
THE PATH I CHOOSE 
--------------------------------------------------------- 
'Dimana ini?' gumam seseorang dalam hatinya sambil melihat kanan kiri. Dia menggeleng kepalanya 
sebentar lalu memegangnya 'Terakhir yang kuingat...' Dia melihat kedua tangannya dan mendapati 
ada yang aneh, kedua tangannya memakai jirah yang baru. Tiba-tiba dia seolah-olah teringat sesuatu 
dan segera mengamati sekeliling 'Tempat yang tidak kukenal...' Dia bangkit dan berjalan menuju 
sebuah cermin besar dan mengamati dirinya, memakai jirah unik berwarna biru keperakan, jirah itu 
juga mengkilat dan baru, sambil memegang pantulan dirinya di cermin dia bergumam pelan "Siapa 
aku...?" Setelah beberapa saat, dia disadari oleh pantulan lain dari cermin, berbalik dia melihat 
sebilah pedang unik yang dirantai seolah-olah disegel. Ketika sudah dekat, dia mendapati nama 
pedangnya "Lan... Ti...? Nama pedang ini Lan Ti? Nama yang aneh untuk sebilah pedang." Saat itu dia 
juga melihat sesuatu yang lain, tulisan yang lebih kecil dibawah nama pedang itu, dibacanya pelan-
pelan "R... E... X... Z... A... R... Rexzar... nama siapa ini? Namakukah?" Dipegangnya gagang pedang 
itu, tepat ketika dia menyentuhnya rantai pedang tersebut terlepas dan dengan mudahnya dia 
mengambil pedang tersebut, seolah-olah pedang tersebut menyambutnya. Diamati pedang itu 
beberapa saat sebelum akhirnya dia bergumam "Begitukah? Jadi kamu mengakuiku? Salam kenal 
Lan Ti, mulai sekarang aku tuanmu yang baru. Namaku... Rexzar." 
 
"Ada sebuah cerita. Konon di suatu tempat yang jauh, terdapat seorang Putri, dia hidup bahagia 
dengan orang yang disayanginya, terutama seorang pria yang dicintainya. Namun suatu hari negri 
tersebut dilanda bencana, untuk menjaga keselamatannya sang Raja memerintah penyihir 
terbaiknya untuk memantrai sang Putri agar dirinya selamat dari bencana tersebut. Tidak lama 
setelah reda, sang Putri terbangun dan mendapati semua tempat sudah musnah. Sang Putri tahu, 
karena peramal kerajaan sudah menceritakan bagaimana takdirnya yang akan menyelamatkan 
dunia. Dirinya segera meminta sekelompok orang yang ditemuinya di tengah jalan untuk 
menemaninya mencari pria yang dikasihinya. Perjalanan jauh mereka lakukan dan tidak lama 
kemudian diapun berhasil menemui pujaan hatinya tersebut, hanya saja harga yang harus dibayar 
sangatlah mahal, sang pria tidak hanya tidak ingat tentang dirinya sang Putri, tetapi wujudnyapun 
sudah berbeda dari wujud aslinya. Meski begitu sang Putri tidak peduli dan senang bertemu 
dengannya, lama kelamaan sang pria itupun bisa merasakan cinta yang diberikan sang Putri. Tetapi 
kebahagiaan ini tidak berlangsung lama, bencana lain mendekat, segerombolan iblis muncul 
bermaksud menginvasi dunia dan menghabisi semua makhluk hidup yang ada. Merasa terpanggil 
takdirnya, berbekal pedang unik, bersama sang Putri pria tersebut menuju ke kunci yang akan 
membawa perdamaian ke dunia, hanya saja kunci tersebut dijaga oleh salah satu pemimpin pasukan 
iblis. Pertempuran panjang tidak bisa dielakkan, namun kemenangan berhasil diraih sang pria. Meski 
kemenangan sudah didepan mata, lagi-lagi takdir memberikan kenyataan yang pahit dan kejam. 
Untuk menggerakan kunci tersebut, nyawa sang Putri diperlukan. Hal ini tentu saja membuat sang 
pria menjadi sedih, dia bertanya "Kenapa kamu tidak mengatakannya sejak awal? Aku yakin kita bisa 
mencari jalan keluar lainnya." Sang Putri sembari tersenyum menjawab "Karena inilah takdirku, 
dengan begini semuanya akan damai dan iblis-iblis itu bisa dimusnahkan. Meski hanya sebentar, tapi 
saya sangat bahagia bisa bertemu denganmu lagi. Jangan lupakan hari-hari yang sudah kita lewati, 
meski saya sudah tidak ada lagi." Setelah mengecup bibir sang pria, sang Putri mengorbankan 
nyawanya dan kuncipun bergerak, dalam hitungan detik semua iblis binasa dan tidak tersisa 
sedikitpun. Semua orang bersorak sorai dan bergembira, tapi tidak dengan sang Pria. Setelah 
membuatkan makam untuk sang Putri, diapun mengembara untuk melihat dunia yang sudah 



dilindungi oleh sang Putri. Begitulah ceritanya, bagaimana?" tanya Miriam sembari menutup buku 
bergambar dan memperhatikan kedua anaknya yang masih kecil, Reia dan Wilen. Reia yang 
setengah menangis berkata "Sedih ma, kan kasihan pria itu, ditinggalkan orang yang dicintainya, 
putri itu juga kasihan, harus merelakan nyawanya untuk menyelamatkan dunia." Wilen juga sedikit 
menangis dan memaki "Yang salah itu iblis-iblis, coba mereka tidak datang, sang putri dan sang pria 
pasti bisa hidup bahagia dan berkeluarga." Sambil tersenyum Miriam membelai rambut mereka 
"Tidak ada yang bisa disalahkan disini, terkadang takdir memang kejam, mengharuskan kita berpisah 
dengan orang yang kita sayangi." Sampai disini dia terhenti sebentar, Reia dan Wilen memandang 
heran, cepat-cepat dia melanjutkan "Tapi bukankah berkat pengorbanan sang putri para iblis itu bisa 
dimusnahkan dan semua orang masih hidup?" 
 
Selesai berkata begitu, Vinze masuk dan menyapa mereka "Aku pulang." Dengan cepat kedua anak 
itu berdiri dan memeluk ayah mereka "Papa pulang!! Papa pulang!!" teriak mereka senang. "Kalian 
baik-baik sajakan? Tidak merepotkan ibu kaliankan?" ujar Vinze sambil menggendong mereka. Reia 
dengan semangat bercerita "Hari ini mama menceritakan buku dongeng yang baru dibelikan 
kemarin." "Oh ya? Terus ceritanya bagaimana?" "Sedih pa, tapi ceritanya bagus." ujar Wilen. "Kalau 
begitu kapan-kapan saya yang bacakan untuk papa yah." kata Reia sambil memeluk leher Vinze, 
sembari ketawa Vinze menimpal "Boleh, boleh, asalkan kamu sudah bisa menceritakan dengan baik. 
Nah sudah malam ayo tidur." Dia membawa kedua anaknya masuk kamar mereka dan menaruhnya 
di ranjang kembar. Dia menyelimuti keduanya dan mencium kening mereka "Selamat Tidur." 
ucapnya "Selamat Tidur papa." balas mereka bersamaan. 
 
Vinze keluar dari kamarnya dan mendapati Miriam yang duduk dilantai sambil membuka-buka 
halaman buku tersebut, dipeluknya Miriam dari belakang dan berbisik "Sedang apa sayang?" Miriam 
tersenyum dan memegang tangannya, ketika berbalik diciumnya suaminya itu dengan mesra. 
"Sedang melihat-lihat buku dongeng yang kubacakan tadi." Vinze melepaskan pelukan dan 
mengambil buku itu serta membalik-balikkannya. "Buku ini karanganmu yang waktu itu bukan? Tak 
kusangka mereka mau menerbitkannya." Miriam mengangguk "Ceritanya memang buatanku, tapi 
untuk gambar aku meminta Magda untuk menggambarnya, soalnya aku tidak pandai." "Gambar 
Magda memang bagus yah. Selain itu cerita ini..." Vinze membaca sedikit lalu menghela nafas 
"Tentang... Raxion ya?" Miriam mengangguk lesu "Mungkin saya wanita yang jahat yah, kematian 
teman sendiri saya jadikan." Vinze memeluknya dan mengelus rambutnya "Tidak, aku tahu 
maksudmu, kau cuma tidak ingin melupakan keberadaan Raxion dan Reia bukan, kau bukan wanita 
jahat. Aku yakin kalau Raxion masih hidup dia pasti senang dengan cerita ini, itu berarti ada yang 
mengingat Reia bukan?" Miriam mengangguk "Yang kasihan Magda dan Irene, sampai sekarang saya 
masih tidak berani mengatakan kalau Raxion mungkin sudah mati, saya cuma mengatakan pada 
mereka kalau dia masih hidup dan masih bertualang." Vinze memandang tangan yang diletakkan 
dikamarnya, dia jadi teringat beberapa bulan lalu dia menemukan tangan Raxion serta Bazookanya, 
hanya saja keberadaannya tidak diketahui, ada kemungkinan dia sudah mati.  
 
