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10	tahun	yang	lalu,	setelah	“Gates”	yang	menghubungkan	dunia	nyata	dengan	dunia	monster	dibuka,	beberapa	orang	biasa,	setiap	hari	menerima	kekuatan	untuk	memburu	monster	di	Gates.	Mereka	dikenal	sebagai	“Hunter”.	Namun,	tidak	semua	Hunter	memiliki	kekuatan.	Namaku	Sung	Jin-Woo,	Hunter	peringkat	E.	Aku	adalah	seseorang	yang
harus	mempertaruhkan	hidupnya	di	Dungeon	terendah,	“Dunia	Terlemah”.	Tidak	memiliki	keterampilan	apa	pun	untuk	ditampilkan,aku	hampir	tidak	mendapatkan	uang	yang	dibutuhkan	dengan	bertarung	di	Dungeon	tingkat	rendah	…	setidaknya	sampai	aku	menemukan	Dungeon	tersembunyi	dengan	kesulitan	tersulit	dalam	dungeon	D-rank!	Pada
akhirnya,	ketika	aku	menerima	kematian,aku	tiba-tiba	menerima	kekuatan	aneh,log	pencarian	yang	hanya	bisa	kulihat,	rahasia	untuk	naik	level	yang	hanya	aku	yang	tahu!	Jika	aku	berlatih	sesuai	dengan	itu	dan	monster	yang	diburu,	levelku	akan	naik.Berubah	dari	Hunter	yang	paling	lemah	menjadi	Hunter	S-rank	terkuat!	Solo	Leveling	Chapter	0
Bab	0:	Prolog	[Quest	Harian	sekarang	tersedia.]	Suara	yang	jelas	dari	seorang	wanita	muda.	Ini	jelas	bukan	permainan.	Tentu	saja,	itu	juga	bukan	mimpi.	Tapi,	suaranya	jelas	terdengar	di	kepalaku.	Sial,	aku	bahkan	bisa	melihat	jendela	pencarian	mengambang	di	udara	juga.	‘Mungkinkah	…	Bahkan	hari	ini?	“	Sambil	berdoa	dengan	sungguh-sungguh
di	kepala	saya,	saya	dengan	hati-hati	membuka	jendela	informasi.	Melelahkan….	[Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat]	Tekan,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Sit-up,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Squat,	100	kali:	Tidak	lengkap	(0/100)	Berlari,	10	km:	Tidak	selesai	(0/10)	※	Peringatan:	Penyelesaian	Tugas	Harian	akan	menghasilkan	tingkat
hukuman	yang	sesuai.	Segera	setelah	saya	mengkonfirmasi	isi	dari	Daily	Quest,	saya	mulai	memaki-maki	secara	refleks.	“Awww	…	Sudah	berapa	hari	ini	?!”	1	|Bab	0	-	Prolog	Solo	Leveling	Chapter	1	Bab	1:	Peringkat	E	Hunter	Peringkat	E	Hunter,	Seong	Jin-Woo.	Ke	mana	pun	dia	pergi,	gelar	ini	selalu	mengikutinya.	Kekuatan	keseluruhan	Jin-Woo
hampir	sama	dengan	manusia	biasa.	Dengan	pengecualian	menjadi	sedikit	lebih	kuat	dan	lukalukanya	sembuh	sedikit	lebih	cepat,	Jin-Woo	hampir	sama	dengan	orang	biasa	di	setiap	aspek	lainnya.	Itu	wajar	untuk	kursus	itu,	bahwa	ia	selalu	berakhir	terluka.	Dia	hampir	mati	beberapa	kali	juga.	Tentu	saja,	Seong	Jin-Woo	tidak	suka	menjadi	Hunter.
Pekerjaan	itu	berbahaya,	yang	lain	mengolok-oloknya,	dan	untuk	mengacaukan	masalah	lebih	jauh,	bayarannya	juga	cukup	menyedihkan.	Jika	bukan	karena	bantuan	medis	yang	dibayarkan	oleh	Asosiasi	Hunter	kepada	para	Pemburu	dalam	“daftar	gaji”	mereka,	dia	akan	menyerahkan	lisensi	pemburu	dan	berhenti	sekarang,	dan	menjalani	hidupnya
seperti	orang	biasa.	Sayangnya,	seseorang	seperti	Seong	Jin-Woo,	di	usia	pertengahan	dua	puluhan	dan	kurang	dalam	keterampilan	kerja	yang	nyata,	tidak	ada	cara	lain	selain	tetap	sebagai	Pemburu	jika	ia	ingin	membayar	biaya	rumah	sakit	ibunya	jutaan	won	setiap	bulan.	2	|	Bab	1	–	Chapter	1	Haruskah	orang	mengatakan	bahwa	dia	tidak	punya
pilihan	dalam	masalah	ini?	Itu	sebabnya,	meskipun	dia	tidak	mau,	dia	hanya	harus	berpartisipasi	dalam	serangan	yang	diawasi	oleh	Asosiasi.	***	Pemburu	yang	beroperasi	di	wilayah	yang	sama	cenderung	saling	kenal	dengan	baik.	Jika	ada	Gerbang	yang	terbuka,	semua	Pemburu	di	distrik	itu	akan	diminta	datang,	itu	sebabnya.	Para	Pemburu	yang
datang	lebih	awal	menyeruput	cangkir	kopi	yang	dibagikan	oleh	karyawan	Asosiasi	dan	berbagi	salam	ramah	satu	sama	lain.	“Oh,	hei.	Tuan	Kim,	sebelah	sini.	Sini.”	“Oh?	Tuan	Park,	apa	yang	kamu	lakukan	di	sini?	aku	pikir	kamu	menyerah	untuk	menjadi	Hunter?	”	“Yah,	itu	…	Istri	aku	sedang	mengandung	anak	kedua	kami.”	“Hahahaha,	begitukah.
Ya,	bagi	Hunter	untuk	mendapat	untung	besar	sekaligus,	berpartisipasi	dalam	serangan	adalah	yang	terbaik,	bukan.	”	Mister	Kim	tertawa	gembira.	Mister	Park	mengikuti	dengan	tertawa	kecil,	sebelum	bertanya	pada	Kim.	3	|	Bab	1	–	Chapter	1	“Ngomong-ngomong,	mengapa	aku	merasa	seperti	yang	Asosiasi	semakin	jarang	temui	saat	ini?	Apakah
jumlah	Gates	berkurang	atau	sesuatu?	”	“Eii,	tentu	saja	tidak.	Itu	hanya	karena	Persekutuan	bekerja	keras	untuk	membersihkan	Gerbang;	itu	tidak	ada	hubungannya	dengan	Asosiasi.	aku	mendengar	bahwa	berbagai	Guild	melompat	dengan	kedua	kaki	karena	ada	keuntungan	besar	yang	terlibat	dalam	semua	ini.	”	“Yah,	kalau	begitu,	karena	serangan
ini	diawasi	oleh	Asosiasi,	itu	pasti	aman,	bukan?”	Mister	Park	memandang	berkeliling	seolah-olah	dia	mulai	gugup.	Jika	Persekutuan	tidak	terlibat	hari	ini,	itu	berarti	tidak	ada	cukup	untung	yang	bisa	didapat,	dan	jika	tidak	ada	cukup	untung	yang	bisa	didapat,	maka	itu	hanya	bisa	berarti	bahwa	kesulitan	Gerbang	khusus	ini	akan	rendah.	Tentu	saja,
tidak	ada	apapun	di	dunia	ini	yang	100%	absolut.	Bukan	hanya	Tuan	Taman;	Pemburu	lainnya	dengan	gugup	melirik	ke	sekeliling	juga.	“Hmm.	aku	berharap….”	Mister	Kim	menghabiskan	sisa	kopinya	sambil	menghindari	menjawab	temannya,	sebelum	melihat	seseorang	dan	mengangkat	tangannya	dalam	kebahagiaan.	“Uh!	Ia	disini.	Hei,	Tuan	Seong
!!	Tuan	Seong!	”	4	|	Bab	1	–	Chapter	1	Pemburu	lainnya	juga	menunjukkan	kegembiraan	saat	menemukan	pemuda	itu.	“Ah,	halo.”	Itu	tidak	lain	adalah	Seong	Jin-Woo.	Jin-Woo	melakukan	anggukan	sederhana	pada	Mister	Kim	yang	gembira	dan	berjalan	melewatinya.	Setelah	memastikan	Jin-Woo	jauh	dari	jangkauan	pendengarannya,	Mister	Kim	mulai
terkikik	sambil	dengan	berani	berbicara.	“Jadi,	Jin-Woo	muncul.	Maka	hari	ini	juga	akan	baik-baik	saja.	”	Mata	Tuan	Park	melebar	dan	dia	buru-buru	bertanya	pada	Kim.	“Apa	itu	tadi?	Apakah	itu	Hunter	Seong	Jin-Woo	benar-benar	kuat?	”	“Ahh.	Benar,	tentu	saja,	kamu	tidak	akan	tahu	siapa	dia.	Dia	pemburu	yang	mulai	bekerja	tak	lama	setelah	kau
pergi,	kau	tahu.	Namun,	setiap	Pemburu	di	sini	tahu	siapa	bocah	itu	sekarang.	”	“Dia	benar-benar	sekuat	itu?	Tunggu,	mengapa	dia	bekerja	untuk	Asosiasi?	Mengapa	tidak	untuk	Persekutuan	atau	sebagai	pekerja	lepas?	”	Kim	terkikik	lagi	sebelum	menyipitkan	matanya.	5	|	Bab	1	–	Chapter	1	“Kamu	tahu	apa	nama	panggilan	orang	itu?”	“Bagaimana
aku	tahu	itu?	Ayolah	kawan.	Katakan	saja	padaku.	”	“Senjata	terlemah	umat	manusia.”	“…	Paling	tidak?	Bukan	sesuatu	seperti	itu,	senjata	pamungkas?	”	“Sobat,	itu	nama	panggilan	untuk	peringkat	S	Hunter	Choi	JongIn.	Anak	itu	adalah	‘senjata	terlemah’.	aku	cukup	yakin	dia	pemburu	terlemah	di	Republik	Korea.	”	“Sangat?”	Park	mulai	merengut
dalam.	Mengapa	Pemburu	lainnya	menyapa	Seong	Jin-Woo	ini	jika	dia	benar-benar	lemah?	Lagi	pula,	bukankah	mereka	membutuhkan	seseorang	untuk	memercayai	punggung	mereka	jika	segalanya	berjalan	ke	selatan?	Park	tidak	bisa	benar-benar	memahami	reaksi	Pemburu	lain.	Ketika	kepala	Park	memiringkan	ini	dan	itu,	Kim	terkekeh	dan
menusuk	sisi	Park	dengan	sikunya.	“Eii!	Penggerebekan	yang	diikuti	Seong	Jin-Woo	hanya	akan	memiliki	kesulitan	rendah	karena	dia	sangat	lemah.	Asosiasi	tidak	akan	pernah	mempercayakan	pekerjaan	yang	sulit	kepadanya,	bukankah	begitu?	Mereka	tidak	ingin	melihatnya	terbunuh,	kan?	”	6	|	Bab	1	–	Chapter	1	Baru	kemudian	ekspresi	Park
menjadi	cerah.	“B-benar.	Ya.”	Istrinya	sangat	khawatir	tentang	dia	karena	ini	akan	menjadi	serangan	pertamanya	dalam	beberapa	saat.	Jujur	saja,	bahkan	dia	sendiri	juga	khawatir.	Namun,	sekarang	dia	mendengarkan	katakata	Kim,	dia	merasa	seperti	beban	terangkat	dari	benaknya.	Kim	melanjutkan.	“Orang	itu,	ada	desas-desus	yang	belum	lama
berselang	yang	mengatakan,	dia	terluka	karena	ikut	dalam	serangan	pangkat	E	Gate	dan	menghabiskan	seminggu	di	rumah	sakit.”	“Pemburu	terluka	oleh	peringkat	Gerbang	E?”	“Betul.	Tidak	ada	yang	berharap	melihat	Hunter	terluka	saat	serangan	E	Gate	peringkat,	jadi	mereka	bahkan	tidak	membawa	Penyembuh,	rupanya!	”	“Karena	itu	dia
menghabiskan	seminggu	di	rumah	sakit	?!	Puhahaha!	”	Ketika	Park	mulai	tertawa	terbahak-bahak,	Kim	buru-buru	menyuruhnya	diam.	“Hentikan,	bung.	Tuan	Seong	mungkin	mendengarmu.	”	“Aigoo.	aku	tidak	memikirkan	itu.	”	7	|	Bab	1	–	Chapter	1	Park	dengan	hati-hati	memeriksa	reaksi	Jin-Woo	sambil	terus	tertawa.	Syukurlah,	jaraknya	cukup	jauh
dan	pemuda	itu	sepertinya	tidak	mendengar	mereka.	Tentu	saja,	mereka	salah.	“Aku	bisa	mendengar	semuanya,	para	kakek.”	Senyum	pahit	terbentuk	pada	Jin-Woo	saat	dia	berusaha	keras	untuk	mengabaikan	mereka.	Pada	saat-saat	seperti	hari	ini,	dia	tidak	bisa	tidak	menyalahkan	indera	pendengarannya	yang	luar	biasa	akut.	Tampaknya	dia	datang
terlalu	dini	dan	serangan	itu	belum	dimulai.	“Apakah	aku	datang	terlalu	awal?”	Jin-Woo	melihat	sekeliling	sambil	menunggu	waktu	tunggu,	melihat	karyawan	Asosiasi	membagikan	kopi	hangat,	dan	berjalan	mendekat.	“Bisakah	aku	mendapatkan	secangkir	kopi	juga?”	“Oh.	Seong	Jin-Woo	Hunter-nim	…	aku	benar-benar	minta	maaf,	tapi	kami
kehabisan	kopi	sekarang.	”	“……”	Angin	musim	dingin	yang	dingin	menyapu	ujung	hidungnya.	8	|	Bab	1	–	Chapter	1	Jin-Woo	diam-diam	menyeka	hidungnya	dengan	jari	telunjuknya.	Hari	yang	menyedihkan,	kopi	habis	begitu	tiba	gilirannya	untuk	mendapatkannya.	***	“Mengapa	kamu	bertahan	menjadi	Pemburu,	Tuan	Seong	JinWoo?”	“Maafkan	saya.”
Jin-Woo	menunduk	dan	meminta	maaf.	Gadis	muda,	cantik	yang	menggunakan	sihir	penyembuhan	di	depan	Jin-Woo,	Yi	Ju-Hui	menunjukkan	betapa	sedihnya	dia	dengan	ekspresi	cemberut.	“Aku	tidak	berusaha	membuatmu	meminta	maaf,	kau	tahu?	Aku	hanya	mengkhawatirkanmu.	Jika	kamu	terus	berjuang	dengan	cara	ini,	cepat	atau	lambat	kamu
akan	dihadapkan	pada	situasi	yang	benar-benar	berbahaya.	”	Jin-Woo	melirik	melewati	bahu	Yi	Ju-Hui	dan	melihat	Pemburu	lain	berebut.	Ketika	seseorang	masuk	melalui	Gerbang,	seseorang	akan	tiba	di	tempat	yang	disebut	‘penjara	bawah	tanah’.	Pangkat	penjara	bawah	tanah	khusus	ini	harus	sekitar	D.	9	|	Bab	1	–	Chapter	1	Selusin	lebih	Pemburu
merawat	monster	di	dalam	penjara	bawah	tanah	ini	tanpa	banyak	berkeringat.	Sayangnya,	untuk	peringkat	E,	prestasi	seperti	itu	hampir	mustahil.	Biasanya,	pekerjaan	menyembuhkan	Pemburu	yang	terluka	dari	belakang	jatuh	pada	Penyembuh.	Karena	dia	selalu	terluka	saat	penggerebekan,	Jin-Woo	agak	terkenal	di	kalangan	Penyembuh.	Yi	Ju-Hui
dengan	hati-hati	bertanya	padanya.	“Mungkin,	apakah	ada	alasan	mengapa	kamu	tidak	bisa	menyerah	menjadi	Pemburu?”	Jin-Woo	dengan	tegas	menggelengkan	kepalanya.	Dia	tidak	ingin	mengungkapkan	sesuatu	yang	bersifat	pribadi	kepada	orang	lain.	“Aku	hanya	melakukan	ini	sebagai	hobi.	Jika	aku	tidak	melakukan	ini,	mungkin	aku	akan	mati
karena	bosan,	sebenarnya.	”	Yi	Ju-Hui	cemberut	lebih.	“Jika	kamu	terus	dengan	hobi	ini,	segera	kamu	akan	menyerbu	penjara	bawah	tanah	di	dunia	bawah	tanah,	kamu	tahu?”	Jin-Woo	lengah	dari	komentarnya	dan	akhirnya	tertawa	terbahak-bahak.	10	|	Bab	1	–	Chapter	1	Berkat	itu,	omelan	Yi	Ju-Hui	semakin	intensif.	“Ah,	ahh	!!	Jangan	tertawa!
Jangan!	Luka	kamu	mungkin	bertambah	parah	!!	”	Jin-Woo	terkikik	sebelum	bertanya	padanya.	“Di	mana	kamu	bahkan	belajar	mengatakan	hal-hal	seperti	itu?”	“Apa	maksudmu	di	mana?	Ini	dari	Tuan	Kim	waaay	di	sana.	”	“Aigoo,	ahjussi	itu	benar-benar	pergi	dan	melakukannya,	bukankah	begitu	….”	Ketika	mereka	mengobrol	dan	tertawa,
perawatannya	hampir	berakhir.	Namun,	sudah	terlambat	saat	itu.	Tampaknya	penyerbuan	itu	sudah	hampir	berakhir	sekarang.	Ekspresi	Jin-Woo	mengeras.	“Aku	hanya	membunuh	satu	monster	hari	ini.”	Makhluk	peringkat	E,	tidak	kurang.	Seong	Jin-Woo	mulai	gelisah	dengan	kristal	sihir	peringkat	E	di	tangannya.	Kristal	sihir	tingkat	terendah	dari
monster	peringkat	E	didapat	kurang	dari	seratus	ribu	won.	Untuk	sesuatu	yang	dia	pertaruhkan	untuk	diperoleh,	itu	adalah	jumlah	yang	sangat	kecil.	(TL:	Lebih	dari	$	88.)	11	|	Bab	1	–	Chapter	1	‘Tapi	kristal	ajaib	dari	monster	peringkat	C	bisa	menjual	lebih	dari	sepuluh	juta	won,	….’	(TL:	$	8830	+)	Sayang	sekali,	pangkat	E	Hunter	seperti	dirinya
bahkan	tidak	bisa	mencoba	membunuh	monster	dengan	pangkat	setinggi	C.	Tiba-tiba,	seseorang	berteriak.	“Eh?	Hei,	ada	pintu	masuk	lain	di	sini.	”	Pemburu	terdekat	bergegas	ke	sana.	“Hah,	itu	benar.”	“Benar-benar	ada	jalan	lain?”	Seperti	yang	dikatakan	Hunter,	ada	pintu	masuk	yang	tersembunyi	di	dalam	penjara	bawah	tanah	itu	sendiri.
“Dungeon	ganda,	kan	…	Jadi,	hal	seperti	itu	benar-benar	ada	…”	Mister	Song,	yang	memiliki	pengalaman	lebih	dari	sepuluh	tahun	sebagai	Hunter,	memandang	ke	pintu	masuk	yang	tersembunyi	dan	menunjukkan	betapa	terkejutnya	dia.	Bagian	dalam	lorong	yang	tersembunyi	dan	seperti	gua	itu	gelap	dan	tidak	ada	yang	bisa	dilihat.	Mister	Song
mengaktifkan	spesialisasinya,	sihir	api,	dan	melemparkannya	lebih	jauh	ke	dalam	lorong.	Nyala	api	terbang	ke	depan	dan	menerangi	bagian	dalam.	Jalan	setapak	itu	tampaknya	berlangsung	selamanya.	Tak	lama	12	|	Bab	1	–	Chapter	1	kemudian,	nyala	api	kehilangan	momentum	ke	depan,	jatuh	ke	tanah	dan	hancur	sedikit	sebelum	berkedip	keluar
dari	keberadaan.	Jalan	itu	diselimuti	kegelapan	sekali	lagi.	“Hmm	…..	semuanya,	berkumpullah.	Mari	kita	rapat.	”	Pemimpin	serangan	yang	tak	terucapkan	ini,	Mister	Song,	meminta	para	Pemburu	lainnya	untuk	berkumpul.	Perawatan	Jin-Woo	sudah	berakhir	saat	itu,	jadi	dia	dan	Yi	Ju-Hui	juga	bergabung.	Song	berbicara	sambil	menyapu
pandangannya	ke	para	Pemburu	yang	berkumpul.	“Seperti	yang	kamu	ketahui	dengan	baik,	Gerbang	tidak	akan	ditutup	kecuali	bos	penjara	bawah	tanah	itu	terbunuh.	Karena	Gerbang	itu	sendiri	masih	utuh	meskipun	kami	sudah	mengurus	semua	monster	di	sini,	itu	hanya	bisa	berarti	bahwa	bos	berada	di	luar	lorong	itu.	”	Song	menunjuk	ke	arah
pintu	masuk	yang	tersembunyi.	Para	pemburu	saling	bertukar	pandangan	yang	berarti	dan	mengangguk.	Tidak	ada	yang	bisa	tidak	setuju	dengan	gagasan	itu.	Lagu	berlanjut.	“Sekarang	biasanya,	kita	seharusnya	menyampaikan	informasi	ini	kembali	ke	Asosiasi	dan	menunggu	keputusan	mereka	terlebih	dahulu,	tapi	…	Tapi,	jika	kita	melakukan	itu,
kita	mungkin	13	|	Bab	1	–	Chapter	1	akhirnya	menyerahkan	tugas	membunuh	bos	kepada	Pemburu	lain,	dan	kita	mengambil	untuk	serangan	hari	ini	akan	berkurang	banyak.	”	Ekspresi	para	Pemburu	merosot.	Wajah	Park	mengeras	lebih	dari	orang	lain	karena	dia	membutuhkan	banyak	uang	tunai	untuk	kehamilan	istrinya.	“Perawatan	pascanatal
memakan	banyak	uang	saat	ini,	kau	tahu	…”	Pada	tingkat	ini,	tidak	ada	arti	di	belakangnya	mempertaruhkan	nyawanya	untuk	berpartisipasi	dalam	serangan	ini.	“Itu	sebabnya	aku	lebih	suka	jika	kita	merawat	bos	sebelum	meninggalkan	penjara	bawah	tanah	ini	…	Jadi,	bagaimana	menurut	kalian	semua?”	Pemburu	jatuh	ke	dalam	perenungan	yang
mendalam.	“….”	“….”	Yang	benar	adalah,	tidak	ada	seorang	pun	di	sini	yang	bisa	mengetahui	situasi	saat	ini	dan	karenanya,	keamanan	mereka	tidak	dapat	dijamin.	Namun,	kesulitan	penjara	bawah	tanah	khusus	ini	terbukti	sangat	rendah.	Jadi,	ruang	bawah	tanah	tersembunyi	di	dalamnya	juga	tidak	bisa	sesulit	itu.	14	|	Bab	1	–	Chapter	1	“Hmm,
hmm.”	Song	terbatuk	untuk	menarik	perhatian	semua	orang	pada	dirinya	sendiri.	“Karena	kita	memiliki	tujuh	belas	orang	di	sini,	mari	kita	pilih	ini,	oke?	Begitu	keputusan	telah	dibuat,	tidak	ada	yang	mengeluh.	Begitu?	Bagaimana	dengan	itu?	”	Yang	lain	menganggukkan	kepala	setelah	mendengar	saran	Song.	Tidak	ada	yang	tidak	setuju	dengannya.
“aku	memilih	untuk	terus	maju.”	Song	mengangkat	tangannya.	Dan	kemudian,	Pemburu	lainnya	mulai	mengangkat	tangan	mereka	satu	per	satu.	“aku	juga.”	“Hitung	juga	aku.”	Park	adalah	yang	pertama	mengangkat	tangannya,	diikuti	oleh	Kim	dan	beberapa	Pemburu	lainnya.	Tentu	saja,	mereka	yang	tidak	setuju	juga	banyak.	“Ayo	kembali.”	“Aku
merasa	lebih	baik	menunggu	keputusan	Asosiasi.”	15	|	Bab	1	–	Chapter	1	Dua	kubu	yang	berseberangan	saling	berhadapan	dan	akhirnya,	suara	terakhir	jatuh	ke	Jin-Woo	dan	Yi	Ju-Hui.	“Maafkan	saya….”	Yi	Ju-Hui	membungkuk	ke	Song	dan	menambahkan	suaranya	ke	kamp	‘mundur’.	Jadi,	penghitungan	suara	untuk	‘maju’	dan	‘mundur’	adalah	pada	8:
8.	Jalan	buntu.	Song	bertanya	pada	Seong	Jin-Woo	yang	ragu-ragu	selanjutnya.	“Dan	kamu,	Tuan	Seong?”	16	|	Bab	1	–	Chapter	1	Solo	Leveling	Chapter	2	Bab	2:	Bab	2	Semuanya	sekarang	tergantung	pada	keputusan	Seong	Jin-Woo.	Jari-jari	Jin-Woo	menggenggam	erat	kristal	sihir	peringkat	E	di	tangannya	saat	dia	melirik	ke	sebelahnya.	Yi	Ju-Hui
menggelengkan	kepalanya	padanya.	Sepertinya	dia	sangat	khawatir.	Sebenarnya,	Jin-Woo	juga	khawatir	dalam	hati.	Sekarang	biasanya,	dia	tidak	akan	pernah	mencoba	mengambil	risiko	yang	tidak	perlu.	Bukan	saja	dia	tidak	memiliki	kemampuan	untuk	melakukannya,	tetapi	dia	juga	tidak	cukup	berani	juga.	Namun,	Jin-Woo	memiliki	seorang	adik
perempuan	yang	akan	menjadi	mahasiswa	di	beberapa	bulan	mendatang.	"Aku	tidak	punya	uang	yang	dihemat	…."	Saat	ini,	Jin-Woo	berusia	dua	puluh	empat	tahun.	Dia	berada	di	usia	di	mana	dia	harus	berkonsentrasi	pada	pengejaran	akademisnya,	tetapi	dia	menyerah	pada	mimpi	itu	karena,	yah,	dia	tidak	punya	uang.	Dia	benar-benar	tidak	ingin
adik	perempuannya	pergi	melalui	pengorbanan	yang	sama,	rasa	sakit	yang	sama	seperti	dia.	Saat	ini,	setiap	sen	berharga	baginya.	Bukan	hanya	Mister	Park	yang	membutuhkan	skor	besar	hari	ini.	17	|Bab	2	–	Chapter	2	Jin-Woo	mengangkat	tangannya	tinggi-tinggi.	"Aku	memilih	untuk	terus	maju."	Saat	itulah,	dia	mendengar	desahan	lembut
pengunduran	diri	dari	sisinya.	Bagian	2:	Penjara	Ganda	Lorong	terus	dan	terus	selamanya.	Di	depan,	Tuan	Song	dan	Pemburu	kuat	lainnya	telah	memimpin.	Song	telah	memanggil	api	kecil	di	atas	telapak	tangannya	untuk	menerangi	jalan	ke	depan.	Tuan	Kim	bertanya	kepadanya	saat	dia	berjalan	di	samping	Song.	“Kami	sudah	berjalan	sangat	jauh,
bukan?	Bukankah	kita	harus	mempertimbangkan	waktu	yang	kita	butuhkan	untuk	melarikan	diri	dari	sini	juga?	"	"Sudah	berapa	lama	kita	berjalan?"	Kim	memandang	arlojinya.	"Sekitar….	empat	puluh	menit."	"Gerbang	mati	sepenuhnya	satu	jam	setelah	bos	terbunuh,	jadi	kita	punya	waktu	sekitar	dua	puluh	menit	lagi."	"Jika	kita	tidak	bisa	melihat
bos	dalam	dua	puluh	menit	ke	depan,	Aku	sarankan	kita	menyerah	saja."	18	|	Bab	2	–	Chapter	2	"Aku	rasa	begitu."	Song	menganggukkan	kepalanya	beberapa	saat,	sebelum	menunjuk	ke	punggungnya	dengan	ibu	jarinya.	"Tuan	Kim?	Gelap	di	depan,	jadi	mengapa	kamu	tidak	memposisikan	dirimu	di	belakangku?	"	Kim	menatap	nyala	api	Song	selama
satu	atau	dua	detik,	sebelum	dia	tanpa	kata	mengeluarkan	smartphone-nya	dan	menyalakan	layar.	Dan	kemudian,	lorong	diterangi	agak	terang.	"…"	Song	mengalihkan	pandangannya	antara	nyala	api	dan	telepon	pintar,	sebelum	dia	juga	tanpa	kata-kata	mulai	mencari	teleponnya	sendiri.	***	Bagian	paling	belakang	dari	kelompok	itu	adalah	tempat
yang	disediakan	untuk	Seong	Jin-Woo,	yang	terluka	cukup	parah	belum	lama	ini,	dan	Yi	Ju-Hui,	yang	tidak	memiliki	keterampilan	tempur	apa	pun.	Jin-Woo	menggaruk	bagian	belakang	lehernya.	"Maafkan	aku,	aku	…	aku	benar-benar	minta	maaf."	"Tentang	apa?"	19	|	Bab	2	–	Chapter	2	"Tentang,	kamu	tahu,	menyeretmu	ke	sini	melawan	keinginanmu."
