
WE ARE FRIEND RIGHT? 
-------------------------------------------------------- 
Malam itu Raxion, Vinze dan Miriam beristirahat dalam perjalanan ke timur untuk mencari Utopia, 
Raxion sedang membersihkan pedangnya dengan seksama sedangkan Vinze dan Miriam asyik 
berbincang. Setelah selesai dia meletakkan pedangnya dan meraba-raba sebelah kirinya untuk 
mengambil senjata yang lain. Saat tangannya menyentuh Bazooka milik Guyter, dia mengamatinya 
sebentar. Pikirannya terbawa ke sewaktu dia masih Basic dan pertemuannya dengan Guyter. 
 
Di ruangan Race Manager, satu persatu patriot baru yang dikirim dari planet Accretia diseleksi dan 
dipasangkan ke pendamping mereka. Ketika Race Manager memanggil patriot terakhir masuk, 
patriot itu melangkah dengan mantap dan tenang. Dia menatap Race Manager dalam-dalam, namun 
tidak mengurangi rasa hormat. Race Manager melihat profilnya dilayar apung sampingnya. 

��Sebutkan kode dan namamu patriot!�� Perintahnya tanpa melepaskan pandangan dari layar. 

Patriot itu menyebutnya dengan tegas dan jelas ��Kodeku RX-75, namaku Raxion!�� Race 

Manager menekan tombol dilayarnya dan membaca perintah yang diberikan dari atas sambil 

termanggu-manggu. Kembali dia bertanya ��Class apa yang kau inginkan?�� Raxion menjawab 

tanpa pikir panjang ��Aku ingin menjadi seorang Warrior.�� Race Manager tampak terdiam 

sebentar, sebelum akhirnya dia berkata ��Baiklah RX-75, mulai sekarang kau adalah seorang 

Warrior Accretia, dan pendampingmu adalah dia, TR-37.��  Ketika dipanggil TR-37 maju dan 

memperkenalkan diri ��Salam kenal RX-75, kodeku TR-37, namaku Trebz. Kau boleh memanggilku 

sesuai kode atau namaku.�� Diulurkan tangannya dan Raxion menjabatinya ��Kalau begitu aku 

akan memanggilmu pengajar. Anda boleh memanggil aku Raxion saja, pengajar.�� ��Hei�� 

hei�� kata pengajar rasanya sedikit aneh. Panggil aku pelatih saja.�� Ralat Trebz ketika dia 

melepaskan tangan Raxion. Race Manager kembali menatap Raxion memberi perintah ��Baiklah 

RX-75. Sekarang aku akan memberi tahu tentang persenjataan dan yang lainnya, jadi dengarkan 

dengan seksama.�� 

Lebih kurang 2 jam Raxion didampingi Trebz mendengarkan penjelasan Race Manager tentang 
persenjataan dan yang lainnya. Setelah selesai, mereka meninggalkan ruangan itu, Trebz iseng-iseng 

bertanya pada Raxion ��Ngomong-ngomong Raxion, dari semua Class yang ada kenapa kamu 

memilih Warrior? Dari Class Tree yang kau pelajari di planet Accretia, seharunya kau tahu kan Striker 

lah yang mampu memiliki kekuatan penghancur terbesar diantara kita.�� Raxion berpikir 

sebentar, lalu menjawab dengan sedikit bingung ��Sebenarnya aku juga tidak begitu mengerti, 

hanya saja ketika dijelaskan tentang Class sebelumnya, dalam pikiranku aku sudah memilih 

Warrior.�� Ketika mereka sampai dibawah Trebz melanjutkan pembicaraannya ��Kalau begitu 

apa kau tertarik untuk menjadi Multi Weapon?����Multi Weapon? Class apa itu? Aku tidak 

ingat ada class seperti itu.�� ��Multi Weapon sebenarnya bukan Class, itu istilah yang 

kuciptakan sendiri. Seperti yang kau tahu, meski kita memiliki Class tersendiri, bukan berarti tertutup 



kemungkinan kita mempelajari senjata Class lain, seperti pistol, panah ataupun launcher. Jadi Multi 
Weapon yang dimaksud disini kau bisa memakai hampir semua senjata yang ada, meski kekuatan 
senjata lain tidak akan bisa maksimum mengingat itu bukan classmu dan tentu saja kecuali grenade 

