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CAPÍTULO 1: “O PRÍNCIPE DE CABELOS CARMESIM DA 

DESTRUIÇÃO.” 
Passaram-se bastante tempo desde que o Deus da Bíblia e os Yondai Maou 

foram eliminados. Na residência dos Gremory no Submundo, um príncipe 

nasceu sem ter chorado durante o parto. 

Muitos observadores na sala presenciaram o bebê recém-nascido flutuando 

no ar enquanto emanava uma aura muito poderosa. O poder demoníaco que 

envolveu o dito recém-nascido era o da【 Destruição 】. Este poder demoníaco 

era tão forte que começou a distorcer a forma dos móveis, acessórios e 

outros objetos que estavam dentro da sala. Até mesmo o  médico que 

realizou o parto não se atreveu a pôr um só dedo sobre esse bebê, já que a 

aura que dele emanava era muito forte. 

Um homem observou seu filho recém-nascido com um olhar de fragilidade. 

Seu nome: Zeoticus Gremory. Lentamente abriu a boca e disse: 

“Parece que  ele realmente herdou esse poder.”  

 Em contraste com seu frágil aspecto, a mãe desse menino, Venelana 

Gremory, sorriu agradavelmente, apesar de estar exausta depois de ter dado 

a luz. 

“Fufufu… O chefe da família do Grande Rei não iria querer ver isto… não, a 

família inteira se assustaria.” 

Venelana era uma descendente da família do Grande Rei Bael: aqueles que 

estão posicionados no topo dos 72 pilares dos demônios de classe alta. 

Sobretudo, o poder da【 Destruição 】que demonstrou o recém nascido se 

originou na Família Bael. 

O bebê, apesar de ter nascido na Família Gremory, havia herdado o incrível 

traço da Família Bael. 

“Este deve ser meu destino por ter te escolhido” 

Disse Zeoticus, enquanto tentava se aproximar de seu filho. Entretanto, 

Venelana estava usando sua magia para transportar seu filho para a cama. 

Frente aos olhos preocupados de todos ali presentes, Venelana abraçou com 

muito amor seu filho── ainda envolto pela poderosa aura── 

“Está tudo bem, sou capaz de segurá-lo”  

“De todo modo, Querida, você já escolheu um nome para ele?” 

Disse Zeoticus enquanto caminhava em direção à sua esposa, que estava 

segurando nos braços seu filho. 

“Sirzechs. Esse é o nome que tinha pensado em colocar se fosse um menino” 
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Disse Venelana com um tom de voz suave a seu adorado filho. 

“Sirzechs… Meu amado Sirzechs. Você vai lidar com um destino cruel, porém 

tenha a certeza de que, ao ter meu sangue, poderá se tornar mais forte que 

todos os demais.” 

O menino, Sirzechs – o príncipe predestinado, reduziu lentamente o poder da

【 Destruição 】que estava emanando, até que finalmente desapareceu por 

completo. 

Zeoticus pôs sua mão sobre a de sua esposa e expressou sua alegria do 

fundo de seu coração pelo nascimento de seu filho. Ao mesmo tempo, ele 

também temia por seu futuro. 

─○●○─ 

17 ANOS DEPOIS  

Em uma das muitas propriedades situadas dentro do território Gremory, um 

homem jovem de cabelos carmesim está tocando piano. Ele é Sirzechs 

Gremory – o herdeiro da Familia Gremory – ele já havia crescido. 

Sirzechs toca o piano enquanto várias crianças ali reunidas cantavam uma 

bela melodia. 

Era uma velha canção infantil, transmitida durante muitas gerações na Família 

Gremory. Aos fins de semana, Sirzechs lhes ensinava canções infantis em 

dito lugar. Às vezes o mesmo ensinava-lhes canções infantis que ele mesmo 

escrevia e compunha. 

Tendo nascido no seio da Família Gremory, ele se comprometeu com todas 

as pessoas que habitam no território do domínio Gremory sem discriminar a 

ninguém por motivo nenhum, e se comportou como um cidadão comum. 