"Aku	baik-baik	saja	dengan	itu,	jadi	kamu	tidak	perlu	memikirkan	aku."	Jin-Woo	dengan	hati-hati	mempelajari	ekspresi	Ju-Hui.	Dia	sama	sekali	tidak	terlihat	baik-baik	saja.	Jin-Woo	memiringkan	kepalanya	seperti	ini	dan	itu	sambil	mencoba	membaca	suasana	hatinya	lebih	baik,	sebelum	dia	bertanya	lagi,	bahkan	lebih	berhati-hati	daripada	sebelumnya.
"Apakah	kamu	…	benar-benar	baik-baik	saja?"	Itu	mendorong	Ju-Hui	untuk	mengalihkan	pandangannya	ke	arahnya.	"Tentu	saja	tidak.	Apakah	Kamu	waras?	Jika	Kamu	ditusuk	beberapa	inci	lebih	tinggi,	Kamu	akan	memiliki	lubang	di	hati	Kamu	sekarang!	Dan,	bagaimana	dengan	luka-luka	di	lengan	dan	kaki	Kamu?	Aku	bekerja	sangat	keras	untuk
menyembuhkanmu	entah	bagaimana,	namun	kamu	ingin	melemparkan	dirimu	ke	penjara	lain	lagi	??	Plus,	Kamu	bahkan	tidak	tahu	ke	mana	kita	pergi	juga!	"	Dia	berbicara	begitu	cepat	sehingga	Jin-Woo	merasa	seperti	pikirannya	mati	rasa	karena	mendengarnya.	Namun,	dia	benar	tentang	segalanya.	Jika	itu	bukan	karena	kehadiran	Penyembuh	luar
biasa	peringkat	B,	Yi	Ju-Hui,	Jin-Woo	tidak	akan	mampu	melanjutkan	hidup	20	|	Bab	2	–	Chapter	2	yang	tidak	terpengaruh,	apalagi	bekerja	sebagai	Hunter.	Itu	adalah	keajaiban	kecil	mengapa	Penyembuh	peringkat	tinggi	dan	sulit	ditemukan	dihargai	begitu	besar	di	aula	Asosiasi.	"Tunggu,	sekarang	aku	memikirkannya,	aku	berutang	banyak	pada
Nona	Ju-Hui,	bukan?"	Ju-Hui	adalah	pemburu	tipe	Penyembuh,	yang	paling	langka	dari	jenis	langka.	Tidak	hanya	itu,	dia	juga	jenius	di	peringkat	'B'.	Asosiasi	selalu	memintanya	untuk	menyembuhkan	Pemburu	yang	terluka	setiap	kali	Gerbang	dibuka.	Dan	setiap	kali	Jin-Woo	berpartisipasi	dalam	serangan,	dia	hampir	selalu	berakhir	di	sebelahnya.
"Apa	Kamu	kesakitan?	Mohon	tunggu	sebentar.	”	"Pernahkah	aku	melihatmu	sebelumnya	…?	Kebetulan,	apakah	Kamu	orang	yang	terakhir	kali?	"	"Kamu	terluka	lagi?"	"Sepertinya,	kita	sering	bertemu	satu	sama	lain	saat	ini,	bukan?"	“Kamu	bilang	namamu	Mister	Jin-Woo?	Yah,	itu	…	Apakah	akan	baik-baik	saja?	”	"Mungkin,	uhm,	kehidupan	Hunter
ini	tidak	begitu	cocok	untukmu	…."	21	|	Bab	2	–	Chapter	2	"…	Kamu	di	sini	lagi."	"Tunjukkan	padaku	lenganmu.	Tidak,	bukan	itu.	Gunakan	perban	di	lengan	itu.	Maksud	Aku	yang	satunya	dengan	patah	tulang.	”	Pada	saat	ini,	itu	jauh	melewati	titik	Jin-Woo	merasa	bersyukur	atas	semua	yang	telah	dia	lakukan,	dan	dengan	tegas	ke	wilayah	dia	menjadi
minta	maaf	karena	membuat	dia	tidak	nyaman.	"…"	Ketika	Jin-Woo	tampak	putus	asa,	Ju-Hui	juga	merasa	agak	buruk	memarahi	dia	sekarang	dan	sikapnya	melunak.	"Kamu	benar-benar	minta	maaf?"	"Ya,	benar."	Ju-Hui	jatuh	ke	dalam	perenungan	yang	dalam	untuk	sesaat,	sebelum	dia	mulai	menatapnya	dengan	sudut	matanya	dan	bibirnya	perlahan
melengkung	ke	atas.	"Jika	kamu	benar-benar	minta	maaf,	lalu	…	bagaimana	kalau	kamu	membelikanku	makan	malam	kapan-kapan?"	Sekarang	itu	tawaran	yang	sama	sekali	tidak	terduga.	Jin-Woo	menatapnya	dengan	ekspresi	terkejut	dan	menemukan	senyum	menggoda	terukir	di	wajahnya	seperti	gadis	remaja.	"Gadis	remaja,	ya	…"	22	|	Bab	2	–
Chapter	2	Yang	benar	adalah,	Ju-Hui	masih	seorang	gadis	muda	yang	baru	saja	memasuki	usia	dua	puluhan.	Bukankah	dia	mengatakan	bahwa	dia	akan	berusia	dua	puluh	satu	tahun	depan?	Jika	rambutnya	yang	panjang	diganti	dengan	sesuatu	yang	lebih	pendek,	dan	pakaiannya	yang	sekarang	diganti	untuk	seragam	sekolah,	dia	benar-benar	terlihat
seperti	siswa	SMA.	Pikirannya	yang	berkeliaran	membayangkan	gambar	Ju-Hui	dalam	seragam	sekolah	dan	wajahnya	agak	memerah.	Ketika	Jin-Woo	ragu-ragu	dengan	jawabannya,	pipi	Ju-Hui	mulai	mengembang	seperti	balon.	"Apa	…	Kamu	tidak	mau	membelikanku	makan	malam?"	Itu	terjadi,	saat	itu	juga.	Tiba-tiba,	menjadi	sangat	sibuk	di	depan.
"Kami	menemukannya!!"	"Itu	ruang	bos!"	Tatapan	Jin-Woo	dan	Ju-Hui	secara	otomatis	bergeser	ke	depan.	Dan	mereka	melihat	pintu	batu	besar	yang	menghalangi	jalan.	Pemburu	segera	mengepung	pintu	ini.	23	|	Bab	2	–	Chapter	2	"Apa	ini?	Kenapa	ada	pintu	di	ujung	gua?	”	"Pernahkah	kita	menemukan	kamar	bos	dengan	pintu	sebelumnya?"	"Ini
jelas	pertama	kalinya,	aku	yakin	itu."	"Ini	…	Bukankah	ini	anehnya	terasa	berbahaya?"	Para	pemburu	mulai	mengungkapkan	keraguan	dan	ketakutan	mereka	satu	per	satu.	Karena	kehidupan	mereka	sendiri	dipertaruhkan	di	sini,	mereka	harus	berhati-hati	dan	teliti.	Namun,	jika	seseorang	menjadi	terlalu	berhati-hati,	ia	akan	gagal	menangkap
peluang	yang	dikirim	surga.	Tuan	Song	menduga	ini	adalah	salah	satu	kasusnya.	"Apakah	Kamu	semua	berencana	untuk	kembali	dengan	tangan	kosong	setelah	sampai	sejauh	ini?"	Song	meletakkan	tangannya	di	pintu.	"Jika	itu	yang	kamu	inginkan,	jatuhkan	dirimu.	Aku	mendorong	maju,	bahkan	jika	itu	berarti	Aku	akan	pergi	sendiri.	"	Song	adalah
peringkat	C	Hunter	dengan	sepuluh	tahun	pengalaman.	24	|	Bab	2	–	Chapter	2	Jika	itu	bukan	untuk	usianya,	yang	lebih	dari	enam	puluh,	dia	akan	melakukan	pembunuhan	di	Persekutuan	besar	sekarang	berkat	keahliannya	yang	sangat	baik.	Dan	ketika	seorang	Pemburu	seperti	itu	menyuarakan	pendapatnya	dengan	penuh	keyakinan,	yang	lain	mulai
merasa	kurang	cemas	daripada	sebelumnya.	"Tunggu	sebentar."	Beberapa	pemburu	mulai	mengingat	desas-desus	tentang	ruang	bawah	tanah	ganda.	"Aku	dengar	ada	harta	yang	luar	biasa	yang	tersembunyi	di	dalam	dua	penjara	bawah	tanah."	"Ya,	aku	mendengar	bahwa	guild	kecil	hingga	menengah	tertentu	menemukan	dungeon	ganda	dan	tumbuh
menjadi	guild	besar	hampir	dalam	semalam."	"Monster	di	dalam	ruang	bawah	tanah	selalu	memiliki	kira-kira	peringkat	yang	sama	di	mana	pun	mereka	berada,	jadi	perburuan	itu	sendiri	seharusnya	tidak	terlalu	sulit	…"	Bagaimana	jika	ada	harta	yang	luar	biasa	tersembunyi	dengan	penjara	bawah	tanah	ganda	seperti	yang	dikatakan	rumor,	dan
monster	di	balik	pintu	ini	memiliki	kesulitan	yang	sama	dengan	makhluk	peringkat	D,	E	yang	mereka	lawan	sampai	sekarang?	"Aku	tidak	bisa	membiarkan	orang	tua	itu	memonopoli	semua	harta."	"Tidak	ada	cara	yang	aneh."	25	|	Bab	2	–	Chapter	2	Care	Perawatan	pascanatal,	biaya	sekolah	untuk	anak	pertama,	dan	jangan	lupa,	sewa	bulan	ini	juga
hampir	jatuh	tempo	….	’	Pendapat	para	Pemburu	sekarang	ada	di	halaman	yang	sama.	Jin-Woo	juga	menguatkan	dirinya.	"Aku	tidak	bisa	pulang	ke	rumah	hanya	dengan	kristal	ajaib	E	peringkat	tunggal.	Minimal,	aku	harus	membunuh	peringkat	D,	tidak,	satu	lagi	monster	peringkat	E	!!	'	Bahkan	tidak	harus	menjadi	monster	juga.	‘Jika	itu	harta	karun
sebagai	gantinya	….’	Harta	karun	atau	harta	rampasan	langka	yang	ditemukan	di	ruang	bawah	tanah	biasanya	akan	dibagi	rata	di	antara	semua	peserta	dalam	serangan.	Itu	adalah	cara	yang	berbeda	untuk	membagikan	hadiah	di	mana	orang	hanya	bisa	memiliki	kristal	ajaib	yang	diperoleh	sendiri.	"Jika	kita	mendapat	skor	besar	hari	ini,	maka
beberapa	hal	akan	membaik	di	rumah	untuk	sementara	waktu."	Jin-Woo	dengan	gugup	menelan	ludahnya.	Ju-Hui	melihat	ekspresi	tekadnya	dan	bertanya	padanya.	"Begitukah	ekspresi	orang	yang	menjadi	pemburu	hobi?"	Jin-Woo	mengangkat	bahu.	26	|	Bab	2	–	Chapter	2	“Siapa	yang	mempertaruhkan	hidup	mereka	di	jalur	profesi	utama	mereka	saat
ini?	Kecuali	itu	hobi,	tentu	saja.	"	"…	Eh?"	Sama	seperti	ekspresi	tercengang	terbentuk	di	wajah	Ju-Hui,	Song	mendorong	pintu	ruang	bawah	tanah	dan	itu	berderit	terbuka.	Pasti	ada	semacam	mekanisme	yang	dipasang	di	pintu	yang	tampak	berat,	karena	kekuatan	fisik	seorang	pria	berusia	enam	puluh	tahun	sudah	cukup	untuk	dengan	mudah
membukanya.	Membanting!	Sekarang	pintu	itu	terbuka	lebar,	interior	terbuka	yang	besar	itu	menampakkan	dirinya.	Pemburu	buru-buru	masuk.	"Ayo	masuk	juga."	Jin-Woo	takut	dia	akan	ketinggalan,	jadi	dia	menggenggam	tangan	Ju-Hui	dan	memimpin.	"Ah….."	Wajah	Ju-Hui	sedikit	memerah	saat	dia	mengikutinya.	***	Segera	setelah	Pemburu	duduk
dengan	kaki	di	dalam,	nyala	api	meletus	pada	banyak	obor	yang	dikemas	erat	di	dinding	pada	waktu	bersamaan.	Berkat	itu,	interiornya	jadi	lebih	cerah.	27	|	Bab	2	–	Chapter	2	"Apa-apaan	ini?	Lampu	menyala	sendiri?	"	"Pertama	kali	melihat	penjara	bawah	tanah	seperti	ini."	"Sesuatu	….	berbeda	tentang	tempat	ini.	"	Pemburu	dengan	hati-hati
mempelajari	lingkungan	mereka.	Suasana	keseluruhan	tempat	itu	mirip	dengan	kuil	kuno.	Bukan	hanya	itu,	sebuah	kuil	tua	dan	agak	jompo,	sesuatu	yang	mungkin	dikubur	dan	disembunyikan	di	bawah	tanah;	lumut	dan	gulma	dapat	dilihat	secara	sporadis	di	lantai,	dinding,	dan	langit-langit.	Beberapa	Pemburu	menyusut	ke	belakang	dan	sedikit
bergidik.	"Agak	menyeramkan	di	sini,	bukan?"	"Tidakkah	rasanya	kita	diawasi	oleh	seseorang?"	Meninggalkan	Pemburu	yang	ketakutan,	tiga,	empat	terkuat	dari	kelompok	masuk	lebih	dalam.	“Tsk!	Jangan	katakan	sesuatu	yang	mungkin	membawa	sial	kita,	bukan?	"	"Mari	kita	akhiri	ini	dengan	cepat	dan	pulang."	Interiornya	sangat	besar.	Ruangan	itu
berbentuk	seperti	kubah	raksasa.	Itu	sama	besarnya	dengan	beberapa	stadion	Olimpiade,	yang	ditemukan	di	Seoul,	disatukan	–	tidak,	mungkin	bahkan	lebih	besar	dari	itu.	28	|	Bab	2	–	Chapter	2	Namun,	orang	tidak	dapat	membantu	tetapi	merasa	bahwa	itu	masih	tidak	memadai.	Alasan	untuk	itu	agak	jelas.	"Bahwa….	benda	itu	di	sana	….	"	"T-tidak
seperti	itu	bosnya,	kan?"	Di	bagian	terdalam	dari	kubah	itu,	sesuatu	yang	begitu	logika	dan	menantang	duduk	di	atas	singgasana	yang	sama	besarnya	dengan	dirinya	sendiri.	Itu	tak	lain	adalah	patung	batu	dewa	besar!	"Ya	Tuhan…."	"Wow."	Terkesiap	kaget	bocor	dari	Pemburu.	Gambar	pertama	yang	muncul	di	kepala	Jin-Woo	adalah	Patung	Liberty
di	New	York.	Jika	patung	itu	duduk	di	kursi,	bukankah	itu	akan	sebesar	patung	dewa	yang	tidak	dikenal	itu?	Yah,	Liberty	adalah	seorang	wanita,	sedangkan	yang	duduk	di	atas	takhta	adalah	seorang	pria.	‘Tidak,	tunggu	sebentar.	Mungkin	bahkan	lebih	besar	dari	itu	…	'	Para	pemburu	mulai	dengan	gugup	menelan	air	liur	mereka	di	dekat	kaki	patung
dewa.	Kekhawatiran	dan	kecemasan	berat	dan	29	|	Bab	2	–	Chapter	2	cemas	jelas	terlihat	di	wajah	mereka	saat	mereka	khawatir	patung	ini	menjadi	bos	ruang	bawah	tanah.	‘…….’	Namun,	patung	itu	tidak	bergerak	sedikit	pun.	Betapa	beruntungnya	hal	itu.	"Wah…."	Bahkan	Song	menghela	nafas	lega.	"Oke,	semuanya.	Menyebar."	Sekarang	setelah
mereka	menemukan	jalan	keluar,	Pemburu	berpisah	di	antara	mereka	dan	mulai	mencari	di	sekitar.	"Kurasa	tidak	ada	monster	di	sini."	"Kamu	juga	berpikir	begitu?"	"Jangan	pedulikan	monster,	aku	bahkan	tidak	bisa	melihat	satu	bug	pun."	Ruang	patung	dewa	batu	mungkin	sangat	besar,	namun	struktur	bagian	dalamnya	sebenarnya	berada	di	sisi
yang	lebih	sederhana.	Di	dinding,	obor	yang	tak	terhitung	dapat	ditemukan	di	sana.	Dan	di	depan	tembok-tembok	ini,	lebih	banyak	patung	batu,	sedikit	lebih	tinggi	dari	manusia,	berdiri	tinggi	dan	tidak	bergerak.	Ada	banyak	dari	mereka	di	sini,	ditemukan	pada	jarak	tertentu	dari	satu	sama	lain.	30	|	Bab	2	–	Chapter	2	"Mereka	semua	cantik,	bukan?"
"Sepertinya,	itu	adalah	karya	seni,	bukan?"	Benda	yang	dipegang	oleh	masing-masing	patung	batu	itu	beragam	dan	berbeda.	Beberapa	memegang	senjata,	ada	yang	membawa	buku,	ada	yang	membawa	alat	musik,	dan	bahkan	obor.	"Seolah-olah	…"	"Mereka	seperti	patung-patung	kuil	suci	atau	semacamnya."	Song	menyelesaikan	apa	yang	ingin
dikatakan	Kim.	"Mm?"	Kemudian,	Song	menemukan	sesuatu	di	bawah	kakinya.	"Ini	…	Bukankah	ini	formasi	sihir?"	Dia	menemukan	formasi	sihir	yang	belum	pernah	dia	lihat	sebelumnya	terletak	di	tengah-tengah	kuil	ini.	Itu	dulu.	“Maaf,	Tuan	Song?	Ahjussi,	ada	yang	ditulis	di	sini.	Bisakah	kamu	datang	ke	sini	dan	melihatnya?	”	Salah	satu	Pemburu
menemukan	sebuah	patung	yang	berbeda	dari	yang	lain	dan	memanggil	Song.	31	|	Bab	2	–	Chapter	2	Song	berhenti	mempelajari	formasi	sihir	dan	bangkit	dari	lantai.	Semua	Pemburu	lain	berkumpul	di	sekitar	patung	yang	dituju	Song.	Hanya	patung	ini	yang	menampilkan	sepasang	sayap	dan	membawa	batu	tulis.	Yang	menjadi	fokus	para	Pemburu
adalah	surat-surat	yang	diukir	di	batu	tulis	ini.	Song	memandangi	batu	tulis	itu	dan	bergumam	pada	siapa	pun.	"Ini	alfabet	Rune."	Rune	'alfabet'.	Kata-kata	yang	tidak	dapat	ditemukan	di	mana	pun	di	Bumi,	dan	hanya	ditemukan	di	dalam	ruang	bawah	tanah;	hanya	para	Pemburu	yang	telah	'membangunkan'	profesi	yang	berhubungan	dengan	sihir
yang	bisa	menguraikannya.	"Hukum-hukum	kuil	Karutenon."	Song	membaca	ayat	pertama.	Dengan	wajah	yang	sangat	gugup,	Jin-Woo	mendengarkan	isi	dari	batu	tulis,	sebagaimana	dibacakan	oleh	Tuan	Song.	Namun,	seseorang	tiba-tiba	menarik	lengannya.	Ketika	dia	melihat	ke	belakang,	dia	melihat	Ju-Hui	dan	kulitnya	yang	pucat	pasi.	32	|	Bab	2	–
Chapter	2	Solo	Leveling	Chapter	3	Bab	3:	Bab	3	Kulit	Ju-Hui	sangat	buruk;	Seong	Jin-Woo	sangat	terkejut	dengan	pemandangan	ini.	"Apa	yang	salah?	Apakah	Kamu	sakit	di	suatu	tempat?	"	"T-di	sana.	Di	sana."	Mata	Jin-Woo	mengikuti	jari	menunjuk	Ju-Hui	yang	gemetar.	Dia	menunjuk	ke	patung	dewa	raksasa.	Lebih	khusus	lagi,	dia	menunjuk	wajah
patung	dewa	itu.	Jin-Woo	hanya	bisa	memiringkan	kepalanya	dalam	kebingungan	karena	terlihat	hampir	sama	seperti	sebelumnya.	"…?"	Ju-Hui	mengucapkan	beberapa	patah	kata.	"A,	mata	…	Mata	patung	dewa	bergerak	ke	arah	kita.	Baru	saja."	"Maaf?"	Jin-Woo	melihat	lagi	beberapa	kali,	tetapi	sepertinya	tidak	ada	yang	berubah.	Tidak	ada
perubahan	yang	terlihat	pada	patung	dewa.	"Eii	…	Aku	yakin	kamu	telah	melakukan	kesalahan."	33	|Bab	3	–	Chapter	3	Namun,	sepertinya	Ju-Hui	tidak	mendengarnya;	kepalanya	tetap	menunduk,	dan	saat	dia	memegang	lengan	Jin-Woo,	seluruh	tubuhnya	bergetar	lebih	keras.	‘Tunggu	sebentar	di	sini.’	Bahkan	Jin-Woo	menangkap	sensasi	aneh	tapi	tak
menyenangkan	ini	sekarang.	Dunia	sangat	sepi.	Begitu	banyak,	rasanya	terlalu	aneh.	"Tidak	ada	suara	….?"	Bahkan	suara	nyala	api	yang	membakar	obor	tidak	bisa	terdengar	lagi.	"Hukum	pertama."	Sementara	itu,	suara	Song	berlanjut	ketika	ia	membaca	isi	dari	batu	tulis	itu.	“Menyembah	dewa.	Hukum	kedua.	Meninggikan	dewa.	Hukum	ketiga.
Buktikan	kesalehan	Kamu.	Mereka	yang	tidak	mematuhi	hukum-hukum	ini	tidak	akan	membiarkan	tempat	ini	hidup.	"	Itu	dulu.	MEMBANTING!!	Semua	orang	tersentak	kembali	ke	akal	sehat	mereka	ketika	ledakan	suara	tiba-tiba.	"Apa,	apa	itu	tadi	?!"	34	|	Bab	3	–	Chapter	3	"Dari	mana	suara	tiba-tiba	itu	datang	?!"	Orang	pertama	yang
memperhatikan	perubahan	dalam	situasi	itu	tidak	lain	adalah	Jin-Woo.	Karena	indranya	sudah	berjalan	dengan	kemiringan	penuh,	dia	bisa	tahu	dari	mana	suara	itu	berasal	segera.	"Pintu!!	Pintunya	tertutup!!"	Begitu	Jin-Woo	berteriak,	semua	orang	mengalihkan	pandangan	mereka	ke	pintu.	Pintu	yang	mereka	buka	terbuka	sekarang	tertutup	rapat.
“Ya	Tuhan!	Aku	tidak	tahan	dengan	ini!	"	Pemburu	yang	adalah	orang	pertama	yang	menentang	gagasan	penjelajahan	ruang	bawah	tanah	mulai	meludahkan	cusses	ketika	dia	mengambil	langkah	besar	menuju	pintu.	"Aku	pulang,	jadi	kalian	semua	bisa	bersenang-senang	dengan	bos	atau	harta	atau	apa	pun."	Hunter	itu	memelototi	Song	dengan
ekspresi	yang	mengandung	semua	ketidakpuasannya	sebelum	dia	memutar	kepalanya	dan	dengan	marah	meraih	pegangan	pintu.	Itu	terjadi,	kalau	begitu.	Mata	Song	bertambah	besar.	"Tidak!!"	35	|	Bab	3	–	Chapter	3	Guyuran!	Area	di	atas	leher	Hunter	tiba-tiba	lenyap.	Tubuh	tanpa	kepala	tanpa	daya	jatuh	ke	tanah.	"K,	kkkkyaaachk	?!"	“Uwaa	?!
