
hA GAME CALL FATE 
--------------------------------------------- 
Malam ketika Astaroth beristirahat di kelompok Bellato Nomaden, dia sama sekali tidak bisa 
istirahat. Menatap api perapian yang menari-nari dihadapannya, dia teringat semua kejadian yang 
berlangsung sampai saat ini. 
 
Hari itu, Sekitar 8 tahun yang lalu, seperti biasa Astaroth dan 7 petinggi yang biasa bersamanya 
sedang berburu di Lemon. Hari itu badai lumayan kencang, namun itu tidak mengurangi jumlah 
Calliana Crue dan Atroc yang berkeliaran. Bagi mereka ini sudah seperti aktifitas biasa, mencari uang 

demi kebutuhan perang dan kebutuhan tersendiri. ��Triple Doom Blast!!!�� Teriak Inot dan 2 

Striker lainnya secara bersamaan dan langsung membunuh puluhan Calliana yang sengaja dipancing 
bergerombol. 
 

��Panen besar, panen besar.�� Ujar Fenrir senang sambil memungut barang-barang yang 

dijatuhkan Calliana, begitu juga dengan yang lainnya. ��Kalau begini terus mungkin suatu saat kita 

bisa membunuh Calliana Princes, atau Queen jangan-jangan.�� Usul Mans sambil memungut 

sebilah Intense Hora Knife ��Ini lumayan.�� ��Jangan bodoh, kedua Calliana itu termasuk 

kelas Boss, tidak mungkin hanya kita berdelapan bisa menghabisi mereka tahu, minimal butuh 

semua anggota Guild kita.�� Ujar Gold Smith setengah marah. ��Sudahlah Gold, Mans kan 

cuma bercanda.�� Lerai Hraesvelgr yang waktu itu selaku wakil Guild.  

 

Sambil memandang pecahan Excelsior yang dipungutnya, Ryuroden bergumam ��Kalau dipikir-

pikir sudah lama ya. Kita membentuk guild ini sejak 3 tahun yang lalu, dan dalam waktu singkat kita 

langsung dikenal sebagai guild yang hebat.�� ��Yah kalau dipikir-pikirkan semua itu jasa Master 

Astaroth. Coba kalau tidak ada ide dari dia untuk membuat guild ini, mungkin kita juga tidak akan 

terkenal. Lagian kan memang Master yang terkuat.�� Mendengar perkataan Shociku, semua 

memandang Astaroth yang sedang menggenggam Strong Hora Lance. Astaroth yang mendengar itu 

berbalik menatap mereka. ��Sudah kubilang berkali-kali. Bukan aku yang terkuat, tapi kita semua 

yang terkuat. Guild itu tidak beranggotakan 1 orang saja, tapi beranggotakan 150 orang, dengan kata 

lain ini semua berkat jasa kalian juga yang membantu memajukan guild ini.�� ��Tapi 

bagaimanapun juga ini semua berkat usaha Master yang mengharumkan nama guild kita. Bayangkan 
saja, hanya melihat bendera kita musuh-musuh lebih memilih lari daripada berhadapan dengan kita. 

Itu menunjukkan betapa menakutkannya guild kita, terutama Master.�� Ujar Inot ringan  sambil 

mengisi kembali amunisi Strong Intense Missile Launcher. Astaroth hanya bisa pasrah sambil 

melambaikan tangan ��Terserah deh, ayo kita lanjutkan lagi. Mumpung lagi sepi dan tidak ada 

Cora ataupun Bellato yang mengganggu.�� 

 
Baru saja Astaroth bergerak cukup jauh dan bermaksud menarik Calliana, dari kejauhan terdengar 



teriakan Mans yang memanggilnya. ��MASTER ASTAROTH, COBA KESINI SEBENTAR, AKU 

MENEMUKAN SESUATU!!! YANG LAINNYA JUGA!!!�� Mendengar itu dia membatalkan serangan 

dan bergerak sesuai dengan yang ditunjuk radarnya. Sesampainya disana, dia juga melihat anggota 

yang lain sudah berkumpul dan memandang sesuatu dengan wajah kagum. ��Ada apa? Apa kalian 

menemukan sesuatu yang aneh?�� ��Lihat itu Master!!!�� Tunjuk Mans penuh antusias 

pada sesuatu dihadapan mereka. Awalnya tidak begitu jelas karena badai salju menghalangi. Pelan 
namun pasti ketika badai salju mulai mereda dia bisa melihat apa yang membuat anggotanya kagum, 
sebuah pesawat luar angkasa. 
 

��Inikan cuma bangkai pesawat, apa yang perlu dikagumkan?�� tanyanya heran. ��Lho? Kok 

tidak perlu dikagumkan? Apa Master tidak menyadarinya kalau pesawat ini bentuknya berbeda 
dengan pesawat lain yang berserakan di Ether? Selain itu entah kenapa rasanya desain pesawat ini 

sedikit berbeda dengan pesawat Kerajaan.�� Ujar Ryuroden dengan sangat antusias. Astaroth 

memandang pesawat itu sekali lagi dan memeriksanya dengan seksama. ��Memang setelah kau 

bilang begitu aku baru sadar.�� ��Pintunya terbuka nih.�� panggil Gold Smith pada yang 

lainnya. Astaroth yang mendengar itu menghampirinya ��Pintunya masih bisa dibuka?�� Gold 

Smith mengangguk. ��Memang sih tadi agak macet, aku perbaiki sedikit dan langsung 

terbuka.�� Mereka memasuki pesawat itu dengan pelan dan mulai memeriksanya. 

 
Bagian dalam pesawat termasuk besar, tidak nampak seperti pesawat yang didesain hanya untuk 2 
atau 3 orang. Selain itu terdiri dari beberapa ruang dan alat-alat yang lumayan rumit. 

��Bagaimana? Apa bisa dinyalakan penerangannya Gold? Gelap nih...�� tanya Inot pada Gold 

Smith yang nampaknya sedang memeriksa kotak panel dihadapannya. ��Sebentar, strukturnya 

agak berbeda... lagian sebenarnya tanpa peneranganpun kitakan bisa melihatnya.�� ��Memang 

sih, tapi tidak enak saja.�� ��Ya...ya... sabar, ini dibeginikan lalu begini, terus kabel ini kesini. 

Duh... sial malah kesentrum. Lalu ini kesini. Ok, kurasa sudah bisa.�� Gold Smith menekan suatu 

tombol dan langsung saja penerangan kapal mulai bekerja. Segala sesuatu menjadi semakin jelas. 