launcher dan guard tower karena itu milik Specialist.�� ��Multi Weapon ya�� 

Kedengarannya boleh juga.�� pikir Raxion. ��Hanya saja.�� Trebz melanjutkannya 

��Karena harus bisa memakai senjata yang lain, berarti kau harus berlatih ekstra dalam 

menaikkan kemampuan jarak jauh, launcher serta perisai. Dan kau juga harus tetap melatih jarak 

dekatmu. Apakah kau sanggup? Tapi tenang saja, aku pasti akan membantumu kok.�� Raxion 

mengangguk dengan mantap ��Baiklah pengajar, aku akan berusaha.�� ��Sudah kubilang 

panggil aku pelatih.�� ralat Trebz. 

 

Pada saat itu juga terdengar teriakan dari keramaian. ��Astaroth dari guild Panzer berhasil 

membantai puluhan Cora yang menyerang ke Armory 117.�� Mendengar itu semuanya langsung 

kagum dan langsung berhiruk pikuk. ��Astaroth? Panzer?�� Tanya Raxion heran. ��Astaroth, 

kodenya AR-99. Dia adalah guild master Panzer, guild pertama yang ada disini. Mereka terkenal 
dengan kekuatannya dan juga sering membantu kita memenangkan perang dalam memperebutkan 

chip.�� ��Panzer ya�� Guild yang hebat. Aku ingin masuk ke guild itu.�� Trebz menepuk 

bahunya ��Kau pasti bisa, berlatihlah dengan keras.�� Raxion mengangguk mengiyakan. 

 
Akhirnya selama 2 tahun Raxion berlatih lebih banyak dari Accretia yang lain, sambil menyelesaikan 
perintah yang diberikan oleh Race Manager, dia juga menaikkan kemampuannya dalam bidang yang 
lain. Trebz membelikannya sebilah pisau lempar Throwing Cutter untuk melatih jarak jauhnya, 
menurutnya untuk berlatih saja itu sudah lebih dari cukup. Selain itu dia juga membelikannya perisai 
dan launcher. Pelan namun pasti kemampuan Raxion dalam menggunakan tiap senjata semakin baik, 
hanya saja dia menjadi lebih lambat dalam kenaikan tingkat dibandingkan yang lain. 
Suatu hari dia sedang berburu Crook dengan menggunakan Mini Flame Thrower didekat gerbang 
selatan Armory 213. Kali ini dia sedang menjalankan Quest pengumpulan 20 Siar Bliblend, hanya saja 
item yang satu itu benar-benar susah mendapatkannya. Crook terakhir dia bunuh dan menjatuhkan 

Siar Bliblend. ��Akhirnya Siar terakhir, capek sekali mengumpulkan ini saja sampai harus 4 hari 

baru bisa selesai. Tapi lumayan juga hitung-hitung menaikkan PT Launcherku.�� pikirnya sambil 

memungut Siar Bliblend tadi. Saat itu juga ada segerombolan pesawat terbang diatasnya, beberapa 
orang melihat kearah pesawat itu, beberapa diantaranya cuek begitu saja. Raxion juga 

memperhatikan pesawat itu, namun pikirannya ke hal yang lain. ��Sudah hampir sebulan aku 

tidak bisa menghubungi penga�� eh pelatih. Sebenarnya kemana dia gerangan, sampai-sampai 

memutuskan komunikasi.�� Pada saat itu juga keluar 2 layar disampingnya, Raxion membuka 

yang pertama dan membaca dengan seksama ��Rupanya ucapan terima kasih dan penyerahan 

uang serta hadiah atas selesainya Quest tadi. Nanti akan aku cek barang yang kudapat di bank, 



kebetulan aku butuh uang untuk membeli amunisi launcher.�� Lalu dibukanya layar yang satu lagi, 

rupanya perintah langsung dari Race Manager ��Hm�� apa yah kali ini�� membunuh 20 ekor 

Crook. Duh Crook lagi, tahu begini mending tadi aku bunuh Gaff atau Sandworm saja. Bisa bosan aku 

bunuh Crook terus.�� Pikirnya lesu. ��Tapi yah mending deh, daripada harus mencari barang 

yang susah-susah., 20 Crook�� akan kulaksanakan besok saja, hari ini aku mau menaikkan PT 

perisaiku saja.�� 

 
Raxion tidak sadar rupanya ada satu Sandworm mengincarnya, ketika dia bermaksud menyerangnya 

dia juga baru sadar amunisi flame throwernya sudah habis. ��Celaka.�� pikirnya agak panik. 