Uwaak	!!	”	Para	pemburu	mulai	menjerit-jerit.	Patung	batu	yang	menghancurkan	kepala	manusia	terpisah	dengan	tongkat	besi	kembali	ke	tempat	aslinya	di	sebelah	pintu,	seolah-olah	tidak	ada	hal	penting	yang	terjadi,	tubuhnya	sepenuhnya	berlumuran	darah	segar.	"Itu,	benda	itu	bisa	bergerak	?!"	"Apa	apaan??	Apakah	itu	berarti	setiap	patung	di
sini	juga	bisa	bergerak	?!	”	"Kita	harus	berjuang	melawan	hal-hal	ini?"	"Aku	bahkan	tidak	bisa	melihat	benda	itu	mengayunkan	tongkat,	jadi	bagaimana	aku	bisa	?!"	Tidak	seperti	orang	lain	di	sini,	Jin-Woo	tahu	yang	sebenarnya.	….	Masalah	mereka	baru	saja	dimulai.	Bukankah	Ju-Hui	mengatakannya	sebelumnya?	36	|	Bab	3	–	Chapter	3	"A,	mata	…
Mata	patung	dewa	bergerak	ke	arah	kita.	Baru	saja."	"Jika	apa	yang	dia	katakan	itu	benar	…."	Rasa	dingin	merambat	cepat	di	punggungnya.	Jin-Woo	memaksa	lehernya	yang	kaku	untuk	berbalik	sehingga	dia	bisa	melihat	ke	belakang.	"…	Oh,	sh	*	t."	Patung	batu	dewa	sedang	menatapnya.	Bagian	3:	Dimulainya	serangan	Saat	itulah,	dua	mata	hitam
patung	dewa	berubah	menjadi	merah.	Apakah	ini	naluri	seorang	Pemburu?	Tidak,	naluri	makhluk	hidup	mengirimkan	sinyal	peringatan	yang	mendesak.	Sesuatu	telah	datang.	Sesuatu	yang	tidak	bisa	ditentang	oleh	mereka!	Jin-Woo	berbalik	ke	arah	Pemburu	lainnya	dan	berteriak	sekeras	yang	dia	bisa.	"Turun!!"	37	|	Bab	3	–	Chapter	3	Hampir	pada
saat	yang	sama,	sinar	cahaya	merah	ditembakkan	dari	mata	patung	dewa.	Jin-Woo	memeluk	Ju-Hui	dan	melemparkan	tubuh	mereka	ke	lantai.	BUZZZ	!!	Sinar	yang	ditembak	tepat	di	tempat	Jin-Woo	berdiri.	Sepersepuluh	detik.	Tidak,	dia	bertahan	dengan	seperseratus	detik.	Itu	pasti	terlalu	dekat	untuk	kenyamanan.	Sayangnya,	tidak	semua	orang
seberuntung	Jin-Woo.	"Uwaaahk	?!"	"Euh-ahahack	!!"	Mereka	yang	tertelan	oleh	lampu	merah	menguap	di	tempat	mereka	berdiri.	Hanya	abu	dari	apa	yang	dulunya	adalah	Pemburu	manusia	yang	tersisa	di	tempat	sinar	itu	melewatinya.	Jeritan-jeritan	itu	datang	bukan	dari	para	Pemburu	yang	sudah	mati,	tetapi	mereka	yang	menyaksikan	saat-saat
terakhir	mereka	dari	luar,	sebenarnya.	"Apa-apaan	itu	?!"	"Euh,	euh-euh	…"	38	|	Bab	3	–	Chapter	3	"Bagaimana,	bagaimana	hal	seperti	itu	bisa	terjadi	…"	Pemburu	yang	tersisa	mulai	ketakutan.	Dari	tujuh	belas	Pemburu,	hanya	sebelas	yang	selamat.	Tak	satu	pun	dari	mereka	yang	pernah	mengalami	serangan	sekuat	ini	sebelumnya	dalam	hidup
mereka.	"Aku	nyaris	tidak	berhasil	karena	dia	menyuruhku	turun."	'Jika	bukan	karena	teriakan	Tuan	Seong	….'	Pemburu	menatap	Jin-Woo	sambil	dengan	gugup	menelan	air	liur	mereka.	Jin-Woo	ternyata	adalah	penyelamat	mereka	yang	tidak	mungkin.	Tanpa	peringatannya	yang	tepat	waktu,	mereka	hanya	bisa	membayangkan	apa	yang	akan	terjadi
pada	mereka	dan	pikiran	itu	membuat	bulu	kuduk	mereka	merinding.	"…	.."	Sementara	masih	berbaring	sujud	di	tanah,	Jin-Woo	memelototi	patung	dewa.	Matanya	masih	menyala	merah,	tetapi	tidak	menyerang	lagi.	"Apakah	serangannya	…	berakhir?"	Jin-Woo	melihat	ke	bawahnya.	Yi	Ju-Hui	yang	ketakutan	itu	gemetaran	di	lengannya.	39	|	Bab	3	–
Chapter	3	Ini	adalah	alasan	mengapa	dia	bekerja	untuk	Asosiasi	dan	bukan	untuk	Persekutuan	besar,	dan	berpartisipasi	dalam	penggerebekan	sederhana	seperti	ini,	meskipun	dia	secara	nominal	adalah	Hunter	yang	sangat	baik	dengan	peringkat	setinggi	‘B’.	Napas	Ju-Hui	semakin	kasar	pada	detik.	Dia	tidak	bisa	membiarkannya	seperti	ini.	Dia	harus
melakukan	sesuatu.	Jin-Woo	hendak	mengangkat	tubuhnya,	berpikir	bahwa	dia	harus	melakukan	sesuatu	di	sini,	tapi	kemudian,	seseorang	meraih	bahunya	dan	mendorongnya	ke	bawah,	keras.	"Jangan	bangun."	Itu	Mister	Song,	entah	bagaimana	di	sebelah	pemuda	sebelum	ada	yang	menyadarinya.	Jin-Woo	bingung,	tetapi	masih	melakukan	apa	yang
diperintahkan.	Song	kemudian	berteriak	pada	Pemburu	lainnya.	"Tidak	ada	yang	bergerak!	Tetap	di	tempatmu!	”	Song	melihat	sekeliling	sebelum	fokus	pada	Jin-Woo.	"Hanya	mereka	yang	bergerak	yang	terbunuh.	Mereka	yang	mendengarkan	Kamu	dan	turun	selamat.	"	"Sepertinya	begitu."	40	|	Bab	3	–	Chapter	3	Song	sedikit	memiringkan	kepalanya.
"Aku	pikir	kamu	sudah	memperingatkan	kami	karena	kamu	sudah	menemukan	sesuatu?"	"Tidak,	well,	aku	hanya	merasakan	sesuatu	yang	berbahaya	datang,	jadi	…."	Kilatan	cahaya	menyapu	melewati	mata	Song	saat	itu.	‘Nalurinya	cukup	bagus,	dengan	kata	lain.	Dia	peringkat	E	Hunter?	Kalau	saja	kemampuannya	sedikit	lebih	tinggi	….	'	Sama
seperti	Song	menatap	Jin-Woo	dengan	ekspresi	sedih,	JinWoo	juga	menemukan	sedikit	peluang	untuk	memeriksa	kondisi	Hunter	yang	lebih	tua.	Dan	mata	pemuda	itu	terbuka	lebih	lebar	setelah	menemukan	sesuatu	yang	sangat	mengerikan.	"A-ahjussi,	kamu,	kamu	…	lenganmu	?!"	"Ini	bukan	apa-apa.	Aku	masih	bisa	bertahan.	”	"Tapi,	tapi,	masih	…."
Jin-Woo	menelan	ludahnya.	Tangan	Song	yang	lain	yang	tidak	menekan	bahu	Jin-Woo,	lengan	kirinya,	hilang.	"…"	41	|	Bab	3	–	Chapter	3	Song	mempelajari	kondisi	Ju-Hui	sebentar,	sebelum	dia	melepas	kaus	yang	dia	kenakan,	dan	meskipun	tidak	menunjukkan	rasa	sakit	luar	biasa	yang	dia	rasakan,	dia	membungkus	apa	yang	tersisa	dari	lengan
kirinya.	"Tolong,	bantu	aku	mengikatnya?	Sulit	melakukannya	hanya	dengan	satu	tangan.	"	Jin-Woo	hanya	bisa	menganggukkan	kepalanya	saat	itu.	Mereka	entah	bagaimana	bisa	menghentikan	pendarahan	untuk	saat	ini.	Alih-alih	menjerit	atau	erangan	kesakitan,	Song	menghela	nafas	panjang.	Itu	adalah	desahan	yang	mengandung	pengalaman
sepuluh	tahun	sebagai	Hunter.	"Fuu	…	.."	Sekarang	pertolongan	pertama	selesai,	tatapan	Song	menjadi	lebih	tajam	saat	dia	mempelajari	sekelilingnya.	Meskipun	patung	dewa	berhenti	menyerang	mereka,	situasi	mereka	tidak	membaik	sedikit	pun.	Dan	seperti	itu,	detik	terus	berdetak.	"Hiks,	hiks	…."	"Kenapa	kita	harus	menderita	seperti	ini,	ini	…"
Beberapa	pemburu	bahkan	mulai	meneteskan	air	mata	sekarang.	42	|	Bab	3	–	Chapter	3	"Kita	tidak	bisa	tetap	seperti	ini	selamanya	!!"	Kesabaran	para	Pemburu	lainnya	juga	sudah	habis.	Namun	JinWoo	setuju	dengan	sentimen	itu.	"Benar,	kita	tidak	bisa	tinggal	di	sini	selamanya."	Tapi,	apa	yang	bisa	dia	lakukan	di	sini?	Jika	kecurigaan	Song	benar,
maka	pada	saat	mereka	pindah,	mereka	akan	diserang.	Dan,	bahkan	jika	mereka	beruntung	dan	berhasil	menghindari	balok	dan	mencapai	pintu,	ada	dua	patung	batu	yang	menjaga	pintu	untuk	khawatir,	juga.	Mereka	juga	merupakan	masalah	besar.	Gerakan	penjaga	pintu	sangat	cepat	sehingga	dia	tidak	bisa	melihatnya	dengan	matanya.	Bisakah	dia
atau	orang	lain	membuka	pintu	dan	melarikan	diri	sebelum	patung-patung	itu	menyerang	mereka?	Kedengarannya	sangat	mustahil.	Yang	berarti	bahwa	penghancuran	para	Pemburu	hanyalah	masalah	waktu.	‘Tunggu	…..	masalah	waktu?’	Ketika	pikirannya	tiba	di	sana,	rasa	ketidakharmonisan	yang	kuat	memenuhi	dirinya.	43	|	Bab	3	–	Chapter	3
Suatu	peristiwa	yang	tidak	mungkin	terjadi,	tetapi	itu	tetap	terjadi.	Tapi	tidak	ada	orang	lain	yang	tampaknya	telah	mengambil	"itu".	"Sesuatu	…	Kami	melewatkan	sesuatu	di	sini."	Tanpa	ragu,	jawaban	atas	keselamatan	mereka	bersembunyi	di	'sesuatu'	itu.	Itu	dulu.	"Jangan	bergerak!"	Song	berteriak	pada	Tuan	Joo,	yang	berada	di	ujung	kelompok.
"Diam!	Siapa	yang	tahu	kapan	benda	itu	akan	mulai	menyerang	kita	lagi	!!	Tapi	Kamu	ingin	Aku	tinggal	di	sini	dan	menunggu	?!	"	Mister	Joo	adalah	tipe	Hunter	jarak	dekat.	Pemburu	jenis	ini	memiliki	jauh,	kemampuan	fisik	jauh	lebih	unggul	daripada	manusia	biasa.	Di	atas	semua	ini,	Joo	akan	mendaftar	dengan	Persekutuan	besar	setelah
keterampilannya	diakui	oleh	mereka	belum	lama	ini	juga.	"Aku	tidak	akan	mati	di	sini	hari	ini."	Sambil	tetap	rendah	ke	tanah,	Joo	menaruh	semua	kekuatannya	ke	kakinya.	Tujuannya	ada	di	ambang	pintu.	44	|	Bab	3	–	Chapter	3	Otot-otot	di	kakinya	bengkak	dengan	cepat.	"D	*	mn	itu	…."	Song	hanya	bisa	bergumam	pada	dirinya	sendiri.	Saat	itu,	Joo
menendang	tanah	dan	meledak	ke	depan.	Sementara	itu,	Jin-Woo	buru-buru	menoleh	untuk	melihat	patung	dewa.	Seperti	yang	dia	duga,	mata	patung	itu	tertuju	pada	punggung	Tuan	Joo.	Dan	kemudian,	sinar	merah	dingin	keluar	dari	mata	itu.	BERDENGUNG!!	Sinar	itu	menghantam	punggung	Tuan	Joo.	"Kkyaaahck	!!"	Hunter	perempuan	berteriak
di	bagian	atas	paru-parunya.	Dia	pasti	mengalami	kebocoran,	karena	genangan	cairan	kuning	terbentuk	di	tempat	dia	berjongkok	di	tanah.	Ekspresi	para	Pemburu	membeku,	sulit.	"Ya	Tuhan…."	Mister	Joo	tidak	lagi	berdiri	di	mana	sinar	merah	melintas.	Hanya	sepasang	pergelangan	kaki	tanpa	pemilik	yang	bisa	dilihat	sekarang.	45	|	Bab	3	–	Chapter
3	Salah	satu	pria	dengan	konstitusi	yang	lebih	lemah	mulai	mengosongkan	isi	perutnya.	"B-blergh	!!"	Ekspresi	Jin-Woo	juga	kusut.	Seperti	yang	diharapkan,	patung	dewa	bisa	dengan	mudah	menghabisi	mereka	jika	terasa	seperti	itu.	Sebenarnya,	ini	lebih	mudah	daripada	menginjak	bug.	‘Jika	itu	masalahnya,	maka	….	Kenapa	tidak?	"	Itu	bisa
membunuh	mereka,	tetapi	belum	melakukannya.	Ini	adalah	pola	perilaku	yang	sangat	berbeda	dibandingkan	dengan	monster	yang	menyerang	begitu	melihat	Pemburu	manusia	di	sekitarnya.	Patung-patung	ini	hanya	bergerak	jika	kondisi	tertentu	terpenuhi:	penjaga	pintu	yang	hanya	menyerang	jika	seseorang	mendekati	pintu;	mata	patung	dewa
menembakkan	sinar	merah	itu	jika	seseorang	bergerak.	Itu	seperti	sebuah	game	dengan	peraturan	yang	ditetapkan.	"Tunggu	sebentar	…	Mungkinkah	ada	semacam	aturan	di	ruangan	ini?"	Di	sinilah	sepotong	puzzle	menemukan	tempatnya	di	kepala	JinWoo.	Dia	mulai	mengingat	isi	dari	batu	tulis	yang	dibacakan	Song	belum	lama	ini,	itu	sebabnya.	46
|	Bab	3	–	Chapter	3	"Hukum	dari	…	Kuil	Karutenon,	kan?"	‘Peraturan’	adalah	‘aturan’,	dan	‘aturan’	bisa	juga	‘hukum’.	Kunci	untuk	menyelamatkan	diri	mereka	dari	camber	ini	harus	dikubur	dalam	peringatan	yang	ditemukan	di	batu	tulis.	"…	Menyembah	dewa."	Itu	adalah	hukum	pertama.	"Mm?	Apakah	Kamu	baru	saja	mengatakan	sesuatu?	"	Song
mengalihkan	pandangannya	kembali	ke	Jin-Woo.	Alih-alih	balasan,	Jin-Woo	hanya	menempatkan	jari	telunjuknya	di	bibirnya.	Itu	adalah	tanda	yang	meminta	sedikit	waktu	untuk	berpikir.	"Jika	pikiranku	benar	…"	Jin-Woo	perlahan	bangkit.	Song	buru-buru	mencoba	menghentikan	pemuda	itu,	tetapi	JinWoo	menggelengkan	kepalanya	sambil	membawa
ekspresi	tekad.	"…	Tidak	terlihat	seperti	dia	menyerah	pada	hidup."	Song	mengangguk.	47	|	Bab	3	–	Chapter	3	Jin-Woo	menjaga	matanya	tetap	terlatih	di	patung	dewa	dan	berdiri	dengan	hati-hati.	Hampir	segera,	mata	patung	itu	tertuju	pada	Jin-Woo.	BUZZZ	!!	Dan	seperti	yang	diharapkan,	sinar	merah	ditembakkan	ke	arahnya.	Jika	dia	turun	ke
tanah	sesaat	lebih	lambat,	wajahnya	akan	meleleh,	bukan	beberapa	helai	rambut	di	atas	kepalanya!	Berbaring	telungkup	di	tanah,	Jin-Woo	menghembuskan	nafas	panjang	lebar.	"Heok,	heok,	heok,	heok."	Dia	hampir	mati	saat	itu.	Saat	mata	patung	itu	bertemu	dengannya,	dia	pikir	dia	akan	mati	pasti.	Dia	entah	bagaimana	menghindarinya,	tetapi
kakinya	tidak	berhenti	gemetaran	karena	ketakutan.	'Masih….'	Tetap	saja,	dia	mempelajari	sesuatu	yang	penting	sekarang.	"Ini	tidak	menyerang	seseorang	yang	bergerak	di	sekitar."	Selama	dia	berjongkok	ke	tanah,	dia	bisa	pergi	ke	mana	pun	dia	mau	dan	mata	patung	itu	akan	tetap	diam.	48	|	Bab	3	–	Chapter	3	Namun,	jika	seseorang	berdiri,	maka
sinar	merah	akan	ditembakkan	tanpa	ragu-ragu.	"Hal	d	*	mn	hanya	menyerang	jika	kita	melanggar	ketinggian	tertentu."	Itulah	sebabnya	Jin-Woo	mempertaruhkan	nyawanya	untuk	membuktikan	teori	ini	sekarang.	Dan	sekarang,	dia	yakin	akan	hal	itu.	Arti	di	balik	hukum	pertama,	itu!	Solo	Leveling	Chapter	4	Bab	4:	Bab	4	Bagian	4:	Tiga	Hukum	Jin-
Woo	berteriak	ke	arah	para	Pemburu	lainnya.	"Semua	orang!"	Perhatian	mereka	bergeser	ke	arahnya	dalam	sekejap.	Jin-Woo	berbicara	ketika	dia	bertemu	tatapan	mereka.	"Kamu	harus	bersujud	ke	arah	patung	dewa!"	Pemburu	mulai	memiringkan	kepala	mereka	setelah	mendengarnya.	"Menjilat….?"	"Kamu	ingin	kami	bersujud	pada	patung	itu?"	49
|Bab	4–	Chapter	4	Para	pemburu	saling	bertukar	pandang,	sebelum	dengan	keras	menyumpahi	Jin-Woo.	“F	*	ck	kamu!	Omong	kosong	apa	yang	kamu	keluarkan	di	sini	?!	”	"Apa	apaan!	Bagaimana	kamu	bisa	mengatakan	hal	seperti	itu	dalam	situasi	saat	ini	?!	”	"Apakah	kamu	kehilangan	akal,	Seong	Jin-Woo	?!"	Wajah	Kim	menjadi	merah	padam	saat
dia	mulai	mendengus	seperti	seekor	banteng.	“Aku	tidak	tahu	kamu,	Tuan	Seong,	akan	seperti	ini!	Jika	Aku	bisa	bergerak,	maka	Aku	sudah	akan	meninju	wajah	Kamu	!!	”	Jin-Woo	menggigit	bibir	bawahnya.	Enam	kawan	mereka	terbunuh	oleh	patung	dewa.	Jadi,	agak	jelas	bahwa	Pemburu	yang	masih	hidup	akan	menyumpahi	dia	ketika	dia
mengatakan	kepada	mereka	untuk	bersujud	kepada	hal	yang	keji	itu.	Tidak	sulit	untuk	memahami	apa	yang	dirasakan	para	Pemburu	ini	saat	ini.	"Dan,	yang	paling	penting	adalah	…."	Yang	paling	penting	adalah,	dia	tidak	punya	bukti	logis	untuk	mendukung	teorinya.	Dia	hanya	punya	firasat.	Memang,	itulah	satu-satunya	cara	untuk
menggambarkannya.	50	|	Bab	6	–	Chapter	6	Namun…	"Aku	akan	melakukan	apa	yang	kamu	katakan."	Suara	itu	datang	dari	belakang	Jin-Woo.	Mata	semua	orang	segera	bergeser	ke	sana.	Itu	adalah	Mister	Song,	yang	secara	efektif	adalah	pemimpin	kelompok	ini.	"Tuan	Song	ahjussi?"	"Kamu	akan	kowtow	ke	patung	f	*	cking	itu?"	Sama	seperti
Pemburu	lainnya	mulai	panik,	Song	menatap	lurus	ke	arah	Jin-Woo.	"Pemuda.	Kamu	menemukan	sesuatu,	bukan?	"	Jin-Woo	dengan	tegas	menganggukkan	kepalanya.	"Apakah	itu	nalurimu	lagi?"	"…..Iya	nih.	Untuk	saat	ini."	"Aku	melihat."	Baru	saja,	sebelas	orang	selamat	berkat	naluri	Jin-Woo.	Ya,	dengan	kematian	Tuan	Joo,	sekarang	ada	sepuluh,
tapi	tetap	saja	–	jika	itu	adalah	naluri	Jin-Woo,	maka	bukankah	layak	untuk	mempercayainya	setidaknya	sekali	lagi?	Itulah	yang	dipikirkan	Song.	51	|	Bab	6	–	Chapter	6	Ketika	Song	berlutut	dan	bersujud	ke	arah	patung	dewa,	suasana	hati	menjadi	tenang	dan	hening.	"…	Dia	benar-benar	melakukannya."	Memanfaatkan	kesempatan	ini,	Jin-Woo
berteriak	sekali	lagi.	“Semuanya,	aku	mohon	padamu!	Tolong	berlutut	di	depan	patung	dewa.	Kita	mungkin	bisa	keluar	dari	sini	hidup-hidup!	"	Mungkin	hidup.	Mungkin	bisa	keluar	hidup-hidup.	Dampak	yang	dibawa	kata-kata	sederhana	itu	cukup	eksplosif.	"Kita	mungkin	hidup?"	"Kita	bisa	keluar	dari	sini?"	"Hanya	dengan	satu	kowtow	?!"	Para
Pemburu	yang	ragu-ragu	mulai	menjatuhkan	diri	ke	tanah,	seolah-olah	mereka	benar-benar	bersujud.	Jumlah	mereka	yang	melakukan	tindakan	itu	secara	bertahap	meningkat.	Pada	akhirnya,	bahkan	Kim	yang	mengeluh	itu	menundukkan	kepalanya	ke	arah	patung	itu.	Namun,	tidak	ada	perubahan	yang	terlihat	pada	patung	dewa.	Memang,	lampu
merah	dingin	itu	masih	bersinar	dari	mata	patung	itu.	Jin-Woo	merasa	hatinya	menjadi	dingin.	52	|	Bab	6	–	Chapter	6	"Apakah	aku	salah?"	Di	sinilah	pandangannya	beralih	ke	Ju-Hui	di	sebelahnya.	Tidak	peduli	seberapa	murah	hati	seseorang,	sulit	untuk	menggambarkan	postur	tubuhnya	yang	berjongkok	di	tanah	sambil	menggigil	sambil	memegangi
kepalanya	sebagai	kowtownya.	'Bagaimana	jika….'	Jin-Woo	dengan	hati-hati	menggenggam	pergelangan	tangan	JuHui.	Dia	mengangkat	kepalanya	seperti	kucing	yang	ketakutan.	Melihatnya,	Jin-Woo	tanpa	kata	menganggukkan	kepalanya.	Baru	kemudian	dia	sedikit	mengendurkan	ototnya.	Dengan	itu,	Jin-Woo	mampu	perlahan	mengubah	postur
tubuhnya.	‘Selesai.’	Hanya	ada	satu	orang	yang	tersisa	sekarang.	Dan	itu	dia.	Jin-Woo	berlutut	ke	arah	patung	dewa,	meletakkan	tangannya	di	tanah,	dan	perlahan-lahan	menundukkan	kepalanya.	Akhirnya,	sesuatu	mulai	berubah.	"Hah?	Uh,	uhh	?!	”	Para	pemburu	yang	memperhatikan	perubahan	pertama	kali	mengangkat	suara	mereka.	53	|	Bab	6	–
Chapter	6	"Patung	dewa	!!	Lihatlah	patungnya	!!	”	"Itu	mata!"	Cahaya	merah	yang	berdengung	di	matanya	berangsur-angsur	melemah.	"Apa	apaan?	Apakah	ini	benar-benar	akan	berhasil	??	”	Akhirnya,	lampu	merah	benar-benar	lenyap.	"Oh	!!	Ohhh	!!	”	Para	pemburu	mulai	bersukacita	dengan	lantang.	"Lampu	merah	hilang	!!"	"Kita	berhasil!!"	Para
Pemburu	yang	bersemangat	mulai	berdiri	satu	saat	itu.	Meski	begitu,	patung	itu	tidak	menembakkan	sinar	merah.	Jin-Woo	terlambat	mengangkat	kepalanya	dan	menghela	nafas	lega.	"Wah…."	Seperti	dugaannya	–	kamar	ini	beroperasi	secara	ketat	dalam	peraturan	yang	ditetapkan.	‘Jika	itu	masalahnya	….’	54	|	Bab	6	–	Chapter	6	Kemudian,	game	ini
masih	jauh	dari	selesai.	Dua	'undangundang'	masih	tersisa.	Hukum	kedua,	meninggikan	dewa.	Dan	hukum	ketiga,	buktikan	kesalehan	seseorang.	Itu	dulu.	GEMURUH!!	Didampingi	oleh	suara	yang	merinding,	seluruh	ruangan	mulai	bergetar.	Ekspresi	Jin-Woo	mengeras	segera.	'Seperti	yang	Aku	pikirkan….'	Kecurigaannya	terbukti	benar	sekali	lagi.
Segalanya	baru	dimulai.	Patung	dewa	humongous	perlahan-lahan	naik	dari	tahta	batu.	"Hah?!	Huhhh	???	”	Para	pemburu	saling	berpelukan	sambil	meneteskan	air	mata	kegembiraan	sampai	saat	itu,	tetapi	ketika	mereka	menyadari	pergantian	peristiwa	ini,	mereka	semua	membeku	seperti	patung	sendiri.	"Apa….	apa	apaan!!	Itu	belum	berakhir	?!	"
"Ini,	ini	tidak	mungkin	!!"	55	|	Bab	6	–	Chapter	6	Tak	satu	pun	dari	mereka	yang	bisa	mengutarakan	apa	yang	ingin	mereka	katakan.	Keputusasaan	dengan	cepat	mewarnai	ekspresi	mereka.	"Ah	…	..Ah,	ah	…"	Segera,	patung	dewa	benar-benar	berdiri	dari	tahta.	'Makhluk'	menyapu	pandangannya	sekali,	dan	mulai	berjalan	menuju	Pemburu.	***
GEDEBUK!!	Setiap	kali	patung	dewa	itu	menginjak	tanah,	seluruh	dunia	tampak	bergetar.	GEDEBUK!!	Itu	begitu	tinggi	sehingga	kepalanya	hampir	menggesek	langitlangit	ruangan	yang	tak	terlukiskan	itu.	GEDEBUK!!	Bahkan	ketika	para	Pemburu	kewalahan	oleh	ukuran	semata	patung	itu,	benda	itu	secara	bertahap	menutup	jaraknya	dengan
mereka.	"Tuan	Seong	!!	Tuan	Seong	Jin-Woo	!!	”	"Apa	yang	bisa	kita	lakukan??"	56	|	Bab	6	–	Chapter	6	Para	Pemburu	yang	memaki-maki	Jin-Woo	hanya	beberapa	saat	yang	lalu	buru-buru	mulai	berkerumun	di	sekitarnya.	"Apakah	ada	jalan	keluar	dari	ini?"	"Katakan	sesuatu!!"	Semua	orang	dewasa	ini	membentuk	ekspresi	menangis	seolaholah	mereka
mulai	menangis	tersedu-sedu	dan	meratap	dengan	segera.	Saat	ini,	Jin-Woo	adalah	satu-satunya	harapan	mereka.	Jin-Woo	membantu	Ju-Hui	yang	beku	dan	kaku	dari	tanah	dan	mulai	berbicara	tentang	hukum	kedua.	“Tinggikan	dewa.	Itulah	kuncinya.	"	"Tunggu,	bukankah	itu	…	?!"	Tiba-tiba	Kim	menyela	seakan	dia	tahu	sesuatu	yang	orang	lain	tidak
ketahui.	"Bukankah	itu	yang	tertulis	di	papan	tulis?"	"Benar.	Menyembah	dewa.	Meninggikan	dewa.	Dan	akhirnya,	buktikan	kesalehan	Kamu.	Kita	harus	memenuhi	ketiga	hukum.	"	Jin-Woo	mulai	berbicara	lebih	cepat	dan	lebih	cepat.	Mengapa?	Patung	dewa	sudah	sangat	dekat	dari	mereka.	GEDEBUK!!	57	|	Bab	6	–	Chapter	6	Kulit	semua	orang
memucat	saat	bayangan	raksasa	menjulang	di	atasnya.	"Biarkan,	biarkan	aku	mencoba	sesuatu."	Seorang	pemburu	lelaki	muda	yang	biasanya	menjaga	dirinya	sendiri	tiba-tiba	maju	selangkah.	"Apa	?!"	Apa	yang	sedang	Kamu	coba	lakukan?"	“Aku	sudah	berada	di	paduan	suara	gereja.	Aku	yakin	jika	ini	tentang	'meninggikan'	sesuatu.	"	Pemburu	muda
perlahan	melangkah	maju	ke	arah	patung	sambil	mengabaikan	ketidakpuasan	Kim.	Dia	mengatur	napasnya	sambil	menatap	patung	dewa	sebelum	dia	menghirup	udara.	"Aku	datang	kepadamu,	Tuhan	…."	Suaranya	yang	jernih	mulai	bergema	di	dalam	ruangan.	"…	.Perbaharui	kembali	keyakinanku	…	Memberkati	aku	dengan	rahmatmu,	Tuhan	…"
Patung	itu	menghentikan	langkahnya	di	depan	Hunter	yang	bernyanyi.	"Oh	!!	Ohhh	!!	”	Para	pemburu	mulai	kehabisan	nafas.	Patung	dewa	tidak	bergerak	dari	tempat	itu	seolah	diserap	oleh	nyanyian	itu.	Semua	suara	lain	di	ruangan	itu	lenyap.	Hanya	suara	pemuda	itu	yang	bisa	didengar	di	interior	kamar.	58	|	Bab	6	–	Chapter	6	Pemburu	muda
didorong	oleh	ini	dan	melanjutkan.	"Semua	kelemahan	yang	ada	dalam	diriku	…	Melalui	cintamu,	aku	akan	mengatasi	…"	Di	antara	para	Pemburu,	hanya	Jin-Woo	yang	gemetaran	karena	sensasi	tak	menyenangkan	ini	yang	mengisi	dirinya.	"Ini	…	ini	salah."	Jin-Woo	menelan	kata-katanya	beberapa	kali.	Kamar	itu	menampilkan	seperangkat	aturan
sendiri.	Tetapi	Hunter	muda	itu	'meninggikan'	patung	dewa	dengan	'aturan'	agama	Kristen,	bukan	dengan	aturan	kamar	ini.	Syukurlah,	patung	itu	tidak	bergerak	–	tetapi,	dapatkah	menyanyikan	lagu	pujian	itu	memenuhi	syarat	untuk	menegakkan	aturan?	Jin-Woo	menggelengkan	kepalanya.	Satu-satunya	alasan	mengapa	dia	tidak	mengatakan	apa-
apa	adalah	semata-mata	karena	dia	tidak	bisa	memikirkan	cara	yang	lebih	baik	untuk	menghentikan	patung	dewa	sendiri.	Saat	itu	juga!	GEDEBUK!!	Suara	berat	bergema	di	seluruh	ruangan.	"K,	kkkkyyyyaaahhhk	!!"	59	|	Bab	6	–	Chapter	6	Hunter	perempuan	berteriak	di	bagian	atas	paru-parunya.	Ketika	patung	batu	itu	mengangkat	kakinya	ke	atas,
kekacauan	berdarah	yang	dulunya	adalah	Pemburu	muda	dapat	ditemukan	di	tanah	maupun	di	bagian	bawah	kakinya.	Pemburu	lainnya	mulai	berteriak	panik	dan	kaget	juga.	"Ahhhhh	?!"	"Uwa,	uwaaaahk	!!"	Wajah	patung	itu,	tanpa	emosi	sampai	saat	itu,	sekarang	kusut	dengan	amarah	murni.	"Ini	marah	!!"	"Lari,	lari	!!"	Pemburu	bubar	dari	patung
dengan	tergesa-gesa.	Sayangnya	untuk	Hunter	wanita,	dia	kehilangan	alasannya	dan	berdiri	di	tempat	sambil	berteriak	keras	setelah	secara	pribadi	menyaksikan	kematian	Hunter	muda	pria.	"K,	kyaaachk	!!"	‘D	*	mn	itu	…..’	Jin-Woo	melarikan	diri	sambil	membawa	Ju-Hui	dalam	pelukannya,	tetapi	dia	berbalik	sehingga	dia	bisa	pergi	dan	membantu
wanita	itu	keluar.	Tapi	kemudian,	Song	menghentikan	pemuda	itu.	60	|	Bab	6	–	Chapter	6	"Tapi,	ahjussi	…?"	"Sudah	terlambat."	Seolah	menampar	lalat,	patung	dewa	itu	membanting	telapak	tangannya	ke	arah	Hunter	wanita.	MEMBANTING!!	"Keuk	…"	Jin-Woo	mengalihkan	pandangannya	secara	tidak	sengaja.	Itu	adalah	pemandangan	yang	benar-
benar	mengerikan	dan	dia	tidak	tahan	melihatnya	terbuka.	“Tidak	ada	waktu	untuk	disia-siakan	seperti	ini.	Apa	kamu	berencana	untuk	membiarkan	gadis	ini	mati	juga?	”	Kata-kata	Song	menyadarkan	Jin-Woo	dalam	sekejap.	Seperti	yang	dia	katakan.	GEDEBUK!!	"Uwaahk	!!"	GEDEBUK!	GEDEBUK!!!	"Tolong	aku!!"	Patung	itu	tidak	berjalan	lagi.	61	|
Bab	6	–	Chapter	6	Tidak,	itu	benar-benar	berlarian	dan	menginjak	manusia	yang	ditemukan	di	dekatnya.	Setiap	kali	benda	itu	menginjak	tanah,	seluruh	ruangan	bergetar,	keras.	GEDEBUK!!	GEDEBUK!!	Jin-Woo	mengertakkan	gigi	dan	mulai	berlari	lagi.	Ju-Hui	memejamkan	matanya	rapat-rapat	dan	memeluknya	seumur	hidup.	"Mari	kita	berpisah!"