��Tak disangka pesawat ini masih menyimpan tenaga.�� ujar Astaroth mendekati Gold Smith 

yang sekarang menutup panel dihadapannya. ��Memang, tapi itupun hanya sebatas menerangi 

kapal. Nampaknya energinya tidak terlalu besar.�� ��Master Astaroth, nampaknya ini semacam 

lift untuk ke anjugan, karena energinya ada sepertinya kita bisa naik.�� terang Shociku sambil 

menunjuk depannya, dihadapannya terdapat sebuah tabung yang lumayan besar dan nampaknya 
bisa dinaiki 3-4 orang sekaligus, lantainya nampaknya bisa bergerak keatas dan ada tombol dengan 
arah panah atas dan bawah. 
 

��Kalau begitu kita bagi menjadi 2 kelompok. Gold Smith, kau bawa Fenrir, Mans dan Inot cek 



keruangan sebelah sana, sementara aku, Hraesvelgr, Ryuroden dan Shociku akan mengecek ruangan 
anjugan. Sebaiknya hati-hati karena siapa tahu ada monster yang tinggal disini, mengingat ini 

bangkai pesawat cukup besar.�� Mereka mengangguk lalu bergerak sesuai yang diminta Astaroth. 

Rombongan yang dipimpin Astaroth masuk kedalam lift itu dan menekan tombol atas, serta merta 
lantai bergerak membawa mereka keatas. Begitu tiba dihadapan mereka terdapat lorong yang 
lumayan panjang dan tidak begitu sempit, mereka bergerak dengan pelan sambil waspada kalau-
kalau ada monster atau semacam jebakan. 
 
Mereka tiba diujung lorong, ketika Astaroth menyentuh panel pintu, yang lainnya berdiri disamping 
dengan posisi siap. Setelah mengangguk pelan, dia menekan tombol dan pintu langsung terbuka. 
Dalamnya sama sekali tidak ada monster, mereka sedikit lega dan mulai bergerak menyebar. 
Anjungan pesawat itu diluar dugaan lumayan luas. Disisi kiri dan kanan masing-masing terdapat 2 
mesin yang nampaknya berfungsi sebagai radar, peta, pengecek sistem dan pengamat. Selain itu 
dihadapan mereka terdapat kemudi pesawat yang bentuknya cukup unik, berbentuk bulat dan 
terdapat banyak pegangan ditiap sisinya, selain itu juga terdapat peralatan khusus kemudi dan kursi 
yang nampaknya untuk kapten kapal. 
 
Selagi yang lain bergerak memeriksa mesin-mesin, Astaroth menyentuh kemudi dihadapannya, 

digosok debu yang ada ditangannya sambil berpikir ��Dilihat dari ketebalan debunya, nampaknya 

kapal ini juga sudah cukup lama. Kalau tidak salah ingat pertama kali Accretia menginjakkan kakinya 

diplanet ini adalah sekitar 24 tahun yang lalu. Apa usia pesawat ini juga selama ini?�� Kemudian 

dia mendapat kontak dari Gold Smith. ��Master Astaroth, bisakah anda turun sebentar?�� 

Astaroth meminta yang lain memeriksa keadaan dianjungan, sementara dia bergerak kembali ke lift 
tadi. Sesampainya dibawah, dia menuju kebelakang. Begitu memasuki pintu dia melihat sebuah 

ruangan yang lumayan besar dan terdapat banyak pintu-pintu. ��Nampaknya ini ruang utama dan 

pintu-pintu itu mungkin menuju ruang istirahat atau sejenisnya.�� Tanpa mengecek pintu-pintu 

lain, dia berjalan ke belakang dan mendapati ruangan yang sama lagi. ��Jadi ada 2 ruangan yang 

sama toh. Diluar dugaan, pesawat in lumayan besar juga.�� Dia berjalan lagi kebelakang dan 

mendapati sebuah pintu terbuka. Perlahan dia masuk dan menuruni tangga. 
 
Ruangan itu adalah ruang mesin, nampak Gold Smith sedang mengecek salah satu mesin 

dihadapannya, ketika Astaroth mendekat, dia berdiri. ��Mana yang lain?�� tanya Astaroth 

sambil tidak melepaskan pandangannya dari mesin dihadapannya ��Mereka sedang memeriksa 

pintu lain di ruangan sebelumnya.�� Astaroth mengangguk ��Lalu? Apa yang kau 

dapatkan?�� ��Diluar dugaan, mesin ini cukup unik. Sistemnya bukan dibuat oleh Kerajaan, tapi 

aku ragu ini ciptaan Bellato, apalagi Cora, soalnya terlalu maju teknologinya.�� ��Jadi kau mau 

bilang ini semacam ��Lost Technology�� milik bangsa lain?�� ��Mungkin bisa dibilang 

begitu.�� ujar Gold Smith sambil mengusap mesin itu, ��Selain itu sistem pembakarannya tidak 



ada, begitu juga dengan sistem pembuangannya. Ini sama sekali bukan digerakkan oleh inti nuklir 

atau sejenisnya.�� 

 

Astaroth mengangguk lalu mengaktifkan komunikasinya ��Semua berkumpul lagi di depan pintu 

masuk.�� Setelah semuanya berkumpul di pintu masuk, Astaroth bertanya pada mereka 

��Bagaimana?�� Mans yang pertama menjawab ��Setelah kami periksa pintu-pintu di 

ruangan sebelum ruang mesin, kami rasa itu ruang istirahat. Selain itu ada satu ruang yang 
nampaknya cukup aneh, ada kotak yang bisa menghasilkan panas dan tempat menyimpan air. Selain 

itu banyak lemari-lemari di ruangan tersebut.�� ��Kami juga sudah memeriksa anjungan.�� 

jelas Shociku ��Nampaknya komputer-komputer ini masih memiliki semua peta perjalanan 

sebelumnya, bahkan lengkap dengan data-data planet-planet yang pernah dikunjungi. Tapi aku ragu 

kalau ini pesawat peneliti, soalnya terlalu kecil untuk itu.�� ��Kurasa kau benar. Apa kau 

menemukan ��Log�� pesawat? Kalau peta perjalanan sebelumnya ada, seharusnya ada juga 

��Log�� yang mencatat semua perjalanan.�� ��Itulah anehnya Master, aku sudah 

mencoba mengecek semua komputer, sama sekali tidak ada ��Log��.�� 

 

Sewaktu Astaroth berpikir, Inot bertanya pada Gold Smith ��Eh Gold, menurutmu apa pesawat ini 

masih bisa diperbaiki dan bergerak?�� ��Huh? Oh kalau itu sih, dilihat dari kondisi mesin utama 

dan beberapa mesin, aku bilang kalau pesawat ini masih bisa diperbaiki dan dijalankan.�� 