Assim, foi amplamente reconhecido e amado por todos. 

“Isso é tudo por hoje”  

Logo que Sirzechs anunciou o final de sua aula, todas as crianças 

começaram a se reunir ao redor dele. 

“Sirzechs-sama! Eu gostaria de escutar a continuação do conto de fadas que 

nos contou no outro dia” 

“Eu quero continuar aprendendo a tocar o piano” 

“Sirzechs-sama, Sirzechs-sama! O que tem dentro da corcunda de um camelo 

do Submundo?” 

As crianças continuam fazendo perguntas a Sirzechs uma atrás da outra. 

Entretanto, depois de ver alguns de seus servos de pé junto à porta 

levemente aberta, disse:  

“Infelizmente, terminamos por hoje. Responderei a todas as suas perguntas 

na próxima vez que nos vermos, assim que, por hoje, todos devem ir para 
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casa” 

Todas as crianças ficaram tristes depois de ouvir as palavras de Sirzechs, 

mas nenhuma se queixou. Se despediram cordialmente de Sirzechs enquanto 

saíam um a um da sala. Agora as aulas de música infantis de Sirzechs foram 

concluídas, os servos da Família Gremory entraram na sala, e falaram com 

ele.  

“Sirzechs-sama, já é hora de sua partida” 

Sirzechs sorriu de forma amarga em resposta.  

“Claro, eu sei. Céus, todos vocês são tão diretos” 

Ele fechou a tampa do piano, e se foi da propriedade. 

─○●○─ 

No dia seguinte.  

Sirzechs Gremory estava visitando a capital do Submundo,『 Lucifaad 』.  

Um grande número de adolescentes vindos de famílias de classe alta de todo 

o Submundo foram chamados para que ingressassem ao Coliseu de Lucifaad. 

A Família do Maou os convocou com o pretexto de levar a cabo uma「 

Reunião de Jovens Demônios 」 ou uma「 Reunião Social 」como eles a 

chamam  

também. Soava bem… mas a verdadeira razão pela qual se vai findar este 

evento não foi revelada.  

Já no lugar, uma violenta briga estava se desenrolando. 

“Ei, o que houve? Mostre-me o que você tem!” 

Um jovem vindo da família do Maou Beelzebub, e o filho de uma família de 

classe alta estavam lutando, mas... A batalha foi completamente de um só 

lado. 

O descendente do Maou era tão forte, que mesmo um jovem demônio de 

classe alta pertencente aos 72 pilares não tinha chance alguma contra ele. O 

membro da família do Maou Beelzebub assustava aos demais jovens 

demônios. 

“Levante-se! Eu disse para levantar! Como você espera defender o futuro do 

Submundo com um poder tão fraco como o que acaba de me mostrar?” 

O descendente de Beelzebub estava rindo. 

“Ugh…” 

O jovem membro da família de classe alta, mesmo que já estivesse 

completamente derrotado, se levantou e elevou novamente sua aura para 

poder atacar, mas, de novo foi vencido rapidamente. 

Desde o nível superior da seção de espectadores, se encontravam os 
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assentos reservados para as famílias dos Maous, e desde ali, os membros de 

ditas famílias observavam com entusiasmo a luta de pouca importância. 

“Por acaso o herdeiro da Casa Oriacs fez algo impróprio ao Maou 

Beelzebub?” 

“Ao que parece, os presentes que enviaram no outro dia não eram da mesma 

qualidade que entregaram em anos anteriores. Sua desculpa foi que suas 

plantações não cresceram tão bem como esperavam, ou algo do tipo” 

“Hahaha! Não é de se estranhar que esteja recebendo uma lição. Se nem 

sequer é capaz de manter e cultivar corretamente as terras que lhe foram 

entregadas pela família do Maou, merece ser castigado!” 

Os membros da família dos Maous estavam ali sentados, zombando 

enquanto o herdeiro da Família Oriacs seguia recebendo uma surra por parte 

do descendente de Beelzebub. 