"Iya	nih!"	Berpikir	bahwa	bergerak	bersama	itu	berbahaya,	Jin-Woo	dan	Song	berlari	ke	arah	yang	berbeda.	Jin-Woo	memastikan	untuk	berlari	ke	sudut	terjauh	dari	patung	dewa	hiruk	pikuk.	Namun,	ada	Hunter	lain	yang	telah	tiba	di	sana	sebelum	dia	melakukannya.	Itu	adalah	Tuan	Taman.	Park	berlari	dengan	semua	yang	dimilikinya.	Air	mata
terbentuk	di	ujung	matanya	ketika	dia	mengingat	keluarganya.	"Menangis…"	Di	rumah,	seorang	putra	yang	sangat	mirip	dengannya	dan	seorang	istri	yang	sedang	mengandung	anak	kedua	telah	menunggunya.	Dia	tidak	bisa	mati	di	sini,	tidak	seperti	ini.	62	|	Bab	6	–	Chapter	6	Mungkin	karena	dia	berlari	dengan	semua	yang	dia	miliki,	dia	bisa	berlari
paling	jauh	dari	patung	keluar	dari	semua	orang	di	sini.	"Terengah-engah	…."	Ketika	Park	mencoba	mengendalikan	napasnya	yang	berat	di	sudut,	temannya	Kim	berteriak	kepadanya.	"Tuan	Taman	!!"	Park	mengangkat	kepalanya	setelah	mendengar	suara	yang	dikenalnya.	"Ya?"	Kim	menunjuk	tempat	di	belakang	Park	dan	berteriak.	"Punggungmu	!!
Lihat	di	belakangmu!!"	Saat	itu,	sesuatu	yang	tajam	berkilauan	dingin	di	belakang	Mister	Park.	"Uh	…?"	Mengiris!	Park	diiris	menjadi	dua	dari	atas	kepalanya	sampai	ke	pangkal	pahanya.	Dua	bagian	yang	dipotong	rapi	jatuh	ke	tanah.	"TAMAN!!"	63	|	Bab	6	–	Chapter	6	Patung	batu	yang	membunuh	Park	dengan	pedang	besarnya	kembali	ke	posisinya
seolah-olah	tidak	terjadi	apa-apa,	persis	seperti	yang	dilakukan	penjaga	pintu	sebelumnya.	Kim	mulai	menangis	setelah	menyaksikan	adegan	ini.	"Kalian	anak-anak	b	*	tches	….	!!"	GEDEBUK!!	GEDEBUK!!	Di	belakangnya,	patung	dewa	humongous	menginjak	dan	membunuh	manusia	satu	pada	saat	itu,	dan	jika	Kamu	berlari	ke	sudut	untuk
menghindarinya,	maka	patung	batu	yang	terletak	di	sana	akan	mulai	menyerang	Kamu.	"U,	uwaaaah	!!"	"Lenganku!!	Armmmmku	!!	”	Bagian	dalam	ruangan	dengan	cepat	jatuh	ke	dalam	kekacauan.	"Heok,	heok	…."	Keringat	dingin	menetes	dari	dahi	Jin-Woo.	Kakinya	semakin	berat.	Napasnya	semakin	kasar.	Namun,	kepalanya	dipenuhi	dengan	hanya
satu	rantai	pemikiran.	‘Tinggikan	dewa.	Meninggikan	dewa.	Tinggikan	dewa	….	'	Kata-kata	hukum	kedua	beredar	di	otaknya	tanpa	henti.	Kunci	untuk	mengungkap	misteri	ini	pasti	ada	di	dalam	ruangan	ini.	Sesuatu	di	dalam	ruangan	ini	yang	bisa	mereka	gunakan!	64	|	Bab	6	–	Chapter	6	Namun,	ketika	Pemburu	pertama	kali	memasuki	tempat	ini,
mereka	telah	mencari	setiap	sudut	dan	celah,	tetapi	tidak	menemukan	alat	tunggal	atau	hal-hal	yang	mungkin	semacam	alat.	"Tidak,	dulu	atau	sekarang,	satu-satunya	hal	di	sini	yang	bisa	bergerak	adalah	patung-patung	batu."	Itu	dulu.	Sebuah	pemikiran	melintas	melewati	otak	Jin-Woo	saat	itu.	"Hanya	benda-benda	yang	bergerak	di	sini	adalah
patung-patung	itu?"	D	*	mn	itu.	Mata	Jin-Woo	melebar.	"Kenapa	aku	tidak	memikirkan	itu	sebelumnya	?!"	Jika	satu-satunya	hal	yang	bisa	bergerak	adalah	patung-patung	batu,	maka	satu-satunya	hal	yang	bisa	ia	gunakan	adalah	mereka	juga.	Patung-patung	ini	diaktifkan	ketika	manusia	mendekati	mereka,	artinya	dia	harus	mengambil	keuntungan	dari
aturan	ini.	'Bagaimana	jika….!'	Meskipun	dia	kehabisan	napas,	Jin-Woo	meraung	cukup	keras	untuk	mengguncang	seluruh	ruangan.	"Lari	ke	arah	patung-patung	yang	memegang	alat	musik	!!"	65	|	Bab	6	–	Chapter	6	Solo	Leveling	Chapter	5	Bab	5:	Bab	5	Semua	Pemburu	yang	masih	hidup	mendengar	suara	Jin-Woo.	“!!”	“Instrumen?”	Sinar	harapan
masuk	ke	mata	para	Pemburu.	Sangat	berbeda	dengan	saat	dia	menyuruh	mereka	bersujud,	semua	orang	bergerak	sangat	cepat.	Jika	Jin-Woo	salah	tentang	ini,	maka	begitu	tiba	di	dekat	salah	satunya,	mereka	akan	terbunuh	oleh	patung-patung	batu	yang	memegang	alat	musik.	Namun,	tidak	ada	seorang	pun	di	sini	yang	mempertanyakan	kata-kata
Jin-Woo.	Song	adalah	yang	pertama	tiba	di	depan	sebuah	patung	yang	membawa	alat	musik.	“….”	Song	mengendalikan	napasnya	yang	berat	dan	mengangkat	kepalanya	untuk	melihat	patung	itu.	Dan	seolah-olah	itu	bohong,	jari-jari	patung	itu	bergerak	dan	memetik	harpa.	Berpegang	teguh	…	Melodi	yang	indah	mengalir.	“Bekerja!!”	“Cepatlah	ke
arca	dengan	instrumen	!!”	66	|Bab	7	–	Chapter	7	Para	pemburu	berlari	menuju	patung-patung	benar	terdekat	dengan	langkah	terburu-buru.	Patung	dengan	trompet	mulai	meniupnya	dengan	kemenangan;	satu	dengan	seruling	mulai	bermain	dengannya;	yang	memegang	kecapi	memetik	senarnya.	“Heok,	heok,	heok	….”	Sambil	merasakan
mendekatnya	batas	fisiknya,	Kim	entah	bagaimana	tiba	di	depan	patung	yang	memegang	buzuka	dan	jatuh	ke	tanah.	(TL:	Aku	tidak	tahu	apa	itu	buzuka	ini.	TLed	as	from	the	raw.)	(ED:	Mungkin	Bazooka	atau	Bouzouki,	keduanya	dari	tahun	1900-an.)	Melelahkan,	melelahkan	….	Segera	setelah	patung	itu	mulai	memainkan	instrumen,	patung	dewa
berhenti	mengejar	Kim.	Dia	pasti	sudah	diliputi	oleh	emosi,	karena	Kim	kemudian	mulai	menitikkan	air	mata	sementara	dia	berlutut.	“Menangis….	Menangis….”	Sementara	itu,	patung	dewa	berbalik.	‘Makhluk’	mencari-cari	dan	segera,	menemukan	mangsa	berikutnya.	“Ya	Tuhan.”	Jin-Woo	meludahkan	makian	saat	tatapannya	bertemu	dengan	patung
dewa.	Dia	kemudian	mulai	berlari	keras	–	sangat	keras	sehingga	hatinya	mungkin	meledak.	Punggungnya	sudah	basah	oleh	keringat.	67	|	Bab	6	–	Chapter	6	‘Mengapa?!	Mengapa	itu	tidak	berhasil	?!	’	Tatapan	marah	Jin-Woo	mendarat	di	patung	batu	di	depannya.	Patung	memegang	drum	tidak	menunjukkan	tanda-tanda	bergerak	sama	sekali.
GEDEBUK!!	GEDEBUK!!	GEDEBUK!!	Patung	dewa	itu	mendekat	dengan	kecepatan	yang	menakutkan.	Dia	praktis	berada	di	sisi	lain	ruangan	itu	dari	benda	itu,	namun	jarak	antara	keduanya	semakin	singkat	dalam	waktu	singkat.	Jin-Woo	menelan	ludahnya.	‘Mungkinkah	patung	itu	tidak	akan	diputar	karena	ada	dua	orang	di	sini?	Aku	dan	Nona	Ju-
Hui?	”	Dia	tidak	bisa	memikirkan	hal	lain.	Mengapa?	Karena,	patungpatung	lain	sedang	memainkan	musik	dengan	baik	segera	setelah	Hunter	berdiri	di	depannya.	“Tidak	ada	waktu	untuk	berpikir	lagi.”	Jin-Woo	menurunkan	Ju-Hui	dan	bersiap	untuk	lari	ke	tempat	lain.	“M,	Tuan	Jin-Woo	…	..”	Masih	ketakutan	dari	pikirannya,	Ju-Hui	memeluk	lengan
JinWoo.	Jin-Woo	dengan	tenang	berbisik	di	telinganya.	“Kita	berdua	akan	mati	jika	kita	tetap	bersama.”	68	|	Bab	6	–	Chapter	6	Air	mata	mulai	terbentuk	di	mata	Ju-Hui.	Jari-jarinya	gemetar	saat	mereka	memegang	pakaiannya.	Sayangnya,	tidak	ada	waktu	untuk	menjelaskan	kepadanya	secara	rinci.	Jin-Woo	dengan	hatihati	menarik	tangannya	dan
mulai	berlari	ke	arah	yang	berlawanan	sekuat	yang	dia	bisa.	Boom,	boom,	boom	….	Ketika	dia	melirik	ke	belakang,	patung	di	belakang	Ju-Hui	mulai	memukul	drumnya	dengan	ritme	yang	pelan	tapi	mantap.	‘Apa	yang	lega.’	Hanya	ada	satu	hal	yang	tersisa	sekarang:	lari	ke	patung	lain	tanpa	terbunuh!	Hanya	Jin-Woo	yang	tidak	menerima
perlindungan	dari	patungpatung	bermain	musik.	Jelas	sekali,	kemarahan	patung	dewa	semata-mata	ditujukan	kepada	Jin-Woo	dan	dia	sendirian.	Jin-Woo	melakukan	yang	terbaik	untuk	menghindari	hal	yang	menyaingi	bangunan	dalam	ukuran	dan	melintasi	ruangan	dengan	tergesa-gesa.	GEDEBUK!	GEDEBUK!!	Dia	jatuh	dan	berguling-guling	tetapi
masih,	entah	bagaimana	dia	berhasil	menghindari	diratakan	oleh	kaki	patung	dewa.	“Heok,	heok.”	69	|	Bab	6	–	Chapter	6	Dia	mungkin	hanya	peringkat	E,	tapi	dia	masih	tipe	pemburu	jarak	dekat	sehingga	fisiknya	sangat	berguna	dalam	situasi	seperti	ini.	‘Hanya	sedikit	lebih	jauh	!!	Sedikit	lagi!’	Jin-Woo	mengawasi	gerakan	patung	dewa	dan	berlari
lebih	keras.	Kecepatannya	meningkat.	Dan	ketika	jarak	yang	tersisa	antara	dia	dan	patung	batu	itu	hanya	selusin	kaki	…	“Tidak,	itu	salah	!!”	….	Tuan	Song	berteriak	kepadanya.	Jin-Woo	hanya	memperhatikan	patung	dewa	saja;	dia	tertegun	oleh	teriakan	itu	dan	buru-buru	menoleh	untuk	melihat	bagian	depannya.	“Ahh	!!”	Itu	bukan	patung	dengan
instrumen?	Dia	terlambat	menyadari	bahwa	benda	yang	tampak	seperti	alat	musik	dari	jauh	sebenarnya	adalah	perisai.	Dan	benar	saja,	patung	itu	tanpa	ampun	menusuk	dengan	perisainya.	“Heok!”	Jin-Woo	buru-buru	melemparkan	dirinya	ke	samping.	70	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Kkyahhk	!!”	Ju-Hui	menjerit.	Jin-Woo	berguling-guling	di	tanah	dan	ketika
dia	berhenti,	dia	mengangkat	kepalanya	untuk	melihat	patung	dewa	berdiri	tepat	di	depan	hidungnya.	“Ini	satu	demi	satu	….”	Dahinya	pasti	terkoyak	darinya	berguling-guling	di	tanah,	karena	darah	mengalir	turun	dan	mengaburkan	visinya.	Pandangannya	dibatasi	dan	dia	tidak	bisa	melihat	terlalu	jauh.	Jin-Woo	dengan	cepat	mencari	di	sekelilingnya.
‘Sebuah	instrumen….	sebuah	instrumen….’	Namun,	tidak	peduli	seberapa	keras	penampilannya,	dia	tidak	bisa	melihat	satu	patung	pun	memegang	instrumen	di	dekatnya.	Sementara	itu,	patung	dewa	mengangkat	kakinya	di	atas	posisi	Jin-Woo.	“Heok!”	GEDEBUK!!	Jin-Woo	melemparkan	dirinya	lagi	dan	entah	bagaimana	menghindari	kaki	patung	itu
lagi.	Tetapi	dia	telah	mencapai	batasnya.	71	|	Bab	6	–	Chapter	6	Rasa	pusing	yang	kuat	menyerangnya	dan	untuk	beberapa	alasan,	ia	bahkan	tidak	bisa	menyeimbangkan	dirinya.	‘Silahkan….’	Jika	ada	dewa	yang	nyata,	dia	berpikir	bahwa	dia	akan	mulai	berdoa	sekarang.	Saat	itulah,	Jin-Woo	melihat	patung	batu	yang	tidak	memiliki	senjata	atau	alat
musik.	‘Apakah	itu…?’	Jin-Woo	memutuskan	untuk	mempertaruhkan	segalanya	pada	patung	itu.	Dia	merangkak	di	tanah	dan	tiba	di	depan	patung	yang	bersangkutan.	Dia	kemudian	berhasil	membalikkan	tubuhnya	dan	berbaring	di	tanah	sehingga	dia	bisa	melihat	patung	dewa.	Dia	tidak	lagi	punya	energi	untuk	bergerak.	“Terengah-engah	….”	Jin-Woo
menatap	patung	dewa	yang	mendekat	dan	terus	bernapas	masuk	dan	keluar	dengan	kasar.	Ekspresi	patung	dewa	jauh	lebih	berkerut	dibandingkan	dengan	sebelumnya	seolah-olah	itu	menjadi	marah	lebih	lanjut	oleh	penghindaran	terus	Jin-Woo.	Patung	dewa	sekarang	berhenti	di	depan	Jin-Woo.	Melihat	‘makhluk’	sebesar	gedung	tinggi	yang
menghalangi	seluruh	pandangannya,	Jin-Woo	merasa	seperti	dia	tidak	bisa	bernapas	lagi.	72	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Celana,	celana	…”	Apakah	itu	mengira	dia	tidak	lebih	dari	tikus	yang	terpojok?	Patung	dewa	itu	hanya	menatapnya	dan	tidak	melakukan	hal	lain.	‘Inilah	akhirnya….’	Jin-Woo	merasakan	kematiannya	sendiri	yang	tak	terhindarkan
mendekati	lebih	dekat	setelah	melihat	langsung	ke	mata	patung	dewa.	Namun…	Wu-wu-wu	….	Dari	suatu	tempat	di	belakangnya,	suara	yang	indah	dan	dunia	lain	keluar.	Jin-Woo	menoleh	untuk	melihat	apa	yang	sedang	terjadi.	Wu-wu,	wu-wu-wu	….	Bibir	patung	batu	yang	memegang	sebuah	buku	bergerak,	dan	setiap	kali	mereka	melakukannya,
sebuah	lagu	ilahi	mengalir	keluar	dan	memenuhi	bagian	dalam	kamar	yang	besar	itu.	Wu-wu-wu,	wu	….	Ekspresi	patung	dewa	yang	kusut	perlahan	kembali	ke	keadaan	tanpa	emosi.	Segera,	semua	otot	wajah	bertubuh	mengerikan	dari	perawakannya	mereda.	73	|	Bab	6	–	Chapter	6	Ketika	lagu	dari	patung	batu	itu	berakhir,	patung	dewa	itu	berbalik.
Kemudian,	seperti	yang	dilakukan	patung-patung	batu	lainnya	sampai	sekarang,	patung	itu	kembali	ke	singgasananya	dan	duduk	seolah-olah	hal-hal	yang	terjadi	sampai	sekarang	hanyalah	kebohongan.	GEDEBUK!!	Suara	patung	dewa	yang	duduk	di	atas	takhta	bergema	di	seluruh	ruangan.	“Terengah-engah	…	Hampir,	dibuat,	itu	…”	Senyum	tipis
terbentuk	di	bibir	Jin-Woo.	Sementara	itu,	Ju-Hui	mulai	berlari	dari	posisinya	di	ujung	ruangan.	“Tuan	Jin-Woo	!!”	Dia	berlari	dengan	sekuat	tenaga	dan	berlutut	di	sebelahnya	ketika	air	mata	mengalir	di	wajahnya.	“Apa	yang	dapat	Aku….	Apa	yang	seharusnya	Aku	….	”	Dia	memanggil	semua	energi	magisnya	dan	mengaktifkan	sihir	penyembuhannya.
Namun,	sepertinya	tidak	ada	yang	membaik.	Pemburu	yang	tersebar	berkumpul	di	sekitar	Jin-Woo	satu	per	satu.	Setiap	orang	dari	mereka	membawa	ekspresi	gelap.	“Apa	…	Tuan	Jin-Woo	….”	Bahkan	saat	itu,	hanya	Ju-Hui	yang	menangis	dalam	kesedihan.	74	|	Bab	6	–	Chapter	6	Kenapa	semua	orang	bersikap	seperti	ini?	Bibir	Jin-Woo	melonjak	naik



dan	turun.	Dia	ingin	bertanya	apa	yang	sedang	terjadi,	tetapi	dia	tidak	bisa	benar-benar	memanggil	suaranya	sendiri.	Merasa	bahwa	dia	tidak	punya	pilihan,	dia	mencoba	menopang	dirinya	sendiri.	“…?”	Kemudian,	dia	memperhatikan	genangan	darah	di	sekitar	badan	bawahnya.	Baru	saat	itulah	dia	terlambat	menyadari	perubahan	pada	tubuhnya.
“Ah…..”	Di	bawah	lutut	kanannya	hilang.	Mata	Jin-Woo	secara	refleks	bergeser	ke	arah	patung	batu	yang	memegang	perisai.	Dia	kemudian	melihat	jejak	darah	terlihat	jelas	di	ujung	perisai.	Dan	sisa	kaki	kanannya	tepat	di	bawah	itu.	Menitik.	Menitik.	Tetesan	darah	mulai	jatuh	dari	hidung	Ju-Hui.	Itu	adalah	tanda	dia	mencapai	batas	stamina	fisiknya.
Sihir	penyembuhan	dari	Penyembuh	peringkat	B	tidak	dapat	memulihkan	anggota	tubuh	yang	hilang.	Artinya,	apa	yang	dia	lakukan	pada	dasarnya	adalah	menuangkan	air	ke	dalam	kendi	yang	rusak.	Staminanya	dengan	cepat	turun	pada	akhirnya.	75	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Tidak	apa-apa	sekarang	…	Nona	Ju-Hui.	Kamu	bisa	berhenti	….	”	“Aku	akan
menyembuhkanmu	!!	Aku	akan	memperbaiki	Kamu	seperti	baru!	”	Para	pemburu	menatap	mereka	berdua	sambil	membentuk	ekspresi	yang	menyedihkan.	Dari	tujuh	belas	yang	awalnya	memasuki	ruangan	ini	hanya	enam	yang	tersisa	sekarang.	Dan	dari	kelompok	enam	orang	ini,	dua	di	antara	mereka	menderita	luka	yang	mengerikan	dan	pedih.
Song	kehilangan	lengannya,	sementara	Jin-Woo	kehilangan	kakinya.	Mereka	mungkin	selamat,	tetapi	tidak	ada	yang	merasa	senang	saat	ini.	Saat	itu,	suara	aneh	lain	mengguncang	ruangan	itu.	GEMURUH….!!	Bagian	tengah	kuil,	di	mana	formasi	sihir	aneh	itu	dapat	ditemukan,	tiba-tiba	bangkit	di	atas	tanah.	Dalam	hati	Jin-Woo	berpikir	bahwa	itu
akhirnya	datang.	“Buktikan	kesalehanmu,	kan	….”	Dia	sudah	punya	ide	kasar	tentang	apa	arti	kata-kata	itu.	Bagian	5:	Uji	Coba	Terakhir	Formasi	sihir	melingkar	di	tengah	kuil	mulai	naik	dengan	berisik	dan	hanya	berhenti	setelah	mencapai	ketinggian	beberapa	langkah.	76	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Sebuah	altar	…”	Pemburu	menampilkan	reaksi	waspada
segera	setelah	Jin-Woo	bergumam.	“Sebuah	mezbah	….?”	“Dia	baru	saja	mengatakan	itu	altar	….”	Orang	yang	telah	menyelamatkan	mereka	dari	dua	krisis	sebelumnya	bukanlah	pemburu	peringkat	tinggi,	tetapi	peringkat	E	Jin-Woo,	yang	dulu	sering	menjadi	sasaran	lelucon	mereka.	“Jika	itu	bukan	untuk	Tuan	Seong,	kita	semua	pasti	….”	Para
pemburu	memikirkan	pemikiran	yang	sama	persis	ini.	Dalam	keadaan	saat	ini,	kata-kata	Jin-Woo	adalah	garis	hidup	mereka.	Dan	sekarang,	Jin-Woo	telah	menggumamkan	kata	‘altar’.	Kim	selalu	cepat	dalam	mengambil	dan	jadi,	dia	menangkap	artinya	terlebih	dahulu	sebelum	orang	lain	memiliki	kesempatan	untuk	melakukannya.	“Aku	mengerti
sekarang.	Aku	melihat	bagaimana	itu.	”	Kim	kemudian	menghunus	pedang	yang	tergantung	di	pinggulnya.	Sekarang	awalnya,	senjata	ini	akan	digunakan	untuk	menebas	berbagai	monster.	Tetapi	untuk	saat	ini,	itu	harus	digunakan	untuk	tujuan	yang	berbeda	sama	sekali.	77	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Bahkan	jika	aku	bodoh,	aku	bisa	kurang	lebih
mendapatkan	apa	yang	kamu	katakan	di	sini.”	Para	pemburu	dengan	gugup	menelan	air	liur	mereka	sambil	memandangi	mata	pisau	yang	tajam	dan	berkilau	dingin.	“Oii,	Tuan	Kim.	Kenapa	Kamu	mencabut	pedangmu	seperti	itu?	”	“Kenapa	kita	tidak	membicarakan	ini	dulu?	Ayo	bicara	dulu.	”	Anggota	peringkat	tertinggi	di	antara	kelompok	itu,
peringkat	C	Hunter	Song	terluka	parah,	artinya	tidak	ada	seorang	pun	di	sini	yang	berpotensi	menghentikan	Kim,	yang	membual	serangkaian	keterampilan	yang	cukup	kuat	bahkan	dalam	peringkat	D.	Kim	menunjuk	ke	arah	altar	dengan	pedangnya.	“Hukum	terakhir,	buktikan	kesalehanmu.	Dan	ada	altar	yang	muncul	entah	dari	mana	di	tengah-
tengah	tempat	ini.	”	Tatapan	Kim	kemudian	beralih	ke	Jin-Woo.	“Jadi,	bukankah	kita	seharusnya	mempersembahkan	korban?	Tuan	Seong?	”	Jin-Woo	perlahan	mengangguk.	Itulah	yang	dipikirkan	oleh	pemuda	itu	juga.	Salah	satu	dari	enam	yang	masih	hidup	harus	bertindak	sebagai	pengorbanan.	“Itulah	yang	mungkin	dimaksudkan	oleh	hukum
terakhir	….”	Jin-Woo	sampai	pada	kesimpulan	ini.	78	|	Bab	6	–	Chapter	6	Dia	merasakan	lebih	banyak	gangguan	dan	mengangkat	kepalanya,	dan	menyadari	bahwa	mata	Tuan	Kim	ketika	dia	mendekat	semakin	tidak	terlihat	ramah	sama	sekali.	Keringat	panjang	meluncur	di	dahi	Jin-Woo.	“Ahjussi	…	Apa	….?”	“Kamu,	anak	muda,	jangan	katakan	apapun
dan	diamlah	!!”	Kim	dengan	marah	berteriak	dan	mengarahkan	pedangnya	pada	Tuan	Song,	yang	berjongkok	di	sebelah	Jin-Woo	untuk	memeriksa	kondisi	pemuda	itu.	“Hanya	siapa	yang	menyeret	kita	ke	tempat	ini?	Bukankah	ini	orangnya?	Ya,	itu	Tuan	Lagu!	Jadi,	menurut	Kamu,	bukankah	tepat	bagi	Mister	Song	untuk	mengambil	tanggung	jawab
utama?	”	“Ahjussi!”	Jin-Woo	berusaha	bangkit	dengan	kemarahan,	tetapi	kemudian,	tangan	Song	yang	menyerupai	kulit	pohon	tua	menghentikan	pemuda	itu.	Jin-Woo	memandang	Song	dengan	tak	percaya.	“….”	Song	tanpa	kata-kata	menggelengkan	kepalanya.	Matanya	memohon	pada	Jin-Woo,	meminta	pemuda	itu	untuk	tidak	mengatakan	apa	pun.