Dia membelai lagi rambut istrinya dengan lembut "Sudahlah, sekarang ini kita juga tidak bisa berbuat 
apa-apa. Ayo, hari sudah malam, mari kita tidur saja." Miriam mengelap air matanya dan 
mengangguk. Setelah berganti pakaian dan bersiap-siap tidur, dia bertanya pada Vinze "Ngomong-
ngomong dimana kakek? Bukankah kalian 2 bulan lalu berangkat ke Ether sama-sama?" Vinze duduk 
diranjangnya sambil menjelaskan "Kakek katanya masih ada urusan, aktifitas Calliana yang berubah 



akhir-akhir ini menarik perhatiannya, jadi dia berniat tinggal disana beberapa hari lagi." "Kakek 
sudah tua bukan, kamu harus memperingatkan dia jangan berlebihan." "Aku juga sudah bilang, tapi 
dia masih saja keras kepala mengatakan dia masih muda." "Hihihi... memang khasnya kakek yang 
tidak mau kalah dengan yang muda." Setelah menarik selimut dan mengecup istrinya sebentar, 
Vinze mengucapkan selamat tidur dan mematikan lampu. 
 
Tidak terasa beberapa tahun sudah lewat, Wilen tumbuh menjadi pria yang tangguh dan disukai 
banyak wanita di akademi, dia mewarisi mata biru langit ibunya dan rambut putih ayahnya. 
Sedangkan Reia menjadi gadis yang mewarisi sifat lembut serta tak ketinggalan juga sedikit sifat 
ceroboh ibunya, sama seperti Wilen, Reia juga disukai banyak pria di akademi, warna rambutnya 
sama dengan Miriam, warna pink, tapi warna matanya sama dengan Wilen. Wajah mereka seperti 
campuran kedua orang tua mereka, tapi banyak yang bilang kalau Wilen lebih mirip ayahnya. 
 
Arcadia Academia, merupakan akademi yang mengajarkan bagaimana anak-anak Arcadia yang lahir 
untuk bertahan hidup di planet Novus dan juga memberi pelajaran tentang kehidupan. Karena sudah 
tidak ada lagi perang besar ketiga bangsa, maka para Master merasa yang harus diajarkan pada 
anak-anak Arcadia bukanlah peperangan melainkan perdamaian dan ilmu yang lebih baik. Tahun ini 
adalah tahun dimana Wilen dan Reia beserta beberapa murid yang seangkatan akan lulus. 
 
Pagi itu seperti biasa, selesai liburan murid-murid memenuhi ruangan kelas dan berbincang-bincang 
tentang liburan mereka. Ada yang ikut orang tuanya bertualang ke tempat lain, ada juga yang lebih 
memilih tinggal di koloni untuk mengisi liburan. "Ngomong-ngomong apa yang kalian lakukan selama 
liburan Reia?" tanya seorang murid Cora cewek pada Reia ketika dia selesai berbagi cerita. "Tidak 
banyak, waktu itu ayah sedang ada urusan diluar, jadi saya dan kakak cuma tinggal dirumah 
membantu ibu. Tapi kebetulan kakek ada, jadi kami terkadang melihat penelitian kakek." jelas Reia, 
temannya yang lain nampak tertarik "Hee... Kalau tidak salah kakekmu dulu salah satu petinggi Cora 
kan? Memangnya penelitian apa sih?" "Ng..." pikir Reia pelan sambil melihat langit-langit "Penelitian 
tentang menggunakan Sandworm sebagai sumber energi yang baru." "Ghee... kedengarannya 
ruwet." Terdengar pintu terbuka dan mereka mendapati seorang Accretia masuk sambil menenteng 
buku "Yak semuanya duduk ditempat masing-masing, kelas sudah dimulai, akan aku absen dahulu." 
Accretia itu mulai mengabsen satu persatu murid ketika semuanya sudah duduk. Setelah selesai dia 
menatap semua murid "Nah aku harap kalian sudah menyelesaikan tugas selama liburan." Begitu 
mendengar kata tersebut murid-murid langsung berisik, salah satunya berdiri dan bertanya "Pak 
Blaze, kalau belum selesai bagaimana?" "Hukuman bagi yang belum buat dan belum selesai adalah 
buat laporan tentang 10 Kegunaan Bulky Lunker, baik ketika masih hidup maupun sudah mati, 
sebanyak 15 halaman, dikumpulkan 2 hari lagi." Mendengar itu semuanya langsung mengeluh. Wilen 
hanya tersenyum, disenggolnya Reia yang duduk disampingnya "Untung kita sudah selesai ya." Reia 
terkikik pelan.  
 
"Yak cukup-cukup, kalian ini sudah mau lulus kok masih saja seperti anak-anak. Ingat lho begitu lulus 
dari Academia ini dunia yang luas sudah menanti. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari tentang 
Penyelamat Novus, yaitu Nona Reia." "Eh ya kalau tidak salah katanya namamu diambil dari nama 
Penyelamat Novus ya?" tanya teman samping Reia pelan ketika Blaze menjelaskan. Reia 
mengangguk pelan "Ibu bilang kalau dulu dia kenal dengan Penyelamat Novus, tapi saya juga tidak 
terlalu jelas." Ketika menjelaskan sampai ditengah-tengah, seorang murid Hybrid bertanya "Pak 



Blaze, itu kejadiannya sekitar 20 tahun yang lalu bukan? Banyak juga saksi yang masih hidup tapi kok 
tidak pernah ada yang benar-benar kenal dengan Penyelamat Novus?" Blaze terdiam sebentar, lalu 
mencari kata-kata yang tepat untuk menjelaskan "Mungkin ada beberapa yang sudah dengar dari 
orang tua kalian yah. Dalam waktu yang singkat Novus ini mengalami 2 krisis besar, yang satu 
disebut Ozma Crisis sedangkan yang satu lagi lebih dikenal dengan Herodian Destruction. Meski pada 
saat Herodian Destruction Penyelamat Novus muncul, tapi karena waktu yang terlalu singkat dan 
kejadiannya terlalu cepat, tidak ada yang benar-benar mengenalnya, kecuali para Master, mantan 
anggota utama guild Panzer serta Pahlawan Novus." "Bukankah katanya selain Tuan Vinze dan Nona 
Miriam masih ada satu lagi Pahlawan Novus, Tuan Raxion? Apa tidak ada yang mengenalnya?" tanya 
murid yang lain "Memang, pada masa 3 Race War, Tuan Raxion sama sekali tidak menonjol, jadi 
sedikit yang benar-benar mengenalnya. Selain itu ada rumor mengatakan kalau Raxion masih 
berkeliling Novus entah dimana." 
 