Mendengar itu Inot jadi bersemangat ��Master Astaroth, bagaimana kalau kita perbaiki pesawat 

ini dan melakukan perjalanan keluar angkasa?�� Mendengar itu semuanya kaget, namun 

beberapa diantaranya nampaknya setuju. ��Tapi untuk apa dulu Inot? Bukankah ini malah seperti 

berjalan-jalan?�� tanya Hraesvelgr bingung. ��Ayolah Velg, masa kau tidak terarik untuk 

melihat luar angkasa? Aku yakin pasti banyak kehidupan yang unik diluar sana, selain itu kalau ada 

petanya kita tinggal ikutin saja, mudah bukan?�� ��Memang sih jarang sekali ketemu pesawat 

dengan kondisi seperti ini, tapi bagiamana dengan tugas kita? Kita sebagai utusan dari Kerajaan-kan 

harus cepat-cepat berhasil menguasai planet ini demi Kerajaan.�� ��Ayolah Velg, istirahat 

sebentar toh tidak akan apa-apa, memangnya kau tidak capek terus bertempur? Sekali-kali kita 

berkelana keluar angkasa toh tidak buruk.�� ��Tapikan...�� Astaroth berbicara menenangkan 

mereka. ��Kurasa ada benarnya juga.�� Mendengar itu yang lain melihatnya. ��Kurasa pasti 

ada maksud kita menemukan pesawat ini, padahal kita cukup sering berkeliaran disekitar ini kok 
malah tidak pernah menyadarinya. Mungkin tidak ada salahnya kita coba perbaiki, setelah itu apa 

jadinya baru kita pikirkan.�� Inot yang mendengar itu berteriak kecil ��Yes!!�� Hraesvelgr 

hanya bisa pasrah sambil menggeleng kepala pelan.  
 



��Gold Smith, tadi kau bilang pesawat ini bisa diperbaikikan?�� Gold Smith mengangguk 

��Kalau ada Blue Print pesawat ini.�� ��Kalau Blue Print sih ada, tadi sewaktu memeriksa 

komputer anjungan aku menemukannya.�� ujar Ryuroden. Mereka kembali naik keanjungan, 

sesampainya disana Ryuroden segera menunjukkan Blue Print pesawat yang langsung dicermati 

Gold Smith. Setelah beberapa saat Gold Smith bergumam ��Yak tidak masalah, pesawat ini masih 

bisa diperbaiki. Kasarnya kerusakan pesawat ini sekitar 29%, itu sudah termasuk bagian mesin.�� 

��Kau bisa membacanya?�� tanya Astaroth, Gold Smith mengangguk ��Ya, cukup mudah 

soalnya entah kenapa tulisannya tidak hanya mirip tulisan kita, tapi juga mirip tulisan Cora dan 

Bellato, aku mempelajarinya sedikit.�� ��Kalau begitu apa yang rusak benar-benar bisa 

diperbaiki?�� ��Ya, kita bisa mengambil parts-parts dari bangkai pesawat lain, aku lihat parts 

yang dibutuhkanpun tidak terlalu berbeda dengan pesawat lain. Untuk beberapa barang kurasa kita 

bisa beli dari toko dikoloni dan kita rakit sendiri.��  

 

��Baiklah, semuanya ingat koordinat ini, mulai besok kita akan mencoba memperbaiki pesawat 

ini.�� perintah Astaroth. ��Tapi Master, bagaimana dengan perang? Kitakan tidak bisa 

membiarkan guild kita tanpa komando sama sekali, bisa-bisa pamor kita turun.�� tanya 

Hraesvelgr ��Soal itu aku mengerti, kita akan tetap muncul di jadwal perang kedua dan ketiga, 

tapi untuk perang pertama bisa kita lewatkan mengingat jam perang itu sangat pagi, kita bisa 
mengambil alasan ingin istirahat. Selain itu kita tidak perlu muncul bersamaan, bergantian kita 
mengkoordinir perang, tentu saja kehadiranku pasti ada. Namun Gold Smith, jika merasa terpaksa 

kau tidak perlu ikut perang.�� Mendengar penjelasan Astaroth semuanya mengangguk mengerti, 

setelah itu Gold Smith memindahkan semua data Blue Print untuk dipelajari nantinya. Akhirnya 
mereka kembali menjalankan aktifitas mereka dengan sangat bersemangat. 
 
Semuanya berjalan dengan mulus, tidak ketinggalan jadwal perang, tidak juga kesusahan dalam 
membetulkan pesawat. Gold Smith yang memeriksa setiap bagian pesawat menulis apa saja yang 
harus diambil dari pesawat lain dan seperti apa bentuknya, kemudian anggota yang lain mengambil 
barang sesuai dengan permintaannya. Tentu saja hal ini dirahasiakan ke anggota Panzer lain, 
mengingat ukuran pesawat yang tidak mungkin dimasuki 150 orang, dan  merekapun belum tahu 
mau diapakan pesawat itu, jadi mereka lebih memilih merahasiakannya pada anggota lain. Ditangan 
Gold Smith, perbaikan berjalan cukup mulus, dia tidak menemukan kesulitan yang berarti karena 

cukup familiar dengan mesin-mesin pesawat dan Blue Print yang sangat mendukung. ��Tangki 

bahan bakar ini sangat unik, menurut Blue Printnya karena tangki bahan bakar bisa melakukan 
pengisian sendiri dengan mengambil beberapa zat yang disekitarnya. Tapi pesawat ini sama sekali 

tidak memiliki system pertahanan, inilah yang tidak kumengerti.�� jelas Gold Smith pada Astaroth. 

��Mungkin mereka tidak berpikir untuk menjadikan pesawat ini pesawat tempur. Berarti 

fungsinya hanya untuk berkelana.�� duga Astaroth. Selama memperbaiki pesawat, Astaroth 



meminta mereka untuk menguasai apa yang benar-benar mereka kuasai. Ryuroden memilih untuk 
menguasai kemudi kapal, sedangkan Hraesvelgr mengambil radar, Fenrir lebih memilih untuk 
menguasai peta bintang dan planet, bagian pengamatan luar dan komunikasi dipegang oleh Shociku, 
terakhir posisi pengecekan mesin dan kondisi pesawat dipegang oleh Gold Smith. Inot dan Mans 

lebih memilih untuk mengawasi kondisi pesawat ��Soalnya aku bukan tipe yang suka mempelajari 

yang susah-susah.�� jelas Inot setengah tertawa. Mendengar itu mereka hanya bisa mengangka 

bahu dan pasrah. 
 
Tidak terasa hampir 3 tahun mereka memperbaiki pesawat, akhirnya pesawat itu selesai diperbaiki 
dan sempurna. Mans dan Fenrir menambah lambang Panzer disamping badan pesawat, melihat itu 

Shociku bertanya pada mereka ��Untuk apa kalian menambahkan lambang guild kepesawat?�� 

��Tidak ada, iseng saja�� ujar Mans ringan. Astaroth memandang pesawat itu dalam-dalam, dia 

menatap anggotanya yang semangat dan gembira karena sudah berhasil memperbaiki pesawat. 

