ thương tích trên cơ thể Emil không chỉ có thương
tổn vật lí thôi.
「…… Fumu …… một Ma thuật sư sử dụng nấm đấm sao. Không ngờ Ma tộc cũng có nghề《 Pháp đấu sư
》. 」
「Aah? Nói gì nữa thế? Nếu chưa muốn chết thì mau cầu xin ta tha mạng đi! Ta không có thời gian để
chơi với ngươi đâu! Ta đang vội đi phá hủy kết giới lắm đây! 」
——Thời gian? Chắc mục đích của hắn là đợi quân đội Ma tộc đến đây mà.
Diablo nhún vai.
「Nếu ngươi đang nhắc đến Edelgart thì có vẻ cô ta không thể đến đây được rồi.」
「Nu !?」
「Hơn một nửa đội quân Ma tộc đã bị ta xóa sổ rồi, còn Edelgart thì chắc cô ấy bị thương không nhẹ
đâu.」
「Hah …… Kuhaha! Lại nói dóc nữa à? Nói thế ai mà tin nổi…… 」
「Thế thì đánh đi rồi biết. Ta tự hỏi không biết ai phải xin tha mạng đây …… à quên nữa, dù ngươi có
xin tha mạng thì chắc ta chẳng tha thứ nổi rồi. 」
Gregor tung nắm đấm của hắn từ xa.
「Chếttt đêeee! 《 Hắc đạn 》!!」
Đó là Ma thuật cơ bản mang thuộc tính Hắc ám. Cơ bản thì đó không phải là Ma thuật có uy lực lớn,
nhưng thể lực của hắn cao một cách bất thường. Khiến cho nó không khác gì một Ma thuật.
Viên đạn màu đen bay đến gần với tốc độ cực cao.
——Aizz đúng như mình nghĩ, hắn là một 《 Pháp đấu sư 》.
Ma thuật sư thì thường rất yếu khi cận chiến, nhưng 《 Pháp đấu sư 》 thì lại khác, họ là một Chiến binh
thật sự khi cận chiến và khi đối phương ở một khoảng cách đủ xa thì họ là tri triển Ma pháp như một
Ma thuật sư. Thấy thì có vẻ hoàn hảo đấy, nhưng cũng chỉ là đầu voi đuôi chuột.
Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn phải sử dụng Ma thuật.
——Đúng là Trang bị mà mình ưng ý nhất mà.

Hiệu ứng của 《 Ma Vương Nhẫn 》 được kích hoạt. Viên hắc đạn bị đánh bật trở lại. Nó đi xuyên qua
ngực của Gregor.
「Gohah !?」
Chắc từ lúc phát động Ma thuật hắn chưa ngờ đến tình huống như này.Kinh ngạc thế là phải.
Diablo dùng《 Quyền Trượng Tenma 》.
「Có gì không ổn à?」
「Kuh, ng, ngươi đã làm gì !?」
「Ta vẫn chưa làm gì hết. Giờ mới là lúc ta tấn công đây. Nhìn đây 《 Hắc đạn 》! 」
Không khí đang run lên.
Mặc dù sức mạnh của Ma thuật Hắc ám rất mạnh, nhưng lại ngốn MP dữ dội nên cậu rất hạn chế sử
dụng nó.
Tuy nhiên nếu là cùng một loại Ma thuật thì vẫn có sự cách biệt về đẳng cấp rõ ràng.Đó là phương
pháp làm nhục ý chí chiến đấu của đối thủ hiệu quả nhất. Một viên đạn khổng lồ to gấp ba lần viên đạn
lúc nãy- Không, đó là một quả đại pháo. Mặc dù tốc độ cũng chẳng nhỉnh hơn tẹo nào.
Gregor dùng cả hai cánh tay khổng lồ che chắn thân thể của hắn, những tấm vảy bị vỡ tan, và để lại
trên tay hắn một lỗ rõ to.