Tentu	saja,	Jin-Woo	memiliki	banyak	hal	untuk	dikatakan,	tetapi	dia	menahannya	untuk	saat	ini.	Song	perlahan	mengangkat	tubuhnya.	79	|	Bab	6	–	Chapter	6	“Apa	yang	dikatakan	Tuan	Kim	benar.	Aku	harus	disalahkan	untuk	hari	ini.	”	“Orang	tua,	kurasa	kita	sekarang	akhirnya	berada	di	halaman	yang	sama.”	Kim	menggunakan	ujung	pedangnya
untuk	menunjuk	ke	arah	altar.	“Jika	kamu	mendapatkannya	sekarang,	maka	mari	kita	mulai.	Lebih	dari	sepuluh	orang	mati	di	sini	karena	kamu,	orang	tua.	”	Solo	Leveling	Chapter	6	Bab	6:	Bab	6	Salah	satu	pemburu	yang	mati	hari	ini	adalah	Mister	Park,	seorang	teman	pribadi	Mister	Kim.	Menjelajahi	dungeon	ganda	diputuskan	dengan	pemungutan
suara	yang	melibatkan	semua	orang,	tetapi	Kim	sudah	menghapus	ingatan	itu	dari	kepalanya	setelah	kehilangan	banyak	alasannya.	Tuan	Song	berbicara	dengan	Kim.	"Aku	ingin	berjalan	atas	kemauanku	sendiri,	jadi	bisakah	kamu	menyingkirkan	pedang	itu?"	Tentu	saja,	Kim	langsung	menolak.	"Bagaimana	aku	bisa	mempercayaimu,	orang	tua?
Berhentilah	membuang	waktu	dan	mulailah	bergerak.	”	80	|Bab	7	–	Chapter	7	Song	menghela	nafas	pelan	di	bawah	nafasnya	dan	berjalan	menuju	altar.	Kim	mengarahkan	pedangnya	ke	punggung	pria	yang	lebih	tua	dan	mengikuti	setelahnya.	Jin-Woo	menggigit	bibir	bawahnya	sambil	memperhatikan	kedua	pria	itu	pergi.	"Ini	bukan	kesalahan	Tuan
Song."	Lebih	dari	setengah	kelompok	setuju	untuk	melakukannya	bersama.	Hanya	karena	segala	sesuatunya	berjalan	ke	selatan,	menyalahkan	Song	untuk	semuanya	terlalu	pengecut,	pikirnya.	'Tetapi	Aku….'	Sayangnya	Jin-Woo	tidak	memiliki	kekuatan	yang	cukup	untuk	menghentikan	Kim	di	sini.	Kim,	yang	dianggap	sebagai	salah	satu	yang	terbaik
di	antara	peringkat	D,	dan	Seong	Jin-Woo,	dengan	mudah	yang	terburuk	dari	peringkat	E.	Perbedaan	dalam	kekuatan	mereka	terlalu	jelas	baginya	untuk	dilihat.	Tidak	hanya	itu,	Jin-Woo	bahkan	kehilangan	satu	kaki.	Jika	dia	mencoba	menghadapi	Kim	seperti	dia	sekarang,	ada	kemungkinan	bahwa	dia	dan	bahkan	Ju-Hui,	yang	hanya	berfokus	pada
penyembuhannya,	dapat	bertemu	dengan	bencana.	"D	*	mn	itu."	Jin-Woo	meremas	matanya	tertutup.	Dia	tidak	pernah	membenci	ketidakberdayaannya	sendiri	seperti	yang	dia	lakukan	hari	ini.	Sementara	itu,	Song	telah	naik	ke	altar	yang	terangkat.	81	|	Bab	6	–	Chapter	6	Tiba-tiba,	nyala	api	merah	menyala	di	dekat	perimeter	luar	altar	segera	setelah
dia	melakukannya.	Semua	orang	dengan	gugup	menelan	air	liur	mereka	dan	mengamati	situasi	yang	terjadi	dengan	hati-hati.	Namun,	tidak	ada	yang	terjadi.	Hanya	satu	nyala	menyala,	dan	hanya	itu.	"…?"	Mereka	menunggu	sebentar	tetapi	tidak	ada	perubahan	sama	sekali.	Bukan	hanya	Kim,	tetapi	semua	orang	menjadi	bingung	dengan	situasi	ini.
Kim	cepat-cepat	menoleh	dan	berbicara	dengan	Jin-Woo.	"Lihat,	Tuan	Seong.	Ini	bukan?	"	Jin-Woo	juga	menggelengkan	kepalanya.	"Bahkan	aku	…."	Dia	juga	berpikir	bahwa	sekali	seseorang	yang	dipilih	sebagai	pengorbanan	melangkah	di	atas	altar,	hukum	ketiga	'membuktikan	kesalehan	seseorang'	akan	selesai.	"Ini	bukan	tentang
mempersembahkan	korban?"	Jika	demikian,	maka	itu	belum	tentu	kabar	buruk.	Jika	hukum	itu	bukan	tentang	pengorbanan,	maka	itu	berarti	Tuan	Song	masih	bisa	menyelamatkan.	Ekspresi	Jin-Woo	agak	cerah.	82	|	Bab	6	–	Chapter	6	Dia	berkeringat	ember	ketika	dia	mencoba	berdiri,	dan	dua	Pemburu	di	dekatnya	dengan	cepat	meminjamkan
bantuan	mereka.	"Tolong	bawa	aku	lebih	dekat	ke	altar	supaya	aku	bisa	mempelajarinya."	"Tuan	Jin-Woo,	luka-luka	Kamu	…."	Ju-Hui	juga	bangkit	dari	tempatnya	untuk	mengikuti	setelah	JinWoo.	Kulitnya	agak	pucat	setelah	menghabiskan	terlalu	banyak	energi	sihirnya.	Tetapi	karena	dia	telah	bekerja	sangat	keras,	kehilangan	darah	Jin-Woo	untuk
sementara	terhenti	dan	rasa	sakit	yang	dia	rasakan	berkurang	hingga	tingkat	yang	nyaris	tidak	terlihat.	"Aku	harus	bergegas."	Kondisi	Ju-Hui	saat	ini,	kemarahan	Kim	yang	mendidih,	cedera	Song,	dan	para	Pemburu	yang	ketakutan	–	dia	tidak	punya	banyak	waktu	di	sini.	Jin-Woo	akhirnya	tiba	di	altar	dengan	bantuan	dari	Pemburu	lainnya.	"Mari	kita
naik	ke	atas	altar."	Kedua	Pemburu	tersentak	dari	pernyataannya,	tetapi	mereka	mempercayai	Jin-Woo	dan	melangkah.	Lalu,	tiga	api	lagi	menyala.	Segera,	mata	Jin-Woo	berkilau	cerah.	"Ini	nomor	yang	sama	dengan	orang-orang	di	altar."	83	|	Bab	6	–	Chapter	6	Mister	Song	dan	Jin-Woo,	ditambah	dua	orang	lain	yang	membantu	pemuda	itu	–	memang,
nyala	api	menyala	untuk	menyamai	jumlah	orang	yang	berdiri	di	altar.	Dan	agaknya	keempat	api	ini	menggambar	lingkaran	di	luar	altar.	‘Jika	Aku	mempertimbangkan	ruang	di	antara	nyala	api,	dua	lagi	akan	menyelesaikan	lingkaran.’	Tampaknya	semua	orang	yang	tersisa	harus	memanjat	altar	untuk	sesuatu,	apa	saja,	untuk	memulai.	Jin-Woo
menoleh	untuk	bertanya	pada	Song.	"Jika	kita	menunggu	di	sini,	apakah	menurutmu	Pemburu	lain	akan	datang	untuk	menyelamatkan	kita?"	Song	menggelengkan	kepalanya.	“Hari	ini	adalah	hari	ketujuh	sejak	Gerbang	muncul.	Hal-hal	ini	akan	mulai	bergerak	terlebih	dahulu	sebelum	bantuan	datang.	"	"Karena	itu	adalah	Gerbang	peringkat	D,	Aku
melihat	bahwa	itu	ditinggalkan	terlalu	lama."	"Yah,	begitulah	Asosiasi	beroperasi,	bukan	begitu."	Gerbang	akan	terbuka	penuh	setelah	hari	ketujuh.	Arti	sebenarnya	dari	serangan	adalah	untuk	membunuh	monster	bos	penjara	bawah	tanah	dan	karena	itu	menutup	Gerbang	sebelum	itu	terjadi.	Ketika	gagal	melakukannya,	monster	yang	terjebak	di
ruang	bawah	tanah	akan	dibebaskan	dari	ruang	bawah	tanah	dan	mereka	akan	dapat	berkeliaran	di	dunia	luar.	Jin-Woo	melihat	ke	belakangnya.	84	|	Bab	6	–	Chapter	6	Patung	dewa	raksasa	itu	masih	memandang	rendah	mereka	dengan	ekspresi	sombong	dan	sombong	dari	singgasananya.	"Jika	makhluk	itu	berhasil	keluar,	maka	…."	Kekacauan	yang
terjadi	selanjutnya	tidak	dapat	dibayangkan.	Tentu	saja,	sebelum	itu	terjadi,	para	Pemburu	yang	datang	ke	kamar	ini	untuk	menyelamatkan	mereka	semua	akan	dibunuh	oleh	patung-patung	terlebih	dahulu.	Dia	sekarang	yakin	akan	kenyataan	bahwa	mereka	tidak	bisa	menunggu	di	sini	selamanya.	Jin-Woo	memanggil	Ju-Hui	dan	Kim.	"Kalian	berdua,
memanjat."	Ju-Hui	melangkah	di	atas	altar	terlebih	dahulu.	Kim	yang	raguragu	juga	mengikutinya	segera	setelah	itu.	Dua	api	lagi	menyala	dan	lingkaran	itu	sekarang	lengkap.	Lalu….	Para	pemburu	terpesona	dengan	apa	yang	terjadi	selanjutnya.	"Apa	apaan?!"	"Apa	yang	terjadi	di	sini?"	Seperti	yang	diduga	Jin-Woo,	perubahan	lain	terjadi.	"Datang."
Dari	ujung	paling	luar	altar,	api	biru	kecil	melayang	ke	atas	dan	mulai	menggambar	lingkaran	mereka	sendiri.	Tampaknya	ada	85	|	Bab	6	–	Chapter	6	setidaknya	tiga	puluh	dari	api	biru	ini,	ditempatkan	sangat	dekat	satu	sama	lain.	’34.	35.	36	….	’	Jin-Woo	dengan	cepat	menghitung	semuanya	ketika	api	biru	menyelesaikan	lingkaran	dan	dia	menyadari
bahwa	ada	36	dari	mereka.	‘Enam	api	merah	yang	menyala	agar	sesuai	dengan	jumlah	orang.	Dan	36	api	biru	yang	muncul	di	luar	mereka.	Apa	yang	bisa	menjadi	makna	di	balik	angka	itu?	"	Itu	dulu.	DENTANG!	Tanpa	peringatan,	pintu	yang	tertutup	rapat	tiba-tiba	terbuka	lebar.	Pemburu	secara	refleks	tersentak.	"Euk	…!"	Mereka	semua	sangat
ingin	berlari	ke	pintu	yang	terbuka	lebar,	tetapi	setelah	melihat	saat-saat	terakhir	dari	paduan	suara	Hunter,	mereka	merasa	sulit	untuk	mengambil	langkah	pertama.	Jika	seseorang	mencoba	menjadi	yang	pertama,	siapa	yang	tahu	apa	yang	akan	terjadi	pada	mereka?	Tatapan	semua	orang	tertuju	pada	Jin-Woo	seolah	meminta	jawaban	darinya.
Namun,	bibir	Jin-Woo	tetap	tertutup	rapat.	"…"	Dia	tidak	bisa	membuat	dugaan	saat	ini.	Dia	tidak	tahu	apakah	pintu	yang	terbuka	itu	adalah	jebakan,	atau	mereka	sekarang	86	|	Bab	6	–	Chapter	6	diizinkan	keluar	setelah	mereka	berhasil	menegakkan	hukum	terakhir.	Sayang	sekali	baginya,	sama	seperti	semua	orang	memandang	Jin-Woo,	suara
mengerikan	memenuhi	seluruh	ruangan.	Berderak….	Creeeaaaak	….	Kepala	keenam	Pemburu	dengan	cepat	membentak	untuk	melihat.	"Apa	itu	tadi?!"	"Ini,	semakin	dekat	!!"	"Benda-benda	itu	semuanya	bergerak	sekarang	!!"	Napas	pemburu	bertambah	cepat.	Patung-patung	batu	yang	hanya	bergerak	ketika	seseorang	sudah	dekat	sekarang
beberapa	langkah	lebih	dekat	ke	grup.	Jin-Woo	hanya	perlu	waktu	singkat	untuk	mencari	tahu	apa	yang	terjadi,	tentu	saja.	‘Tidak,	patung-patung	itu	tidak	bergerak.	Itu	adalah	alas	di	bawah	mereka	yang	bergerak.	'	Pekikan	mengerikan	dari	sebelumnya	yang	paling	mungkin	berasal	dari	alas	di	bawah	patung-patung	yang	menempel	di	lantai	batu.	"…
Mereka	tidak	bergerak	lagi?"	87	|	Bab	6	–	Chapter	6	Kim	menyeka	tetesan	keringat	di	dahinya	ketika	dia	berbicara.	Sementara	semua	orang	masih	menatap	patung-patung	itu,	fokus	Jin-Woo	adalah	pada	nyala	api	biru.	Mereka	telah	keluar	satu	per	satu,	dan	tiga	dari	mereka	sudah	berkedip	karena	keberadaannya.	Creaaakkkk	…	Mendengar	pekikan
itu,	seseorang	berteriak.	“A-apa	itu	tadi	?!	Dari	mana	asalnya?	”	Jin-Woo	dengan	cepat	mengangkat	kepalanya.	Suara	itu	datang	dari	arah	umumnya.	Patung-patung	batu	yang	menghadapnya	telah	bergerak	sedikit	lebih	dekat.	"Mengapa	hanya	sisiku	….?"	Apakah	itu	karena	dia	melihat	tempat	lain	sebentar?	Untuk	mengkonfirmasi,	Jin-Woo	menutup
matanya.	Suara	itu	bergema	lagi.	Creaaaakkk	…	Begitu	dia	membuka	matanya,	suara	itu	berhenti.	"Apa	yang	terjadi	di	sini	?!"	"Apa,	apa	yang	harus	kita	lakukan	tentang	ini	?!"	Jin-Woo	dengan	cepat	berteriak	pada	yang	lain.	88	|	Bab	6	–	Chapter	6	"Jangan	mengalihkan	pandangan	dari	patung,	tidak	peduli	apa!"	Ketika	dia	memikirkannya,	dia
menyadari	bahwa	patung-patung	itu	pertama-tama	mulai	bergerak	lebih	dekat	ke	kelompok	ketika	orang	lain	sibuk	memandangnya.	"Mereka	merayap	lebih	dekat	ketika	kita	tidak	melihat	mereka."	Saat	itu	juga,	api	biru	lain	menghilang.	Namun,	masih	belum	ada	perubahan	yang	terlihat	baik	untuk	kelompok	atau	patungpatung.	'Mungkinkah…?'
Dengan	hati-hati	mengangkat	tangannya,	Jin-Woo	melakukan	yang	terbaik	untuk	tidak	mengalihkan	pandangan	dari	patungpatung	sambil	memeriksa	waktu	dengan	arlojinya.	'Seperti	yang	Aku	pikirkan.'	Pada	interval	satu	menit,	nyala	api	biru	sedang	padam.	"Api	biru	adalah	pengatur	waktu."	Sangat	mungkin	bahwa	salah	satu	poin	utama	dari	hukum
ketiga	adalah	untuk	tetap	berada	di	dalam	altar	sampai	semua	36	api	biru	padam.	Dengan	kata	lain,	selama	semua	orang	mengawasi	patungpatung	itu,	mereka	akan	aman.	Sangat	mungkin	bahwa	tidak	ada	yang	harus	mati	di	kerumunan	terakhir	ini.	Ingin	lebih	akurat	tentang	sisa	waktu,	Jin-Woo	mulai	menceritakan	jumlah	api	biru	sekali	lagi.	89	|
Bab	6	–	Chapter	6	"Ada	tiga	puluh	yang	tersisa	…."	Mereka	hanya	perlu	bertahan	tiga	puluh	menit	lagi!	Sayangnya,	Jin-Woo	membuat	kesalahan	besar,	saat	itu.	Sementara	dia	menghitung	jumlah	api	biru,	matanya	mengembara	untuk	sesaat,	dan	itu	menyebabkan	patung-patung	merayap	lebih	dekat	…	Creeeakkkk	….	"Euuuh,	uwaaaahhh	!!"	Pria	yang
berdiri	di	seberang	berteriak	dan	berlari	menuju	pintu.	Dia	hanya	tidak	bisa	bertahan	lebih	lama	karena	suara	melengking	mengerikan	yang	datang	dari	punggungnya	membuatnya	sangat	ketakutan.	Begitu	dia	meninggalkan	altar,	salah	satu	api	merah	menghilang.	"Tidak!!"	Jin-Woo	berteriak	mendesak.	Namun,	lelaki	yang	berlari	seolah-olah	menjadi
gila	melarikan	diri	melalui	pintu	yang	terbuka	tanpa	menemui	nasib	grizzly,	yang	mengejutkan	semua	orang.	“Apa,	apa-apaan	ini	?!	Tuan	Seong!	Apa	yang	sedang	terjadi?	Orang	itu	berhasil	keluar	hidup-hidup!	”	Kim	berteriak,	bingung.	90	|	Bab	6	–	Chapter	6	Jin-Woo	berdiri	dengan	punggung	menghadap	ke	pintu	sehingga	dia	tidak	bisa	benar-benar
tahu	apa	yang	sedang	terjadi.	"Apakah	ada	yang	berubah?"	"Pintu….	Pintunya	sedikit	tertutup.	”	"Pintunya	tertutup?"	"Tidak	tidak.	Setelah	pria	itu	pergi,	pintu	sedikit	bergerak,	tetapi	kemudian	berhenti.	”	Jin-Woo	kemudian	ingat	salah	satu	api	merah	menghilang	begitu	pria	itu	meninggalkan	altar.	"Ya	Tuhan	!!"	Dia	segera	merasa	hatinya	menjadi
dingin.	Salah	satu	pertanyaan	yang	tidak	dapat	dia	pikirkan	sampai	sekarang	ketika	dia	berdiri	di	atas	altar	ini	akhirnya	memiliki	jawaban.	Bagaimana	bisa	berdiri	di	atas	altar	menjadi	bukti	kesalehan	seseorang?	Memang,	dia	sekarang	punya	jawaban	untuk	kesulitan	ini.	Dan	jawaban	itu	mungkin	yang	terburuk	untuk	Jin-Woo,	yang	hanya	memiliki
satu	kaki	sekarang	dan	membutuhkan	bantuan	orang	lain	hanya	untuk	menjaga	keseimbangannya.	***	91	|	Bab	6	–	Chapter	6	Pintu	'terbuka'	itu	adalah	jebakan.	Harapan	palsu	tepat	di	depan	mata	seseorang!	Jika	orang	melihat	pintu	yang	terbuka	dan	turun	dari	altar	pada	saat	yang	sama,	api	merah	akan	keluar	dan	pintu	akan	ditutup	kembali.	Dan
kemudian,	jamuan	hujan	darah	dan	jeritan	pasti	akan	mengikuti	selanjutnya.	Di	sisi	lain,	'altar'	adalah	tanah	yang	dijanjikan.	Jika	masing-masing	melakukan	apa	yang	harus	mereka	lakukan	di	posisi	mereka	sampai	penghitung	waktu	habis,	maka	kelangsungan	hidup	mereka	akan	dijamin.	Jadi,	itu	adalah	antara	harapan	palsu	tepat	di	depan	mata
seseorang,	atau	janji	keselamatan	yang	tak	terlihat.	Hukum	ketiga	adalah	ujian	untuk	melihat	apakah	seseorang	dapat	mempertahankan	posisi	seseorang	tanpa	jatuh	ke	dalam	godaan	manis	di	atas	sana	sambil	terus-menerus	berada	di	bawah	ancaman	kematian	yang	mengganggu.	Namun,	dua	lalat	di	salep	terjadi	dalam	situasi	ini.	Yang	pertama
adalah	Jin-Woo.	Awalnya,	kelompok	orang	yang	tersisa	akan	berlari	langsung	ke	pintu	yang	terbuka,	tetapi	mereka	berhenti	terlebih	dahulu	untuk	mendengarkan	apa	yang	Jin-Woo	katakan	dan	yang	membantu	mereka	menghindari	jebakan	yang	muncul	di	tempat	pertama.	"Kami	beruntung	di	sana."	92	|	Bab	6	–	Chapter	6	Memang,	itu	harus	menjadi
satu-satunya	penjelasan.	Hal	seperti	itu	hanya	mungkin	karena	Jin-Woo	berhasil	mencari	tahu	dua	undang-undang	pertama	sendirian	dan	mendapatkan	kepercayaan	dari	orang	lain.	Sial	baginya,	lalat	kedua	juga	terjadi	–	sesuatu	yang	tidak	ia	ramalkan:	seorang	pembelot	muncul	di	tengah-tengah	mereka.	Bagaimana	manusia	bereaksi	ketika	ada
harapan	untuk	bertahan	hidup	tepat	di	depan	mata	mereka?	Itu	terlalu	jelas.	Pria	yang	membantu	Jin-Woo	meninggalkan	pemuda	dan	lari	juga.	Song	buru-buru	mengulurkan	tangan	dan	menopang	JinWoo	dari	punggungnya.	Puf.	Ketika	lelaki	itu	meninggalkan	altar,	nyala	api	merah	lainnya	menghilang	dan	seperti	yang	diduga,	pintu	menutup	sedikit
lagi.	Creeeaaakkk…	"Hah?!	Uh	!!"	Kim	dengan	bingung	menunjuk	pembelot	kedua,	tetapi	sama	seperti	orang	pertama	yang	meninggalkan	mereka,	dia	juga	dengan	aman	melarikan	diri	melewati	pintu.	Jin-Woo	mengkonfirmasi	jumlah	api	merah	yang	tersisa	dan	berteriak.	“Kita	tidak	harus	bergerak!	Lebih	dari	ini,	maka	itu	akan	menjadi	akhir!	"	93	|
Bab	6	–	Chapter	6	Solo	Leveling	Chapter	7	Bab	7:	Bab	7	Depan,	belakang,	kiri,	dan	kanan.	Untuk	mengamankan	keempat	arah,	empat	orang	adalah	persyaratan	minimum.	Jin-Woo	sendiri,	Ju-Hui,	Tuan	Song	dan	akhirnya,	Tuan	Kim.	Seseorang	yang	pergi	sekarang	akan	menghasilkan	celah	dalam	bidang	penglihatan.	Kim	menyeka	keringat	di	dahinya
dan	bertanya	dengan	segera.	"Tuan	Seong,	apa	yang	terjadi	di	sini?	Jelaskan	padaku	dengan	benar.	”	"Kita	akan	berhasil	selama	kita	menunggu	di	sini!	Hanya	sampai	semua	api	biru	padam!	”	Jin-Woo	memuntahkan	semua	yang	telah	dia	simpulkan	sejauh	ini.	Kim	mengangguk	ketika	telinganya	meninggi.	Jin-Woo	dengan	cepat	mengakhiri
penjelasannya	dan	menambahkan	satu	hal	lagi	di	akhir.	"Ingat,	semua	orang	di	sini	bisa	keluar	dari	sini	hidup-hidup."	Hukum	kamar	ini	selalu	meninggalkan	jalan	terbuka	untuk	kelangsungan	hidup	seseorang.	Hukum	final	tidak	akan	menyimpang	dari	itu.	Jin-Woo	yakin	tidak	ada	orang	lain	yang	perlu	mati	selama	orang-orang	yang	tersisa	saling
percaya.	"…	.."	94	|Bab	7	–	Chapter	7	Sayang	sekali,	pikiran	Kim	sangat	berbeda	dari	para	pemuda.	Hunter	yang	lebih	tua	bertanya	dengan	ragu-ragu.	"Lihat,	Tuan	Seong	…	kamu	mungkin	benar	dalam	hal	ini,	tapi	…	bisakah	pintu	ditutup	dengan	menutup	ketika	waktunya	habis?"	"…"	Jin-Woo	tidak	bisa	menjawab	itu.	Dia	sampai	pada	kesimpulannya
setelah	mempertimbangkan	beberapa	variabel,	tetapi	sampai	hasilnya	masuk,	dia	tidak	bisa	100%	yakin	akan	apa	pun.	Namun,	yang	diinginkan	Kim	adalah	kepastian	yang	pasti.	Daripada	janji	yang	tidak	pasti	tentang	kelangsungan	hidup	semua	orang,	kelangsungan	hidup	yang	pasti	dari	dirinya	sendiri	telah	terbukti	jauh	lebih	memikat	pada
akhirnya.	"Aku	minta	maaf	tentang	ini,	tapi	…	kurasa	aku	tidak	bisa	tinggal	di	sini	lagi."	"Ahjussi!"	"Maaf."	Dengan	kata	perpisahan	itu,	Kim	turun	dari	altar.	Dia	kemudian	mengabaikan	panggilan	mendesak	Jin-Woo	dan	berlari	menuju	pintu.	Dia	berhenti	dan	mencari	sesaat	di	luar	pintu,	tetapi	Kim	tidak	melangkah	kembali	ke	dalam	ruangan	lagi.