��Melihat semangat kalian dalam memperbaiki pesawat ini, kurasa tidak ada salahnya kita 

berjalan-jalan keluar angkasa sebentar sesuai saran Inot.�� Mendengar itu semuanya pada kaget. 

��Anda serius Master?�� tanya Hraesvelgr tidak percaya, Astaroth mengangguk ��Ah... 

sekali-kali kita tinggalin kejenuhan perang juga bukan hal yang buruk. Lagian kita cuma pergi 

sebentar kok, kita pasti kembali lagi.�� ��Kapan kita berangkat Master?�� tanya Inot dengan 

semangat ��Bagaimana kalau lusa? Kita harus mempersiapkan perbekalan kita dengan pasti 

terlebih dahulu.�� Yang lain mengangguk tanda setuju. ��Baiklah kalau begitu, lusa kita akan 

berangkat keluar angkasa.�� ��OUGH!!!!!�� seru mereka serempak. 

 
Lusanya mereka segera bersiap-siap untuk berangkat, begitu siap diposisi masing-masing Inot 

penasaran akan suatu hal ��Ngomong-ngomong kita tidak punya landasan dan ini semua padang 

salju, bagaimana caranya kita bisa terbang?�� Sambil tetap mengecek kondisi pesawat, Gold 

Smith membalasnya ��Pesawat ini dilengkapi sistem VTOL (Vertical Take Off Landing), jadi mau 

mendarat atau terbang dimana saja tidak masalah, asal ruangannya cukup.�� Astaroth duduk 

dikursinya dan mengamati mereka bekerja ��Bagaimana dengan pengecekan terakhir?�� 

��Semuanya beres, tangki bahan bakar sudah terisi dan sama sekali tidak ada masalah dengan 

mesin. Kita siap berangkat kapan saja.�� jelas Gold Smith. ��Kalau begitu kita berangkat 

sekarang. Ryuroden, jalankan pesawat.�� Mendengar perintah dari Astroth, Ryuroden yang 

dipandu Gold Smith mulai menggerakan kemudi dan menekan beberapa tombol, pelan namun pasti 
pesawat mulai terangkat, suara mesin yang keras dan tajam bisa terdengar. Setelah merasa cukup 

tinggi, Ryuroden mengarahkan pesawat keatas ��Sebaiknya semuanya duduk dan pegangan.�� 

Peringat dia, Mans dan Inot yang sedari tadi berdiri segera duduk dikursi kosong dan memasang 
pengaman. Setelah dirasa mantap Ryuroden mulai menekan tombol dan booster pesawat bekerja 



mendorong pesawat keluar dari Novus. 
 

��Rasanya kok sedikit bersalah yah, kita meninggalkan yang lain begitu saja.�� ujar Mans 

sambil memandang planet Novus yang semakin mengecil. ��Sudahlah, kita toh akan segera 

kembali, paling juga cuma sekitar 5-6 tahun, itu tidak akan lama.�� Balas Inot sambil mengagumi 

luar angkasa yang luas. ��Kita mau kemana dulu Master?�� tanya Fenrir. ��Bagaimana kalau 

kita mendarat diplanet yang paling dekat dengan sini terlebih dahulu?�� usul Inot. Fenrir 

mengamati peta bintang. ��Paling dekat yah... kalau paling dekat cuma planet Bellato sih. 

Memangnya kita bisa mendarat disana?�� ��Yah paling tidak kita bisa melihat bagaimana 

bentuk planet Bellato bukan?�� ��Boleh juga, Ryuroden, arahkan pesawat sesuai permintaan 

Fenrir. ��Ok.�� Pelan Ryuroden memutar kemudi ke koordinat yang diminta.  

 
Tidak lama kemudian mereka tiba didekat planet Bellato. Hanya saja baru bermaksud mendekatinya 

tiba-tiba alarm berbunyi dan mengeluarkan peringatan. ��Pesawat tempur Bellato, jumlahnya 4 

unit. Nampaknya mereka mengira kita musuh.�� jelas Hraesvelgr. ��Apa tidak bisa meminta 

mereka untuk membuka jalur komunikasi?�� ��Tidak bisa Master, mereka menolak 

penjelasan.�� jelas Shociku yang sedang berusaha membuka jalur komunikasi. Mendadak mereka 

ditembaki pesawat tempur Bellato, tidak ada pilihan lain Ryuroden dengan cepat memutar kemudi 
dan menambah kecepatan, namun mereka masih dikejar oleh pesawat Bellato. Setelah cukup jauh 
dan merasa Bellato sudah tidak mengejar, barulah mereka lega. Sambil melemparkan dirinya kekursi 

Inot menggerutu ��Ingatkan aku untuk tidak berusaha mencari masalah dengan Bellato 

nantinya.�� Shociku mendapat pesan masuk, dia berusaha menerjemahkannya. ��Master, ini 

pesan dari pengejar tadi ��Kalian bangsa Accretia, jangan sekali-kali pernah mendekati planet 

kami.���� ��Huh? Darimana mereka tahu kita Accretia? Kan tidak ada lambang Kerajaan di 

pesawat?�� Mans nampaknya kebingungan, Shociku lanjut membacanya ����Kami tahu 

kalian adalah Accretia yang sedang bertempur di Novus, kami tahu dari lambang pesawat kalian, 
lambang guild terkuat Accretia, Panzer. Berikutnya kalau kalian mendekati orbit kami lagi akan kami 

tembak sampai jadi debu-debu luar angkasa.�� Begitu katanya.�� Mendengar itu semuanya 

memandang Mans dan Inot dengan pandangan tajam. Mereka berdua kelabakan dan berusaha 

mengganti topik ��Ngomong-ngomong bagaimana kalau kita ke planet lain?�� 

 
Mereka bertualang dari satu planet ke planet lain, melihat berbagai macam kehidupan. Sebelumnya 
mereka yang hanya di Novus jadi semakin tahu kalau ada kehidupan lain yang cukup unik. 

��Penduduk diplanet itu agak aneh yah, masa mereka bisa berubah bentuk dari humanoid ke 

kendaraan, ada yang jadi monster lagi malahan, terlebih mereka bukan makhluk organik.�� ujar 



Fenrir ketika mereka meninggalkan planet terakhir dimana mereka dikerubungi penduduk disana 
yang penasaran dengan mereka yang kecil dan bentuknya beda. Mans bergidik ketika mengingat 

kejadian diplanet itu ��Yang benar saja, masa aku dibilang bisa berubah bentuk juga dan mau 

ditekuk badanku, memangnya aku ini kotak atau apaan?�� ��Sudahlah, yang penting kita cukup 

senang disana. Berkat pendaratan bahan bakar kita terisi lagi, bahkan aku sudah bikin tangki 

cadangannya. Kalau tidak ada teknologi mereka rasanya mustahil.�� lerai Gold Smith senang. 