��MERUNDUK!!!!�� terdengar teriakan dari belakang, rupanya ada Accretia lain yang sudah 

mengarahkan launcher Roburite Shooter ke Sandworm. Spontan Raxion merunduk dan Accretia itu 
langsung memberondongi Sandworm habis-habisan. Setelah selesai, Accretia itu berjalan dengan 

santai ke Raxion sambil menenteng launchernya ��Tadi itu bahaya sekali, kok bisa-bisanya kau 

lupa mengisi amunisi launchermu? Padalah kau juga Ranger bukan? Aib bagi seorang Ranger sampai 

melupakan amunisi.�� Tapi Sandworm itu masih bisa bergerak, rupanya tembakan tadi tidak 

sampai membunuhnya. Accretia itu bermaksud menembakinya lagi, tapi saat itu juga Raxion sudah 
menikamnya dengan Bastard Sword dan langsung membunuh Sandworm. Sambil menyimpan 

pedangnya Raxion menjelaskan ��Maaf sekali, aku bukan Ranger, tapi Warrior.�� Mendengar 

itu Accretia tadi bersiul ��Warrior yang membawa launcher, jarang sekali aku melihat ini.�� Dia 

menjulurkan tangan memperkenalkan diri ��Namaku Guyter, kodeku GT-45, tapi panggil saja aku 

Guyter. Salam kenal Warrior unik.�� Raxion menatapi tangan Guyter, tanpa menyalami tangannya 

dia memperkenalkan diri juga ��Kodeku RX-75, namaku Raxion.�� ��Raxion ya, nama yang 

bagus. Mari kita berteman Raxion.�� ujar Guyter dengan semangat sambil merangkulnya. 

 
Pertemuannya dengan Guyter agaknya mempengaruhinya, Raxion memang tidak terlalu banyak 
berteman, meski berteman juga paling bertemu sebentar dan kalau ada apa-apa dihubungi. Baginya 
tidak ada istilah partner terbaik atau teman terbaik. Hanya saja Guyter berbeda dengan teman yang 
dikenalnya, dia sering menghubungi Raxion dan sering mengajaknya berburu bersama, meski 
kebanyakan ajakannya ditolak. Dia juga sering minta dipinjamkan uang, tapi dia selalu 
mengembalikannya jika uangnya sudah terkumpul. Terkadang dia agak kesal dengan tingkah laku 
Guyter dan berharap tidak pernah bertemu dengannya. 
 
Kira-kira setengah tahun setelah pertemuannya dengan Guyter, tiba saatnya bagi Raxion untuk naik 
tingkat menjadi Expert. Dia menemui Race Manager untuk melakukan kenaikan tingkat. Race 
Manager menjelaskan Job yang bisa diambil oleh Raxion, dalam tingkat Expert Raxion bisa memilih 5 
Job yang diinginkannya, Destroyer yang memusatkan pada kekuatan, Gladius yang memusatkan 
pada pertahanan, Gunner yang memakai launcher sebagai senjata utama mereka, Scout yang ahli 

dalam menyelinap, ataupun Enginer yang membantu dalam pertempuran. ��Maksud anda meski 



Classku Warrior, aku bisa ambil job milik Class Ranger juga? Apakah itu mungkin?�� tanyanya 

ketika Race Manager selesai menjelaskan. Race Manager mengangguk ��Itu namanya Cross Job. 

Jika mengambil Cross Job maka dia akan diberkati kekuatan dan keuntungan dari 2 Class yang 
berbeda, hanya saja Cross Job memiliki kelemahan besar. Seorang Cross Job tidak bisa memakai skill 
layaknya Job murni, dan ketika Elite dia dipaksakan untuk mengambil Job yang sesuai dengan 
lanjutan pilihan dari Expert. Jadi pilihlah dengan baik-baik, jangan sampai menyesal atas pilihan yang 

diambil nantinya.�� Raxion nampak berpikir sambil melihat layar penjelasan Job dihadapannya. 