Tak dirasa jam pelajaran sudah selesai, murid-murid menggunakan waktu istirahat untuk makan, 
atau berbincang-bincang dengan teman. "Raxion huh? Teman ayah dan ibu yang keberadaannya 
tidak diketahui itu bukan?" ujar Wilen ketika dia dan Reia berjalan dilorong setelah membeli makan 
siang "Tapi bukankah ayah menyimpulkan kalau dia mati?" Mereka teringat kenangan ketika kecil, 
saat berjalan di Pantai Crimson mereka menemukan tangan Raxion. "Tapi bisa sajakan perkiraan 
ayah meleset, mungkin saja saat ini dia masih sehat." bantah Reia pelan. "Reia!! Wilen!!" Mendengar 
ada yang memanggil, keduanya berbalik dan mendapati Accretia sedang berjalan ke arah mereka 
"Pak Trebz. Selamat siang." ucap mereka bersamaan. "Siang juga." balasnya. Ketika Academia 
didirikan, Trebz yang merasa lebih cocok menjadi seorang guru akhirnya menjadi pengajar pedang di 
Academia, orang-orang lebih mengenalnya sebagai guru Raxion, salah satu Pahlawan Novus yang 
hebat, meski dia sering menyangkalnya. "Sedang membeli makan siang?" tanyanya ketika melihat 
mereka membawa bungkusan makanan. "Yup, sudah 4 hari ini ibu menemani ayah, jadi tidak sempat 
menyiapkan bekal." jelas Wilen sambil mengangkat bungkusan makanannya sedikit, Reia menatap 
Trebz dengan heran "Ada apa yah pak?" "Ah tidak, cuma mau minta kalian menyerahkan ini pada 
guru kalian dikelas berikutnya. Sejak tadi aku mencarinya tidak ketemu-ketemu, jadi terpaksa minta 
tolong kalian." jelas Trebz sambil menyerahkan sebuah memori stik. "Untuk pak Hazel kan? Apa ini?" 
tanya Reia ketika menerimanya dengan hati-hati "Transkip nilai murid-murid yang akan lulus. Kalau 
tidak salah tahun ini kalian juga luluskan?" "Yup, ujian akhirnya 5 bulan lagi." jelas Wilen santai 
"Senjata apa yang akan kalian pakai nantinya?" "Kalau aku mungkin busur, soalnya aku pernah lihat 
busur ibu dan sepertinya keren, jadi aku juga ingin coba." "Yah kakakkan dari dulu suka sekali diam-
diam menyentuh busur ibu, padahal sudah sering dilarang." "Diam ah." Trebz tertawa pelan, lalu 
melihat Reia "Kalau kamu?" "Ng... jujurnya sih masih belum terpikir, mungkin saya seperti ayah 
memakai tongkat saja, atau mungkin pedang yah." "Kalau boleh kusarankan Reia, melihat nilai-nilai 
yang kamu raih, kamu lebih cocok memakai Force, tapi bisa digabungkan dengan senjata lain kok, 
tidak harus pedang atau tongkat. Kalau tidak salah Vinze masih memakai Animus miliknya bukan?" 
"Mm... Dulu ayah pernah memperlihatkannya pada kami, kak Imina cantik sekali." "Kalau kamu 
merasa sedikit bingung ingin memakai senjata apa cari aku saja untuk konsultasi. Baiklah aku tidak 
akan mengganggu jam istirahat kalian lebih lama lagi. Permisi." "Ya, terima kasih pak." ucap mereka 
bersamaan ketika Trebz meninggalkan mereka. 
 
Tidak terasa hari berlalu dengan cepat, bahkan ujianpun sudah selesai. "Duh capek sekali, rupanya 
sama sekali tidak mudah mengendalikan Force api, aku jadi ragu nih apa bisa mengendalikan Animus 



dengan baik?" keluh salah satu murid Cora selesai ujian. "Tenang saja, kalau kau percaya pasti bisa 
kok." hibur teman disampingnya. "Reia, aku pulang dulu yah. Mau jalan-jalan dengan teman nih." 
pamit Wilen pada adiknya ketika melihat adiknya masih berbincang-bincang dengan temannya. 
"Mm... hati-hati yah kak." Sepulangnya Wilen dengan temannya mampir ke salah satu toko untuk 
lihat-lihat, dia mengisi waktu kosongnya jalan-jalan karena tahu kalau ibunya sore baru balik dari 
tempat kerja ayahnya. Menjelang sore dia sampai dirumah "Aku pulang." "Selamat datang." sambut 
ibunya "Kok baru pulang?" "Tadi jalan-jalan dengan teman, mau melepaskan penat sehabis ujian." 
jelasnya pelan sambil mengambil sebotol air dari kulkas. "Lho? Tidak bareng adikmu? Sedari tadi dia 
belum pulang lho. Padahal sebentar lagi makan malam." cemas Miriam. "Eh? Reia belum balik? Apa 
bukannya dengan teman-temannya?" "Tidak, tadi sewaktu belanja ibu bertemu teman-temannya, 
mereka bilang mereka sudah pisah dengan Reia sejak pulang sekolah tadi." Wilen meletakkan botol 
air lalu berpikir sebentar ‘Mungkin dia kesana.' "Tidak apa-apa bu, biar kujemput dia. Aku tahu kok 
dia kemana." Wilen beranjak kepintu sambil memakai jaketnya. 
 
Dia berjalan melewati kerumunan dan menuju warp protal, diaksesnya kontrol dan memilih warp ke 
Crag Mine. Sesampainya disana dia segera mengamati sekeliling. Crag Mine sama sekali tidak ada 
perubahan, beberapa lubang bekas pertempuran 20 tahun yang lalu sama sekali tidak hilang, ada 
juga beberapa MAU rusak yang dibiarkan terlalu lama hingga berlumut dan berkarat. Menuruni jalan 
bukit, Wilen berjalan ke arah tambang tengah. Ketika melewati sebuah monumen batu, dibacanya 
dengan pelan. 'Disini Berbaring Para Pejuang Kita Yang Bertempur Dengan Gagah Berani Melindungi 
Novus' Nama Reia tertulis di paling atas, diikuti nama-nama lain yang sama sekali tidak dikenal 
Wilen. Berjalan sedikit dia mengamati patung Reia yang berukuran besar, banyak yang datang ke 
tambang tengah hanya untuk melihat bagaimana wajah Penyelamat Novus. Patung itu dipahat tidak 
lama setelah mereka lahir, katanya dipahat sambil melihat foto yang dipotret ketika dia masih hidup. 
 
Wilen berjalan kedalam tambang tengah dan mendapati adiknya sedang berdiri didepan menara 
kristal. "Sudah kuduga kalau kamu disini, setiap kali ingin mencari ketenangan kamu pasti lari kesini" 
ujar Wilen ketika mendekati adiknya "Tapi minimal pamit dulu dong dengan ibu, dia cemas tahu." 
Reia melihat kakaknya sambil tersenyum "Maaf, soalnya entah kenapa saya ingin sekali kesini hari 
ini." Dengan pelan dia menyentuh kristal itu, langsung saja kristal itu melantunkan lagu Last 
Rhapsody, semua orang yang berada disana mendengarnya dengan seksama. Wilenpun terlena 
sedikit dengan lagu itu. "Kamu benar-benar suka dengan lagu ini ya?" Reia mengangguk "Entah 
kenapa kalau mendengar lagu ini aku merasa tenang." Hening sekejap, Reia bertanya pada kakaknya 
"Kakak, kalau tidak salah namaku memang diambil dari nama Penyelamat Novus bukan?" Wilen 
mengangguk "Dan namaku diambil dari nama kekasihnya, tapi tidak ada yang pernah melihatnya. 
Ayah dan ibu juga tidak terlalu sering menceritakannya. Kenapa?" "Kakak, kakak masih ingat 
dongeng yang dibacakan ketika kita kecil?" "Ow, maksudmu 'Ksatria sang Putri (Princess' Knight)'?" 
"Setelah lama belajar di Academia, apa kakak tidak merasa kalau Penyelamat Novus nasibnya mirip 
dengan putri di cerita itu?" Wilen menggaruk-garuk kepalanya pelan. "Jadi maksudmu ada 
kemungkinan ibu membuat cerita itu berdasarkan orang aslinya, yaitu Penyelamat Novus?" "Ya... 
sang Putri adalah Reia, sedangkan pria yang dicintainya adalah Raxion. Bukankah Raxion dari 
manusia menjadi Accretia? Itu berarti wujudnya berubah bukan? Itu berarti nama kakak diambil dari 
nama manusia Raxion bukan? Dan diakhirnya 'sang pria mengembara untuk melihat dunia yang 
sudah dilindungi oleh sang Putri.' Itu berarti Raxion berkeliling Novus bukan?" Wilen berdiri 
disamping adiknya dan menatapnya "Aku juga tidak tahu, tapi mungkin saja itu hanyalah kebetulan 



semata. Sudahlah ayo kita pulang, sebentar lagi makan malam." Reia mengangguk pelan "Ya, maaf 
sudah berbicara yang aneh-aneh." 
 