As plantações localizadas no território da Família Oriacs foram afetadas por 

uma praga sem precedentes, que arruinou a terra. Portanto, a qualidade dos 

presentes que davam à família dos Maous havia baixado. 

─○●○─ 

Depois de que a guerra entre as três facções terminou, o mundo dos 

demônios ainda não havia conseguido recuperar-se economicamente. De 

fato, a situação piorava continuamente. 

Alguns eruditos inclusive haviam sugerido que a facção dos demônios estava 

perigosamente próxima de uma possível extinção, considerando a dramática 

redução da população depois da guerra. 

Em meio de tudo isto, cada uma das famílias de demônios de classe alta 

lutavam para manter seus respectivos domínios intactos. Além disso, as 

naturezas ditatoriais da política das famílias dos Maous fizeram com que a 

população não pudesse confiar neles em momentos de extrema necessidade. 

Em consequência, a Família Oriacs não recebeu ajuda do governo e tiveram 

que enfrentar sozinhos a praga que atormentava as plantações em seus 

territórios. 

Em troca, o herdeiro da Família Oriacs estava sendo castigado, nesta mal 

chamado 「 Reunião Social 」. 

O pior de tudo é que, não era estranho que, depois de que um membro de 

uma família de classe alta recebesse uma surra por parte da família dos 

Maous, este soltaria toda a frustração contra os habitantes de seu domínio. 

O Submundo – O Mundo dos Demônios──produziu uma cadeia de agonia de 

cima à baixo. A violência que ocorreu na frente de Sirzechs representou a 

crua realidade do que é atualmente o Submundo. 
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Vários demônios jovens vindos dos 72 pilares das famílias de classe alta 

observavam o combate entre o descendente da família do Maou Beelzebub e 

o herdeiro da Família Oriacs na beira do Coliseu. 

Enquanto que muitos dos assistentes tremiam por medo à intimidação da 

família dos Maous, houve quatro jovens Demônios, incluindo Sirzechs, que 

observavam de forma impassível a situação. 

De pé junto a Sirzechs, observando tudo de forma estoica, se encontrava uma 

linda jovem com tranças negras. 

“Por que tenho que ser parte deste estúpido evento?” 

A garota, Serafall Sitri estava muito frustrada. Ela também estava pronta para 

ser a próxima líder da Família Sitri. Serafall conhecia Sirzechs praticamente 

desde que nasceu.  

Tinha atualmente 16 anos – somente um ano mas jovem que Sirzechs. Eles 

haviam crescido juntos, já que suas mães eram amigas íntimas. 

Um jovem, parado detrás de Sirzechs e Serafall, respondeu:  

“Os membros da família dos Maous parecem estar obcecados com os 

membros jovens das famílias nobres desta geração” 

O garoto era Ajuka Astaroth, nascido no seio da Família Astaroth. Tinha a 

mesma Idade que Sirzechs. 

Serafall respondeu com certo desdém às palavras de Ajuka:  

“Hmph, eles não devem ter vida se pensam em algo tão chato” 

Uma aura muito hostil envolvia o corpo de Serafall. 

Ela tinha certa predisposição a se meter em brigas, e não era exatamente 

uma lutadora paciente. 

Ajuka disse:  

“Procure não chamar a atenção, lembre-se que nossos poderes devem ser 

mantidos em segredo”  

Fazendo caso as palavras de precaução de Ajuka, Serafall baixou os ombros 

e começou a se acalmar.  “Eu sei... Mas se alguma vez alguém tratar de fazer 

algo que suje o bom nome de minha família, não sei do que sou capaz…” 

Sirzechs não pôde fazer outra coisa além de ver como um amigo seu de 

infância era linchado na frente de todos. 

“Que chatice.” 

À distância, Falbium Glasya-Labolas estava de pé, bocejando repetidamente.  

Tinha 18 anos; só um ano a mais que Sirzechs. 

Sirzechs, Ajuka, Serafall e Falbium não tinham somente quase a mesma 

idade, como também se conheciam desde muito cedo, fazendo-se amigos 

muito próximos. Nenhum deles podiam se destacar muito, devido a uma 
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peculiar situação.  