Sambil tetap memandang planet itu, Inot bertanya pada Gold Smith. ��Tapi ngomong-ngomong 

siapa yah nama pemimpin mereka tadi?�� ��Entahlah, aku agak lupa, kalau tidak salah ada kata 

Prime atau Primus atau sejenisnya bukan?�� 

 
Tidak terasa sudah cukup lama mereka berkelana diluar angkasa, hingga suatu hari, ketika senggang 
Hraesvelgr iseng membuka peta-peta galaksi yang ada. Fenrir mencoba menjelaskan cara untuk 
mencari dan membuka peta galaksi yang diinginkan padanya. Ketika menutup salah satu peta, tidak 

sengaja Hraesvelgr membuka peta galaksi yang dianggapnya unik. ��Fenrir, peta apa ini?�� 

Fenrir mendekat dan mengamatinya ��Hm... aneh, sebelumnya aku buka-buka sama sekali tidak 

pernah melihat peta ini. Hm... Galaksi Bima Sakti, bukankah itu galaksi yang sudah tua? Kalau tidak 
salah sudah berumur ribuan atau mungkin puluh ribuan tahun ya? Coba di zoom, mungkin kita bisa 

melihat planetnya.�� Ketika dizoom, mereka melihat ada susunan tata surya dengan 9 planet yang 

mengelilingi sebuah bola besar yang panas, ketika menelusuri planet ketiganya Fenrir membaca 

pelan. ��Planet... Bumi... yak tidak salah lagi, tulisannya planet Bumi.�� Mendengar itu Shociku 

bergabung dengan mereka. ��Planet Bumi? Bukannya menurut cerita para ��tetua�� planet 

Accretia kita ini keturunan penduduk planet tersebut?�� ��Benarkah? Kok aku tidak tahu?�� 

��Ah paling juga kau tidur ketika sedang dijelaskan Fen.�� Mendengar itu Fenrir agak malu, 

Shociku melanjutkan ��Tapi memang sih tidak terlalu dijelaskan. ��Tetua�� pernah 

mengatakan kalau mau lebih jelas kita bisa melihatnya di perpustakaan besar Accretia, tapi yah kau 

tahu saja mana ada yang benar-benar berminat pada hal itu.�� ��Bumi yah... nampaknya 

menarik. Master, bagaimana kalau kita kunjungi sebentar?�� usul Fenrir, Hraesvelgr yang sedari 

tadi melihat peta berkata ��Tapi kalau dilihat sepertinya jauh lho? Nanti bukannya susah kalau 

mau kembali?�� ��Tidak masalah.�� Gold Smith berdiri dan memberi penjelasan. ��Aku 

sudah mengecek, rupanya pesawat ini bisa menciptakan Space Bridge, jaraknyapun termasuk jauh, 

ini kesempatan bagus untuk mencobanya.�� Astaroth mengangguk. ��Baiklah, kita ke 

Bumi.�� Tapi dia sama sekali tidak tahu satu perintah yang dikeluarkannya bisa mengubah takdir 

satu galaksi. 
 

��Sebentar lagi kita akan keluar dari Space Bridge.�� jelas Shociku, begitu keluar dari Space 

Bridge, mereka kaget. Pemandangan dihadapan mereka bukanlah sesuatu yang bagus. Dimana-



mana ada pecahan planet, bahkan ada yang ukurannya masih besar. Matahari mulai kehilangan 
sinarnya dan mulai menghitam, planet-planet lain bahkan keluar dari orbitnya dan terus mengapung 
di luar angkasa. Pemandangan yang paling mengerikan, itulah yang diucapkan Inot ketika pertama 

kali melihat kondisi galaksi Bima Sakti. ��Apa sudah menemukan planet Bumi?�� tanya 

Astaroth yang masih tidak percaya terhadap apa yang dilihatnya. ��Agak sulit, soalnya sebagian 

planet sudah mulai hancur dan keluar dari orbitnya, akupun ragu kalau bentuk Bumi masih 

utuh.�� balas Fenrir sambil melihat radarnya. Tidak lama kemudian mereka menemukan 

��pecahan�� bumi yang paling besar dan mencoba mendarat. ��Ada satu pulau yang bisa 

didarati Master.�� jelas Fenrir ketika ditanya apakah ada tempat mendarat. ��Pulau yang 

namanya Jawa, kita akan mencoba mendarat di kota yang bernama Yogyakarta.�� Pelan-pelan 

Ryuroden mendaratkan pesawatnya, karena banyak puing-puing pesawat susah untuk mendarat 
dengan lurus, namun tetap bisa stabil. 
 
Setelah Shociku memastikan tidak ada zat atau materi yang berbahaya diluar, barulah mereka 
membuka pintu. Gold Smith membiarkan pesawat melakukan pengisian bahan bakar sebelum 

akhirnya dia juga ikut turun dari pesawat. ��Terdapat sisa radiasi nuklir dan gelombang 

elektromagnetik. Tapi nampaknya tidak berbahaya untuk kita.�� ujar Fenrir sambil mengamati 

portable Scanner yang dicabutnya dari pesawat. Astaroth memandang sekitar sebentar lalu 

memerintah ��Kita berpencar dahulu, periksa dan lihat-lihat sekitar. Hati-hati mungkin ada alien 

buas yang berbahaya.�� Mereka bergerak kearah berlawanan, Astaroth sendiri berjalan ke suatu 

bangunan hancur. Dari luar bangunan itu nampak 4 tingkat, cukup panjang dan nampaknya ada 
halaman belakang. Ketika mendekati gerbang hancur dia melihat logo bangunan yang jatuh dan 

mencoba mengangkatnya ��Hm... sepertinya ini simbol bangunan ini yah. U... A... J... Y... ng... apa 

ini? Se... in... ne... tis... Sial aku sama sekali tidak mengerti tulisan manusia.�� Dia masuk 

kehalaman bangunan tersebut, dan melihat pintu masuk tertutup oleh reruntuhan. Dia memutar ke 
kanan dan berjalan kebelakang, halaman yang luas terpampang dihadapannya, terlihat olehnya 

sebuah bekas struktur aneh. ��2 tiang saling berdekatan, selain itu ada beberapa tempat 

penampungan air yang disusun secara bertingkat. Apakah ini struktur simbolis bangunan ini?�� 

Baru saja dia hendak naik ke bangunan dalamnya, Fenrir mengontaknya. ��Master Astaroth, aku 

menemukan tanda kehidupan, mohon kembali ke pesawat.�� 

 
Setibanya di pesawat Astaroth melihat yang lainnya berkumpul di dekat Hraesvelgr. 

