Sidestory "A Few Things You Need to Know"
Arkham Corporation
Didirikan pada tahun 1938 dengan yuridiksi Adolf Hitler dengan kode name
"Hoffnungsstrahl" , Arkham Corporation awalnya bertugas untuk memasok spare part
kendaraan perang tank maupun artilery ke pabrik-pabrik produksi massal. Keanggotaan
Arkham Corporation dirahasiakan dari publik dan tidak tercatat di dokumen manapun.
Pada tahun 1943, Arkham berhasil menciptakan bom atom pertama (yg disabotase oleh
Green Beret). Setelah kekalahan Jerman dalam PD II, Arkham Corporation dilarang aktif
sementara selama jangka waktu yg tidak menentu. Tahun 1956, Arkham Corporation
kembali beroperasi masih sebagai pemasok spare part kendaraan perang dengan batasan
yg ditentukan oleh UN. Tahun 1965, penemuan buku 'Diary of Lasser' di dasar laut
Bermuda Triangle, entah bagaimana caranya Arkham menemukan buku tsb. Pada tahun yg
sama, Arkham Corporation berserta semua jejaknya menghilang tanpa bekas dari negara
Jerman.
Pada tahun 1994, Arkham Corporation berdiri kembali dengan kedok CCR Corporation
sebagai perusahaan entertainment segala bidang. Enam tahun kemudian, meluncurkan
game RF Online ke dunia dan 17 tahun kemudian, meliris virtual reality RF Universe ke
dunia.
CCR Corporation a.k.a Arkham Corporation terlibat dalam :
1. Pembunuhan Akira, ayah tiri dari Zenos
2. Pencetus Rising Force Project
3. Menyewa Raxion untuk memburu para tokoh2 cerita
4. Sebagai kunci utama cerita Hack.RFO

Data Melt
Sudah dibuktikan teori bahwa sebagian besar manusia hanya menggunakan 3%
kemampuan otak seakan-akan ada sesuatu yang berfungsi sbg 'limiter' di otak manusia.
Kalau limiter tsb dilepaskan, apa yg akan terjadi? Telepati, telekinesis, ESP, dsb terjadi
pada org2 yg 'tidak sengaja' mengendorkan limiter di otak mereka. Rising Force Project
berusaha melepaskan limiter tsb dengan cara penggunaan obat 'Brain Release' dan

kemudian berlanjut ke manipulasi DNA manusia sejak masih berupa ovum dan sperma.
Sesuai dgn alkitab bahwa manusia diciptakan berdasarkan citra-Nya, maka manusia bisa
memiliki kemampuan yg hampir sama dengan-Nya
(menurut gw). Data Melt adalah bentuk mutasi kekuatan psikis otak manusia yg limiternya
100% dilepaskan. Menghapus eksistensi, menciptakan eksistensi, manipulasi 'partikel
Tuhan' (Partikel Tuhan bener2 ada teorinya dimana partikel ini menciptakan partikel lain
dari ketiadaan), kekuatan imajinasi yg bisa direalisasikan, immortality, dsb adalah
kemampuan Data Melt. Dari keenam subjek Rising Force Project, mereka bisa melakukan
apa yang dapat dilakukan-Nya kecuali 'menciptakan nyawa'. Keenam subjek tsb memiliki
tingkat ESP yg ber-abnormal tinggi dan IQ yg jenius, tetapi untuk kasus Zenos sebagai
subjek termuda, RF Project sudah disabotase duluan oleh Elwin sebelum proses
pendewasaan pikiran Zenos selesai, kondisi psikologis Zenos sangat tidak stabil.
Data Melt User :
Zenos -> Atom Manipulation,
Mind Awakening
Davis ->
Quazer
Douwes -> Eraser
Elly -> Imaginesis (sebenarnya bkn Data Melt, tp hampir menyerupai Data Melt)
Arc -> ???????
Clearlite -> ??????????
Elwin -> Absorber
Panther -> ?????????

Space Melt User -> surprise gw
Ebenzer
Alto

Self-Consciousness Intelligence
Versi upgrade besar-besaran dari AI yg memungkinkan SCI untuk dapat memiliki perasaan
dan kepribadian tersendiri, tetapi dgn bayaran nyawa manusia. Contoh : 'Panth3r'

The Secret of RF Universe
1. Nezon (di Elwin Day 1) dapat berkomunikasi dengan orang lain di masa lalu melalui RF
Universe. ID T0wer yg dipakainya memakai IP global server RF Universe
2. Memiliki Game Master yg merupakan sebuah AI yang perlahan-lahan terpengaruh oleh
efek Data Melt Zenos yg tidak terkendali sehingga GM tsb memiliki perasaan dan
kepribadian. (Tokoh GM ini dah muncul di Elwin Act, tebak sendiri)