Menggertakkan.	Jin-Woo	mengertakkan	gigi.	95	|	Bab	7	–	Chapter	7	"Ya	Tuhan	!!"	Dia	telah	menyelamatkan	nyawa	orang	lain,	tetapi	apa	yang	dia	dapatkan	sebagai	balasannya	jelas	bukan	sesuatu	seperti	rasa	terima	kasih	atau	persahabatan.	Seluruh	tubuhnya	gemetar	karena	rasa	sakit	karena	pengkhianatan.	Persis	seperti	yang	dia	curigai,	begitu
Kim	meninggalkan	mereka,	sebuah	celah	dalam	pengawasan	telah	dibuat.	Tidak	mungkin	bagi	tiga	orang	untuk	menjaga	keempat	arah.	Maka,	patung-patung	yang	diposisikan	di	blindspot	mulai	merayap	mendekati	altar.	Creeeaaakkkk	…	Creeaakkk	…	Pengepungan	patung	batu	itu	berangsur-angsur	mengencang.	Song	melihat	sekeliling	dan
kemudian,	berbicara	dengan	JinWoo	dan	Ju-Hui.	"Kalian	berdua,	kamu	harus	pergi	sekarang."	Suaranya	penuh	dengan	pengunduran	diri.	Jin-Woo	menatap	pria	tua	itu.	"Tapi,	ahjussi	….?"	"Seperti	yang	dikatakan	Kim,	akulah	yang	menyeret	kita	semua	ke	sini.	Jika	seseorang	harus	tetap	di	belakang,	maka	hanya	benar	Aku	yang	melakukannya.	"	96	|
Bab	7	–	Chapter	7	"Tetapi	tetap	saja!!"	"Kalian	berdua	dengan	masa	depan	yang	lebih	baik	di	depan	kamu	harus	menjadi	orang	yang	bertahan	hari	ini."	Song	mulai	tersenyum,	lalu.	Dia	memikirkan	hati	kedua	pemuda	ini	karena	mereka	harus	meninggalkannya	di	sini.	"…"	Jin-Woo	mengangguk	dengan	tak	berdaya.	Dia	merasa	tidak	nyaman	dengan
semua	ini,	tetapi	tidak	ada	waktu	tersisa	untuk	berdebat	bolak-balik	siapa	yang	harus	tetap	di	sini.	Song	kemudian	mencoba	meminta	Ju-Hui	untuk	merawat	JinWoo.	"Nona	Ju-Hui,	bisakah	Kamu	membantu	Tuan	Seong	di	sini	sebentar?"	"Y-ya."	Namun,	saat	dia	hendak	menopangnya,	Ju-Hui	menjatuhkan	diri	ke	lantai.	"Ah….."	Ju-Hui	berusaha	bangkit,
tetapi	kemudian,	air	mata	mulai	terbentuk	di	sekitar	tepi	matanya.	"Kakiku	…	aku,	aku	tidak	bisa	menggerakkan	kakiku	…."	Baik	ekspresi	Jin-Woo	dan	Mister	Song	mengeras	dalam	sekejap.	97	|	Bab	7	–	Chapter	7	Kondisi	fisik	Ju-Hui	saat	ini	memang	terlihat	mengerikan	bahkan	dari	pandangan	biasa.	Bibirnya	berada	di	bawah	naungan	warna	biru
pucat,	sementara	seluruh	tubuhnya	terus	bergetar	tanpa	terasa.	Dia	menderita	efek	samping	dari	terlalu	banyak	menggunakan	energi	sihirnya	ketika	dia	sudah	pada	batas	fisiknya.	"Karena	dia	mencoba	menyembuhkan	kakiku	…."	Jin-Woo	merasakan	dadanya	kencang	dan	tidak	bisa	mengatakan	apa-apa.	Namun,	mereka	benar-benar	tidak	punya
waktu	lagi	sekarang.	Creeeeaaaakkkk	…..	Patung-patung	batu	itu	tanpa	henti	mendekati	mereka	tanpa	waktu	istirahat	bahkan	sekarang.	Jin-Woo	mendorong	tangan	Song	dan	menjatuhkan	diri	ke	tanah.	Melihat	ini,	mata	Song	tumbuh	lebih	lebar.	"K-anak	muda	…	..?"	Jin-Woo	berbicara	dengan	ekspresi	tegas	di	wajahnya.	"Ahjussi,	tolong	bawa	Ju-Hui
dan	keluar	dari	tempat	ini."	"Sudah	kubilang,	aku	yang	akan	tinggal	di	belakang."	"Kalau	begitu,	siapa	yang	akan	membantu	Ju-Hui?"	98	|	Bab	7	–	Chapter	7	Sangat	tidak	mungkin	baginya	untuk	mengambil	Ju-Hui,	yang	bahkan	tidak	bisa	berdiri	dengan	benar,	dan	pergi	melalui	pintu	dalam	batas	waktu.	'Tentu	saja….'	Ada	pilihan	lain	untuk
meninggalkan	Ju-Hui	juga.	Namun,	JuHui	telah	menyelamatkan	hidupnya	beberapa	kali,	dan	satusatunya	alasan	mengapa	dia	berada	dalam	keadaan	ini	adalah	karena	dia	mencoba	membantunya	dengan	segenap	kekuatannya.	Dia	pasti	tidak	ingin	menderita	hati	nurani	karena	meninggalkan	orang	seperti	itu	di	belakang	di	tempat	terkutuk	ini.	“Tidak
ada	waktu	lagi.	Silakan	pergi	sekarang.	"	"…"	Ekspresi	Song	tetap	mengeras	saat	dia	membantu	Ju-Hui	berdiri.	Dia	menggelengkan	kepalanya	dengan	putus	asa	sementara	air	mata	mengalir	di	wajahnya.	"Tidak,	kamu	tidak	bisa	…	Tuan	Jin-Woo	masih	bisa	selamat,	kamu	tahu?	Biarkan	Aku	….	"	"Aku	berjanji	akan	membelikanmu	makan	malam,
bukan?"	Jin-Woo	mengeluarkan	kristal	sihir	peringkat	E	dari	sakunya	dan	meletakkannya	di	tangannya.	“Tolong,	gunakan	ini	dan	nikmati	satu	pada	Aku.	Saat	Aku	keluar	dari	sini,	Aku	akan	datang	untuk	mengumpulkan	kembaliannya,	Kamu	tahu.	"	99	|	Bab	7	–	Chapter	7	Senyum	terbentuk	di	wajah	Jin-Woo,	mendorong	Ju-Hui	berteriak	marah.
"Bagaimana	kamu	bisa	membuat	lelucon	dalam	situasi	ini,	Tuan	Jin-Woo	?!"	Pada	saat	inilah	Jin-Woo	memberi	isyarat	kepada	Tuan	Song	dengan	anggukan.	Pria	yang	lebih	tua	kemudian	dengan	ringan	memotong	bagian	belakang	leher	Ju-Hui.	"Ah…."	Dengan	itu,	Ju-Hui	kehilangan	kesadarannya.	Song	mengambil	gadis	yang	tak	sadarkan	diri	itu	dan
meletakkannya	di	atas	bahunya.	"…	Aku	benar-benar	minta	maaf	tentang	ini."	"Ini	adalah	pilihanku,	jadi	tidak	apa-apa."	Mister	Song	menundukkan	kepalanya	ke	Jin-Woo.	Dengan	selamat	tinggal	itu,	Song	dengan	cepat	meninggalkan	altar.	Creeaakkk	….	Creeeeeaaaaakkkk	…..	Selama	mereka	bertiga	mengobrol,	patung-patung	itu	telah	sampai	di	batu
pepatah	yang	jauh.	Jin-Woo	berlutut	dan	mengambil	beberapa	napas	dalam-dalam.	100	|	Bab	7	–	Chapter	7	“Fuu-woo.	Fuu-woo	….	"	Dia	melihat	pedang	yang	ditinggalkan	Kim	di	sebelahnya.	Jadi,	dia	mengulurkan	tangan	dan	mengambilnya.	"Sekarang	setelah	ini,	aku	akan	membawa	setidaknya	satu	ke	bawah	bersamaku."	Ketika	dia	melihat	ke
belakang,	Jin-Woo	melihat	Mister	Song	dengan	aman	pergi	melalui	pintu	dengan	tidak	sadar	Ju-Hui	masih	bertengger	di	pundaknya.	Betapa	leganya	itu.	"Hanya	aku	yang	akan	mati	di	sini	sekarang	…."	Dia	tidak	melakukan	ini	karena	tekad	mulia	untuk	mengorbankan	dirinya	sendiri	atau	semacamnya.	Tidak,	tentu	saja	ada	unsur	dirinya	yang
menghitung	hasil	terbaik	dalam	keputusannya.	Bahkan	jika	dia	selamat	dan	keluar	dari	sini	hari	ini,	dia	harus	hidup	sebagai	orang	cacat	seumur	hidupnya.	Jelas,	menjalankan	sebagai	Hunter	tidak	mungkin	dilakukan.	Dan	itu	juga	dipertanyakan	apakah	dia	bisa	hidup	normal	juga.	Dia	hanya	lulusan	sekolah	menengah,	dan	karena	dia	tidak	memiliki
keterampilan	kerja	yang	jelas,	dia	tidak	punya	terlalu	banyak	pilihan	untuk	menaruh	makanan	di	atas	meja.	"Biaya	rumah	sakit	Mom	…	dan	biaya	sekolah	adikku	juga."	Jika	itu	masalahnya,	maka	ia	mungkin	juga	memastikan	keluarganya	akan	menerima	kompensasi	yang	lebih	baik	dari	Asosiasi,	bahkan	jika	itu	hanya	satu	sen	lebih	banyak.	101	|	Bab	7
–	Chapter	7	‘Apakah	kompensasi	dibayarkan	kepada	anggota	keluarga	300	juta	Won	atau	400,	ketika	seseorang	meninggal	saat	penggerebekan?	'(TL:	Antara	$	267.000	dan	$	356.000)	Itu	adalah	jumlah	yang	sangat	besar	untuk	kehidupan	yang	tidak	berharga	dari	peringkat	E	Hunter.	Creeaakkk	….	Creeakk	…	Dentang.	Akhirnya,	patung-patung	itu
tiba.	Yang	pertama	tiba	naik	di	atas	altar.	Jin-Woo	menatapnya	dan	mengangkat	pedangnya.	"Datang."	Sayangnya,	serangan	yang	diharapkan	tidak	datang	dari	depan,	tetapi	punggungnya.	Menusuk!	Tombak	panjang	menembus	ke	punggung	Jin-Woo	dan	keluar	dari	dadanya.	"Keok!"	Jin-Woo	meludahkan	seteguk	darah.	Rasa	sakit	yang	tak
terbayangkan	mengalir	masuk	seperti	gelombang	tsunami.	102	|	Bab	7	–	Chapter	7	"Jika	kamu	ditusuk	beberapa	inci	lebih	tinggi,	kamu	akan	memiliki	lubang	di	hatimu	sekarang!"	Mengomel	Ju-Hui	yang	dia	dengar	hanya	beberapa	jam	yang	lalu	terlintas	di	benaknya	seperti	adegan	dari	lentera	berputar.	"U,	uwaaaahck	!!"	Patung	batu	itu	mengangkat
tombak.	Jin-Woo	terangkat	ke	udara,	masih	tertusuk	tombak	itu.	Dia	hanya	harus	berjuang	untuk	sesaat,	karena	–	patung	itu	menghempaskannya	ke	altar.	MEMBANTING!!	"Keok!"	Suara	patah	tulang	bisa	terdengar	dari	seluruh	penjuru	tubuhnya.	Dia	menyusut	dari	rasa	sakit	yang	hebat.	"Euh	…..	Euh,	euh	…	.."	Ketika	dia	mulai	gemetar,	patung-
patung	batu	perlahan	mengelilinginya.	Mereka	membentuk	pengepungan	di	sekelilingnya.	Jin-Woo	mengangkat	kepalanya	dan	menatap	mereka,	seluruh	tubuhnya	bergetar	tanpa	henti.	"Aku	…	aku	tidak	ingin	mati	seperti	ini."	Sekarang	dia	sedang	menghadapi	saat-saat	terakhirnya,	air	mata	mengalir	di	matanya.	103	|	Bab	7	–	Chapter	7	Dia
mengingat	kembali	wajah	keluarganya.	Dia	bahkan	mengingat	wajah	Ju-Hui,	wajahnya	penuh	kecemasan	dan	khawatir	akan	keselamatannya	…	"Aku	tidak	ingin	mati	…"	Dia	tidak	ingin	mengakhiri	hidupnya	yang	pendek	selama	dua	puluh	empat	tahun	di	tempat	ini.	Langkah.	Patung	batu	yang	memegang	pedang	mengambil	langkah	lebih	dekat	tanpa
sedikit	emosi.	Kemudian,	dia	mengangkat	pedangnya	tinggi-tinggi.	Meskipun	dia	gemetar	keras,	Jin-Woo	tidak	mengalihkan	pandangannya	dari	bintang	ini.	Akhirnya,	pedang	patung	itu	ditebas.	Swiiiishhh	….	"Hanya	jika,	hanya	jika	aku	punya	satu	kesempatan	lagi!"	Mata	Jin-Woo	terbuka	lebar.	Itu	terjadi	kemudian.	*	SFX	untuk	gerakan	patung	itu
tiba-tiba	berhenti	*	Seolah-olah	seseorang	telah	menekan	tombol	jeda	’,	pedang	yang	bergerak	sangat	cepat	tiba-tiba	berhenti	di	udara.	104	|	Bab	7	–	Chapter	7	Tidak,	itu	tidak	benar;	itu	tidak	berhenti	sama	sekali.	Itu	hanya	melambat	sehingga	dia	akhirnya	berpikir	seperti	itu.	Satu	milimeter	dalam	satu	menit?	Itu	sangat	lambat,	tetapi	pedang	itu
masih	pasti	turun.	"Apa	yang	terjadi	di	sini?"	Jin-Woo	tidak	bisa	menyembunyikan	keheranannya.	Saat	itu,	suara	seorang	wanita	yang	belum	pernah	dia	dengar	sebelumnya	bergema	di	kepalanya.	(Persyaratan	Penyelesaian	untuk	Quest	Quest	Rahasia:	Keberanian	yang	Tak	Berdaya	'telah	dipenuhi.)	Pencarian	rahasia?	Persyaratan	penyelesaian
dipenuhi?	Jin-Woo	tidak	bisa	memahami	semua	itu.	‘Tidak,	tunggu	sebentar.	Selain	semua	itu,	dari	mana	suara	itu	berasal?	'	Sayang	sekali	baginya,	suara	itu	mengabaikan	pertanyaan	JinWoo	dan	terus	melanjutkan.	(Kamu	telah	memperoleh	hak	untuk	menjadi	Pemain.	Apakah	Kamu	akan	menerima?)	Dia	telah	memperoleh	hak?	Terima	apa	tepatnya?
"Sepertinya	aku	akan	diberi	sesuatu	…."	105	|	Bab	7	–	Chapter	7	Dia	tumbuh	miskin	sejak	kecil,	jadi	dia	tidak	pernah	menolak	barang	gratis	sampai	sekarang.	Namun,	itu	adalah	cerita	ketika	dia	masih	hidup.	Apa	gunanya	barang	gratis	ketika	dia	sudah	mati?	‘…….’	Ketika	Jin-Woo	ragu-ragu	dan	tidak	menjawab,	suara	di	kepalanya	bertanya	lagi
seolah-olah	mendesaknya.	(Tidak	ada	waktu	yang	tersisa	bagi	Kamu	untuk	membuat	keputusan.	Jantung	Kamu	akan	berhenti	berfungsi	tepat	0,02	detik	setelah	Kamu	menolak	untuk	menerima.	Apakah	Kamu	akan	menerima?)	Dia	tidak	bisa	mengatakan	apakah	dia	berhalusinasi	atau	tidak,	tetapi	dia	masih	harus	mencari	tahu	bahwa	dia	hanya
beberapa	saat	lagi	dari	kematian	untuk	selamanya.	Dia	akhirnya	melihat	banyak	senjata	lain	menuju	ke	arahnya,	di	samping	pedang	itu,	begitulah	caranya.	Sekarang	setelah	hal-hal	itu	berubah	sedemikian	rupa,	dia	mungkin	juga	melakukannya.	‘….	Jika	kamu	memberikannya	padaku,	maka	berikan	saja	padaku.’	Tidak	perlu	mengatakan	apa	pun	sama
sekali.	Dia	hanya	memikirkannya	di	kepalanya.	Bahkan	kemudian,	suara	perempuan	itu	segera	menjawabnya.	(Selamat	menjadi	'Pemain'.)	FLASH!!	106	|	Bab	7	–	Chapter	7	Sebuah	cahaya	yang	menyilaukan	tiba-tiba	melilit	tubuh	JinWoo	–	dan	pada	saat	yang	sama,	dia	kehilangan	kesadarannya.	Bagian	6:	Penalti	Dia	membuka	matanya.	Dia	melihat
langit-langit	putih,	dan	hidungnya	tersengat	bau	desinfektan.	Dia	juga	merasakan	sensasi	kasur	yang	keras	menempel	di	punggungnya.	Jin-Woo	segera	mengenali	di	mana	dia	berada.	'Rumah	Sakit?'	Sejak	dia	bertemu	penyembuh	peringkat	B,	Ju-Hui,	frekuensi	tinggal	di	salah	satu	agak	menurun,	tapi	tetap	saja,	rumah	sakit	adalah	tempat	yang	akrab
bagi	Jin-Woo,	sama	seperti	dia	dengan	toko	serba	ada	setempat.	Sedemikian	rupa	sehingga,	dia	bahkan	mendengar	desas-desus	tentang	ada	kursi	khusus	yang	disediakan	untuk	dirinya	sendiri	di	rumah	sakit	Hunter	juga.	Jin-Woo	mengangkat	tubuh	bagian	atasnya.	Dia	kemudian	meletakkan	tangannya	di	dadanya	dan	merasakan	getaran	datang	dari
sana.	Jantungnya	berdetak	tanpa	masalah.	'Aku….	selamat?	"	Tapi	bukan	hanya	itu.	Tidak	seperti	sebelumnya,	seluruh	tubuhnya	terasa	ringan	dan	lapang.	Dia	merasa	berat	kepala	dan	lelah	setiap	kali	dia	bangun	dari	tempat	tidur	rumah	sakit.	107	|	Bab	7	–	Chapter	7	Tapi,	itu	cerita	yang	berbeda	sekarang.	Tidak,	seolah-olah	dia	terbangun	di	tempat
tidurnya	sendiri	setelah	malam	yang	cukup.	'Apa	yang	sedang	terjadi….?'	Seharusnya	ini	tidak	mungkin	terjadi	ketika	dia	mengingat	kembali	saat-saat	sebelum	dia	kehilangan	kesadarannya.	Sebuah	pedang	jatuh	di	kepalanya	tepat	di	depan	matanya.	Bahkan	jika	dia	beruntung	dan	pedang	itu	meleset,	dia	masih	dikelilingi	oleh	musuh	menakutkan
yang	tak	terhitung	jumlahnya.	Benda-benda	itu	cukup	kuat	untuk	membuat	tim	penyerang	terbentuk	hanya	dari	peringkat	A	–	tidak,	peringkat	S	Hunters	adalah	waktu	yang	benar-benar	sulit.	"Tapi,	aku	keluar	dari	situasi	itu	hidup-hidup?"	Apakah	dia	bermimpi,	lalu?	Untungnya,	ada	cara	yang	baik	untuk	mengkonfirmasikannya	untuk	dirinya	sendiri.
Jin-Woo	menarik	selimut	yang	menutupi	dirinya.	Jika	situasi	itu	nyata,	maka	kakinya	masih	akan	hilang,	dan	jika	dia	bermimpi,	maka	kakinya	akan	…	"Kamu	akhirnya	bangun."	108	|	Bab	7	–	Chapter	7	Solo	Leveling	Chapter	8	Bab	8:	Bab	8	Jin-Woo	terkejut	oleh	suara	berat	yang	datang	dari	sudut	kamar	rumah	sakit,	dan	buru-buru	menoleh	untuk
melihat.	"Aku	minta	maaf	jika	kami	mengejutkanmu."	"Sayangnya,	kami	tidak	bisa	menunggu	lebih	lama	lagi."	Dua	pria	yang	mengenakan	pakaian	bisnis	hitam	mendekati	tempat	tidur	Jin-Woo.	Pemuda	itu	memiringkan	kepalanya	dan	bertanya	kepada	mereka.	"Siapa….	Apakah	kamu?"	Dia	belum	pernah	melihat	wajah	kedua	orang	ini	sebelumnya.
Salah	satunya	dengan	rambut	yang	dipotong	pendek	seperti	seorang	prajurit	dan	mengenakan	kacamata	hitam	memberinya	kartu	nama.	"Ini	adalah	kami."	Jin-Woo	menerima	kartu	nama	dan	membaca	apa	yang	tertulis	di	dalamnya.	"Woo	Jin-Cheol,	kepala	seksi	Divisi	Pemantauan,	Asosiasi	Pemburu	Korea?"	Divisi	Pemantauan	adalah	satu-satunya
departemen	dalam	Asosiasi	Hunter	dengan	banyak	Pemburu	kuat	dalam	daftar	gaji	mereka.	Ya,	karena	departemen	ini	ditugaskan	mengelola	109	|Bab	8	–	Chapter	8	Pemburu	negara,	jadi,	jelas	sekali,	mereka	akan	mempekerjakan	banyak	Pemburu	kelas	tinggi	untuk	memfasilitasi	tujuan	itu.	"Apa	yang	diinginkan	Divisi	Pemantauan	dari	Aku?"	Woo	Jin-
Cheol	menyeret	kursi	lebih	dekat	ke	tempat	tidur	dan	duduk.	Pria	lain,	yang	pasti	bawahannya,	berdiri	di	belakangnya.	Tekanan	tak	terucapkan	yang	berasal	dari	dua	orang	ksatria	yang	menatap	di	sekitarnya	cukup	berat.	Namun,	kisah	yang	mereka	sampaikan	agak	mengejutkan.	"Aku	pingsan	selama	empat	hari	?!"	"Kebetulan,	apakah	Kamu	ingat
apa	yang	terjadi	sebelum	Kamu	pingsan?"	"Ya,	aku	tahu."	"Tolong	beri	tahu	kami	semua	yang	bisa	Kamu	ingat."	Jin-Woo	mengatakan	semuanya	dengan	jujur,	minus	kata-kata	halusinasi	aneh	yang	dia	dengar	sebelum	dia	kehilangan	kesadaran.	"Dan	saat	itulah	kamu	kehilangan	kesadaranmu	…	Apakah	hanya	itu?"	"Iya	nih.	Aku	membuka	mata	Aku
berikutnya,	dan	Aku	di	rumah	sakit.	"	Woo	Jin-Cheol	dan	anteknya	saling	bertukar	pandangan	yang	berarti.	Untuk	beberapa	alasan,	mereka	tampaknya	terganggu	oleh	kurangnya	pengetahuan	Jin-Woo.	110	|	Bab	8	–	Chapter	8	Sebenarnya,	Jin-Woo	adalah	orang	yang	ingin	mencari	tahu	apa	yang	paling	terjadi	di	ruangan	ini.	“Bagaimana	aku	bisa
sampai	ke	rumah	sakit	ini?	Apakah	Guild	besar	berpartisipasi	dan	membunuh	benda-benda	itu?	”	"Yah,	sebenarnya	…."	Woo	Jin-Cheol	dengan	canggung	membuka	mulutnya.	"Pada	saat	agen	dari	Divisi	Pemantauan	dan	Persekutuan	Macan	Putih	tiba	di	tempat	kejadian	setelah	diberi	pengarahan	oleh	para	penyintas	…"	White	Tiger	Guild	adalah	Guild
super-masif	dan	juga	salah	satu	dari	lima	besar	di	negara	ini.	Asosiasi	telah	menyadari	bahayanya,	maka	mereka	meminta	bantuan	Persekutuan	besar	seperti	Persekutuan	Macan	Putih.	Apa	yang	terjadi	di	sana?	Jin-Woo	dengan	gugup	menelan	ludah	kering.	"Pada	saat….?"	"….	Semuanya	'hilang'.	Satu-satunya	hal	yang	dapat	ditemukan	dalam	ruang
terbuka	itu	adalah	Kamu,	Tuan	Seong	Jin-Woo.	Tidak	ada	satu	pun	jejak	patung	dewa	maupun	patung-patung	batu.	”	"Datang	lagi?!"	Jin-Woo	menunjukkan	wajah	terkejut,	tidak	percaya.	111	|	Bab	8	–	Chapter	8	“Sulit	bagi	kita	untuk	memercayainya	juga.	Jika	ada	ketidakkonsistenan	dalam	kesaksian	para	penyintas,	atau	jika	kami	gagal	menemukan
jasad	para	korban	di	kamar	itu,	kami	mungkin	curiga	ada	sesuatu	yang	mencurigakan	sedang	terjadi.	"	Woo	Jin-Cheol	menggaruk	dagunya.	Sudah	enam	tahun	sejak	dia	mendapat	peringkat	sebagai	'A'	dan	mulai	bekerja	untuk	Divisi	Pemantauan.	Dia	yakin	dapat	mengatakan	bahwa	dia	telah	menyaksikan	dan	mengalami	hampir	semua	segalanya
selama	masa	jabatannya.	Namun,	situasi	semacam	ini	adalah	yang	pertama	baginya.	Dia	telah	meminta	Guild	lain	serta	Asosiasi	di	negara	lain,	tetapi	hasil	akhirnya	tidak	ada	yang	layak	untuk	dibicarakan.	Itu	sebabnya	…	"Jadi,	inilah	yang	kami	pikirkan	…."	Woo	Jin-Cheol	dengan	hati-hati	membuka	mulutnya.	"Ada	makhluk	kuat	di	kamar	itu,	tanpa
keraguan.	Tapi,	mereka	dirawat	oleh	kelompok	yang	tidak	dikenal,	atau	orang	yang	tidak	dikenal.	Karena,	tidak	ada	makhluk	dunia	lain	yang	lolos	dari	Gerbang	sebelum	ditutup,	Kamu	tahu.	”	Mereka	harus	mempertimbangkan	semua	kemungkinan.	Bahkan	jika	peluangnya	rendah,	mereka	harus	mengkonfirmasi	semuanya.	Ketua	honchos	dari	Asosiasi
berunding,	dan	kemudian	berunding	untuk	lebih	banyak	lagi,	dan	akhirnya	menghasilkan	sebuah	teori.	Woo	Jin-Cheol	dengan	hati-hati	mempelajari	reaksi	Jin-Woo	saat	dia	melanjutkan.	112	|	Bab	8	–	Chapter	8	"Kami	…	mencurigai	bahwa	Hunter	Seong	Jin-Woo-nim	mungkin	telah	mengalami	Kebangunan	lain."	Kebangkitan	Lain!	Mata	Jin-Woo	terbuka
lebar.	Meskipun	sangat	langka,	ada	beberapa	contoh	manusia	yang	telah	membangkitkan	kemampuannya	sebagai	Pemburu	yang	sedang	mengalami	Pencerahan	lainnya.	Sering	disebut	sebagai	'Kebangkitan	Kembali',	mereka	yang	menjalani	proses	ini	biasanya	menjadi	sangat	kuat	dibandingkan	sebelumnya.	Awalnya,	setelah	peringkat	Hunter
ditugaskan	di	awal,	itu	jarang	berubah.	Kemampuan	seorang	Hunter	ditentukan	saat	seseorang	melalui	suatu	Kebangunan,	itulah	sebabnya.	Namun,	itu	adalah	cerita	yang	berbeda	bagi	mereka	yang	melalui	proses	Kebangkitan-Kembali.	Melompati	keterbatasan	mereka	sendiri	untuk	naik	dari,	katakanlah,	peringkat	C	ke	A,	atau	bahkan	dari	B	ke	S,
hal-hal	seperti	itu	pernah	terjadi	sebelumnya.	Woo	Jin-Cheol	dengan	gugup	menelan	air	liurnya.	‘Seong	Jin-Woo	….	Jika	dia	melalui	Re-Awakening	dan	menjadi	peringkat	S,	tidak,	bahkan	mungkin	melebihi	itu,	maka	mungkin	baginya	untuk	membunuh	monster	itu	sendirian.	’	Patung	dewa	dikatakan	telah	melebur	peringkat	C	Hunter	dengan	apa-apa
selain	matanya,	menurut	yang	selamat.	113	|	Bab	8	–	Chapter	8	Jika	seseorang	dapat	membunuh	makhluk	seperti	itu	meskipun	tidak	sadarkan	diri,	seberapa	kuatkah	seseorang	itu?	Untuk	mempersiapkan	kemungkinan	yang	paling	tidak	mungkin	ini,	Woo	Jin-Cheol	menyebut	insiden	ini	sebagai	'rahasia	besar'	dan	memastikan	semua	orang	yang
terlibat	akan	tutup	mulut.	Ini	juga	alasan	mengapa	Seong	Jin-Woo	mendapati	dirinya	di	kamar	rumah	sakit	sendirian,	serta	dirawat	oleh	beberapa	praktisi	medis	terbaik	di	negara	ini.	Dada	Woo	Jin-Cheol	mulai	berdetak	sangat	cepat.	"Mungkinkah	Korea	akhirnya	memiliki	Pemburu	di	tingkat	kekuatan	besar	internasional	….?"	Ada	kurang	dari	sepuluh
orang	di	seluruh	dunia	yang	benarbenar	dapat	digambarkan	sebagai	kekuatan	global.	Tapi,	bagaimana	jika	Korea	memiliki	pembangkit	tenaga	listrik	yang	dikatakan	menyaingi	hulu	ledak	nuklir	dalam	hal	daya	tembak	murni?	Tentu	saja,	mengkonfirmasikan	kebenaran	Kebangkitan	Kembali	tidak	sulit	sama	sekali.	Bukankah	para	tetua	yang	bijak
pernah	berkata	untuk	membuat	jerami	sementara	matahari	masih	bersinar?	Woo	Jin-Cheol	memberi	isyarat	kepada	anteknya.	"Bawa	kesini."	Kemudian,	antek	pergi	ke	sudut	ruangan	dan	mulai	mencari-cari	melalui	tas	yang	ditempatkan	di	sana.	"Itu	adalah…?"	114	|	Bab	8	–	Chapter	8	Sebelum	Jin-Woo	bisa	menyelesaikan	pertanyaannya,	Woo	JinCheol
menjelaskan	terlebih	dahulu.	"Ini	perangkat	untuk	mengukur	energi	sihirmu."	Dia	menambahkan	bahwa,	meskipun	perangkat	ini	telah	miniatur,	efisiensi	atau	keakuratannya	tidak	jauh	dari	perangkat	ukuran	penuh	sebenarnya	yang	terletak	di	Asosiasi	Hunter.	"Yang	harus	kamu	lakukan	adalah	meletakkan	tanganmu	di	atas	kristal	ajaib	ini	di	sini."	Di
atas	piring	melingkar,	ada	kristal	ajaib	berukuran	kepalan	yang	tertanam	di	tengah.	Warnanya	hitam	pekat,	seolah-olah	itu	adalah	lubang	hitam	yang	ingin	menghisapnya!	Itu	adalah	salah	satu	kristal	sihir	kualitas	tertinggi	yang	harganya	mencapai	satu	miliar	won,	belum	lagi	yang	hanya	dapat	ditemukan	pada	monster	peringkat	A	atau	lebih	tinggi.