��Bagaimana?�� ��Dari portable scanner tadi ada tanda kehidupan, tapi tidak terlihat yang 

menunjukkan kalau tempatnya jauh. Hraesvelgr sedang meneliti datanya.�� jelas Fenrir. Selang 

beberapa lama, Hraesvelgr mendapatkan hasilnya. ��Ok, sudah ketemu sinyalnya, arah utara dari 

sini, sekitar �� 1000 km.�� Dengan segera Fenrir membuka peta dan mencarinya ��1000 km 



utara sini... ini dia, menurut peta namanya pulau Jepang.�� ��Apa yang akan kita lakukan 

Master?�� ��Kalau memang ada kehidupan kita tidak mungkin membiarkannya Hraesvelgr. 

Ryuroden, arahkan pesawat ke lokasi tersebut.�� Perintah Astaroth yang langsung dituruti 

mereka. 
 
Mereka melajukan pesawat ke lokasi tersebut dan mendarat, nampaknya lokasi itu letaknya jauh 
dari kota. Dihadapan mereka terdapat gedung penelitian, mereka mendobrak pintu depan yang 
sudah rusak. Karena gelap Gold Smith menembakkan peluru cahaya buatan ke langit-langit. Mereka 
bisa melihat lantai berserakan dengan kertas dan banyak barang-barang aneh yang mereka tidak 

mengerti. Hraesvelgr memungut salah satunya dan mencoba membaca. ��Tulisan manusia, selain 

itu berbeda dengan tipe tulisan yang kita lihat di kota sebelumnya.�� Astaroth mengangguk, dia 

juga memungut bundelan file dan membolak-baliknya. File-file itu berisi tulisan-tulisan dan gambar-
gambar aneh, ada gambar struktur tubuh manusia dan foto usang seorang anak kecil yang sedang 
mengangkat benda berat dengan 1 tangan. 
 

��Master, disini ada pintu.�� Astaroth meninggalkan file itu dan berjalan menemui Fenrir. 

Fenrir memutar kunci besar dilantai dengan keras, nampaknya karena ditinggalkan lama kuncinya 
mulai rusak. Setelah berhasil diangkatnya pintu itu dan seketika udara kuat dari dalam melesak 

keluar. ��Cukup dalam nampaknya, selain itu hanya bisa dituruni satu-persatu.�� jelas Fenrir 

setelah mengamatinya. ��Baiklah, kita turun satu-persatu. Hati-hati dengan langkah kalian.�� 

Sehabis berkata begitu, Astaroth duluan menuruni tangga. Nampanya lebih dalam daripada 
dugaannya, butuh waktu yang lama untuk sampai kebawahnya, tapi mereka tidak perlu terlalu 
khawatir kalau-kalau runtuh, nampaknya bagian dalamnya sangat solid dan sama sekali tidak ada 
tanda-tanda keretakan. 
 
Sesampainya dibawah, Gold Smith mencoba memeriksa sekeliling dan mendapati switch. Dinyalakan 
switch itu dan seketika penerangan nyala. Mereka melihat sekeliling dan mendapati ruangannya 

tidak terlalu besar, selain itu sama berantakannya dengan diatas. ��Aneh, padahal diatas sudah 

tidak ada sumber energi, kok disini ada penerangan?�� tanya Inot sedikit bingung. Gold Smith 

memeriksa panel switch tadi dan menyimpulkan ��Nampaknya ada sumber tenaga yang besar 

hanya untuk ruangan ini, sepertinya mereka berusaha membiarkan kapsul itu tetap bekerja.�� 

Dijelaskan begitu otomatis semuanya menatap kapsul yang ada di tengah ruangan. 
 
Kapsul itu termasuk lumayan besar, seukuran manusia, putih bersih dan ada panel kontrol 

disampingnya. Gold Smith mencoba membaca tulisan disamping kapsul ��... percuma aku sama 

sekali tidak mengerti.�� ��Apa bisa dibuka?�� ��Sebentar Master... hm... yak sepertinya 

tidak masalah, dari panel ini dikatakan apapun yang ada didalamnya itu masih ��hidup�� dan 

tidak masalah jika dibuka.�� Gold Smith menekan tombol-tombol dan tutup kapsul terbuka pelan. 



Mereka mengintip isinya, mendapati seorang gadis tengah tertidur dengan pulas. Pelan-pelan 
matanya terbuka dan mulai bangun, dia melihat sekelilingnya dan anehnya sama sekali tidak kaget 

dengan kehadiran 8 ��tamu.��  

 
Gadis itu beranjak keluar dari kapsulnya, yang lain agak menjauh sambil waspada kalau-kalau gadis 

ini bahaya. Dia mulai memperkenalkan dirinya ��Salam kenal Accretia dari Novus, nama saya Reia, 

manusia Bumi.�� Mendengar dia bisa berbicara dengan bahasa yang dimengerti oleh mereka, 

semuanya kaget. Astaroth bertanya ��Darimana kau tahu kami ini Accretia? Bahkan tahu dari 

Novus.�� ��Itu mudah, tuan Astaroth.�� ��Astaroth, tidak butuh formalitas.�� potong 

Astaroth ketika dia dipanggil tuan. Reia mengangguk lalu melanjutkan ��Baiklah Astaroth, karena 

aku sudah menunggu kedatangan kalian. Sudah menjadi takdir kalian menemukanku, karena 

kalianlah yang akan membawaku menemui Wilen.�� ��woo... woo... tunggu dulu, maksudmu 

kau sudah tahu kami akan muncul meski tinggal di kapsul ini?�� tanya Inot heran. Reia 

menggeleng pelan. ��Saya bukan tinggal dikapsul ini tuan Inot, ini namanya Cold Sleep, saya 

ditidurkan supaya tetap hidup dan menjalankan takdirku. Selain itu bukan aku yang tahu kedatangan 
kalian, melainkan temanku yang memberi tahu ketika Bumi sudah hancur dan aku ditidurkan, maka 
tidak lama setelah itu akan datang penghuni planet lain yang membangunkanku dan menjalankan 

takdirku.�� 

 

��Darimana temanmu tahu itu semua? Seolah-olah dia bisa melihat masa depan.�� tanya 

Astaroth. Dengan tenang Reia kembali menjelaskan ��Memang, karena baik temanku maupun 

aku bukan manusia biasa, kami adalah ESP, golongan manusia dengan kekuatan yang unik dan 
hebat. Salah satunya adalah melihat masa depan, tapi kekuatanku hanya sebatas membaca pikiran 
kalian dan menerka berapa orang yang ada disekitarku serta mengubah energi. Meski kekuatanku 
seperti ini, saya bukanlah ESP murni seperti temanku itu, saya adalah ESP buatan yang diciptakan 

demi kehidupan manusia.�� Mendengar itu Astaroth teringat foto anak kecil yang mengangkat 

benda berat dengan satu tangan ��Jadi itu juga termasuk ESP ya?�� pikirnya. 