Mereka menyusuri jalan setapak kembali ke portal, tetapi ketika mendekati portal Wilen berhenti. 
Reia melihatnya dengan heran "Kenapa kak?" "Sst..." isyarat Wilen sambil menajam 
pendengarannya. "Terdengar suara monster aneh sebelah sana." Wilen menunjuk ke arah selatan, 
samar-samar memang terdengar suara aneh. Keduanya saling memandang, lalu mengangguk dan 
berjalan ke sumber suara. Sesampainya disana, mereka sembunyi di balik semak-semak untuk 
melihat apa yang terjad. Dihadapan mereka berdiri seorang Accretia, dia memakai mantel yang 
sedikit compang-camping, di punggungnya terdapat sebilah pedang panjang. Tapi yang mengejutkan 
mereka adalah monster dihadapannya, 3 ekor monster yang seperti kadal memakai mesin 
penggerak dengan lengan raksasa. "Assassin Builder X!!! Kenapa mereka ada disini?" ujar Wilen 
pelan dengan suara bercampur kaget. Salah satu Assassin Builder berteriak dan maju melayangkan 
tinjunya ke Accretia tersebut. Accretia itu menghindar ke samping dengan pelan, lalu dicabut 
pedangnya dan dengan hitungan detik dia menyabet Assassin Builder X, tubuh Assassin Builder X 
langsung terpotong-potong. "Tidak mungkin?!?! Padahal dia cuma menyabetkan pedangnya satu 
kali, tapi kenapa?" Wilen merasa heran dengan tubuh monster terpotong-potong itu. "Sepertinya dia 
menyabetnya lebih dari satu kali kak, hanya saja dengan sangat cepat." Melihat temannya mati, 2 
Assassin Builder X yang tersisa segera maju. Accretia itu melompat keatas menghindari serangan 
mereka dan langsung menyabetkan pedangnya hingga menimbulkan eneergi pedang raksasa. Tidak 
sempat menghindar Assassin Builder X langsung terkena serangannya hingga musnah. 
 
Accretia itu mendarat dan menyarungkan pedangnya. Tepat ketika dia mau meninggalkan tempat 
itu, dia langsung berbalik dan mengeluarkan 2 pistolnya dan menembak ke arah persembunyian 
Wilen dan Reia. Mereka mengira sasarannya adalah diri mereka, tetapi mendapati masih hidup 
mereka melihat ke belakang dan mendapati 2 Spell Lazhuwardian yang kepalanya tembus oleh 
peluru dari Accretia itu, keduanya langsung roboh dan mati. "Kalau kalian tidak sadar dengan 
lingkungan sekitar kalian bisa bahaya." ujar Accretia itu sambil menyarungkan pistolnya dan 
mendekati mereka. "Eh? Kalau begitu kau tahu kami melihatmu? Sejak kapan?" tanya Wilen sambil 
berdiri menarik adiknya. Accretia itu mengangguk "Sejak awal, sebelum monster itu maju 
menyerangku. Kenapa kalian ke daerah ini tanpa bawa senjata dan perlindungan?" "Karena kami 
masih murid, jadi sama sekali tidak diijinkan membawa senjata." Reia menjelaskan dengan nada 
gugup. Accretia itu menatapnya sebentar, lalu bermaksud meninggalkan mereka, tapi Reia secara 
tidak sadar menarik ujung jubahnya. Melihat itu Accretia itu menatapnya, begitu juga dengan Wilen. 
"Reia, apa yang kau lakukan?" Reia baru sadar kalau dia menahan jubah Accretia itu, dengan segera 
dilepaskannya dan berusaha menjelaskannya. "Anu... itu... ah... maksud saya... maukah anda ke 
rumah kami? Kami diselamatkan oleh anda dan belum sempat balas budi." Accretia itu berpikir 
sebentar, akhirnya menjawab "Baiklah, toh aku juga bermaksud bermalam disini. Perkenalkan, 
namaku Rexzar." "Saya Reia, dan ini kakakku Wilen. Silahkan ikut kami." 
 
Selama perjalanan menuju rumah, Rexzar hanya berjalan pelan mengikuti mereka. Wilen 
menyenggol adiknya dan berbisik "Apa sih yang kau pikirkan? Membawa orang asing ke rumah?" 
"Habis, diakan sudah menolong kita, masa kita tidak balas budi." "Bukan begitu, belum tentu dia 
penduduk Arcadia kan? Bisa saja Accretia bekas 3 Race War, kalau begitu bukannya dia masih ada 
dendam terhadap Cora ataupun Bellatokan?" Reia mengintip ke belakang sedikit mendapati Rexzar 



masih mengikuti mereka dengan tatapan kosong. "Tapi kurasa bukan kok. Kalau dia Accretia yang 
masih dendam, seharusnya dia tidak mungkin menolong kita bukan?" "Memang sih, tapikan..." 
"Sudahlah kak, mau bilang apa juga sudah terlambat bukan?" Wilen akhirnya pasrah menghelakan 
nafas. 
 
Sesampainya didepan pintu, mereka berdua menarik nafas dalam-dalam, akhirnya membuka pintu 
dan masuk kedalam. "Kami pulang." "Sudah pulang ya? Hari ini ayah pulang lho." Miriam 
menjelaskan sambil meletakkan beberapa piring, dari baliknya muncul Vinze dan menyambut 
mereka "Aku pulang anak-anak." "Ah... selamat datang ayah. Tak disangka ayah balik hari ini." kata 
Reia dengan sedikit hati galau. Vinze yang mengamati itu dan mendapati bayangan lain di belakang 
mereka bertanya "Siapa yang dibelakang kalian?" "Ini..." Keduanya menyingkir dan memperlihatkan 
Rexzar, dengan sopan Rexzar memperkenalkan diri. "Salam kenal tuan dan nyonya. Namaku..." 
Belum selesai dia berbicara, terdengar suara pisau jatuh. Kakak beradik melihat wajah kedua orang 
tuanya yang kaget dengan aneh. Baik Miriam maupun Vinze terlihat sedikit bergetar, wajah mereka 
seolah-olah melihat hantu. Miriam berjalan pelan menuju Rexzar "Ra... xion...??" Mendengar itu 
kedua anak itu kaget, sedangkan Rexzar tetap tenang. "Maaf nyonya, sepertinya anda salah orang. 
Namaku Rexzar, bukan Raxion." "Tidak mungkin!! Jelas-jelas kamu Raxion, aura yang kamu 
pancarkan, wajahmu, dan semua sikapmu. Raxion... kamu pasti Raxionkan?!?!?" Sanggah Miriam 
sambil memegang mantelnya. "Tenang bu, apa yang ibu lakukan?" Reia dan Wilen berusaha 
menenangkan ibunya, kemudian Vinze maju memeluk Miriam dari belakang berusaha 
menenangkannya. "Tenangkan dirimu Miriam, dia bukan Raxion, Raxion tidak mungkin muncul 
disini." Mendengar itu, Miriam lebih tenang. Dihapusnya air mata kemudian berjalan menuju dapur. 
Melihat itu Reia dan Wilen menyusul ketika diisyaratkan ayah mereka. Setelah menghilang Vinze 
menghadap tamunya dan menjelaskan "Maafkan istriku, anda mirip dengan teman kami yang sudah 
lama menghilang, jadi dia sedikit shock. Jujur saja ketika melihat anda pertama kali aku juga mengira 
anda adalah dia." "Tidak apa-apa, memang Accretia itu ada beberapa yang mirip, kalau tidak 
dibedakan bentuk wajah dan warna mata kita juga sering salah kira. Selain itu bukan saja kalian yang 
pertama kali mengira aku adalah Accretia yang bernama Raxion itu." "Begitukah?" Vinze berpikir 
sebentar, lalu mengulurkan tangannya "Maaf terlambat memperkenalkan diri, namaku Vinze, yang 
tadi istriku Miriam. Tentunya anda sudah berkenalan dengan anak-anakku jika mereka yang 
mengajak anda kesini." Rexzar menjabat tangan Vinze dan memperkenalkan diri ulang "Namaku 
Rexzar, salam kenal tuan Vinze." 
 
Setelah meminta Rexzar menunggu di ruang tamu, Vinze masuk dapur dan mendapati istrinya yang 
sedang menyiapkan makanan, kedua anaknya sedang membantu. "Sudah agak tenang?" tanyanya 
ketika mendekati Miriam, dia mengangguk lalu membalas "Maaf sudah membuat keributan." Vinze 
menggeleng pelan "Siapapun pasti terguncang ketika mendapati teman yang dikira sudah mati 
rupanya masih hidup. Tadi aku juga mengira dia adalah Raxion." "Ayo, kita makan dulu, kalian pasti 
sudah lapar. Reia, Wilen, bantu ibu bawakan makanan yah."Selama makan, Rexzar menemani 
mereka dan menceritakan bagaimana dia bisa bertemu dengan kedua anaknya. "Bukankah sudah 
ayah bilang dari dulu, kalau berjalan di Crag Mine harus berhati-hati, bisa saja kalian diserang 
monsterkan." maki Vinze pelan ketika Rexzar sudah menyelesaikan ceritanya. Wilen menelan 
makanannya lalu menjawab "Maaf, kami terlalu terpana dengan permainan pedangnya, jadi sama 
sekali tidak memperhatikan sekeliling."  
 