��Pengajar memintaku menaikkan semua kemampuanku, itu berarti jika Cross Job maka aku akan 

cukup kuat, hanya saja tidak bisa memakai skill layaknya Job murni�� ini sedikit 

menyusahkan.��  

 

Saat Raxion sedang berpikir, masuk Accretia lain dengan semangat ��Rama, aku mau naik tingkat 

nih!!�� Mendengar itu Race Manager menoleh dan melihat siapa yang memanggil namanya 

disingkat-singkat gitu, Raxion juga ikut menoleh. Rupanya Guyter juga sudah siap melakukan 

kenaikan tingkat, Race Manager memarahinya ��Kau memang boleh ikut kenaikan tingkat, tapi 

bukan berarti kau boleh memanggil namaku singkat seperti itu tahu!!!�� Guyter menggodanya 

��Ah Rama-chan kerjanya marah-marah melulu, nanti cepat panas lho, kan bahaya buat 

tubuh.�� ��Sekali lagi seperti itu akan kucabut hak patriotmu dan kau akan dikirim kembali 

untuk didaur ulang.�� Guyter melambaikan tangannya santai ��Ok, ok, aku tahu deh. Jadi aku 

tetap bisa ikutkan?�� Sambil menggerutu Race Manager menjelaskan Job yang bisa diambil 

Guyter. Ketika Guyter melihat kesamping barulah dia sadar kalau Raxion berada disebelahnya 

��Rupanya kau juga ikut kenaikan tingkat ya Raxion, wah bagus juga kita naik tingkat sama-

sama.�� ujarnya santai. Raxion sama sekali tidak mempedulikannya, dia masih tetap berpikir Job 

apa yang ingin diambilnya. Race Manager yang melihat Guyter tidak mendengarnya membentaknya 

��Hei kau dengar tidak?�� Guyter melihat Race Manager dan menimpalinya ��Aku dengar 

kok, lanjutkan saja.�� 

Setelah penjelesannya selesai, barulah Raxion selesai mengambil keputusannya ��Sebaiknya aku 

tetap di Job murni saja, bagaimanapun juga Cross Job terlalu beresiko.�� pikirnya. ��Race 

Manager, aku sudah mengambil keputusan.�� tegasnya ��Aku juga sudah.�� Guyter juga 

sudah memutuskan. Race Manager menatapnya ��Apa kau yakin? Kau baru saja sebentar 

mendengar penjelasanku, masa secepat ini sudah memutuskan apa yang ingin aku ambil? Ingat ini 

bukan memilih senjata yang ingin kau beli lho.�� Guyter melambaikan tangannya malas-malasan 

��Tenang saja, keputusanku sudah bulat kok. Kamu tidak usah terlalu khawatir.�� Race 

Manager pasrah, akhirnya dia berkata ��Baiklah, sebutkan Job pilihan kalian.�� 



��Destroyer!!�� ��Gunner!!�� Race Manager memproses file-file yang dia buka tadi dan 

setelah selesai, dia menutupnya ��Selamat, sekarang ini kalian adalah Destroyer dan Gunner, 

hadiah untuk kalian sudah kumasukkan kebank dan kalian bisa memilih apa yang kalian 

inginkan.�� 

 
Ketika Raxion meninggalkan tempat itu duluan Guyter berlari mengejarnya sambil memanggilnya 

��Oi Raxion!!!�� Raxion berhenti tapi tidak berbalik. ��Buru-buru amat sih, aku tahu kau 

senang dengan kenaikan tingkatmu, tapi tidak usah terlalu semangat mengambil hadiahmu dong. 