 

��Dari cara kau berbicara seolah ada sesuatu yang besar terjadi, kalau boleh beritahu aku apa 

itu?�� tanya Astaroth. ��Itu...�� belum selesai Reia berbicara, dia memegang kepalanya dan 

memejamkan mata. Melihat itu yang lain bingung, mendadak dengan wajah panik dia berkata 

��Sebaiknya kita tinggalkan tempat ini, para ��Pengejar�� sudah mengetahui keberadaanku 

dan bermaksud membunuhku. Kumohon bawa aku ketempat Wilen, meski kalian tidak tahu dimana 

dia berada itu tidak masalah karena aku yang akan menuntun kalian.�� Didesak sedemikian rupa 

mereka tidak ada pilihan, dengan segera mereka naik dan meninggalkan gedung itu. Baru saja mau 

naik ke pesawat, Reia berhenti dan berseru ��Mereka datang!!!�� ��Eh...?�� Mereka tidak 

perlu bertanya lebih jauh lagi karena pertanyaannya sudah trerjawab.  



 
Dari atas mereka muncul pesawat lain dan langsung mengeluarkan prajurit ketika mendarat. 
Prajurit-prajurit itu memakai seragam hitam dan memakai masker. Jumlahnya tidak sedikit dan 
peralatan mereka nampaknya lengkap dan maju. Salah satu dari mereka maju dan memerintah 

��SERAHKAN GADIS ITU, JIKA TIDAK KALIAN AKAN KAMI MUSNAHKAN!!!�� ��Master, apa 

yang harus kita lakukan?�� tanya Hraesvelgr cemas. Astaroth maju dan berteriak ��APA YANG 

KALIAN INGINKAN DARI GADIS INI?!?! DIA MANUSIA TERAKHIR DI PLANET INI DAN MEMBUTUHKAN 

PERLINDUNGAN!!!�� ��APA YANG AKAN KAMI LAKUKAN KAU TIDAK USAH TAHU, YANG PASTI 

KAMI MENGINGINKAN GADIS ITU. TINGGALKAN DIA!!!�� balas prajurit tadi. ��Nampaknya 

mereka sama sekali tidak ada maksud baik. Kalau Reia diserahkan aku ragu kita bisa meninggalkan 

tempat ini.�� ujar Gold Smith sambil menyiapkan Grenade Launchernya, Mans melarangnya 

��Master, disini serahkan padaku, kalian persiapkan saja pesawat, akan kutahan dia selama 

mungkin.�� ��Kau gila???�� bentak Shociku ��Seorang Punisher mau menahan sebanyak 

itu prajurit?�� ��Jangan lupa Shociku, sebelum menjadi seorang Punisher, aku ini mantan 

Mercenary.�� Jelasnya sambil mencabut Sickle Knife dan Golden Protector. Melihat ada yang 

mencabut senjata, prajurit misterius itu kembali berteriak ��JADI APA JAWABAN KALIAN???�� 

��TIDAK AKAN KAMI SERAHKAN GADIS INI, KALIANLAH YANG AKAN KUHABISI!!!!�� teriak Mans 

dengan lantang, bersamaan itu dia berlari dan yang lainnya segera masuk pesawat dan 
menjalankannya. 
 

��MAKAN INI!!! MANGLE!!!!�� serangannya mengenai beberapa prajurit dihadapannya, lalu 

dengan cepat Mans mengganti kuda-kuda dan mengeluarkan jurus lain ��TORNADO!!!!! DEATH 

BLOW!!!!�� Dua serangan berturut-turut berhasil mengobrak-abrik pasukan musuh yang 

bermaksud maju menyerang pesawat mereka. ��JANGAN PEDULIKAN DIA!!!! SERANG PESAWAT 

ITU, JANGAN SAMPAI GADIS ITU LOLOS!!!�� ��TAK AKAN KUBIARKAN!!!�� Mans 

mengangkat perisai untuk menahan hujan peluru ke pesawat. Ketika dia mengira dirinya sudah 
mulai unggul karena jumlah pasukan musuh mulai berkurang, dia dikagetkan dengan jatuhnya 2 
kargo raksasa yang rupanya berisi pasukan tambahan. Dari belakang dia bisa mendengar teriakan 

Inot yang memanggilnya ��Mans, pesawat sudah bisa terbang, ayo!!!�� ��Jika aku berlari 

sekarang, bisa-bisa mereka akan menembaki pesawat. Kalau begitu semuanya akan mati.�� Mans 

berbalik berteriak ��Kalian pergilah!!! Aku akan tetap menahan mereka disini!!!�� ��Jangan 

gila Mans!!! Kau tidak akan bisa menghadapi mereka semua sendirian!!!!�� teriak Inot sambil 

menyiapkan Launchernya. ��Pergi sekarang juga!!!! Tinggalkan tempat ini dan jangan sampai 

tertangkap!!!�� 

 



Astaroth yang mendengar itu dengan berat hati memerintah ��Ryuroden, jalankan pesawat dan 

tutup pintunya.�� Dengan enggan Ryuroden menekan tombol dan pintu tertutup mendorong Inot 

terjatuh, dia segera bangkit dan berusaha membukanya, tapi sama sekali tidak bisa terbuka. Melihat 

pintu tertutup, Mans berbalik menghadapi musuh. ��Tidak kusangka akan kukeluarkan teknik 

terlarang milikku. Meski ini hanya teori, tapi kalau benar maka ini akan berguna.�� Gumamnya 

pelan, dikepalkan tangannya dan mulai mengeluarkan jurus ��MAGNETIC ARM!!!!�� belum 

selesai jurusnya dengan cepat ditusuk dadanya, langsung saja tubuhnya dialiri listrik dan dia 
kesakitan. Detik berikutnya dia menghilang dan muncul di tengah musuh dan menyerang mereka 

dengan ganas, kekuatan serangannya juga jadi besar. ��BUNUH!!! BUNUH DIA, JANGAN SAMPAI 

DIA MENGHALANGI KITA!!! HUBUNGI PESAWAT UTAMA KALAU GADIS ITU SUDAH KABUR DAN 

LAKUKAN PENGEJARAN!!!�� prajurit tadi memberi perintah sambil tetap menembaki Mans, 

selang beberapa saat Mans mulai merasa tubuhnya aneh. ��Sial apa sudah sampai batasnya? 