「Guaaah —— !?」
「Đừng có la lên. Ta vẫn chưa dùng đến Ma thuật cao cấp đâu. 」
Cánh tay bị tróc vẩy của hắn đang run lên. Đôi mắt bò sát thì nhìn về phía Diablo.
「Cái gì…… thứ sức mạnh đó …… !?」
「Ma thuật sư của Ma tộc, đừng nói với ta rằng 《 Hắc đạn 》 là Ma thuật mạnh nhất của ngươi đấy?」
「Gugugu …… Đừng xem thường ta! 《 Hắc cầu 》 !! 」
Gregor nhìn lên trên cao, và giơ tay lên. Một quả cầu màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn ném quả cầu màu đen to quả bóng nhỏ này đi.
Nếu chỉ cần tránh né thì Diablo thừa sức làm. Tuy nhiên đây là kiểu Ma thuật tầm rộng nên nói cách
khác, nếu chỉ né tránh thì cậu chẳng thể nào thoát khỏi nó.
Thay đổi trọng lực, nó sẽ đè bẹp kẻ thù trong phạm vi tác động của nó. Ngoài ra nó còn một hiệu ứng
đặc biệt là 《 Trói 》, tạm thời làm bất động đối phương. Nó cũng tương tự như Ma thuật thuộc tính
Thổ, khác mỗi chỗ là nó mang thuộc tính Hắc Ám
—— Thế nhưng, Ma thuật là Ma thuật.
Một lần nữa, hiệu ứng phản hồi Ma thuật được kích hoạt, và 《 Hắc cầu 》 bay bật trở lại Gregor. Tên
Quỷ thằn lằn lãnh trọn chiêu thức của chính hắn và khụy một chân xuống đất.
「Guah !? Ngươi, ngươi …… ngươi vừa mới…… làm gì ‘!? 」
「Ngươi vẫn chưa hiểu à? Đúng là óc loài bò sát. Tuy nhiên cứ như mèo cào ấy nhỉ? Ma thuật đó ít nhất
cũng phải thế này chứ 《 Hắc cầu 》! 」
Tại đỉnh của 《 Quyền trượng Tenma 》 xuất hiện một quả cầu màu đen kích thước cỡ một quả bóng rổ.
Cậu ném nó đi. Mặc dù đang bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng 《 Trói 》, Gregor vẫn di chuyển được hai chân
của mình, nhưng hắn không thể nào thoát khỏi tầm ảnh hưởng của khối hắc cầu được.
Phát động Ma thuật. Cơ thể khổng lồ của Gregor đã bị ép dẹp và nghiền nát.

「Gugaaaahhh …… !!」
「Fumu, dù là một tên Ma tộc to xác mà chiều này vẫn hiệu quả nhỉ.」
「Ugu …… gu …… tôi, tôi chịu hết nổi rồi! Tôi đầu hàng! Tôi sẽ rời khỏi Thị trấn! Tôi tin ngai đã đẩy lùi
được Edelgart! 」
「Phải rồi.」
「Ah, ahh ……」
「Tuy nhiên, hình như lúc đầu ta đã nói rồi thì phải? Dù ngươi có cầu xin vẫn không được tha thứ mà.
」
「Hii !?」
Gregor run lên bần bật. Từ một khuôn mặt bò sát vô cảm giờ ta đã có thể nhìn thấy sự sợ hãi trên mặt
hắn như thế nào.
Diablo liên tục thi triển Ma thuật.
「Ma thuật Hắc ám có vẻ là sở trường của ngươi nhể? Hãy để chúng ta kiểm tra xem ngươi có thể chịu
đựng được đến mức độ nào. 《 Hắc lôi 》, 《 Hắc bộc 》, 《 Hắc thương 》, 《 Hắc vũ 》! 」
Một ngọn lửa địa ngục màu đen, một vụ nổ vô thanh, một cây thương màu đen tuyền, và một trận
mưa tên màu đen——
Gregor hét lên.