Selesai makan Vinze mengajak Rexzar beristirahat di ruang tamu, sedangkan kedua anaknya 
membantu Miriam bersih-bersih. Ketika sedang mencuci piring Reia bertanya pada ibunya "Ibu, 
Raxion itu teman lama ibukan? Dari yang saya lihat di foto wajah dan bajunya berbeda dengan 
Rexzar, tapi kenapa ibu dan ayah tadi sempat menganggap itu dia?" Mendengar itu Miriam terhenti 
melap piring yang sudah dikeringkan, Wilen yang sedang menyimpan peralatan juga terhenti 
memandang ibunya. Miriam menghela nafas pelan "Memang pada dasarnya, rata-rata Accretia itu 
memiliki kemiripan. Tapi saya sudah bertarung bersama Raxion dalam waktu yang cukup lama, 
bagaimana dia bergerak, seperti apa aura yang dipancarkannya, saya sama sekali tidak mungkin 
melupakannya. Sewaktu melihat Rexzar, dalam beberapa detik saya seperti melihat Raxion, 
perasaan yang sama saya rasa juga dialami ayah kalian. Karena itulah kami kaget." Reia mendekati 
ibunya dan bertanya dengan wajah sedih "Ibu, jangan-jangan ibu menyukai Raxion ya?" Mendengar 
itu Miriam meletakkan barangnya dan mengelus rambut anaknya itu "Bukan suka, tapi sayang. Dia 
adalah teman kami yang berharga, tentu saja adalah hal yang biasa untuk menyayangi teman kita 
bukan. Suatu saat kamu pasti mengerti." 
 
"Jadi kamu juga tidak tahu mau kemana?" tanya Vinze ketika Rexzar selesai menceritakan kalau 
dirinya terbangun di sebuah ruangan yang seperti laboratorium. "Ya, aku terus berjalan menuju 
utara. Akhirnya muncul ditempat ini." "Apa kamu tahu siapa penciptamu?" "Untuk hal ini aku 
memang tahu nama dia, tapi aku sama sekali tidak tahu siapa dia. Dan maaf, aku tidak bisa 
menyebutkan namanya. Maafkan aku." "Tidak apa-apa, aku tidak akan memaksamu jika memang 
tidak bisa. Bagaimana kalau kamu tinggal disini saja beberapa hari? Mungkin kamu akan tahu 
kemana tujuanmu. Kamu bisa jalan-jalan di koloni Arcadia ini." "Bolehkah? Aku tidak ingin 
merepotkan anda sekeluarga." "Tidak apa-apa, kamu sudah menyelamatkan anak-anak, jadi sudah 
sepantasnya aku membalas budi." Vinze bangun dan mengajak Rexzar, dia membuka salah satu 
kamar dan mengajaknya masuk. "Untuk sementara kamu tinggal disini saja, sebenarnya ini kamar 
untuk temanku, tapi sampai sekarang dia tidak pernah muncul." Rexzar meneliti kamar itu dengan 
seksama, kamar sederhana dengan tempat tidur dan seperangkat alat charger untuk Accretia. Dia 
berbalik menatap Vinze dan bertanya "Maaf jika aku tidak sopan, apakah teman anda adalah Raxion 
yang tadi disebutkan nyonya?" Vinze tersenyum pahit menjawab "Ya, dia adalah teman kami yang 
terbaik, dan juga orang bodoh yang tidak bisa menjaga dirinya sendiri." Suasana hening sebentar, 
Vinze tersadar kalau membiarkan tamunya terlalu lama "Ah... maaf, sepertinya aku malah melamun. 
Hari ini sudah larut, silahkan istirahat. Biar besok aku minta kedua anakku untuk mengajak anda 
jalan-jalan di koloni." "Kebaikan anda akan aku terima." Vinze melangkah keluar dan sebelum 
menutup pintu dia mengucapkan selamat malam dan menutup pintunya. Rexzar menatap pintu 
sebentar, lalu melepaskan mantelnya. Dari balik mantel terdapat ikat pinggang yang berisi 2 pucuk 
pistol, dilepaskannya ikat pinggang itu dan diletakkan di meja. Dia juga mencabut pedangnya dan 
didirikan di sudut ruangan. Dia berjalan ketempat tidur dan mulai beristirahat. 
 
Besok paginya, Reia sudah bangun membantu ibunya menyiapkan sarapan. Miriam yang 
menyiapkan piring meminta Reia untuk membangunkan kakaknya dan Rexzar. Reia menuju kamar 
Wilen dan mengetuknya "Kakak, sudah pagi lho. Bukankah kemarin sudah dibilang kalau kita akan 
mengajak Rexzar lihat-lihat koloni?" Tidak ada jawaban, Reia langsung  masuk kedalam dan 
mendapati kakaknya masih tidur dengan menarik selimut sampai kepala. Dengan tegas Reia menarik 
selimutnya dan berteriak kecil "Kakak!!! Bangun!!!" Mendapat teriakan seperti itu, Wilen bangun 
mengucek-ngucek matanya "Apaan sih? Kan sudah tidak ada kelas, biarkan aku tidur lebih lama kan 



tidak apa-apa. Ngantuk nih." "Tidak boleh, kan sudah janji kita akan mengajak Rexzar melihat-lihat 
koloni." Dengan malas Wilen menarik selimutnya sambil berujar "Kamu aja deh yang ajak dia, aku 
masih mau tidur." Melihat kakaknya yang tidur lagi, Reia dengan marah berteriak sambil 
membalikkannya "SUDAH CUKUP!!! BANGUN KAK!!!!" "GYYYYAAAA......." Miriam yang mendengar 
itu cuma bisa geleng-geleng sambil tersenyum. Reia melangkah keluar dengan tampang marah, 
sedangkan Wilen hanya bisa pasrah jatuh dari kasurnya "Duh... duh... dasar adik monster." 
Mendengar itu Reia berbalik dan menatap kakaknya tajam "Apa kakak bilang???" "Tidak... tidak... 
ok... ok... aku bangun." Dengan cepat Wilen bangun dan masuk kamar mandi untuk cuci muka. Reia 
berjalan menuju ke kamar Rexzar dan mengetuk pelan. "Rexzar? Sudah bangun? Sudah pagi lho." 
Tidak ada jawaban, Reia masuk sambil permisi. Dia mendapati Rexzar masih tidur, ketika hendak 
memanggilnya dan memandang wajahnya dia merasa aneh. Jantungnya berdegup kencang dan 
mukanya sedikit memerah, dia memegang tangannya dan menekan ke dadanya sambil berpikir 'Ada 
apa ini? Kok saya merasa aneh.' Tepat saat itu mata Rexzar terbuka, Reia langsung kalang kabut 
menyambutnya "Waa... waaa... ah... Selamat pagi Rexzar." Rexzar menatapnya heran "Selamat pagi 
nona Reia. Apa anda kesini untuk membangunkanku? Maaf sudah merepotkan anda." "Tidak usah 
memakai bahasa sopan tidak apa-apa kok, panggil saja Reia dan kakakku Wilen. Ayo ikut kami 
sarapan dulu, setelah itu kami akan ajak kamu keliling koloni." 
 
Selama makan pagi Reia cuma bisa terdiam dan Wilen yang melihatnya merasa heran. "Kau tidak 
apa-apa Reia? Kok tumben kau tenang, padahal biasanya paling girang di pagi hari." Tersentak kaget 
diajak bicara kakaknya, Reia menjawab dengan gugup "Huh? Tidak apa-apa kok." Selesai makan dan 
beres-beres, mereka bertiga sudah siap untuk keluar. "Kalau begitu kami pergi dulu ya bu." pamit 
Reia dan Wilen bersamaan, Rexzar menatap Miriam pelan "Maaf merepotkan nyonya dan anak 
nyonya." Miriam menggeleng pelan "Tidak apa-apa, anda tidak perlu sungkan." 
 