(TL:	Hampir	$	900.000)	Ketika	Jin-Woo	menatap	kristal	ajaib	tanpa	mengatakan	apa-apa,	Woo	Jin-Cheol	membentuk	ekspresi	serius	yang	bermartabat	dan	berbicara.	"Ini	adalah	langkah	penting	selama	penyelidikan	kami,	jadi	tolong,	bekerja	sama	dengan	kami."	Jin-Woo	mengangguk.	Jika	dia	benar-benar	telah	mengalami	Re-Awakening,	maka
hidupnya	akan	melakukan	180	dalam	sekejap.	Dan	mereka	akan	mengujinya	secara	gratis,	jadi	siapa	yang	harus	dia	tolak?	115	|	Bab	8	–	Chapter	8	Jin-Woo	meletakkan	tangannya	di	atas	kristal	hitam	dan	segera,	sinar	cahaya	hangat	keluar	dari	sana.	Tetesan	keringat	dingin	terbentuk	di	dahi	Woo	Jin-Cheol	dan	anteknya.	*	SFX	untuk	sorotan	cahaya
menghilang	*	Tidak	terlalu	lama	setelah	itu,	cahaya	yang	mengelilingi	kristal	menghilang.	Woo	Jin-Cheol	buru-buru	melepas	kacamata	hitamnya	dan	mengkonfirmasi	nomornya.	Segera,	gempa	kecil	mengguncang	mata	Woo	Jin-Cheol.	"Bagaimana	mungkin	?!"	Dia	memeriksa	kembali	angka-angkanya,	tetapi	tetap	sama.	'Bagaimana	bisa….'	Bagaimana
mungkin	seseorang	yang	memegang	lisensi	Hunter	memiliki	nilai	energi	sihir	hanya	10	?!	Ketika	mempertimbangkan	fakta	bahwa	nilai	rata-rata	terendah	untuk	peringkat	E	–	peringkat	bawah	–	adalah	sekitar	70	hingga	100,	Seong	Jin-Woo	tidak	berbeda	dengan	orang	biasa.	“Apakah	ini	benar-benar	Kebangkitan	Kembali?	Jika	ya,	apa	yang	bisa
menjadi	peringkat	baruku	sekarang?	”	Tangan	Jin-Woo	basah	oleh	keringat	antisipasi.	116	|	Bab	8	–	Chapter	8	Melihat	reaksi	mencurigakan	dari	dua	agen	Divisi	Pemantauan,	hasilnya	pasti	agak	di	luar	harapan	mereka.	Sementara	itu,	Woo	Jin-Cheol	membandingkan	data	yang	ada	di	Jin-Woo	dengan	pengukuran	baru.	Measurement	Pengukuran
pertamanya	mengembalikan	nilai	12.	Empat	tahun	kemudian,	ini	10.	Ini	menurun	2,	tetapi	masih	dalam	batas	kesalahan.	’	Dengan	kata	lain,	alat	pengukur	energi	sihir	bekerja	dengan	baik.	Alih-alih,	itu	adalah	energi	sihir	Seong	Jin-Woo	yang	kebetulan	hanya	tidak	logis,	tidak	masuk	akal.	Adalah	mukjizat	bahwa	dia	selamat	sampai	sekarang.	Woo	Jin-
Cheol	dengan	cepat	menyadari	bahwa	berada	di	sini	adalah	buang-buang	waktu,	jadi	dia	bangkit	dari	tempat	duduknya.	"Ayo	pergi."	"Ya	pak."	Woo	Jin-Cheol	dan	anteknya	dengan	cepat	berkemas	untuk	pergi.	“Uhm,	permisi.	Bisakah	Kamu	memberi	tahu	Aku	apa	itu	….	"	Sama	seperti	Jin-Woo	akan	bertanya,	Woo	Jin-Cheol	menundukkan	kepalanya
sedikit.	"Terima	kasih	atas	kerja	sama	Kamu.	Jika	Kamu	ingat	hal	lain,	tolong	hubungi	kami	kapan	saja.	”	117	|	Bab	8	–	Chapter	8	Seolah-olah	ujung	belakang	mereka	terbakar,	dua	laki-lakihitam-hitam	cepat	meninggalkan	ruangan	segera	setelah	mereka	meletakkan	perangkat.	Kamar	rumah	sakit	yang	terasa	agak	kecil	tiba-tiba	menjadi	sunyi	dan
sepi.	"…"	Jin-Woo	menggaruk	bagian	belakang	lehernya.	"Kalau	begitu,	kurasa	itu	tidak,"	Nah,	jika	dia	memikirkannya,	selain	dia	merasa	segar,	sepertinya	tidak	ada	perubahan	sama	sekali	padanya.	Bahkan	jika	dia	benarbenar	melalui	Re-Awakening,	masih	akan	sulit	baginya	untuk	membunuh	semua	patung,	bagaimanapun	juga.	"Mungkin,	kamu
mungkin	memiliki	peluang	melawan	mereka	jika	kamu	adalah	senjata	pamungkas,	Hunter	Choi	Jong-In,	atau	pangkat	SS	Hunter	Goh	Gun-Hui."	Tentu	saja,	dia	berspekulasi	seperti	ini	tidak	ada	artinya,	karena	dia	belum	pernah	melihat	mereka	beraksi	sebelumnya.	Selalu	ada	selubung	kerahasiaan	tebal	menutupi	para	Pemburu	di	peringkat	S.	Mereka
lebih	seperti	awan	di	langit	baginya,	sebenarnya.	Dia	berpikir	ke	sini	dan	secara	tidak	sengaja	mengangkat	kepalanya.	Dan	saat	itulah	dia	melihat	'itu'.	'Hah?!'	118	|	Bab	8	–	Chapter	8	Dia	mendongak	tanpa	berpikir,	dan	kemudian,	melihat	'katakata'	mengambang	di	udara.	(Kamu	memiliki	beberapa	pesan	yang	belum	dibaca.)	***	"…?"	Dia	menutup
matanya	dan	membukanya	lagi.	(Kamu	memiliki	beberapa	pesan	yang	belum	dibaca.)	Kata-kata	itu	tetap	mengambang	di	sana	tanpa	satu	perubahan.	Dia	menggelengkan	kepalanya	beberapa	kali	dan	bahkan	menggosok	matanya,	tetapi	mereka	masih	ada	di	sana.	Jin-Woo	memijat	dahinya	yang	sakit	dan	menundukkan	kepalanya.	"Sudah	lama	sejak
aku	mulai	mendengar	hal-hal	aneh,	tapi	sekarang,	aku	bahkan	melihatnya	juga	…."	Mungkinkah	sesuatu	di	kepalanya	benar-benar	rusak?	Bagaimanapun,	ada	kondisi	yang	disebut	PTSD.	Orang	yang	mengalami	kecelakaan	besar	atau	peristiwa	traumatis	biasanya	menderita	kondisi	ini.	Itu	hanya	beberapa	hari	yang	lalu	sejak	dia	menyaksikan	kematian
banyak	rekannya,	belum	lagi	dia	sendiri	hampir	mati	juga,	jadi	tidak	aneh	jika	mendengar	atau	melihat	hal-hal	aneh	sebagai	kemungkinan	efek	samping.	119	|	Bab	8	–	Chapter	8	'Namun….'	Namun,	ada	beberapa	hal	yang	mencegahnya	menolak	hal	ini.	Pandangan	Jin-Woo	diturunkan	ke	kakinya	–	kaki	yang	terpotong	setengah	oleh	perisai	patung	batu
sekarang	semuanya	baik-baik	saja	dan	keren.	Suara	yang	dia	dengar	tiba-tiba	di	dalam	kuil	bawah	tanah	tersembunyi	di	kedalaman	dungeon	ganda;	kakinya	(?)	yang	sepenuhnya	sembuh;	dan	sekarang,	kata-kata	itu	mengambang	di	depan	matanya.	Terlalu	banyak	hal	aneh	terjadi	sekaligus.	'Bagaimana	jika….?'	Ada	kemungkinan	bahwa	semua	ini
bukan	peristiwa	terisolasi	tetapi	terkait	satu	sama	lain.	Ketika	pikirannya	tiba	di	sini,	kepalanya	yang	sakit	terasa	sedikit	lebih	jernih.	'Oke,	baiklah.'	Jin-Woo	perlahan	mengangkat	kepalanya.	Begitu	kebingungan	di	hatinya	mereda	dan	dia	merasa	lebih	tenang,	dia	menjadi	sangat	ingin	tahu	tentang	isi	dari	apa	yang	disebut	pesan	yang	belum	dibaca.
Mungkin	ada	jawaban	untuk	pertanyaannya	yang	ditemukan	dalam	pesan-pesan	itu.	Untuk	mengkonfirmasi	pesan-pesan	itu,	dia	menjangkau	ke	arah	kata-kata	itu.	Dan	tangannya	hanya	melewati	mereka.	120	|	Bab	8	–	Chapter	8	"Ini	tidak	dioperasikan	dengan	sentuhan?"	Sepertinya	dia	terlalu	terbiasa	dengan	cara	kerja	smartphone.	Dia	tidak	bisa
memikirkan	cara	lain	untuk	mengakses	pesan	selain	mengetuk	ikon.	Sementara	dia	berunding	tentang	cara	untuk	mengakses	pesan,	dia	mengingat	kenangan	dari	saat-saat	sebelum	dia	pingsan.	"Kanan.	Itu	terjadi."	Saat	itu,	dia	hanya	bisa	menyampaikan	niatnya	ke	suara	yang	tidak	dikenal	itu	dengan	'berbicara'	dengannya.	"Sama	seperti	saat	itu,
aku	harus	membentuk	kata-kata	di	kepalaku	atau	mengucapkannya	dengan	keras."	Berpikir	bahwa	ini	pasti	masalahnya,	Jin-Woo	kemudian	mulai	menggumamkan	kemungkinan	kombinasi	kata	satu	per	satu.	"Memastikan."	"Pesan."	"Konfirmasikan	pesan."	"Periksa	pesan."	"Bacaan."	"Aku	ingin	membaca."	"Aku	ingin	melihat."	121	|	Bab	8	–	Chapter	8
"Hei,	tunjukkan	padaku,	ya	?!"	Itu	dulu.	"…	Hanya	apa	yang	ingin	kamu	lihat	seburuk	itu?"	Dia	merasakan	tatapan	dingin	dan	menyelidik	datang	dari	samping,	jadi	dia	menoleh	untuk	melihat.	Dan,	melihat	adik	perempuannya	dalam	seragam	sekolahnya	menatapnya	dari	celah	pintu	yang	setengah	terbuka.	"Uhm	…	.."	Jin-Woo	menjadi	terdiam.	Oppa-
nya,	sibuk	memelototi	langit-langit	sambil	menuntut	seseorang	untuk	menunjukkan	sesuatu	kepadanya	–	dia	tidak	tahu	bagaimana	menjelaskan	yang	satu	ini	padanya.	122	|	Bab	8	–	Chapter	8	Solo	Leveling	Chapter	9	Bab	9:	Bab	9	"Mungkin,	Kamu	benar-benar	menyakiti	kepalamu?"	Adik	perempuan	itu	berdiri	agak	jauh	dan	bertanya	pada	JinWoo,
mendorongnya	untuk	menggelengkan	kepalanya	dengan	kuat.	"Tidak,	bukan	itu."	Meskipun	dia	membantahnya,	adik	Jin-Woo,	mata	Seong	Jin-Ah	tetap	curiga.	"Apakah	kamu	benar-benar	baik-baik	saja?"	"Ya,	aku	mengatakan	yang	sebenarnya	padamu."	Jin-Ah	dengan	kosong	menyapu	pandangannya	ke	seluruh	JinWoo,	sebelum	dia	mendekat
sementara	napasnya	menjadi	tidak	rata,	marah.	Dan	kemudian,	begitu	Jin-Woo	mengambil	sikap	defensif,	dia	mulai	meninju	dia	di	semua	bagian	yang	tidak	dijaga.	"Aku	sudah	bilang	untuk	berhenti	terluka	!!	Kamu	tahu	betapa	khawatirnya	Aku	?!	”	"…..Maafkan	Aku."	"Orang	lain	berjalan	baik-baik	saja,	tapi	kenapa	hanya	kamu	yang	terluka	sepanjang
waktu	?!"	"….Maaf."	123	|Bab	9	–	Chapter	9	Kekuatan	di	balik	pukulan	Jin-Ah	berangsur-angsur	meresap.	Dia	segera	berhenti,	dan	ketika	kepalanya	jatuh,	mulai	menangis.	JinWoo	perlahan	menepuk	punggung	adiknya	yang	terisak-isak.	Lubang	hidungnya	sedikit	tersengat.	"Aku	berpikir	untuk	meninggalkan	anak	ini	sendirian	dan	sekarat,	bukan	aku
…."	Sungguh	melegakan	bahwa	dia	berhasil	hidup-hidup.	Ketika	dia	melihat	ke	belakang,	ada	terlalu	banyak	sikat	dengan	kematian	untuk	kenyamanan	saat	itu.	Seolah-olah	dia	telah	mengalami	mimpi	buruk	yang	mengerikan.	Tatapan	Jin-Woo	sedikit	bergeser	ke	arah	kata-kata	yang	mengambang	di	udara.	(Kamu	memiliki	beberapa	pesan	yang	belum
dibaca.)	‘Masih	terasa	seperti	aku	belum	benar-benar	terbangun	dari	mimpi	buruk	itu,	bukan?"	Ada	banyak	hal	yang	tidak	bisa	dia	mengerti.	Tapi,	jadi	apa?	Yang	paling	penting	adalah	dia	kembali	hidup-hidup,	dan	dia	harus	bertemu	adik	perempuannya	lagi.	"Mendengus."	124	|	Bab	9	–	Chapter	9	Untungnya,	saudara	perempuannya	yang	berkemauan
keras	berhenti	menangis	setelah	beberapa	saat.	Sayangnya,	baginya,	omelannya	terus	berlanjut	selama	lebih	dari	satu	jam	sesudahnya.	"Apakah	kamu	mendengarku?	Jika	Kamu	terluka	sekali	lagi,	Aku	akan	menyerah	untuk	belajar,	mencari	pekerjaan,	dan	memastikan	Kamu	tidak	lagi	bekerja	sebagai	Pemburu.	"	Tatapan	tajam	Jin-Ah	tidak	benar-
benar	cocok	dengan	wajahnya	yang	cantik,	tapi	itu	adalah	sifat	biologis	yang	ia	miliki	bersama	dengan	kakak	laki-lakinya.	"Baiklah	baiklah.	Aku	mendengarmu."	Jin-Woo	mengangguk	seolah	dia	sudah	menyerah.	Hanya	setelah	dia	dapat	mengekstraksi	jaminannya	beberapa	kali	lebih	banyak,	dia	menunjukkan	sedikit	kepuasan,	dan	berdiri	dari	kursi.
"Kamu	pergi	ke	suatu	tempat?"	"Ya.	Ke	sekolah.	Aku	mendapat	izin	untuk	pergi	sehingga	Aku	bisa	memeriksa	Kamu.	Jadi	Aku	harus	kembali.	"	Jin-Woo	mengangguk.	"Benar,	ujian	masuk	universitas	adalah	tahun	depan."	Dia	mungkin	tidak	pernah	menerima	les	privat	atau	pernah	mengikuti	kelas	tambahan,	tapi	dia	selalu	mendapat	peringkat	sepuluh
besar	di	sekolahnya	sampai	sekarang.	Jin-Ah	bermimpi	menjadi	seorang	dokter.	125	|	Bab	9	–	Chapter	9	Hanya	sampai	beberapa	tahun	yang	lalu,	dia	hanya	suka	membuang	waktu	di	video	game	dan	hal-hal	seperti	itu,	tetapi	kemudian,	setelah	ibu	mereka	jatuh	sakit,	dia	bersumpah	untuk	menjadi	dokter	dan	tidak	pernah	berhenti	belajar	sejak	itu.	Jin-
Woo	sangat	berharap	untuk	membuat	mimpinya	menjadi	kenyataan,	apa	pun	yang	terjadi.	Tunggu	sebentar….	bermain	video	game?	Tiba-tiba,	mata	Jin-Woo	berkilau	sedikit	berbahaya.	"Oke,	aku	pergi	sekarang."	Tepat	ketika	Jin-Ah	meninggalkan	kamarnya,	Jin-Woo	mendesak	memanggilnya.	"Hei,	Jin-Ah?"	"Ya?"	"Saat	kamu	bermain	video	game	…."
Jin-Ah	tersenyum	lembut.	“Aku	tidak	bermain-main	lagi.	Tahun	ketiga	sekolah	menengah	hanya	beberapa	hari	lagi,	Kamu	tahu.	”	"Aku	tahu	Aku	tahu.	Ada	sesuatu	yang	ingin	Aku	tanyakan	pada	Kamu.	"	"Oh	benarkah?	Seperti?	Tapi	Aku	tidak	tahu	Oppa	memainkan	video	game?	"	126	|	Bab	9	–	Chapter	9	Jin-Ah	tiba-tiba	menunjukkan	minat	yang	kuat
sebagai	subjek	yang	dia	sangat	intim	dengan	sekali	waktu	dibesarkan.	Jin-Woo	melirik	'pesan'	yang	masih	mengambang	di	udara	dan	bertanya	padanya.	"Ketika	ada	pesan	yang	belum	dibaca	dalam	permainan,	apa	yang	harus	Aku	lakukan	mengaksesnya?"	"Kamu	harus	membuka	kotak	surat	dulu."	"Aku	harus	'membuka'	kotak	surat?"	Tti-ring!	Begitu
Jin-Woo	mengucapkan	kata	'terbuka',	sebuah	bunyi	bip	masuk	ke	kepalanya	dan	pesan-pesan	tersembunyi	itu	muncul.	(Ada	dua	pesan	yang	belum	dibaca.)	–	Selamat	menjadi	(Pemain)	(belum	dibaca)	–	(Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat)	sekarang	tersedia.	(belum	dibaca)	Jin-Woo	tersenyum	cerah.	'Akhirnya!'	Melihat	kulit	kakak	laki-lakinya
yang	tiba-tiba	menjadi	cerah	seperti	itu,	Jin-Ah	merasa	ada	sesuatu	yang	salah	dan	dengan	cepat	bertanya	kepadanya.	"Ada	apa?	Game	apa?	Kamu	butuh	bantuan	Aku?	"	127	|	Bab	9	–	Chapter	9	Jin-Woo	dengan	kuat	menggelengkan	kepalanya.	"Tidak,	tidak	perlu.	Aku	akan	melakukannya	sendiri.	"	Bagaimana	reaksi	adiknya	jika	dia	mengatakan	apa
yang	terjadi	padanya	sekarang?	"Aku	benar-benar	tidak	ingin	dicap	sebagai	loon	olehnya."	Jin-Woo	menelan	kembali	hal-hal	yang	ingin	dia	katakan	untuk	saat	ini.	***	Sambil	berpura-pura	melihatnya	keluar,	Jin-Woo	membenarkan	dia	naik	lift,	dan	dengan	cepat	kembali	ke	kamarnya.	"Aku	tidak	bisa	mengulangi	kesalahan	yang	sama	lagi."	Klik.	Untuk
mencegah	saksi	mata	mengganggu	dia,	dia	bahkan	mengunci	pintu.	Selesai	dengan	persiapannya,	Jin-Woo	duduk	di	tempat	tidur	dan	membaca	judul	pesan	yang	tersedia	untuk	dibaca.	–	Selamat	menjadi	(Pemain)	(belum	dibaca)	–	(Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat)	sekarang	tersedia.	(belum	dibaca)	Dia	berpikir	bahwa	pesan	pertama
terdengar	akrab,	seolah-olah	dia	mendengarnya	sebelumnya	dari	suatu	tempat.	128	|	Bab	9	–	Chapter	9	‘Dari	mana	Aku	mendengarnya?	Aku	tahu	Aku	punya.	"	Jadi,	pesan	pertama,	lalu.	–	Selamat	menjadi	(Pemain)	(belum	dibaca)	'Memastikan.'	Tti-ring!	(Sistem	ini	akan	mendukung	pertumbuhan	‘Player.’)	(Gagal	mematuhi	instruksi	Sistem	akan
menghasilkan	penalti	potensial.)	(Imbalan	Kamu	telah	dikirim.)	"Ahh."	Dia	terlambat	mengingat	ini.	Dia	mendengar	kata-kata	itu	tepat	sebelum	dia	kehilangan	kesadarannya.	"Dulu,	itu	berbicara	tentang	Player	ini	dan	itu,	bukan?"	Tentu	saja,	saat	itu	atau	bahkan	sekarang,	dia	masih	tidak	bisa	benar-benar	mengerti	apa	yang	sedang	terjadi	di	sini.
'Sistem',	'pertumbuhan',	'penalti',	dan	akhirnya,	'imbalan'.	Kata-kata	dengan	makna	yang	tidak	diketahui	jatuh	di	pangkuannya	satu	demi	satu.	129	|	Bab	9	–	Chapter	9	"Hanya	apa	yang	bisa	membantu	itu	tumbuh,	dan	apa	yang	akan	memberiku	hadiah	dengan	itu?"	Melihat	kata-kata	yang	hanya	dapat	ditemukan	dalam	video	game	yang	muncul	di
depan	matanya	tanpa	penjelasan	sebelumnya,	hanya	membuatnya	semakin	bingung.	Dia	memutuskan	untuk	mengkhawatirkan	kata-kata	yang	membingungkan	itu	kemudian	dan	dengan	tenang	membuka	pesan	berikutnya.	–	(Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat)	sekarang	tersedia.	(belum	dibaca)	Teguk.	Jin-Woo	tanpa	sadar	menelan	ludahnya
setelah	membaca	judul	yang	agak	sugestif	itu.	Jantungnya	mulai	berdetak	lebih	cepat	untuk	mengantisipasi.	'Memastikan.'	Tti-ring.	(Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	lebih	kuat)	Tekan,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Sit-up,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Squat,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Berlari,	10	km:	Tidak	selesai	(0/10)	130	|	Bab	9	–
Chapter	9	※	Peringatan:	Penyelesaian	Quest	Harian	akan	menghasilkan	tingkat	hukuman	yang	sesuai.	Jin-Woo	secara	refleks	meludahkan	tawa	tercengang	setelah	mengkonfirmasi	isi	pesan.	"Ha,	haha	…..	Serius,	bung."	Haruskah	ini	perasaan	kecewa?	Singkatnya,	apa	yang	disebut	Daily	Quest	yang	agung,	yang	berjudul	'Persiapan	untuk	menjadi
kuat',	tidak	lebih	dari	daftar	latihan	fisik	untuk	melatih	tubuhnya….	Ya,	tentu	saja,	jika	dia	melakukan	seperti	yang	dikatakan	quest,	maka	tubuhnya	mungkin	akan	sedikit	lebih	keras.	Apakah	ini	yang	dibicarakan	oleh	sistem	pertumbuhan	dan	penghargaan	itu?	"Sekarang	aku	memikirkannya	…."	Dia	ingat	pernah	membaca	kutipan	'seseorang	dengan
masalah	batin	harus	memperhatikan	suara	batin'	dari	beberapa	buku	di	masa	lalu.	"Dengan	kata	lain,	orang	akan	melihat	apa	yang	ingin	mereka	lihat,	pada	akhirnya	…."	Seberapa	putus	asa	dia	ingin	menjadi	lebih	kuat	sehingga	dia	akhirnya	melihat	halusinasi	bodoh	ini?	Meskipun	lucu,	dia	juga	merasa	agak	kesepian	di	dalam.	131	|	Bab	9	–	Chapter	9
"Jika	ada	yang	bisa	menjadi	lebih	kuat	dengan	melakukan	latihan	ini,	siapa	yang	mau	menjalani	banyak	kesulitan,	lalu	…?"	Jin-Woo	menggelengkan	kepalanya.	Dia	tiba-tiba	berpikir	bahwa	dia	bodoh	karena	mencari	jawaban	atas	banyak	pertanyaannya	dari	halusinasi.	‘Urgh.	Aku	tidak	peduli	lagi.	"	Jin-Woo	berbaring	telentang	di	atas	tempat	tidur.	Dia
tanpa	berkata-kata	menatap	langit-langit.	"…	.."	Dia	tidak	melakukan	sesuatu	yang	penting,	namun	waktu	terus	berdetak.	Saat	dia	mulai	merasakan	beban	keheningan	memenuhi	kamar	rumah	sakitnya	….	Jin-Woo	tiba-tiba	mengangkat	tubuhnya	dari	tempat	tidur.	"Tapi,	bagaimana	jika	…."	Bagaimana	jika	sesuatu	bisa	berubah?	Ketika	pikirannya
dipenuhi	setengah	dari	harapan	yang	tidak	pasti	dan	setengah	lainnya	oleh	rasa	ingin	tahu	yang	tidak	meyakinkan,	dia	mulai	bertanya-tanya	apakah	dia	setidaknya	harus	mencoba	'itu'.	"Bagaimanapun,	aku	tidak	akan	rugi	apa-apa,"	132	|	Bab	9	–	Chapter	9	Tidak	ada	alasan	untuk	tidak	mencobanya,	jika	dia	diperlakukan	sebagai	latihan	ringan	untuk
meregangkan	ototnya	atau	semacamnya,	bukan?	Dia	mengambil	keputusan.	'Baik.	Mari	kita	coba.	’	Jin-Woo	turun	dari	tempat	tidur	dan	membentangkan	badannya	sedikit,	sebelum	bersandar	di	sudut	tempat	tidur	dan	perlahanlahan	melakukan	'tekanan'.	"Satu	dua	tiga….."	Hitungannya	dimulai	dari	'satu'	dan	dengan	cepat	naik	ke	atas.	"…97,	98,	99,
100."	Sejak	dia	memulai	hal	ini,	dia	memutuskan	untuk	melakukan	semua	100,	tetapi	sangat	berbeda	dari	harapannya,	tidak	ada	yang	terjadi	ketika	dia	selesai.	….	Selain	lengannya	yang	sakit	hanya	sedikit,	itu.	"Apa	yang	sedang	aku	lakukan	…."	Jin-Woo	menyeringai	tak	berdaya	dan	berdiri	tegak.	–	Selamat	menjadi	(Pemain)	(baca)	–	(Quest	Harian:
Persiapan	untuk	menjadi	kuat)	sekarang	tersedia.	(Baca	baca)	Pesan-pesan	itu	sekarang	ditandai	sebagai	‘baca’.	133	|	Bab	9	–	Chapter	9	Tidak	ada	lagi	kata-kata	'pesan	yang	belum	dibaca'	yang	muncul	dalam	pandangannya,	dan	dia	juga	tidak	merasa	ingin	melukai	halusinasi	ini	lagi,	baik	Dengan	kata	lain,	dia	sudah	cukup	dengan	ini.	Jin-Woo
menutup	kotak	surat	tanpa	menyesal.	"Menguap…."	Jin-Woo	menguap	panjang	lebar	dan	naik	kembali	ke	tempat	tidur.	Dia	merasa	mengantuk	seolah-olah	dia	telah	mendorong	dirinya	terlalu	keras.	Langit	di	luar	jendela	sudah	diwarnai	dengan	warna	matahari	terbenam.	"Sudah	selarut	ini,	ya."	Agen	Divisi	Pemantauan	mengatakan	sebelumnya	bahwa
biaya	rumah	sakitnya	akan	diurus	oleh	Asosiasi.	Dia	berpikir	bahwa	tidak	akan	terlambat	untuk	pergi	setelah	menerima	pemeriksaan	menyeluruh	atas	tubuhnya	dan	mendapatkan	semua	yang	jelas	dari	dokter	terlebih	dahulu.	JinWoo	berbaring	dengan	nyaman	sambil	berpikir	seperti	itu.	"Aku	yakin	halusinasi	dan	hal-hal	aneh	yang	kudengar	ini	pada
akhirnya	akan	lenyap	seiring	waktu	…."	Kelopak	matanya	perlahan	tertutup	rapat.	Dan	Jin-Woo	tertidur	lelap.	Centang,	tok.	134	|	Bab	9	–	Chapter	9	Bahkan	ketika	Jin-Woo	mendengkur	pelan	pada	dirinya	sendiri,	jarum	jam	yang	tergantung	di	dinding	terus	berdetak.	Jarum	berputar	dan	berputar	sampai	mereka	menunjukkan	11:59:57.	Centang,	tok,
centang.	58,	59,	60	….	Jarum	berhenti	bergerak	tepat	saat	mereka	menyentuh	12:00:00.	Tti-ring.	(Kamu	gagal	menyelesaikan	Quest	Harian.	Kamu	akan	ditransfer	ke	'Zona	Penalti'	untuk	jangka	waktu	tertentu.)	***	GEMURUH!!!	Mata	Jin-Woo	melesat	ke	kanan	dari	getaran	dahsyat	yang	mengguncang	seluruh	tubuhnya.	"Gempa	bumi?!"	Jin-Woo
duduk	tepat	dan	meraih	tepi	tempat	tidur.	Getarannya	sangat	buruk	sehingga	dia	tidak	bisa	mempertahankan	keseimbangannya.	GEMURUH!!	Getaran	semakin	memburuk	saat	detik	demi	detik	berlalu.	Itu	terjadi	kemudian.	135	|	Bab	9	–	Chapter	9	*	SFX	untuk	benda-benda	yang	berubah	menjadi	bubuk	dan	jatuh	ke	lantai	*	Salah	satu	batang	baja	di
tempat	tidur	yang	dipegangnya	eraterat,	tiba-tiba	pecah.	Tidak,	itu	tidak	pecah,	tetapi	hanya	'menghilang'.	Jin-Woo	buru-buru	menatap	telapak	tangannya.	Tidak	ada	batang	baja	di	sana,	hanya	butiran	pasir.	'Pasir?!'	*	SFX	untuk	benda-benda	yang	berubah	menjadi	bubuk	dan	jatuh	ke	lantai	*	Batang	baja	lainnya	juga	berubah	menjadi	pasir	juga.