Hắn ở một đẳng cấp khác hẳn với hàng trăm tên Ma tộc kia. Cũng may Ma thuật không phải là sở
trường của hắn nếu không cuộc chiến sẽ trở nên khó nhằn rồi. Nói không chừng hắn cùng đẳng cấp
với Edalgart.
Bởi vì dính rất nhiều Ma thuật như vậy mà hắn ta vẫn không bị tiêu diệt. Gregor rên rỉ.
「…… Tôi, tôi không, muốn …… Xin …… đừng giết tôi ……」
Diablo nói chuyện với một giọng nói rất lạnh lùng đến độ chính cậu còn ngạc nhiên về nó.
「Chẳng phải những người mà ngươi đã giết cũng đã cầu xin như vậy sao?」
「Uuu ……」
「Ngươi cần phải chết đề bù đấp cho tội lỗi của mình. Ngươi đã giết quá nhiều người. 」
Cậu chạm quyền trượng vào người Gregor.
「《Naraku》」 (ai là fan của InuYasha chắc sẽ nhớ đến từ này, Naraku-ならく = Địa ngục)
Đó là một Ma thuật mà cậu đã học được khi đạt cấp độ 130. Phạm vi ảnh hưởng là tiếp xúc —— Nói
cách khác, nó sẽ chỉ xảy ra khi tiếp xúc với đối thủ. Tuy nhiên, uy lực thì chẳng chê vào đâu được. Tại
nơi bị nó chạm vào, cơ thể của Gregor bắt đầu vặn vẹo và bị hút vào.
「Gua !? Gaaaaaa —— !? 」
Đó là một lỗ đen mini.「Một Ma thuật giam cầm kẻ thù trong không gian hắc ám」.
Hiệu quả là rất lớn nhưng ……
Đối với một Ma thuật sư tiếp xúc ở cự li gần như thế thì quả lại mạo hiểm và nó lại còn có xác suất thất
bại 5% nữa chứ.
Tuy nhiên lần này đã thành công.
—— Quả nhiên, Ma thuật hắc ám đúng là quá khó dùng. Nó có vẻ không được thực dụng cho lắm.
Gregor bị hút vào lỗ đen. Sau khi hoàn thành Nhiệm vụ, lỗ đen biến mất.

Diablo chiến thắng. Tại giây phút thở phào nhẹ nhõm, ý thức của cậu mất dần. Cậu chống trượng xuống
đất để đỡ cơ thể.
—— Đúng như mình nghĩ, việc liên tục thi triển Ma thuật thế này thật là nhanh chóng vắt kiệt thể lực
của mình.
Cậu cảm thấy phiền muộn hơn là kiệt sức. Tính racậu đã sử dụng quá bán số MP của mình. Đó quả là
vấn đề. Lần sau không được để như thế nữa.
Cậu không thể ngừng suy nghĩ về nó được nhưng cũng không cần thiết phải đứng lại để suy nghĩ.
—— Tiêu hao MP đến mức này quả là vấn đề đáng quan ngại. Lần sau mình cần phải thận trọng hơn.
Có tiếng bước chân đang tiến đến chỗ của Diablo.Khi cậu quay lại thì với nụ cười tỏa nắng Shera đã ôm
chầm lấy cậu.
「Thắng rồi!! 」
「 Whoa …… !? 」
Rem cũng đã ở ngay sau lưng Diablo. Đôi mắt cô đã rung rưng và rơi nước mắt. Diablo còn bối rối hơn
cả lúc cậu dính phải Võ kĩ của Edelgart.