Santai saja.�� Ujarnya ketika dia sudah berada dibelakang Raxion. Raxion bergumam pelan dan 

kedengaran olehnya ����Kenapa��?�� ��Ya? Apa?�� Raxion berbalik dan dengan 

penuh emosi dia memarahi Guyter ��Kenapa kau selalu saja dekat-dekat denganku!!!??? Apa kau 

tidak tahu kalau kau ini mengganggu tahu????�� Mendengar ada suara keras, semuanya melihat 

kearah ruangan Race Manager untuk mengetahui apa yang terjadi, bisik-bisik mulai terdengar sana 

sini. Guyter melihatnya dengan heran ��Mengganggu? Apa maksudmu sih? Ah tidak usah terlalu 

dipikirkan, yang penting kita tetap senang dan tetap berteman bukan?�� Ketika Guyter 

mengulurkan tangannya bermaksud menyentuh bahunya Raxion menepisnya dengan keras dan 

berteriak ��AKU TIDAK PERNAH MENGANGGAP KAU TEMANKU DAN AKU TIDAK PERNAH 

BERTEMAN DENGANMU!!!!! SIFATMU YANG SUKA SEENAKNYA DAN GAYAMU ITU SAMA SEKALI 

TIDAK COCOK DENGANKU TAHU!!!�� Hening sebentar, begitu juga yang memperhatikan 

pertengkaran mereka. Guyter nampaknya ingin berbicara, tapi Raxion sudah menyelanya 

��JANGAN PERNAH MENEMUIKU LAGI!!!!�� Lalu dia berlari keruangannya meninggalkan 

keramaian. 
 
Sudah beberapa hari ini Raxion beburu dan berlatih dengan hampa, harusnya dia bisa berlatih 
seperti biasa, baginya Guyter itu tidak ada apa-apanya, hanya saja dia masih saja tetap merasa tidak 
enak. Dia juga berusaha menghindari bertemu dengan Guyter dan memblokir komunikasinya. 
Beberapa bulan setelah kejadian itu, ketika sedang melihat harga barang dia dikejutkan dari 

belakang. ��Yo Raxion, bagaimana kabarmu?�� Dia kaget sekaligus takut kalau yang 

menyapanya adalah Guyter. Dia berbalik dan melihat Trebz. ��Pengajar, rupanya anda. Kemana 

saja anda selama ini.�� ��Sudah kubilang panggil aku pelatih. Tidak ada, selama beberapa bulan 

ini aku berpindah-pindah dari Cauldron Volcanic dan Ether untuk berburu dan menjalankan tugas. 

Kudengar kau sudah naik tingkat yah, selamat. Nih untuk merayakannya.�� Trebz menyerahkan 

Intense Scale Sword, Raxion menerimanya dengan takjub ��Ini kelihatannya mahal.�� 

��Tenanglah, ini dijatuhkan salah satu monster hasil buruanku sebelumnya, jadi kuberikan saja 

padamu.�� jelasnya. ��Terima kasih.�� Trebz menatapnya sebentar, lalu bertanya 

��Kenapa? Kok kau lesu? Apa ada yang mengganggu?�� Kaget ditanyai seperti itu, Raxion 



berusaha mengelak ��Tidak, tidak apa-apa kok.�� Trebz menepuk bahunya ��Aku sudah 

membimbingmu sejak dulu, apa kau kira kau bisa menutupi masalah dariku? Ceritakanlah, mungkin 
bisa kubantu. Kalau soal uang bisa kupinjamkan, atau perlu kupinjamkan salah satu accesorisku? 
Kalau tidak salah ada amulet detect, mungkin berguna untukmu. Atau cincin menaikkan 

serangan...�� Melihat Raxion yang tidak bereaksi Trebz berkata ��Ini soal yang lain ya?�� 

Raxion hanya mengangguk pelan. Trebz menarik Raxion ketempat yang agak sepi dan berkata 

��Ceritakanlah.�� 

 
Raxion menceritakan soal pertemuannya dengan Guyter dan bagaimana mereka naik tingkat 
bersamaan, dia juga menceritakan semua tentang apa yang dilakukan Guyter. Setelah selesai Trebz 

berpikir sebentar ��Sebenarnya aku merasa kalau kau ini sifatnya tertutup ya.�� ��Eh? 

Maksudnya?�� ��Aku perhatikan selama ini kau sama sekali tidak mau menjalin hubungan yang 

erat dengan orang, kau berusaha menanggung semuanya sendiri dan tidak pernah benar-benar mau 

berbagi masalah dengan orang lain.�� Raxion merunduk ��Soalnya bagaimanapun juga kita ini 

patriot, cepat atau lambat kita pasti akan kehilangan kenalan. Jadi aku berpikir untuk tidak terlalu 

terlibat dengan orang lain.�� Trebz nampak pasrah ��Aku tidak tahu apa yang harus kukatakan. 