Selama mengelilingi koloni Bellato, Reia dan Wilen bergantian menjelaskan bagaimana kehidupan 
yang damai setelah tidak adanya perang antar bangsa dan penyerangan Herodian. "Gelombang yang 
dipancarkan oleh menara kristal di tengah-tengah Crag Mine menjadi perisai untuk menghalau 
pasukan Herodian masuk. Jadi untuk sementara kita bisa bernafas dengan tenang. Meski tidak 
diketahui apakah masih ada ancaman lain, tetapi para Master juga berusaha mencari cara untuk 
melindungi planet ini dari bahaya yang lain." jelas Wilen ketika mereka melewati toko yang menjual 
supply untuk berburu. Rexzar mendengarkannya dengan seksama sambil melihat-lihat koloni sekitar. 
Dia berbalik menghadap kedua anak itu "Maaf kalau mendadak, bisakah kalian menunjukkan dimana 
aku bisa menemukan pandai besi yang ahli?" Keduanya saling memandang lalu berpikir sebentar. 
"Yang kami tahu sih ada, dia termasuk cukup ahli kok." jawab Reia "Ayo ikut." Mereka berpindah ke 
koloni Accretia dan berjalan ke toko Tuke. "Paman Tuke!!" panggil Wilen ketika sudah dekat toko, 
Tuke yang sedang bekerja melihat mereka datang dan menyambutnya "Hei, Wilen, Reia, bagaimana 
kabar kalian?" "Baik kok, ayah ibu juga baik. Paman bagaimana?" jawab Reia lembut "Hahahahah.... 
Accretia mah tidak bisa sakit atau apapun juga, jadi yah kami tetap saja baik. Ada apa hari ini kalian 
kesini?" "Ah ini, teman kami meminta membawanya ke pandai besi yang ahli. Tentu saja yang kami 
tahukan paman." "Hahaha... aku tersanjung dibilang ahli. Baiklah apa yang anda butuh..." Tuke 
langsung kaget ketika melihat Rexzar. "Raxion!!! Raxion bukan?!?!?!" Rexzar menggeleng pelan 
"Maaf, anda salah orang, namaku Rexzar, bukan Raxion." Tuke kaget dan mendadak sadar "Ah ya, 
maafkan aku. Sepertinya aku terlalu membawa masa lalu. Baiklah apa yang anda butuhkan?" Rexzar 
menyerahkan secari kertas dan sekantong bahan-bahan "Bisakah anda membuat amunisi dari 



bahan-bahan ini? Cara pembuatannya ada dikertas itu. Aku akan membayar dengan harga yang 
pantas." Tuke membaca sebentar kertas itu "Hm... tidak ruwet, tapi ini amunisi yang unik. 
Bagaimana kau tahu cara pembuatannya?" "Anggaplah aku mendapat dari seseorang." "Baiklah 
kalau begitu. Beri aku waktu sebentar, akan kukabari kalau sudah selesai." "Terima kasih."  
 
Tepat ketika Rexzar berbalik, Tuke melihat sesuatu dan memanggilnya "Tunggu, pedang itu... bisakah 
aku lihat?" Rexzar mencabut pedangnya dan menyerahkan ke Tuke. Tuke memegang dengan seolah-
olah tidak percaya. "Dimana kau dapatkan pedang ini?" tanyanya dengan nada bergetar "Pedang ini 
sudah bersamaku sejak aku ada. Aku juga tidak tahu darimana asal pedang ini." Wilen yang heran 
bertanya pada Tuke "Memangnya kenapa dengan pedang itu paman?" "Pedang ini, pedang Blu Terre 
milik Raxion." Mendengar itu mereka kaget "Pedang Blu Terre yang legendaris itu?" tanya Reia tidak 
percaya "Pak Blaze juga bilang kalau Raxion memakai pedang unik yang tidak pernah diciptakan 
orang sini. Jadi ini pedang itu?" Wilen menatap Rexzar tidak percaya "Jadi kau benar-benar Raxion?" 
Rexzar nampak bingung "Maaf, aku bukan Raxion. Selain itu nama pedang itu bukan Blu Terre, tapi 
Lan Ti. Namanya terukir jelas dipermukaan pedang, silahkan diperiksa." Tuke memeriksa dan 
mendapati dipermukaan pedangnya memang terdapat tulisan Lan Ti. Lalu dia mengecek beberapa 
hal lain, akhirnya nampak pasrah dan mengembalikan pedangnya. "Maafkan aku, sepertinya aku 
terburu-buru. Ini bukan Blu Terre, sekilas bentuknya mirip tapi ada sesuatu yang berbeda pada 
pedang ini, ini bukan Blu Terre." Rexzar menyimpannya sambil berkata "Tidak apa-apa, siapapun bisa 
melakukan kesalahan." "Baiklah, kalau amunisi ini sudah selesai akan aku hubungi." Merekapun 
berjalan meninggalkan tempat itu. 
 
Mengelilingi beberapa tempat sambil menjelaskan, akhirnya kedua anak itu sudah tidak tahan untuk 
bertanya padanya "Sebenarnya siapa kamu, dan darimana kamu muncul?" tanya Wilen ketika 
mereka berkunjung di salah satu toko. Rexzar menatap kedua anak itu akhirnya memberi isyarat 
untuk keluar dari toko. Mereka berjalan ke tempat yang agak sepi dan duduk, diapun mulai 
menceritakan. "Sebenarnya siapa aku akupun tidak begitu jelas. Waktu aku terbangun, aku 
mendapati diriku di sebuah tempat seperti laboratorium. Disana aku menemukan pedang ini dan 2 
pucuk pistol Nero dan Bianco." Ditunjukkan 2 pucuk pistol yang bentuknya mirip pistol Enforcer, 
yang satu berwarna hitam, satu lagi berwarna putih, dimasing-masing moncong senjata tertulis 
namanya, Nero untuk hitam dan Bianco untuk putih. "Pistol ini memakai amunisi layaknya pistol 
biasa, hanya saja kekuatan perusak dan daya dorongnya berbeda dengan pistol lain. Ketika sudah 
terbiasa dengan diriku, akupun mulai mengikuti petunjuk yang menyuruhku menuju ke utara. Dari 
petunjuk itu juga aku tahu namaku memang Rexzar, dan siapa penciptaku. Tapi untuk apa aku 
diciptakan aku masih tidak tahu." "Tunggu." sela Wilen 'Namaku memang Rexzar?' Apa berarti 
sebelumnya kau masih ragu kalau itu namamu?" Rexzar mengangguk "Ketika menemukan Lan Ti, 
dibawah namanya terdapat tulisan kecil 'Pedang ini kuhadiahkan untukmu Rexzar, gunakanlah 
dengan baik.' Jadi akupun menyimpulkan kalau itu namaku. Ketika menemukan petunjuk dan disana 
menyebutkan namaku Rexzar, aku jadi lebih yakin." "Tapi tadi kamu tahu siapa penciptamu, siapa 
dia?" tanya Reia penasaran. "Maaf, aku tidak bisa bilang." Kedua anak itu sedikit kecewa, akhirnya 
memutuskan tidak bertanya lebih jauh. Merekapun kembali berjalan-jalan ke koloni dan tempat 
lelang. 
 
Hari itu ketika menjelang sore, merekapun memutuskan untuk kembali ke rumah. Tepat ketika 
hendak masuk warp portal menuju koloni Bellato, alarm peringatan bahaya bersuara dan 



mengeluarkan pengumuman. 'Darurat!! Darurat!! Diumumkan bahwa di pintu keluar Benteng Solus 
berkumpul 3 monster Splinter Rex, Arghol Wasp, dan Varfer Ruder, mereka juga diikuti anak-
anaknya. Semua pihak harap mengosongkan area itu, yang bisa bertempur segera ke Benteng Solus. 
Sekali lagi. Diumukan...' Semuanya langsung kalang kabut, ada yang menyelamatan anak-anak 
mereka, ada yang bersiap-siap bertempur. "Ayo kita pergi pulang, ibu pasti khawatir." Reia menarik 
lengan kakaknya dan membujuknya. Rexzar menatap mereka dan bertanya "Bagaimana caranya ke 
Benteng Solus?" Mendengar itu keduanya kaget "Apa kau bermaksud bertempur juga? Ketiga 
monster itu termasuk monster kelas bos yang tidak mungkin diihadapi dengan orang sedikit. 
Sebaiknya kita menunggu kabar saja." bujuk Wilen, tetapi Rexzar tidak bergeming, sekali lagi dia 
bertanya "Bagaimana caranya ke Benteng Solus?" Pasrah Wilen akhirnya membawanya ke warp dan 
mereka bertiga seketika berpindah ke Benteng Solus.  
 