「Ch, chuyện gì mà cô khóc? 」
「 …… Tôi nghĩ …… lúc đó, tôi hết cứu rồi. 」
「 Uwahaahhan! Diabloo! 」
Ngay cả Shera cũng bắt đầu khóc. Mặc dù một giây trước đó thôi cô ấy vẫn còn cười. Khi Diablo vô tình
nhìn qua chỗ khác, Celes lịch sự cúi đầu và bày tỏ lòng biết ơn của cô. Bên cạnh cô, Emil với một bộ
mặt như vừa tỉnh ngủ cũng nở nụ cười gượng gạo.
Còn sống là tốt rồi.
Shera vẫn còn khóc. Và sau đó, Rem bước đến gần, và nhẹ nhàng đặt bàn taybé xíu trắng nõn lên bàn
tay đang cầm trượng của Diablo.
Nó mềm mại, hơi lạnh, nhưng ấm áp.
「 …… Chỉ có Ngài, mới có thể cứu được tui. 」
「 Đương nhiên ta hứa rồi mà. 」
「Vâng ạ. 」
「 Nhưng đừng hiểu lầm, được chứ? Tên Ma tộc đó dám tấn công chỗ nghỉ lưng của ta và ta chỉ cho
hắn một sự trừng phạt thích đáng thôi. Ta chẳng hề chiến đấu vì cô. Còn có người mà cô nên cảm ơn
kìa. 」
「… Dĩ nhiên rồi, tui cũng sẽ cảm ơn Emil và những người khác. Nhưng, Diablo… Ngay lúc này, hãy chấp
nhận lời cảm ơn mà tui dành cho Ngài… Cảm ơn Ngài rất nhiều, vì đã bảo vệ tui. 」
Bị nhìn chằm chằm như thế thật là xấu hổ.
—— Những lúc như thế này một Ma Vương sẽ nói gì nhỉ?
Vì Diablo chưa bao giờ chứng kiến một việc gì kiểu Ma Vương được nhận lời cảm ơn từ một cô gái, nên
cậu không biết xử lí ra sao. Việc này chưa từng có tiền lệ.
Cậu nhìn Rem. Đột nhiên, đôi mắt cậu dừng lại ở chiếc vòng cổ.
「Đó là vòng cổ?. 」
「 …… Có gì sao? 」
「Vòng cố là của nô lệ nhỉ? Nói cách khác bây giờ cô là nô lệ của ta đúng chứ? 」

「 …… Hả? Nh, nhưng đó chỉ là một tai nạn. 」
「 Như những gì ngươi nói, ngươi thuộc sở hữu của ta! Bảo vệ tài sản của mình là một lý do hoàn toàn
chính đáng chứ không phải chiến đấu vì ngươi! Những thứ như lòng biết ơn đều là vô nghĩa! 」
Rem đỏ mặt.
「… Vậy, vậy tôi vẫn còn là tài sản của Ngài. Đến khi nào… tôi còn chiếc vòng cổ này.」
Cứ như mọi nút thắt trong lòng cô ấy đều đã được tháo gỡ, cậu đã tìm lại được nụ cười đã biến mất
từ lâu của Rem.
—— Hình như có gì đó không đúng?
Sau khi nói những lời xấu hổ, giờ Diablo chỉ muốn chết quách đi cho xong. Đó là lý do tại sao cậu ghét
việc giao tiếp.
Shera, người im lặng ôm cậu từ nãy đến giờ, nhìn Rem nở một nụ cười hạnh phúc. Và sau đó, cô cao
giọng hoảng hốt.
「Ể? Chờ đã Diablo? Mình Rem thôi hả? Còn em thì sao!? Ngài cũng sở hữu em chứ !? 」 (tới đây thì xưng
“em” nhé vì đổ 100% luôn rồi)

「 Ahh? Tất nhiên rồi, ta nghĩ vậy. 」
「Điều đấy chẳng phải có ý nghĩa gì đó sao!? Hey, Diablo! Nhìn em này.」
Vẫn ôm ghì lấy cậu, Shera mạnh mẽ và ép OO chặt vào người cậu.