De igual forma, Sirzechs se incomodou muito com a forma em que está se 

desenvolvendo esta reunião social… não, mais precisamente o cruel castigo 

que se produz em sua frente. 

Sendo que nasceu na carinhosa Família Gremory, a qual cuidava não só de 

seus amigos e família, como também dos residentes de seu domínio. Ver as 

pessoas sofrerem em frente a seus olhos só machuca seu coração. 

O herdeiro da Família Oriacs recebeu um golpe com a aura do descendente 

de Beelzebub. O impacto destruiu sua roupa, e o sangue começou a correr 

por seu nariz e boca. 

O filho de uma família nobre, supostamente nascido em uma vida de luxo, 

estava sendo maltratado por um homem com absoluta autoridade sobre ele. 

Uma cena muito horrível. É incrível saber que a família dos Maous celebra 

periodicamente tais eventos. Ao que parece, o único propósito desta reunião 

era confirmar o fato de que mesmo os nobres não podem se opor a vontade e 

capricho dos Maous. Uma dolorosa lição da qual os jovens demônios de 

classe alta estavam totalmente conscientes. Foi um lembrete sobre a 

diferença que existe entre aqueles que nasceram dentro da família dos Maous 

e aqueles que não… 

Os que tomaram o lugar dos defuntos reis foram principalmente os filhos 

diretos dos Yondai Maous: os príncipes e as princesas. 

As quatro linhagens sanguíneas reais são as Famílias: Lúcifer, Beelzebub, 

Leviatã e Asmodeus. 

Entretanto, o líder dos Maous, o Príncipe  Lúcifer, Rizevim Livan Lúcifer, 

nunca  tomou diretamente o mando do governo ou dos militares. Em seu 

lugar, optou por delegar esse trabalho a outros. Portanto, na prática, o que 

tinha autoridade sobre o Submundo era o herdeiro de Beelzebub: o Príncipe 

Vidreid Varsharn Beelzebub. 

Nenhum deles havia reclamado ainda aos tronos. Em troca, estavam fazendo 

preparativos para uma segunda guerra entre as três facções; chamando a 

uma resistência de vida ou morte. 

De repente, o descendente de Beelzebub baixou a guarda... 

O herdeiro da Família Oriacs acumula uma explosão de aura e conseguiu 

tocar a bochecha do jovem Beelzebub. Sangue corre de sua bochecha. O 

jovem Beelzebub acariciou a bochecha com seu dedo. Sangue. Seu sangue, 

em seu dedo. 

Nesse momento, a atmosfera do Coliseu se congelou. Tirar sangue de um 

membro de uma família dos Maous era considerado um ato imperdoável. A 
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expressão do jovem Beelzebub mudou lentamente à de uma raiva absoluta. A 

aura que o envolvia se tornou cada vez mais ameaçadora, enquanto começou 

a acumular uma grande quantidade de aura poderosa em sua mão. 

“… Você, coisinha. Você, um simples nobre… Como se atreve a fazer-me 

sangrar justo eu, um descendente de um Maou?!” 

Em seguida, o jovem Beelzebub implantou sua aura infernal. A aura começou 

a rodear o herdeiro dos Oriacs. 

Mas, justo quando todos pensavam que o herdeiro dos Oriacs ia desaparecer, 

aura negra começou a rodear o Coliseu, e engolia a aura que o jovem 

Beelzebub havia criado e a eliminava. 

Sirzechs saltou em direção à cena e se moveu para cobrir o herdeiro dos 

Oriacs. Ele não podia simplesmente ficar quieto vendo como este nobre ia ser 

brutalmente assassinado.  

Ao ver que esta ação teve lugar, a cara de Ajuka estava cheia de sentimentos 

complicados.  

Por outro lado, Serafall parecia encantada com a ação de Sirzechs. 

Sirzechs se ajoelhou e se desculpou por seu mau comportamento.  

“…Me desculpo enormemente por ter saído de meu lugar.” 