Sementara	itu,	'gempa	bumi'	menjadi	lebih	ganas.	RUUUUMBLE	!!!	"Uwaaahk	!!"	Pada	akhirnya,	Jin-Woo	terlempar	dari	tempat	tidur.	Dia	melompat-lompat	di	seluruh	ruangan	rumah	sakit	dan	berteriak.	Bahkan	ketika	itu	terjadi,	barang-barang	di	dalam	ruangan	berubah	menjadi	pasir	satu	pada	saat	itu.	"Uwaaaahhhh	!!"	….Celepuk.	Jin-Woo
terlempar	pergi	dan	didepositkan	tanpa	basa-basi.	Dia	merasakan	sesuatu	yang	lembut	di	ujung	jarinya.	Mereka	adalah	butiran	pasir	yang	sangat	halus.	136	|	Bab	9	–	Chapter	9	Dan	gempa	terkutuk	itu	telah	berhenti.	“Ptooi!	Ptooi	!!	”	Jin-Woo	meludahkan	pasir	di	mulutnya	dan	buru-buru	mengangkat	kepalanya.	"….?!"	Matanya	menangkap
pemandangan	di	dataran	tak	berujung	yang	tak	lain	adalah	pasir.	Jin-Woo	mengerutkan	kening	dan	bangkit.	Semua	pasir	yang	ditemukan	di	pakaiannya	mengalir	keluar.	Dia	menaburkan	pasir	yang	menempel	di	dadanya	sambil	melihat	sekelilingnya.	Memang,	yang	bisa	dilihatnya	hanyalah	pasir.	Dan	lebih	banyak	pasir.	"Gurun	….?!"	Ini	tidak
mungkin	nyata.	Sampai	beberapa	saat	yang	lalu,	dia	tidur	di	ranjang	di	dalam	rumah	sakit	yang	terletak	di	tengah	Seoul.	Tapi	sekarang,	begitu	dia	membuka	matanya,	dia	berada	di	tengah	gurun	yang	luas?	Jin-Woo	meraup	segenggam	pasir,	dan	membiarkannya	lolos	dari	jari-jarinya.	Butir	halus	jatuh	langsung	ke	tanah.	"Tidak	ada	angin	sepoi-sepoi
pun	di	sini."	137	|	Bab	9	–	Chapter	9	Namun,	bukan	hanya	angin	sepoi-sepoi	–	ketika	dia	mengangkat	kepalanya	untuk	melihat,	langit	tidak	memiliki	matahari,	bulan,	atau	bintang	apa	pun	dalam	hal	ini.	Itu	adalah	langit	yang	kosong,	seolah	dipenuhi	dengan	tinta	hitam	dan	tidak	ada	yang	lain.	Namun,	untuk	beberapa	alasan,	dia	tidak	kesulitan	melihat
sama	sekali.	"Di	mana	tempat	ini?"	Solo	Leveling	Chapter	10	Bab	10:	Bab	10	Itu	terjadi	kemudian.	Shururururu	…..	Tiba-tiba,	tanah	berpasir	di	sebelahnya	ambruk	dan	lubang	yang	dalam	terbentuk	di	sana.	"Hah?	Uh,	uh!	”	Jin-Woo	mati-matian	melarikan	diri	sehingga	dia	bisa	menghindari	tersedot	ke	sana.	Lubang	berpasir	tumbuh	semakin	luas,	dan
akhirnya,	Jin-Woo	harus	merangkak	dengan	merangkak	hanya	untuk	menarik	dirinya	keluar.	"Celana,	celana,	celana	…."	Dia	menjatuhkan	diri	di	pantatnya,	terengah-engah	dan	menatap	bagian	bawah	lubang.	Cukup	aneh,	dia	bisa	melihat	bahwa	pasir	di	bagian	bawah	adalah	'mendidih'.	138	|Bab	10	–	Chapter	10	Menyadari	bahwa	hanya	satu	langkah
yang	salah	akan	membuatnya	terjatuh	di	sana,	membuat	tubuhnya	merinding.	"Tunggu	sebentar…."	Mata	Jin-Woo	menyipit	karena	curiga.	"…	Ini	tidak	benar-benar	mendidih,	kan?"	Ketika	dia	melihat	lebih	dekat,	dia	melihat	'sesuatu'	yang	cukup	besar	bergoyang	di	sana.	Jin-Woo	secara	naluriah	memaksakan	diri.	Dia	mendapatkan	firasat	yang	sangat
buruk	sekarang.	Benar	saja,	tepat	saat	Jin-Woo	mundur	selangkah,	pasir	di	dalam	lubang	tiba-tiba	meledak	ke	atas.	Phushu-	!!	Pasir	yang	jatuh	memancarkan	deru	air	terjun.	Mata	Jin-Woo	berputar	ekstra	sementara	itu.	"Se	…	serangga?"	Identitas	benda	yang	meledak	dari	pasir	adalah	kelabang	raksasa.	Kiiiieeehhhk	!!	Ketika	sepenuhnya	terungkap,
kepala	benda	itu	hampir	mencapai	ketinggian	yang	setara	dengan	bangunan	lima	lantai.	Dengan	gelisah	Jin-Woo	menelan	ludahnya.	139	|	Bab	10	–	Chapter	10	"Ini	tidak	nyata	…."	Yang	pasti,	b	*	stard	itu	luar	biasa	besar.	Dia	belum	pernah	mendengar	tentang	kelabang	sebesar	ini	di	dunia	sebelumnya.	Tapi	ukuran	kelabang	bukan	satu-satunya	yang
mengejutkan	JinWoo.	"Kenapa	ada	…	nama	yang	mengambang	di	atas	monster	itu?"	Apakah	dia	bermimpi	lagi?	Jin-Woo	menutup	dan	membuka	matanya	lagi,	namun	tidak	ada	yang	berubah.	Bahkan	sekarang,	ada	lima	kata	merah	melayang	di	atas	kepala	monster	itu.	….	Hanya	seperti	monster	dari	video	game	mungkin.	‘Kelabang	Raksasa	Saring
Berasah	Racun.	'	Sama	seperti	penampilannya	yang	mengerikan	dan	aneh,	namanya	juga	adalah	sesuatu	yang	ingin	ia	hindari	dengan	cara	apa	pun.	Yang	paling	menarik	perhatiannya	adalah	dua	huruf	"racun"	dan	"bertaring".	Dia	melihat	sepasang	taring	sebesar	anak	yang	menonjol	keluar	tepat	di	bawah	rahang	b	*	stard.	Tidak	perlu	genius	untuk
mencari	tahu	apa	yang	mungkin	terjadi	jika	dia	ditusuk	oleh	taring	hanya	dari	namanya	saja.	Melihat	taring-taring	besar	dan	rahangnya	yang	terus-menerus	membuka	dan	menutup,	seolah-olah	….	"Ini	sibuk	menjilat	bibirnya,	kan?"	Saat	itulah,	suara	itu	terdengar	lagi	di	kepalanya.	140	|	Bab	10	–	Chapter	10	Tti-ring.	(Quest	Penalty:	Survival)	Sasaran:
Harap	selamat	sampai	akhir	batas	waktu.	Batas	waktu:	4	jam	Waktu	yang	tersisa:	4	jam	0	menit	0	detik	'Apakah	kamu	bercanda….?'	Namun,	segera	setelah	‘waktu	tersisa’	berubah	menjadi	3	jam,	59	menit,	dan	59	detik,	kelabang	berpisah	dan	berlari	ke	arahnya	seolah-olah	itu	tidak	bisa	menunggu	lebih	lama	lagi.	*	SFX	untuk	cara	berpisah	pasir	*	"A-
apa-apaan	ini	?!"	Jin-Woo	buru-buru	berbalik	dan	berlari	untuk	hidupnya.	Tidak	ada	waktu	untuk	membahas	berbagai	hal.	Jika	dia	ingin	hidup,	maka	dia	harus	lari!	Itulah	satu-satunya	pikiran	yang	berputar	di	kepalanya.	Namun,	bahkan	sebelum	dia	mengambil	beberapa	langkah,	pilar	pasir	lain	meledak	ke	atas	tidak	terlalu	jauh	dari	posisinya.
Ledakan!!	"Euh-ahhck	?!"	141	|	Bab	10	–	Chapter	10	Jin-Woo	jatuh	di	belakangnya	dari	gelombang	kejut	yang	kuat.	Dia	berguling	di	tanah	berpasir	sebelum	segera	bangkit	kembali.	Dia	mengusap	pasir	dari	wajahnya	sebelum	matanya	terbuka	lebih	lebar.	Kali	ini,	itu	bukan	hanya	satu	atau	dua	dari	mereka.	Ledakan!!	Booooom	!!	Sebelum	dia
menyadarinya,	ada	tujuh	lipan	pasir	yang	menonjol	keluar	dari	pasir	dan	mereka	semua	memelototinya.	Kiiieeechhk	!!	Kiieeek	!!	Saat	kelabang	mengeluarkan	teriakan	melengking,	kulit	Jin-Woo	berubah	menjadi	lebih	buruk.	Jauh	lebih	buruk.	"Ya	Tuhan	…."	***	Jin-Woo	muncul	kembali	di	kamar	rumah	sakit	tepat	empat	jam	kemudian.	Celepuk.	Jin-
Woo	terjungkal	di	atas	lantai	dan	bersiul	keluar.	"Uhuk	uhuk!!	Ptooi,	ptooi	!!	”	142	|	Bab	10	–	Chapter	10	Mulutnya	terasa	penuh	dengan	rasa	kasar	dan	kasar	ini.	Matanya	juga	menyengat,	sepertinya	ada	partikel	pasir	di	sana.	Jin-Woo	merintih	dan	mengerang	untuk	waktu	yang	lama,	sebelum	jatuh	dengan	lemah	di	punggungnya.	Dia	tidak	punya
energi	lagi	untuk	mengangkat	jari	sekalipun.	"Pant	….	Celana	….	Hanya….	Apa	itu	tadi….?"	Jin-Woo	terus	terengah-engah	ketika	sebuah	pesan	baru	muncul	di	hadapannya.	Tti-ring.	(Kamu	telah	menyelesaikan	'Quests	Penalty.')	Ekspresi	Jin-Woo	kusut	menjadi	sesuatu	yang	tidak	sedap	dipandang.	A	Quest	Quest	Penalti	’?	Apakah	dia	melakukan
sesuatu	yang	layak	dihukum?	Jin-Woo	dengan	hati-hati	menata	kembali	ingatannya	sampai	dia	mengingat	(Quest	Harian)	yang	dia	tinggalkan	di	tengah	jalan	kemarin.	'Mungkinkah…?'	Sekarang	dia	memikirkannya,	itu	pasti	mengatakan	bahwa	jika	pencarian	itu	tidak	selesai,	dia	akan	dipukul	dengan	penalti	yang	sesuai.	“Terengah-engah,	itu	….	Itu
bukan	halusinasi	?!	”	143	|	Bab	10	–	Chapter	10	Memang,	itu	bukan	halusinasi	atau	mimpi.	Tidak	perlu	mencubit	pipinya	untuk	memastikan	apakah	ini	mimpi	atau	kenyataan.	Ketika	dia	berlari-lari,	sesak	napas	terasa	sangat	mencekik,	dan	rasa	sakit	yang	dia	rasakan	ketika	dia	digembalakan	oleh	kaki	kelabang	masih	terasa	segar	di	pikirannya.
Semuanya	terjadi	nyata.	Dia	hampir	mati	di	sana.	“Ini	terlalu	berlebihan….	Celana	…	celana	…	"	Apa	yang	disebut	penalti	ternyata	adalah	dia	yang	dilemparkan	ke	tanah	eksekusi!	Pada	saat	yang	sama,	firasat	buruk	lain	muncul	di	benaknya.	Jika	acara	ini	memang	disebabkan	oleh	hal	'Quest	Harian',	maka	tanpa	ragu,	ini	tidak	akan	menjadi	yang
terakhir	kalinya.	Benar	saja,	dia	harus	mendengar	bunyi	bip	mekanis	lagi	terdengar	di	kepalanya.	Tti-ring.	Dia	tersentak	kaget,	tapi	untungnya,	ini	bukan	tentang	pencarian	lain	atau	semacamnya.	(Hadiah	untuk	menyelesaikan	Quest	Penalty	sekarang	tersedia.)	(Apakah	Kamu	ingin	mengkonfirmasi	hadiah?)	(Y	/	T)	144	|	Bab	10	–	Chapter	10
‘Hadiah….?’	Kata	‘hadiah’	melompat	keluar.	Sayang	sekali,	masalahnya	adalah,	dia	saat	ini	tidak	memiliki	energi	yang	tersisa	untuk	mengkonfirmasi	ini	dan	itu.	Situasinya	tidak	memungkinkan.	‘Jangan	pernah	memberi	Aku	hadiah	atau	tidak	….	Biarkan	Aku	istirahat	dulu	….	'	Pandangannya	berangsur-angsur	kabur.	Segera,	Jin-Woo	jatuh	tertidur
lelap	seperti	pemadaman.	***	"Ya	ampun?!	Apa	yang	terjadi	di	sini?	"	Pagi	selanjutnya.	Seorang	perawat	memasuki	kamar	Jin-Woo,	hanya	agar	matanya	terbuka	lebar	karena	terkejut.	Pasien	berbaring	telentang	di	lantai,	sementara	pasir	ada	di	mana-mana	sejauh	yang	bisa	dilihatnya.	Tidak	hanya	itu,	pasien	juga	penuh	pasir	juga.	Dia	melempar	peta
medis	di	tempat	tidur	dan	mendesak	bel	darurat.	"Tolong,	seseorang	segera	ke	sini!"	Segera,	dokter	yang	bertugas	bergegas	ke	kamar.	145	|	Bab	10	–	Chapter	10	"Apa	yang	terjadi?	Ada	apa	dengan	Tuan	Seong	Jin-Woo?	"	"Aku	tidak	tahu.	Semuanya	baik-baik	saja	sampai	tadi	malam,	namun	pagi	ini	….	"	"Untuk	saat	ini,	mari	kita	memindahkan	dia
kembali	ke	tempat	tidur.	Satu	dua!"	Dua	orang	mengangkat	Jin-Woo	dari	lantai	dan	menempatkannya	kembali	di	tempat	tidur.	Selama	proses	itu,	punggung	tangan	Jin-Woo	tergores	di	tepi	bagan	medis	yang	tersisa	di	tempat	tidur	dan	kulitnya	sedikit	terkoyak,	tetapi	tidak	ada	yang	memperhatikan	itu.	"Mari	lihat."	Dokter	kemudian	dengan	cermat
memeriksa	kondisi	Jin-Woo.	Namun,	dia	tidak	bisa	menemukan	kesalahan	dengan	pemuda	itu.	"Apa	apaan….	Bukankah	dia	hanya	tidur	nyenyak?	"	Dokter	menghela	nafas	lega.	Asosiasi	Hunter	telah	meminta	rumah	sakit	untuk	memberikan	perhatian	khusus	kepada	pasien	khusus	ini.	Dapat	dimengerti,	dokter	ketakutan	hampir	kehabisan	akal
sementara	berpikir	bahwa	sesuatu	yang	buruk	telah	terjadi	di	sini.	"Untuk	sekarang,	biarkan	dia.	Sepertinya	dia	sedang	tertidur	lelap	saat	ini.	"	Dokter	yang	bertanggung	jawab	berbicara	kepada	perawat	dan	hendak	pergi,	tetapi	kemudian,	dia	melihat	sekeliling	ruangan	dan	menggaruk	sisi	kepalanya.	146	|	Bab	10	–	Chapter	10	“Ngomong-ngomong,
ruangan	ini	…	mungkin	perlu	dibersihkan	secara	menyeluruh.	Nona	Yu-Rah,	tolong	bereskan	tempat	ini.	"	"Iya	nih.	Aku	akan,	dokter.	"	Dokter	meninggalkan	kamar	dan	perawat,	Choi	Yu-Rah,	menepuk	dadanya.	Sungguh	melegakan	karena	ternyata	tidak	ada	yang	perlu	dikhawatirkan.	Tentu,	mereka	mungkin	bukan	pasien	atau	kerabat	dari	mereka
sendiri,	tetapi	Kamu	tidak	akan	menemukan	dokter	atau	perawat	yang	ingin	sakit	pada	orang-orang	yang	mereka	pimpin.	Rumah	sakit	Hunter	terutama	melihat	banyak	pasien	yang	terluka	parah	setiap	hari.	Minimal,	dia	ingin	tidak	pernah	melihat	pasien	lain	yang	dia	rawat	menjadi	lebih	buruk	di	bawah	asuhannya.	"Wah…"	Dia	sudah	agak	tenang
sekarang,	dan	mulai	khawatir	tentang	di	mana	dia	harus	mulai	merapikan	kamar	ini,	tetapi	kemudian,	matanya	melihat	tetesan	darah	di	lantai.	"Astaga?"	Tetesan	darah	itu	berasal	dari	ujung	tangan	pasien	yang	jatuh	di	luar	tempat	tidur.	Dia	terpana	dengan	ini	dan	buru-buru	mencari	luka	di	tangan	Jin-Woo,	sebelum	membalikkannya.	"Apa	yang
terjadi	di	sini….?"	147	|	Bab	10	–	Chapter	10	Jelas	ada	jejak	darah	yang	mengalir,	tetapi	dia	tidak	dapat	menemukan	satu	luka	pun.	Dia	menyeka	darah	bersih,	namun	luka	yang	diharapkan	tidak	ada	di	sana.	'Tunggu….	Bisakah	lukanya	sembuh	dalam	waktu	sesingkat	itu?	"	Jantung	Yu-Rah	mulai	berdetak	lebih	cepat	saat	dia	dengan	hatihati
mempelajari	kulit	Jin-Woo.	Dia	masih	tenggelam	dalam,	tidur	nyenyak	bahkan	sekarang.	Bagian	7:	Quest	Harian	Tti-ring.	(Quest	Harian	sekarang	tersedia.)	Mata	Jin-Woo	terbuka	lebar.	Dia	dengan	cepat	mengangkat	dirinya	dan	hal	pertama	yang	dia	lakukan	adalah	memeriksa	waktu.	Jarum	jam	hanya	melewati	16:30.	Artinya,	ada	kelonggaran	tujuh



jam	tiga	puluh	menit	sebelum	tengah	malam.	'Baik.'	Jin-Woo	membuka	kotak	surat.	Tti-ring.	(Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat)	148	|	Bab	10	–	Chapter	10	Tekan,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Sit-up,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Squat,	100	kali:	Tidak	selesai	(0/100)	Berlari,	10	km:	Tidak	selesai	(0/10)	※	Peringatan:	Penyelesaian	Quest
Harian	akan	menghasilkan	tingkat	hukuman	yang	sesuai.	"Ini	hal	yang	sama,	lagi	?!"	Dia	mengerang	hampir	secara	refleks.	Tidak,	mungkin	ini	menjadi	lebih	baik.	Daripada	pencarian	dengan	tujuan	yang	tidak	mungkin	atau	sulit	dipahami,	ini	jauh	lebih	disukai.	Yah,	selama	dia	punya	cukup	waktu,	dia	akan	bisa	menyelesaikan	pencarian	ini	setelah
semua,	meskipun	tubuhnya	mungkin	sedikit	menderita.	Jin-Woo	turun	ke	lantai	kali	ini	dan	mulai	menekan.	"Satu."	Jelas,	dia	tidak	berencana	diseret	ke	tempat	mencurigakan	lain	dan	hampir	terbunuh	di	sana.	"Dua."	Dia	beruntung	malam	sebelumnya	dan	selamat,	tetapi	tidak	ada	jaminan	itu	akan	terjadi	malam	ini	juga.	149	|	Bab	10	–	Chapter	10
"Tiga."	Dia	mengangkat	kepalanya	sedikit	dan	mengkonfirmasi	isi	pencarian,	dan	memperhatikan	bahwa	setiap	kali	dia	melakukan	press-up,	itu	direkam	secara	real	time	juga.	Tti-ring.	(Kamu	telah	menyelesaikan	satu	kali	tekan.)	(Tekan	100	kali:	Tidak	selesai	(7/100))	Tti-ring.	(Kamu	telah	menyelesaikan	satu	kali	tekan.)	(Tekan	100	kali:	Tidak	selesai
(8/100))	Dia	ingin	memastikan,	jadi	dia	hanya	turun	setengah	jalan	dan	bangkit	kembali,	tetapi	seperti	yang	diharapkan,	itu	tidak	masuk	hitungan.	Sekarang	dia	akhirnya	menyadari	mengapa	apa	yang	disebut	pers	kemarin	tidak	masuk	hitungan.	Dia	harus	melakukan	press-up	yang	tepat	atau	itu	tidak	akan	dihitung	sama	sekali.	'Hah….	Beri	aku
istirahat.	"	Jin-Woo	tercengang,	tetapi	tidak	menghentikan	latihan.	Dia	masih	memiliki	50	press-up	lagi.	Setelah	itu,	sit-up,	squat,	dan	lari	menunggunya.	….	Dan,	tiga	jam	kemudian.	150	|	Bab	10	–	Chapter	10	Tekan,	100	kali:	Selesai	(100/100)	Sit-up,	100	kali:	Lengkap	(100/100)	Squat,	100	kali:	Lengkap	(100/100)	Berlari,	10	km:	Tidak	selesai	(9/10)
"Celana,	celana,	celana,	celana	…"	Jin-Woo	menjilat	batas	luar	rumah	sakit	sekali	dan	tiba	kembali	di	depan	kamarnya.	Dia	saat	ini	membungkuk	dan	terengahengah.	Hatinya	terasa	seperti	meledak	setiap	saat,	tetapi	dia	belum	bisa	menyerah.	"Aku	bekerja	sangat	keras	sampai	sekarang,	jadi	tidak	mungkin	aku	akan	…."	Dia	entah	bagaimana	berhasil
membuka	pintu	dan	melangkah	maju.	Ketika	dia	melakukan	itu	….	Tti-ring.	(Total	jarak	lari:	10	km.)	(Kamu	telah	selesai	Berlari,	10	km.)	Akhirnya	berakhir.	"Pant	….	Pant	…	"	151	|	Bab	10	–	Chapter	10	Jin-Woo	berlutut.	Napasnya	berbau	sesuatu	yang	manis	dan	pahit.	Wajah	dan	punggungnya	basah	oleh	keringat.	"Pant	….	Pant	….	”	Saat	Jin-Woo
mencoba	mengatur	napasnya	yang	berat	dan	kasar	sementara	keringat	yang	tebal	terus-menerus	menetes	ke	bawah,	sebuah	pesan	yang	familier	muncul	di	depan	matanya.	Tti-ring.	(Kamu	telah	menyelesaikan	Quest	Quest	Harian:	Persiapan	untuk	menjadi	kuat	’.)	(Hadiah	penyelesaian	telah	tiba.)	(Apakah	Kamu	ingin	mengkonfirmasi?)	(Y	/	T)	Jin-Woo
sejenak	berpikir	tentang	melupakan	segalanya	dan	hanya	berbaring	dalam	kekalahan,	tetapi	dengan	cepat	berubah	pikiran.	Setidaknya	untuk	saat	ini,	dia	ingin	memastikan	hadiah	apa	yang	sebenarnya	bisa	didapatkan	dengan	matanya	sendiri	terlebih	dahulu.	"Memastikan."	Tti-ring.	(Hadiah	berikut	tersedia.)	Hadiah	1.	Pemulihan	penuh	dari	kondisi
fisik	saat	ini	Hadiah	2.	Tiga	poin	Stat	tambahan	152	|	Bab	10	–	Chapter	10	Hadiah	3.	Satu	kotak	acak	(Apakah	Kamu	ingin	mengumpulkan	semuanya?)	"Mengapa	mereka	begitu	banyak?"	Itulah	pikiran	pertama	yang	memasuki	benaknya	yang	bingung	setelah	dia	melihat	isi	hadiahnya.	Tapi,	ketika	dia	memikirkannya	sedikit	lebih	dalam,	salah	satu
hadiah	itu	tampak	agak	berguna	saat	ini,	dan	ada	juga	yang	membuatnya	penasaran	tentang	apa	arti	sebenarnya.	Untuk	saat	ini,	dia	sangat	membutuhkan	hadiah	pertama	yang	tersedia.	Dia	hampir	pingsan	di	sini.	Karena	benar-benar	ada	penalti	untuk	kegagalan,	kemungkinan	hadiah	penyelesaian	menjadi	nyata	juga	cukup	tinggi.	Ya,	berusaha	tidak
akan	menyakitkan,	kan?	Serius,	'hal	ini'	tidak	akan	melemparkannya	kembali	ke	zona	penalti	lagi	setelah	mengatakan	itu	akan	memberinya	hadiah,	sekarang	bukan?	153	|	Bab	10	–	Chapter	10
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