Suasana di Benteng Solus lebih parah, ada beberapa prajurit yang terluka digotong masuk dan 
berusaha disembuhkan oleh Holy Chandra, mereka berteriak kesakitan dan ada juga yang meminta 
disembuhkan terlebih dahulu. Reia memalingkan mukanya, Wilen otomatis memeluk adiknya itu 
sambil bergumam "Brutal sekali." Rexzar mengamati sekeliling dan akhirnya menemukan pintu 
keluar. Ketika berjalan kesana Wilen menarik lengannya "Kau mau cari mati? Kita tidak mungkin bisa 
melawan mereka, kita hanya bisa menunggu didalam." Rexzar menatap mereka pelan dan menarik 
pelan lepas tangannya "Kalian tunggu saja disini. Biar kuselesaikan semua." Diapun berjalan 
meninggalkan mereka, Wilen dan Reia merasa tidak mungkin meninggalkannya akhirnya menyusul. 
Sampai dekat pintu, mereka menyaksikan semuanya. Guard Tower yang rusak karena dihancurkan 
monster-monster itu, dan juga beberapa pejuang yang terlempar oleh kekuatan brutal Vafer Ruder. 
"Gha... Tidak mungkin kita bisa menghadapi mereka, jumlah anak-anaknya terlalu banyak." 
"Bertahanlah, para Master sudah berusaha untuk menahan gerakan ketiga bos itu, kita harus bisa 
mengurangi jumlah anaknya." 
 
Ashlan mengayunkan pedangnya bermaksud menebas Splinter Rex, tetapi diluar dugaan gerakannya 
cepat dan tebasannya malah mengenai anak Splinter Rex. Tidak hanya itu, diapun dilempar oleh 
Vafer Ruder hingga mendekati pintu masuk. "Ashlan!!!" Eris yang melihat Ashlan terpental berusaha 
mendekatinya "Jangan kesini!!! Kalian tahan saja Arghol Wasp, jangan sampai dia mendekati pintu 
masuk!!" Mendengar itu Eris mengurungi niatnya dan kembali berkosentrasi ke Arghol Wasp. Ashlan 
berusaha berdiri dibantu beberapa Warrior Cora. "Master Ashlan ini terlalu gegabah, anda tidak 
mungkin sendiri menahan Vafer Ruder dan Splinter Rex." "Aku tahu, tapi kekuatan Rugardo 
dibutuhkan untuk menahan Arghol Wasp, sedangkan tidak mungkin meminta Eris yang seorang 
Adventurer menahan seekor monster. Pokoknya kalian usahakan menahan anak-anak mereka 
selama mungkin." Tepat ketika dia berniat maju, Rexzar muncul disampingnya dan menatap kedua 
monster tadi. Ashlan berniat memperingatinya "Jangan maju!! Disini..." Dia kaget ketika melihat 
Rexzar, pelan dia bergumam "Raxion..." mendengar itu Cora yang disampingnya spontan menatap 
Rexzar. Rexzar tidak mempedulikannya dan bergumam "Jadi inikah Vafer Ruder dan Splinter Rex." 
Akhirnya dia maju pelan menuju ke tempat anak-anaknya. Melihat itu Ashlan tersadar dari 
lamunannya dan berteriak "Tunggu Raxion!!" "Dia bukan Raxion Master Ashlan." Mendengar ada 
yang memanggil Ashlan berbalik, dia melihat Reia dan Wilen dibelakangnya "Kalian... kalau tidak 
salah anak Miriam dan Vinze, Wilen dan Reia bukan? Apa maksudnya dia bukan Raxion?" "Namanya 
Rexzar, bukan Raxion." jelas Reia sambil menatap Rexzar jauh. Tepat ketika Rexzar muncul, seorang 
Ranger Bellato terlempar dan ditangkapnya "Kya... maafkan saya." Gadis Bellato itu kaget ketika 



melihat Rexzar. Rexzar melepaskannya dan memberi perintah "Tinggalkan tempat ini, biar aku 
sendiri yang mengurus monster-monster kecil ini." Entah kenapa campuran monster Splinter, Vafer, 
dan Arghol sepertinya mengerti kalau Rexzar mengejek mereka, dengan cepat mereka menyerang 
Rexzar.  
 
Didorongnya gadis Bellato tadi untuk menjauh lalu dia menerima serangan dari gerombolan Vafer 
itu. Banyak yang mengira kalau Rexzar sudah mati, tapi ketika asap menipis barulah terlihat kalau 
Rexzar menghilang. "Aku disini jelek." Rexzar berdiri disalah satu punggung Splinter dibelakang 
sambil menghunuskan Lan TI, merasa marah diinjak, Splinter itu mengamuk. Dengan cepat Rexzar 
melompat dan merapalkan jurus. "DEMON GOD SWORD!!!!" Teriaknya ketika sudah mendarat dan 
mengayunkan pedangnya ketanah. Dalam sekejap energi pedang raksasa keluar dan menghantam 
monster-monster yang ada. Banyak dari monster itu langsung tewas terkena serangan itu. 
Gerombolan Arghol dan Vafer maju dari berbagai arah menerjangnya, Rexzar melompat kesamping 
dan mengeluarkan jurus lain "TIGER FANG WAVE SLASH!!!" Sekali lagi serangan itu membunuh 
puluhan monster yang berada dijalurnya. Semua orang, baik yang sedang bertempur maupun 
sedang merawat yang terluka kaget melihat kekuatan Rexzar yang sekejap saja sudah menghabisi 
hampir setengah pasukan monster itu. Mendadak mereka tidak berani maju dan ketakutan, Rexzar 
mengangkat pedangnya dan mengejek "Jadi hanya segini nyali kalian?" Mendengar itu mereka 
meraung dan menerjang tanpa peduli apapun lagi. "Dengan ini akan kuhabisi kalian. SHADOW 
DEMON GOD BULLET!!!" Puluhan energi gelombang pedang langsung menyambut dan membantai 
semua monster kecil itu bersih tak tersisa. 
 
Melihat semua anak-anaknya dibunuh, ketiga monster itu menatap Rexzar dengan marah dan mulai 
berlari menyerangnya. Rexzar menghindari kiri kanan sambil berusaha mencari kelemahan monster 
itu. "Sial meski dia kuat, tidak mungkin menghadapi ketiga monster bos itu sendiri. Kita harus 
bantu." ujar Ashlan, tepat ketika dia ingin maju Tuke muncul. "Wow, dia melakukan ini sendiri?" 
Mendengar suara Tuke, Rexzar berbalik bertanya padanya "Apakah amunisi pesananku sudah 
selesai???" Tuke mengeluarkan sebuah kotak besi dan menyahutnya "Sudah semua." 
"Lemparkan!!!" Tuke mengambil ancang-ancang dan melemparkan kotak amunisi itu. Tepat pada 
saat itu Vafer Ruder melayangkan senjatanya kebawah dan mengenainya. Reia yang tidak tahan 
melihat langsung menutup mata, tapi ketika mendengar suara kagum bercampur kaget dia 
membuka matanya pelan. Rexzar menahan senjata Vafer Ruder dengan pedangnya dan berhasil 
menangkapl amunisi yang dilemparkan. Dia menatap tajam Vafer Ruder dan berkata lirih "Segitu 
tidak sabarnyakah kalian ingin mati?" Mendengar itu Vafer Ruder mengayunkan senjata lagi, tepat 
saat itu Rexzar melompat keatas. Disarungkan pedangnya dan diisi Nero dan Bianco dengan amunisi 
yang sudah dipesan tadi. Ketika melayang turun, dimata semuanya gerakan Rexzar seolah-olah 
lambat. Rexzar langsung menembak beruntun tidak memberi ampun ketiga monster itu ketika masih 
diudara. 
 
Ketika mendarat dia membelakangi mereka. Ashlan yang melihat itu tersadar dan berteriak 
"Bodoh!!! Peluru biasa tidak akan berguna untuk mereka. Kau harus menembakkan peluru Launcher 
Element." "Tenanglah Master Ashlan." ujar Tuke ketika dia berdiri disampingnya. "Itu bukan peluru 
biasa." "Apa maksudmu?" "Itu adalah peluru Anti Element." Mendengar itu mereka semua heran, 
Tuke mulai menjelaskan. "Itu adalah peluru yang memiliki kekuatan untuk mendekteksi apa tipe 
elemen musuh, setelah mengetahuinya peluru itu akan mengubah sifat elemennya menjadi elemen 



yang mematikan bagi tubuh lawan. Selain itu peluru itu juga berisi kekuatan Force yang besar." 
Semua yang mendengar itu takjub, tepat saat itu juga tubuh ketiga monster itu seperti membengkak 
dan mau meledak. Bersamaan dengan Rexzar menyarungkan pistolnya Tuke melanjutkan "Nama 
peluru itu adalah Anti Element Force Bullet." Seketika itu ketiga monster meledak hancur. Rexzar 
berjalan santai menuju Benteng Solus. 
 