Ele pediu desculpas, sem falta. Apelou por sua própria culpa. 

Os olhos do jovem Beelzebub se estreitaram, deixando ver uma expressão 

furiosa em seu rosto. 

Ser interrompido; ter eliminado sua aura; o que acabava de acontecer era 

insuportável para um membro da família dos Maous. 

O descendente de Beelzebub gritou:  

“Você, ruivo! Por que se meteu em meu caminho!?” 

Os servos que estavam atrás do jovem Beelzebub se aproximaram e lhes 

disseram a seu Senhor:  

“Ele é o herdeiro da Casa Gremory.” 

“Gremory? Que posição têm dentro dos 72 pilares? Bem, devem ser tão 

insignificantes que nem sequer me lembro” 

Um servo lhe disse algo que o deixou perplexo:  

“A mãe desse homem vem da  Família Bael”  

A ira de Beelzebub se intensificou em reação a essas palavras, sua 

expressão se agravou cada vez mais. 

“A Família do Grande Rei. Entendo. Agora tudo faz sentido. O que matou 

minha aura antes foi seu 『 Poder da Destruição 』. Essa família irritante que 

reclama o direito de ser chamada Maou” 

“Que medíocre você é; aparecendo de repente, tratando de exercer algum 
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tipo de influência enquanto nosso Maou está ausente. Muito bem, ruivo. Vou 

te ensinar uma lição” 

Uma vez mais, uma aura hostil começou a devorar o corpo do jovem 

Beelzebub. 

“Eu aceitarei com honra” 

Disse Sirzechs, se dando conta de que não tinha saída para este duelo. Não 

tinha mais saída do que começar a produzir uma aura em si mesmo. 

“Agora é sua chance, Sirzechs! Acaba com ele enquanto você──” 

Ajuka cobriu a boca de Serafall antes de que pudesse terminar de falar. 

O descendente de Beelzebub lançou com força a aura que estava contendo 

em sua mão. A explosão que isso produziu foi tão poderosa que um demônio 

de nível médio seria aniquilado instantaneamente. 

Seria muito mais fácil receber esse golpe e aceitar a derrota. 

O oponente de Sirzechs era um membro da família dos Maous, e era um 

lutador muito talentoso. Já havia visto o poder de Sirzechs. Ele não aceitaria 

uma derrota de forma alguma.  

Sirzechs matou o tempo neutralizando a aura de seu oponente pouco a 

pouco. Entretanto, seu oponente pôde ler seus movimentos, e o pressionou 

ainda mais. 

“Que houve!? Mostre-me sua aura de antes! Você tem o sangue do Grande 

Rei, não é verdade? Então, por que não lança seu『 Poder da Destruição 』?” 

Com toda honestidade, seria uma tarefa fácil para Sirzechs transformar em 

cinzas um membro da família real se assim ele desejasse. A julgar pelo que 

presenciou durante sua luta com o herdeiro dos Oriacs... O jovem Beelzebub 

não representava nem sequer uma pequena ameaça para Sirzechs. 

Entretanto, arcar com o nome de ❝ Assassino da Família do Maou ❞ 

significaria seu banimento da Casa Gremory.  

Mas, estava frente a um descendente de Beelzebub, e com outros membros 

da família dos Maous observando dos assentos dos espectadores, Sirzechs 

não podia escapar, não sem antes mostrar o『 Poder da Destruição 』. O 

problema era que seus pais sempre haviam insistido em que não devia 

mostrar seus poderes na frente das pessoas. 

Sirzechs nunca imaginou quão difícil que seria fazer as coisas com calma 

diante de um membro da família dos Maous. 

Sirzechs começou a usar seu『 Poder da Destruição 』de forma moderada. 

Eliminou todos e cada um dos fragmentos da aura que o jovem Beelzebub 

disparou contra ele, mas não fez nada mais que isso. 
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Com diferentes poderes e ângulos, o jovem Beelzebub continuou implantando 

ataques, mas Sirzechs os esquivava ou cancelava de forma magistral com 

seu próprio poder demoníaco. 