「 Oi, dừng lại đi mà. 」
Diablo giọng như van nài. Những suy nghĩ thật của cậu là 「 Uwah, dừng lại đi mà. Nếu cứ tiếp tục như
thế tôi sẽ không kiềm chế nổi mình nữa mất! 」.
Trong Diablo có vẻ vẫn phải tiếp tục chịu khổ thêm một chút nữa.

Chương kết
Trong trò chơi, cả HP và MP sẽ hoàn toàn hồi phục sau một đêm nhưng ……tinh thần vẫn còn khá mệt
mỏi. Kiểu như, những vết thương không thể lành được trong một đêm thì những cảm xúc u buồn trong
lòng cũng chẳng thể nào giải tỏa nhanh thế được.
Cuối cùng, cậu quyết định dành cả ngày hôm nay để thư giãn.
Nhóm Diablo tìm đến một nhà trọ to hệt như nhà trọ trước đây. Thật ngạc nhiên với lời chào quen
thuộc「Xin chào☆ Idol của quán trọ 《 An Tâm Đình 》, Mei-chan đây~♪ Kyaha!」, chắc có lẽ đây là một
chuỗi cửa hàng. Họ lập tức thuê một căn phòng tại đó.
Xin nói thêm là Mei-chan đã được an toàn, và giờ đây cô ấy đang làm lễ tân tại cửa hàng này.
Những nạn nhân của vụ việc đã được tưởng niệm trong ba ngày sau đó.Cậu không thích hợp với những
dịp lễ quan trọng nên Diablo đã không xuất hiện tại đám tang nhưng…… có vẻ như Rem và Shera mặc
trang phục màu đen và đã đến đó. Vì lúc trước họ đã chứng kiến cái chết của những người bị nạn, nên
họ nghĩ họ nên đến tham dự.
Chuỗi ngày trụy lạc lại tiếp tục kéo dài thêm 10 ngày. Diablo hôm nay vẫn nằm lì trên giường.
—— Ahh, chuyện này làm mình nhớ lại cái hồi cả mấy ngày không được chơi trò chơi, đúng là sống
không bằng chết mà.
Cậu đang cảm thấy lười chảy nhớt.Đột nhiên có ai ngồi lên người cậu, thì ra là Shera.Cơ thể cô ấy thật
mềm mại.
「Diablo ~, sáng rồi đóa ~, em chán ~, dậy đi nòa ~. 」
「Ờ.」
「Hay là mình ra ngoài đuy ~. Không phải đây là lúc chúng ta nhận Nhiệm vụ tiếp theo sao? 」
「Để ta nghĩ cái đã. 」
「Ngài lúc nào cũng nói vậy! Nói cho em biết Ngài đang nghĩ gì thế !? 」
Thật ra trong đầu Diablo bây giờ toàn là cái thứ mềm mềm mà Shera ép vào tay cậu nãy giờ
Chúng thực sự rất mềm mại.
—— Không, chẳng phải chúng còn tuyệt vời hơn cả bình thường sao!?
Cậu ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn về phía cô. Trên người cô ấy, chỉ có duy nhất miếng vải mỏng quấn
quanh ngực và eo.
「Cá- !?」
「ỂỂe, Diablo, Ngài có cảm thấy hung phấn hom? 」
「Hả !?」
「Umm ~, Sylvie-san nói bằng cách này sẽ làm người đàn ông trở nên hung phấn. 」
Cô dạy cho cô ta cái quái gì vậy Sylvie !?

Thế thì đúng kiểu trang phục thường ngày của Sylvie rồi. Vì cô ấy là một cô gái hoạt bát và có ngoại
hình khá trẻ con cho nên làm người ta cảm thấy một vẻ đẹp ngây thơ thuần khiết nhưng …… bộ ngực
khổng lồ của Shera lại làm cho người ta một cảm giác về sự dâm dục và nếu đây là một trò chơi thì nó
sẽ được cộp mác 18+ ngay. Không không không! Cross Reverie thậm chí có thể biến thành một ero-trò
chơi! Chuyện này cần phải cân nhắc lại!