Besoknya nama Rexzar menjadi terkenal. Dimana-mana saksi mata menceritakan bagaimana Rexzar 
melawan puluhan monster dalam sekejap dan bagaiman dia menembakkan peluru yang mematikan 
itu. Para Master juga sudah bertanya dan meminta Rexzar menjelaskan siapa dia dan dari mana dia 
datang. Tuke sendiri merasa puas karena sekarang dia mendapat amunisi tipe baru yang hebat, 
hanya saja bahan-bahan yang dibutuhkan termasuk tidak mudah. Dia berterima kasih pada Rexzar 
yang mengijinkannya untuk menyalin cara pembuatan Anti Element Force Bulet itu, dia juga 
membuat banyak peluru tersebut dan dihadiahkan untuknya. Beberapa hari kemudian, menjelang 
siang Rexzar memakai mantelnya dan menyarungkan pedangnya. Dia mengamati kamar itu sebentar 
sebelum keluar dari sana. Vinze sekeluarga sudah menunggu di luar. "Sudah mau pergi? Kau bisa 
tinggal disini kalau mau." tanya Miriam, Rexzar menggeleng pelan "Aku tidak ingin merepotkan lebih 
jauh lagi, selain itu aku juga harus pergi ketempat lain." Miriam tersenyum lembut "Baiklah kalau 
memang itu maumu, kami tidak akan memaksa lebih jauh. Anak-anak, tolong antarkan dia." "Tidak 
usah nyonya, biar aku sendiri saja." "Tidak apa-apa, cuma sebatas sampai warp portal kok." Setelah 
ketiganya keluar Vinze bergumam "Dia memang misterius ya. Para Master juga bingung sebenarnya 
siapa dia, auranya mirip Raxion tapi dia membantah kalau dia bukan Raxion." "Tapi yang aku tahu, 
dia memiliki kebaikan Raxion." Miriam tersenyum pada suaminya, Vinze yang melihatnya tersenyum 
tanda setuju lalu memeluk istrinya. 
 
Ketika sudah dekat warp portal, Wilen bertanya "Yakin tidak perlu diantar sampai pintu keluar 
koloni?" Rexzar mengangguk "Aku sudah diberikan peta jalan keluarnya. Selain itu akan berbahaya 
bagi kalian untuk ikut denganku." Reia nampak tidak rela membiarkan kepergian Rexzar, dia 
berusaha menahannya "Kenapa? Kenapa kamu harus pergi bertualang? Bukankah kamu bisa tinggal 
disini dengan kami?" Rexzar dengan tenang menjelaskan "Aku sudah pernah bilang, aku tidak tahu 
untuk apa aku diciptakan. Apa maksud penciptaku membiarkan aku sendiri. Karena itulah aku akan 
bertualang, dari sana aku berharap 'jawabannya' bisa keluar." "Tapi kenapa kamu harus sebegitunya 
mencari jawaban?" Rexzar menjawab dengan tenang "Karena ini adalah jalan yang kupilih." "Jalan... 
yang kamu... pilih??" Rexzar mengangguk "Kalianpun pasti punya jalan yang dipilih, jalan itu mungkin 
tidak selalu mulus, pasti ada hambatan. Tapi jangan pernah menyerah dari jalan yang kalian  pilih. 
Itulah saranku. Terima kasih sudah menjaga diriku, aku mendoakan keselamatan dan kebahagiaan 
kalian." Sehabis mengucapkan itu Rexzar masuk ke warp portal dan mengaksesnya. Ketika sudah 
hilang, Reia meneteskan air mata pelan. Wilen melihatnya bertanya "Kamu... menyukainya ya?" 
Mendengar itu Reia kalang kabut berusaha menutupi air matanya "Huh? Kakak bilang apa sih, ini 
bukan air mata kesedihan kok." "Yang tanya itu juga siapa?" Sadar dia dijebak Reia hanya bisa pasrah 
"Mungkin aneh untuk menyukai seorang Accretia, tapi itulah perasaanku." Wilen memegang kepala 
adiknya itu. "Tidak aneh kok, kita bebas menyukai siapapun. Selain itu, aku merasa Rexzar 
menyembunyikan sesuatu." Mereka menatap warp portal beberapa saat, sebelum akhirnya Wilen 
berbalik berkata "Ayo kita pulang." Reia mengangguk menyusul kakaknya. 
 
Seminggu sudah berlalu, akhirnya hasil kelulusan para murid Academia diumukan. Satu persatu 



murid diminta maju dan memilih class apa yang diinginkannya. Jika mereka menginginkan Cross 
Class, maka sejak awal sudah bisa memilihnya. "Terakhir Reia dan Wilen." panggil Ashlan selaku 
kepala sekolah Academia. Keduanya langsung maju ketika dipanggil, murid-murid lain berpetuk 
tangan menyelamati mereka. Ketika Ashlan mengangkat tangan isyarat diam, semua langsung 
hening. Dia menatap kedua anak kembar tersebut sebelum akhirnya berkata "Kalian mendapatkan 
nilai tertinggi dalam ujian, untuk itu aku ucapkan selamat. Silahkan memilih class yang diinginkan." 
Dihadapan mereka muncul semua class lengkap Accretia, Bellato dan Cora. Disamping itu juga 
terdapat Class dengan ikon '?' yang berarti bisa dicustom. Reia teringat perkataan Trebz 'Melihat dari 
nilai-nilaimu, Kamu lebih cocok memakai Force, tapi bisa digabungkan dengan senjata lain.' Dia juga 
teringat perkataan Rexzar 'Jalan yang kita pilih terkadang berhambatan, tapi kita pasti bisa 
melaluinya.' Dalam waktu yang hampir bersamaan, Wilen dan Reia menjawab "Infiltrator 
Summoner!!" "Force Assaulter!!!" Ashlan menatap Wilen "Infiltrator Summoner dan..." Dia menatap 
Reia "Force Assaulter. Keduanya adalah Custom Class. Kalian yakin?" "Ya!!" Jawab keduanya tegas. 
Mereka saling berpandangan dan saling tersenyum. Dibelakangnya Vinze dan Miriam tersenyum 
melihat pilihan mereka. "Baiklah kalau itu memang keinginan kalian. Terimalah ini, badge tanda 
kelulusan dan tanda kekuatan." Ashlan menyerahkan sebuah Badge dengan lambang Academia, 
mereka menerimanya dengan tersenyum. "Selamat untuk kelulusan kalian. Infiltrator Summoner 
Wilen dan Force Assaulter Reia." Seketika semuanya langsung bersorak gembira. Ketika Ashlan 
kembali duduk dikursinya, Rugardo berkata padanya "Sama sekali tidak ada petunjuk yah tentang 
Rexzar." Ashlan mengangguk "Semua ini terlalu misterius, siapa penciptanya, darimana dia dapat 
cara pembuatan peluru itu, terlalu banyak teka-teki." "Tidak hanya itu bukan? Dia bahkan mengajari 
kita membuat senjata yang bisa menyalurkan Force ke senjata seperti pedang, karena itulah baru 
ada Class yang menyilangkan Force dan senjata dekat." ujar Eris "Selain itu, meski samar, aku bisa 
merasakan kalau dia memiliki Force." "Force? Dari seorang Accretia?" tanya Ashlan heran. Eris 
mengangguk, mereka bertiga terdiam, tapi tetap tenang. 
 
Tidak jauh dari koloni Arcadia, Rexzar menatap kearah koloni dari tanah yang tinggi. Dipegang 
helmnya, kemudian terdengar suara sesuatu yang lepas. Seketika itu helmnya mengeluarkan uap 
dan bisa terbuka, perlahan dibukanya helm dan menampakkan wajahnya. Wajah pria yang berambut 
hitam dan bermata hitam, wajahnya terlihat biasa namun serius. Dia mengepit helm dipinggangnya 
dan bergumam "'Teruslah keutara, maka kamu akan mendapatkan koloni yang dihuni Accretia, 
Bellato dan Cora. Lihatlah kehidupan disana mungkin kamu akan mendapatkan jawabanmu.' 
Begitukan petunjukmu... wahai penciptaku Raxion. Aku masih tidak mengerti kenapa kamu 
menciptakan aku, makhluk buatan ini, tapi aku akan mencoba apa arti dari semua kehidupan ini." 
Dia kembali memakai helmnya dan berbalik. Sebelum berjalan dia melirik ke belakang sedikit 
berkata "Kalau langit mengijinkan, kita akan bertemu lagi, Reia, Wilen." Lalu berjalan menjauhi 
tempat tersebut. 