Não somente os jovens dos 72 pilares de demônios de classe alta ficaram 

fascinados por esta cena; os membros da família dos Maous que olhavam 

da  seção de espectadores também estavam na ponta de seus assentos.  

O jovem herdeiro da Casa Gremory evitava os ataques do descendente de 

Beelzebub com energia de sobra. Os que haviam herdado o sangue dos 

Maous nasceram com imensos poderes e talento sem igual. Superavam de 

longe as capacidades de qualquer demônio de classe alta. 

Para um demônio cujas habilidades dotadas definiam diretamente sua 

posição social, seus poderes deveriam ser absolutos. Nunca poderiam ser 

desafiados. 

Ao se dar conta de que Sirzechs estava reprimindo seus poderes, o jovem 

Beelzebub não pôde ocultar sua frustração. Finalmente explodiu em raiva. 

“Então… O que acha disto?” 

O jovem Beelzebub abriu um círculo mágico no céu, e logo procedeu a 

invocar um incontável número de moscas. Inumeráveis moscas começaram a 

voar ao redor dele. 

Moscas, a característica especial que descreve a família do Maou Beelzebub:

【 O Senhor das Moscas. 】 

Usando muitas moscas, se pode formar um círculo mágico para despejar uma 

aura poderosa. Inclusive poderia formar uma besta gigante se reunisse um 

grande número delas. Uma gigantesca besta humanoide feita de moscas 

havia aparecido no Coliseu. Em sua cabeça cresciam dois chifres gigantes. 

A besta das moscas não olhava para Sirzechs, mas sim para outro jovem 

demônio de classe alta. 

O jovem Beelzebub havia mudado seu objetivo no lugar de Sirzechs. 

“Isto é culpa sua por ter me humilhado. Você não pode ignorar um ataque 

deste tipo” 

A besta das moscas começou a correr em direção aonde se encontrava o 

jovem nobre. A situação era grave, considerando a grande quantidade de 

aura que dita besta emanava de seu corpo. 

Mas, até mesmo com todo esse poder, a besta não era rival para Sirzechs. 

Ajuka e Serafall poderiam lidar com isso sozinhos, mas isso significaria que 

seus poderes ficariam expostos. Sirzechs, como seu amigo, não podia 

permitir algo assim. 

“Este é meu problema, e vou me encarregar dele até o final!”  
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Sirzechs elevou sua aura. Depois de concentrar o poder demoníaco da 『 

Destruição 』em sua mão, a dirigiu para a besta das moscas. 

Inicialmente era uma esfera pequena, do tamanho da palma de sua mão, mas 

depois de que Sirzechs disparou a uma velocidade estonteante, esta fez 

contato com a besta das moscas e se expandiu instantaneamente a um 

tamanho o suficientemente grande como para engolí-lo inteiro. Então- com 

um retumbante “BASH!" A besta feita de moscas desapareceu sem deixar um 

único rastro. 

Uma grande cratera se formou no solo onde até há alguns momentos se 

encontrava a besta das moscas. 

Todos os que presenciaram isso ficaram atordoados diante tão imenso poder, 

e olhavam para Sirzechs com olhos de pavor. 

“…Kgh!” 

O jovem Beelzebub ainda apontava com sua mão em direção a Sirzechs, 

enquanto que Sirzechs também estendeu a sua em preparação para o 

seguinte ataque. 

Enquanto os espectadores assistiam assombrados esta batalha, alguém 

interviu no meio dos dois.  

Uma reluzente cor prateada desceu diretamente do céu. 

“Já chega! Vocês dois, por favor, se retirem!” 

A que interpôs entre o herdeiro da Casa Gremory e o jovem Beelzebub era 

uma jovem com um longo e bonito cabelo prateado. Ela parecia ter a mesma 

idade que Sirzechs. Uma jovem verdadeiramente linda. Logo assim que 

Sirzechs a viu, ficou extasiado com sua beleza. Ele não podia desviar seus 

olhos dela. 