—— Mà thôi chuyện này để sau vậy.
Hiển nhiên rồi vì bây giờ tâm trí của cậu đã dồn hết lên chỗ cánh tay rồi mà.
Rem (đã ra ngoài từ sớm) bỗng trở về phòng. Mắt cô trợn tròn.
「…… ッ !! Tại sao cô lại ăn mặc như thế, Shera !?」
「Ể? Ahaha …… Ừm …… Tại trời nóng quá mà. 」
「…… Nóng mà bám chặt Diablo thế à. Tránh xa Ngài ấy ra! Ít nhất ba mươi mét cho tôi! 」
「Như thế là ra ngoài nhà trọ luôn ấy biết hông!?」
「…… Ờ, ý tưởng hay đấy. Đối với một kẻ ăn không ngồi rồi thì tốt nhất là nên ra ngoài ngủ. 」
「Uuu …… Cô có biết là tôi cũng làm được một Nhiệm vụ rồi hông?」
「…… Chẳng phải Nhiệm vụ Celes giao 10 ngày trước là thay cho tiền bồi thường Nhiệm vụ trước đó
sao? Cái đó không thể coi là Nhiệm vụ được. Nếu cứ tiếp tục như này thì tư cách Mạo hiểm giả của cô
cũng sẽ bị thu hồi.」
「Ơ !?」
Đó là một cuộc trò chuyện mà Diablo không thể phớt lờ.
「Ý cô là sao? 」
「…… Nếu một Mạo hiểm giả kiếm được ít hơn mười ngàn Furis (F) trong một tháng, họ sẽ bị cảnh cáo.
Nếu bị nhận lời cảnh cáo ba tháng liên tiếp thì sẽ bị thu hồi tư cách Mạo hiểm giả và không thể đăng kí
lại trong vòng một năm.」
「Ể ~!? Tại sao!? Lại là tiền nữa à!? 」
「…… Đó là một biện pháp để giảm bớt những kẻ vô công rỗi nghề tự nhận mình là Mạo hiểm giả. 」
Ngay cả ở thế giới khác cũng không có sự khoan nhượng cho NEET.
Diablo ngồi dậy
「Hừm …… Ta hiểu rồi. 」
「Ah, chẳng lẽ, Ngài đã cảm thấy hung phấn trở lại? 」
「…… Ngài quyết định làm việc trở lại hả, Diablo? 」
「Umu! Ta sẽ bắt đầu vào ngày mai! 」
「Cô biết là bây giờ vẫn còn sớm hom !?」
「…… Đã trưa rồi má. 」
Rem thở dài. Shera làm bộ mặt khó chịu.
「Trưa nay chúng ta ăn gì đây? 」
「…… Làm việc đê. 」
Vẫn còn thừa một ít thù lao từ Nhiệm vụ của Celes lần trước. Tuy nhiên, nếu như họ tiêu hết số này thì
tư cách Mạo hiểm giả của họ cũng sẽ bị thu hồi. Và hơn hết là trực giác chiến đấu cũng sẽ bị mai một.

—— Tôi nghĩ vận động đầu óc một chút sẽ giúp MP hồi phục nhanh hơn.
Mỗi lần tiêu sạch số MP cần ít nhất mười ngày để hồi phục trở lại.Diablo đang nhớ lại「Sách Hướng dẫn
vượt ải Cross Riverie 」 trong đầu mình.
Cậu bắt đầu suy nghĩ.
—— Mình đã nắm toàn bộ kỹ năng của một Ma thuật sư. Giờ mình cần nghiên cứu một vài kỹ năng bổ
trợ chiến đấu.