Atau aku salah tusuk, jangan-jangan mengenai sirkuit utamaku... nampaknya aku berakhir disini 

huh? Mati di Bumi... ini juga tidak buruk...�� 

 

Dari dalam pesawat Inot terus mengedor pintu supaya terbuka ��Buka!!! Buka pintunya!!! Mans 

masih diluar sana!!!! Dia butuh bantuan!!! Buka!!!!!!!!�� terdengar suara aneh dari luar, Inot 

langsung melihat dari luar. Dia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya, Mans ditusuk oleh 
pedang-pedang pasukan tadi dan hampir tidak bisa bergerak. Tidak hanya dia yang bisa melihatnya, 

mereka yang dianjungan juga menyaksikannya. ��Ter... Master... Master Astaroth...�� 

terdengar transmisi masuk dari Mans. ��Mans, kaukah itu, tunggu kami akan segera turun...�� 

belum selesai Astaroth bicara, Mans memotongnya ��Tidak apa-apa... tinggalkan saja aku, 

tubuhku sudah mendekati batas, aku mencoba memasukkan kekuatan listrik dari Magnetic Arm 

kedalam tubuh, hal yang kau larang untuk dicoba.�� ��KAU GILA!!!! KENAPA KAU LAKUKAN 

ITU!!�� ��Aku tidak tahu... tapi yang pasti aku tidak ingin Reia ditangkap oleh orang-orang ini, 

aku juga tidak tahu kenapa. Maafkan aku master, dan terima kasih sudah mengijinkan aku masuk 

Panzer. Semoga Panzer tetap berjaya sampai akhir.�� Mans mengepalkan tangannya dan 

berteriak keras ��GLORY FOR PANZER!!!!!�� Serta merta tubuhnya mengeluarkan cahaya dan 

terjadi ledakan besar. Ledakan itu mengehempaskan semua prajurit yang ada dan langsung 
membunuh mereka. 
 
Mereka yang melihat dari dalam pesawat kaget, tidak disangka mereka akan menyaksikan Mans 
meledak seperti itu. Inot yang baru masuk ke anjungan juga menyaksikannya, dia langsung terjatuh. 

Astaroth menundukkan kepalanya, sedangkan yang lain nampak sedih. ��Mans... kenapa...�� 

gumam Inot. ��Maafkan aku...�� terdengar suara Reia dari belakang, semuanya ikut menoleh 

��Maafkan aku, gara-gara akulah tuan Mans meninggal. Sebenarnya ini juga termasuk salah satu 



masa depan yang diperlihatkan temanku, karena itulah ketika merasakan kehadiran pengejar saya 
bermaksud segera meninggalkan tempat itu. Tapi saya tidak menyangka kalau semua ini 

terlambat.��  

 
Mendengar penjelasan Reia, Inot bangkit dan mencengkram kerah baju Reia memakinya 

��BENAR!!! GARA-GARA KAU!!! COBA KALAU KAU TIDAK ADA DAN KAMI TIDAK PERLU 

MENEMUKANMU, MANS TIDAK PERLU MATI SIA-SIA!!!�� ��Tuan Mans tidak akan mati sia-sia, 

percayalah karena berkat dia kalian semua yang tinggal di Novus bisa terhindar dari krisis besar.�� 

��DIAM!!!!�� Ketika Inot hendak meninjunya, tangannya ditahan dan Astaroth langsung 

meninjunya hingga terpental keras. Yang lain hanya terdiam melihat tindakan Astaroth ��Sudah 

sadar?!?!? Aku tanya kau apakah ada gunanya sekarang kau memarahi dan menghajar Reia??? 
Seharusnya kau sadar sejak awal kitalah yang salah karena ingin berkelana di luar angkasa. Kematian 

Mans bukan tanggung jawab Reia, tapi tanggung jawab kita semua!!!!�� Mendapat bentakan dari 

Astaroth, Inot barulah sadar, semua ini karena idenya yang ingin berkelana diluar angkasa, kalau 
mereka tetap di Novus mungkin hal ini tidak akan terjadi. 
 

Reia mendekati Inot dan memegang wajahnya ��Anda tidak perlu bersedih, meski baru sebentar 

bertemu tuan Mans, saya bisa merasakan ikatan dan kehagatannya yang besat, meski dia sudah 
tiada, dia masih berada dihatiku. Dan saya jamin kalau pengorbanannya sama sekali tidak sia-sia, 

tolong percayalah pada saya.�� Mendengar itu Inot mengangkat kepalanya, belum dia berbicara 

mendadak Hraesvelgr berseru ��Pesawat besar dibelakang kita.�� ��Cepat tinggalkan 

tempat ini!!!�� perintah Astaroth, baru saja dia mau memerintah Ryuroden bergerak ke koordinat 

tertentu, Reia berkata ��Tuan Ryuroden, arahkan pesawat ke koordinat Z-458. Dari sana kita bisa 

melarikan diri dengan menciptakan Space Bridge dan langsung menuju ke tempat Wilen. 

Kumohon.�� Ryuroden yang bingung melihat Astaroth, Astaroth mengangguk kepala meminta dia 

mengikuti perintah Reia. Dengan segera Ryuroden melajukan pesawat ketitik yang disebut dan 
langsung membuka Space Bridge. 
 

Setelah agak jauh, Astaroth bertanya pada Reia ��Kau mengatakan akan ada sesuatu yang besar 

terjadi, kalau bisa kami ingin tahu apa itu dan siapa ��Pengejar�� itu?�� 

����Pengejar�� itu musuh seluruh galaksi, namun lebih tepatnya mereka ada musuh kalian. 

Sedangkan hal besar yang kukatakan tadi adalah...�� Belum selesai berbicara Reia terjatuh 

pingsan. ��Oi Reia...�� Dengan tangkas Inot menangkapnya dan memeluknya. ��Biar kubawa 

dia ketempat istirahat, nampaknya dia tertidur karena kelelahan.�� ��Inot...�� ��Tidak 

apa-apa master, berkat anda aku sadar dengan apa yang kulakukan. Aku tidak akan berbuat apa-apa 

padanya.�� Inot membalikkan badan dan meninggalkan anjugan. Pada saat itu juga Fenrir sadar 



akan satu hal ��Lho?�� ��Ada apa?�� ��Master, menurut peta kita ini sekarang sedang 

kembali ke galaksi sekitar Novus. Apa itu tidak salah?�� ��Jika memang itu tempat yang 

ditunjuk, maka pasti tepat.�� ��Tapi bagaimana kalau kita sampai tertangkap dan Reia belum 

menemukan Wilen? Mungkin saja kita akan tertangkap oleh Cora atau Bellato, bahkan mungkin oleh 

Kerajaan sekalipun Reia pasti akan dijadikan senjata mengingat kekuatannya yang unik.�� tanya 

Hraesvelgr bingung. ��Tak akan kubiarkan itu terjadi, kita sudah kehilangan Mans karena 

melindungi Reia, kita akan tetap melindunginya dari bangsa lain meski harus dianggap pengkhianat 
oleh kerajaan sekalipun, karena dari perkataannya akan terjadi hal besar dan untuk mencegahnya 

kita harus mempertemukannya dengan Wilen.��  

 
Astaroth terbawa kembali dari kenangan ketika terdengar letupan api dari perapian. Perapian mulai 

padam, dia beranjak untuk istirahat. ��Setelah ini apa yang akan terjadi? Aku harap keputusanku 

menolong Reia sama sekali tidak salah.�� pikirnya sebelum akhirnya dia beristirahat dekat 

perapian. 