Os servos do jovem Beelzebub correram em direção dele e lhe disseram ao 

pé do ouvido:  

“Meu Senhor… ela pertence à linhagem direta do Lúcifer, à Família Lucifuge!” 

O jovem Beelzebub entendeu de imediato a situação e estreitou os olhos para 

olhá-la bem. 

“…Lucifuge… entendo, então ela é a dos rumores…” 

O jovem Beelzebub estalou a língua e lhe deu as costas. Logo, falou para 

Sirzechs:  

“Você, que herdou o temido sangue do Grande Rei... herdeiro da Casa 

Gremory. Agora conheço seu rosto. Espero que possamos nos ver 

novamente”  

Essas foram suas últimas palavras  antes de que ele e seus servos 
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abandonarem o Coliseu. 

Sirzechs ficou ajoelhado, olhando para baixo em silêncio. Ele conseguiu 

superar esta difícil situação. 

O herdeiro da Família Oriacs caminhou para onde Sirzechs se encontrava e 

lhe disse: 

“… Muito obrigado por ter me salvado”  

“Não se preocupe. Me alegra saber que você se encontra a salvo” 

Respondeu Sirzechs com um sorriso. 

A garota de cabelo prateado, a filha de Lucifuge, tentou sair logo que a 

comoção havia se acalmado. 

Repentinamente Sirzechs a deteve e lhe disse:  

“Obrigado, você me salvou” 

A jovem se deteve em ponto morto e disse: 

“Ninguém vai vir buscando problemas sempre que você manter seus poderes 

em segredo, idiota” 

Sirzechs não pôde evitar rir amargamente.  

“Me chamo Sirzechs Gremory, qual é o seu nome?” 

“Grayfia, Grayfia Lucifuge”  

Ela respondeu com um leve sorriso, logo se retirou do lugar. Sirzechs 

permaneceu ali enquanto a observava ir embora. Não podia desviar seus 

olhos dela nem por um momento. Para ele, foi amor à primeira vista. 

No dia seguinte, no Castelo Gremory. As notícias sobre o que ocorreu na『 

Reunião Social 』 que foi realizada no Coliseu de Lucifaad chegou aos ouvidos 

de seus pais Zeoticus e Venelana. Eles descobriram sobre a “grande atuação” 

de seu filho. 

“Querido… Você ouviu sobre a grande cena que nosso filho fez na Reunião 

Social de ontem?” 

Na Reunião Social, o poder de seu filho, o grande poder com o que nasceu, 

foi presenciado não só pelos filhos das outras famílias de classe alta, como 

também pela família dos Maous. O poder dominante de Sirzechs só a Casa 

Gremory conhecia e algumas famílias selecionadas de classe alta: Sitri, 

Astaroth, Glasya-Labolas, o Grande Duque Agares e o Grande ReiBael. 

Zeoticus fechou os olhos.   

“Era só uma questão de tempo para que o poder de Sirzechs se 

desencadeasse. Agora, o quê diremos aos Maous?” 

Na atualidade, Sirzechs não é o único que possui um poder imensurável. Há 

outros três jovens demônios, todos nascidos na mesma geração, que 
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possuem um grande poder que poderia se opor aos Maous. 

Os quatro jovens são: Sirzechs Gremory, Ajuka Astaroth, Serafall Sitri e 

Falbium Glasya-Labolas. E pode-se incluir Grayfia Lucifuge na lista, esse 

número aumentaria a cinco. 

Enquanto uma das famílias dos Maous tivesse autoridade sobre o Submundo, 

não era de se surpreender que as crianças nascidas fora dessas famílias, que 

tiveram um poder tão gigante, fossem consideradas como uma ameaça. Cada 

uma das famílias, e tanto o Grande Rei Bael como o Grande Duque Agares 

têm guardado este segredo dos Maous todo este tempo. Até que finalmente, 

ontem, dito segredo havia sido revelado. 

Zeoticus e Venelana conheciam muito bem seu filho Sirzechs. É um jovem 

inteligente, porém também é muito amável para não ajudar as pessoas que 

ele via que se metiam em problemas.   