Tapi ingat, cepat atau lambat dalam hidupmu kau pasti membutuhkan seseorang untuk 

mendampingimu.�� 

Bersamaan saat itu, Race Manager mengumumkan siapa yang menang dalam pemilihan Archon. 
Posisi Archon jatuh ke Arks yang dikenal sebagai patriot terhebat. Semuanya bergembira atas 

pemilihan Archon yang baru ini, Raxion bertanya pada Trebz diantara kerumunan ��Siapa itu 

Arks?�� ��Arks, kodenya AS-00, masa kau tidak tahu? Dia cukup terkenal akhir-akhir ini, seperti 

membasmi Cora atau Bellato yang menyusup kedalam Armory, atau berhasil menghancurkan Chip. 
Dia sudah berkali-kali berhasil mengirim chip ke tambang tengah lho, masa kau tidak pernah 

mengikuti perkembangan perang?�� Raxion baru sadar kalau dia terlalu fokus ke pelatihannya 

sampai tidak terlalu mengikuti situasi perang. Disela-sela kegembiraan terdengar 2 Accretia 

berbincang ��Hei kau sudah dengar? Guild Panzer bubar lho.�� ��Oh ya?�� ��Yup, 

Astaroth dan beberapa petinggi Panzer mendadak hilang entah kemana.�� 

 
Tidak lama setelah pengangkatan Arks menjadi Archon, Raxion mendapat perintah dari Race 

Manager untuk mengikuti perang. ��Kau tidak harus benar-benar untuk mengikuti perang ini, 

mengingat kau belum Elite. Tapi aku sarankan untuk melihat bagaimana perang ini sebenarnya, 

sekaligus untuk mengenal situasi medan perang.�� jelas Race Manager dalam komunikasinya. 

Awalnya Raxion ragu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk mengamati perang. Maka pada perang 
jam 9 dia teleport ke tambang Crag untuk mengamati situasi perang. dia berjalan ke chip dan 

melihat Control Center. ��Pada dasarnya hanya perlu menghancurkan Control Center milik lawan, 

maka semua ini selesai. Setelah itu dibawa ke tambang tengah.�� pikirnya. Dia melihat sekeliling 

dan mendapati para Guardian yang sedang menjaga Control Center, mereka selalu berpatroli dan 



mengecek apakah ada musuh. Raxion mengecek radar miliknya dan melihat kalau disekitarnya sama 

sekali tidak ada bangsa lain. ��Mungkin aku akan berjalan kedepan sedikit, lagipula kalau ada apa-

apa aku bisa memakai gulungan teleport ke markas.�� 

 
Namun naas baginya ketika berjalan keutara, dia malah bertemu 3 Cora Elite yang nampaknya ingin 
menyusup ke Control Center Accretia. Melihat ada Accretia, tentu saja mereka tidak mau diam 
begitu saja. Salah satu dari mereka mengeluarkan tongkatnya dan memanggil Isis, 2 lagi 
mengeluarkan pistol dan busur yang belum pernah dilihat Raxion. Panik Raxion lupa memakai 
gulungan teleport miliknya malah memakai perisai Large Protector dan Bone Knife. Isis 
menyerangnya berkali-kali dan dia mati-matian bertahan dibalik perisainya, dia hampir tidak bisa 
menghindar karena didesak oleh 2 Cora lainnya yang menembakinya serta Grazier yang terus 
menerus memberikan efek negatif ke Raxion. Akhirnya perisainya pecah dan Raxion terpental, Isis 

didepannya tersenyum penuh kemenangan. ��Habislah sudah.�� pikirnya pasrah. Bersamaan 

saat Isis menyabetkan pedangnya, terdengar teriakan dari jauh ��RAXION AWAS!!!!�� Sebuah 

siluet berdiri didepannya dan melindungi Raxion dari serangan Isis. Kaget bukan mainnya dia ketika 
mendapati yang melindunginya adalah Guyter, spontan dia berteriak memanggilnya ketika dia jatuh 

��GUYTER!!!!�� Tidak ingin membuang kesempatan, Isis kembali menyerang. Hanya saja 

gerakannya terhenti kemudian menghilang, rupanya saking asyiknya 3 Cora itu mengeroyok Raxion 
mereka tidak menyadari kehadiran Trebz, dengan mudahnya Trebz membantai mereka bertiga. 
 