Diablo từng chọn phân lớp phụ là nghề 《 Dung hợp sư 》 nhưng cậu chưa bao giờ dùng đến nó.Trong
trò chơi, cậu có thể dễ dàng dung hợp nhiều nguyên liệu với nhau và *bùm chíu* thế là ra một lọ thuốc
mới. Tuy nhiên lại không hề có con trỏ chuột trong thế giới này. Tệ hơn nữa là hệ thống không hề cho
biết công thức chế tạo của chúng mà chỉ biến trực tiếp từ danh sách nguyên liệu đã được liệt kê sẵn
thành sản phẩm luôn.
Tạm thời, cậu cần phải thu thập nguyên liệu trước đã. Dù sao thì cho đến khi cậu còn dùng 《 Ma Vương
Nhẫn 》 thì cậu vẫn còn phụ thuộc dài dài vào thuốc hỗ trợ. (đa số Nhẫn đều làm tăng tốc độ hồi phục
MP trừ cái Nhẫn này ra)
—— Để nhớ lại đã, lần trước mình đã tặng thêm một lọ HP Recovery Potion nữa cho và giờ mình chẳng
còn cái nào cả.
Cậu không cảm thấy tiếc lắm nhưng có cái để dự phòng trong tình trạng khẩn cấp dù sao vẫn tốt hơn.
Nếu có thể, cậu muốn thêm một lọ phục hồi MP nữa. Vì làm sao biết được chuyện gì có thể xảy ra
trong thời gian mười ngày chờ hồi phụ được? Nhỡ có biến thì tiu đời.
Ngoài ra, cậu còn muốn nghiên cứu về những Ma thuật đặc trưng ở thế giới này và cách để hóa giải
Vòng Cổ Nô Lệ nữa. Quan trọng hơn là cách chế ngự linh hồ cái tên Ma Vương Krebskrem đó, nhỡ hắn
chui ra trong lúc mình đang lên giường với Shera (hoặc cả Rem) nữa thì sao nhỉ.
「Ta cần phải làm gì đây? 」
「Ahaha, chính là vẻ mặt này, Diablo. 」
「…… Tôi đã lo là Ngài có thể bị dính chặt trên giường. Ngài có ổn không? 」
「Hừm,không có chuyện gì đâu. 」
Hành động cứng rắn không đúng cách của cậu đã làm cho những cô gái lo lắng nhiều hơn cậu nghĩ.
Điều đó đủ để Shera đang gần như nude phải ôm chầm lấy cậu.
「Hay chúng ta cùng đi làm Nhiệm vụ đi! 」
「U, Um. 」
「…… Kuh …… Sao lần nào cô cũng dán cái cặp ngực lên người Ngài ấy vậy !?」
「Chứ làm sao mà không chạm khi tôi ôm Ngài ấy được? 」
「…… Thế không ôm là chết à!? Đúng là đồ trơ trẽn! 」
「Vâng, cô ganh tị chỉ vì mỗi lần cô ôm Ngài thì xương sườn của côđều chạm vào Ngài ấy chứ gì. 」
「Kh, Không đúng! Nhìn nè! 」
Với đôi mắt đẫm lệ, Rem dán bộ ngực của cô vào người Diablo.
—— Ah, Đúng là xương sườn cô ấy có thể chạm vào tôi.
Tuy nhiên, với cơ thể nhỏ nhắn, mảnh mai của Rem, nếu cô ấy ôm lấy cậu, cậu vẫn muốn úp mặt vào
trong đấy.

*Kusukusu* Có một tiếng cười vang lên.Khi họ ngước mắt lên, cửa phòng đã mở, Hội trưởng của Hội
Mạo hiểm Sylvie đang tựa người vào khung cửa.
「Chào buổi sáng ~, xin lỗi vì đã làm cụt hứng! 」
「Kyaah !?」
Với một tiếng hét, Rem buông Diablo ra, còn Shera thì chẳng ngại ngần gì. Cô chào Sylvie trong khi vẫn
đang ôm Diablo.