Trebz berjalan ke Raxion mendapati dia sedang memegang tubuh Guyter. ��Pelatih�� 

Guyter�� dia��.�� Trebz berjongkok memeriksanya sebentar. ��Tidak apa-apa, 

nampaknya dia berhasil melindungi bagian vitalnya. Cepat bawa dia ke ruang perawatan.�� 

Selama diperiksa, Raxion dan Trebz menunggu diluar. Hasil perang sudah diketahui dengan 
kegagalan karena Bellato yang mendadak muncul menghajar Chip Cora, ini berarti Accretia 
kehilangan kesempatan untuk mendapat Chip. Ketika pintu terbuka, unit perawat keluar dan 

menyampaikan berita ��Tidak apa-apa, dia sudah diperbaiki, hanya saja masih agak susah untuk 

bergerak. Jika ingin menemuinya silahkan.�� Mereka masuk kedalam mendapati Guyter terbaring 

disalah satu tempat tidur. Mendapati Raxion yang masuk, Guyter menyapanya ��Yo, gimana 

kabarmu?�� Raxion nampak kesal memarahinya ��Bodoh!!! Kenapa bisa-bisanya kau 

melompat kedepan tanpa pikir panjang?!?! Bagaimana kalau kau sampai mati????!!!! Padahal aku 

sudah memarahimu dan membentakmu.�� Guyter menjelaskan dengan santai ��Aku sih tidak 

peduli apa yang kau katakan, toh aku ini tipe masuk kiri keluar kanan alias tidak mendengar 

perkataan orang. Jadi jangan terlalu dipikirkan.�� ��Tapikan���� Baru saja Raxion mau 

menyela Guyter menimpali ��Kita teman bukan? Untuk itulah teman ada kawan.�� Raxion 

kaget mendengarnya, akhirnya dia mengangguk pelan. Terdengar suara Guyter riang berkata 

��Nah gitu dong, untuk berikutnya kita akan bersama terus, iya kan partner.�� 

 



Ketika mereka berbincang-bincang Trebz mengamatinya sebentar, lalu dia melangkah keluar. Tepat 

disamping pintu Arks berdiri memunggungi tembok. ��Chip AF bekerja dengan baik. Sepertinya 

dia akan terus berkembang.�� Lapor Trebz padanya. Arks mengangguk lalu memerintahkan 

��Awasi terus perkembangan Sample Epsilon, laporkan kalau ada perubahan penting.�� Lalu 

dia meninggalkan Trebz, Trebz sendiri hanya berdiri diam saja. Setelah kejadian itu, Raxion dan 
Guyter menjadi sangat dekat. Bahkan sering berburu bersama-sama dan hasil buruannya selalu 
dibagi rata. Guyter juga sering membantu Raxion dalam meningkatkan PTnya. Dalam sekejap saja 
mereka dikenal sebagai pasangan terbaik di koloni. 
 

��Sedang apa?�� terdengar suara Miriam dari belakangnya. Raxion kaget dan terbawa kembali 

dari kenangannya. ��Tidak apa-apa, aku cuma teringat kenangan lama.�� jelas Raxion. ��Itu 

Launcher yang kau pakai waktu itukan? Punyamukah?�� tanya Vinze bergabung dengan mereka 

sambil membawa minuman hangat dan diserahkan ke Miriam. ��Thanks�� ujar Miriam sambil 

minum sedikit. Raxion menggeleng ��Tidak, ini milik almarhum temanku, partner terbaikku.�� 

��Kalau dipikir-pikir, mungkin sebenarnya saat Guyter tertusuk Isis itulah saat pertama kali aku 

merasakan emosi.�� pikirnya ketika dia menyimpan kembali Bazooka, lalu dia bergabung dengan 

Vinze dan Miriam berbincang-bincang. 