「Ah, Sylvie-san, buổi sáng tốt lành~. 」
「Hey ở đó, Shera-chan. Diablo-san có vẻ đã tràn trề sinh lực trở lại rồi nhỉ? 」
「Gyuu! 」
Sau khi nói *Gyuu*, Shera che ngực của mình lại bằng miếng vải mỏng lúc nãy và nhiệt tình gật đầu.
—— Có lẽ tôi đã nhận được một nguồn năng lượng tinh thần theo một nghĩa khác. Ngược lại, thế này
thì tôi sẽ chẳng thể ra khỏi giường được. Cô ấy định làm gì đấy !? Thêm một chút nữa đi mà!
Vì chẳng thể làm gì khác, giờ thì cậu phải tiếp tục đóng vai Ma Vương trong khi chỉ đang che được nửa
người.
「Cô cần gì sao, Sylvie? 」
「Hôm nay, tôi mang đến một chuyện mà có thể anh sẽ quan tâm, Diablo-san. 」
「Hử? Ta cho phép, cô có thể nói. 」
Sylvie tạo vẻ mặt nghiêm túc .
「…… Một yêu cầu trao trả của Shera L. Greenwood đến lãnh chúa của thành phố Fatal từ Vương tộc
Elf. Hiện vẫn còn mười ngày để thực hiện, nếu không họ sẽ sẵng sàng tuyên chiến. 」
「Cô nói là tuyên chiến hả!?」
「ッ!?」
Shera như cứng đờ lại. Rem khẽ liếc nhìn cậu.
「…… Bọn họ điên rồi à? Cớ sao lại cứ thích chiến tranh như vậy chứ. 」
「Tôi cũng tự hỏi như vậy? Như anh thấy đấy, lãnh chúa đã yêu cầu tôi phải giải quyết chuyện này trong
hòa bình. 」
「Nói cách khác, cô chấp nhận giao Shera để đem lại hòa bình? 」
Diablo nheo mắt suy nghĩ. Cậu đang cảm thấy run sợ vì 《 Quyền trượng Tenma 》 đang nằm ở tít xa tận
góc phòng và do cậu đang nằm nghỉ trên giường nên bộ 《 Khải Huyền Hăć Bà o 》, áo choàng 《 Phi phong
Lăng Vân 》, và túi vật phẩm đều nằm ở ngoài. Cảm giác bất lực thật là đáng sợ.
Shera đang run rẩy trong vòng tay của Diablo. Rem thì đã cầm sẵng một tinh thể triệu hồi thú trong
tay. Sylvie thì hai tay giơ lên. Họ còn đang suy nghĩ xem cô ấy định sử dụng Ma thuật nào. Nhưng thật
ra động tác của Sylvie là đầu hàng
「Khoan, khoaan đã …… Làm sao tôi dám đấu với anh chứ, Diablo-san? 」
「Vậy có nghĩa là cô định phớt lờ Nhiệm vụ của Lãnh chúa à? 」

「Đúng là Lãnh chúa không muốn xảy ra chiến tranh với Vương tộc Elf. Nhưng hãy nghĩ kĩ lại đi Diablosan, chẳng phải anh là một Ma thuật sư có thể cân được cả đội quân Ma tộc sao? Vậy sao anh không
cướp Shera lại từ tay bọn họ nhỉ? 」
「Hừm, có vẻ cô không phải là một kẻ ngốc. 」
—— Thành thật mà nói, nếu cô ấy dám manh động thì mới đúng là đáng ngờ!
Sylvie nở một nụ cười tinh quái.
「Vậy thì đây sẽ là một Nhiệm vụ khó khăn mà Lãnh chúa và tôi giao cho anh. Ngăn chặn cuộc chiến với
Vương tộc Elf, Diablo-san! 」

Truyện được dịch theo sở thích của tác giả, bản quyền thuộc Valvrareteam, không dùng cho mục đích thương mại.