Enquanto que Zeoticus estava preocupado pelos planos para o futuro, um dos 

servos da Casa Gremory apareceu segurando uma carta. 

“Meu Senhor” 

Zeoticus tomou a carta e a abriu de imediato para poder começar a lê-la. A 

frente de Zeoticus se enrugou. 

“…Hmmm…” 

“Querido?” 

Venelana caminhou em direção dele com preocupação. 

“Recebi uma carta da casa dos Maous. Disseram que, em um futuro próximo, 

os sucessores podem herdar o direito de serem chamados “Maous”. E talvez 

ao mesmo tempo, tornarão a declarar guerra entre as três facções” 

A expressão de Venelana escureceu em resposta à essas palavras. Zeoticus 

olhou para o céu a partir da janela. O único sol do Submundo saltou aos seus 

olhos.  

“... O Submundo logo cairá em caos”  

Disse o chefe da Família Gremory, temendo o destino. Sendo que o perigo 

previsível de que os sucessores que herdaram o nome de “Maou”, havia 

muitas famílias nobres na clandestinidade, que estavam contra isso. 

Enquanto uma pesada atmosfera descia sobre a mansão, Venelana, para 

poder mudar de assunto, lhe perguntou a seu esposo: 

“... Nee, Querido. Sei que este não é o momento perfeito para perguntar, mas 

se nosso filho tivesse sido uma menina, que nome você colocaria nela?” 

“Hmmm… Se tivesse dado a luz a uma menina, eu colocaria o nome de Rias” 

Venelana sorriu diante da resposta de seu esposo.  

“Rias… é um belo nome. Eu gostaria de poder te dar uma filha algum dia. E 
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espero que algum dia o Submundo seja um lugar melhor para viver” 

Venelana parou ao lado de seu esposo e contemplou o céu junto a ele. Esta 

foi a história que prescindiu a guerra civil mais grande da história do 

Submundo.  
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Capítulo 2  
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CAPÍTULO 2: “O PARADEIRO DO DEMÔNIO” 
Passaram-se 60 anos desde o nascimento de Sirzechs Gremory. Uma 

atmosfera desagradável esteve envolvendo o Submundo. A razão é porque 

declararam a formação de uma nova ordem de Yondai Maous. 

Durante a guerra anterior entre as três facções, os Maous Lúcifer, Beelzebub, 

Leviathan e Asmodeus haviam morrido. A partir de então, todas as famílias 

dos Maous (com excessão de Lúcifer) haviam estado no governo do 

Submundo. Entretanto, os atuais chefes das Casas Beelzebub, Leviathan e 

Asmodeus reivindicaram seu direito ao trono. Os nobres que estavam contra 

a ideia de permanecer na clandestinidade, haviam se reunido com o Grande 

Rei Bael e o Grande Duque Agares. Se os atuais chefes das Casas 

Beelzebub, Leviathan e Asmodeus se convertessem nos novos Maous, 

certamente cometeriam ainda mais atrocidades do que nunca, e sem dúvida 

voltariam a declarar guerra entre às três facções. Nem sequer consideravam 

como autênticos demônios aqueles que não pertenceram à realeza. Se a 

guerra começasse de novo, certamente seriam os demônios os que 

pereceriam desta vez. O Submundo foi se dividindo gradualmente em dois 

lados: o Governo atual da família dos Maous e os rebeldes. 

─○●○─ 

No território Gremory. 

Dentro do gigantesco salão cerimonial localizado no Castelo Gremory, um 

coral de jovens demônios interpretavam uma canção que envolvia o salão 

quase inteiro. Não estava acontecendo nenhum tipo de cerimônia; Sirzechs 

Gremory só ensaiava com eles no salão. 

“♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪”  

Os jovens do coral cantavam fantasticamente. Até mesmo Sirzechs, seu 

instrutor, estava muito orgulhoso deles. 

Sirzechs estava dando aulas ao coral juvenil como parte de seus deveres 

públicos como príncipe. Quando a canção terminou, Sirzechs sorriu e 

aplaudiu a todos os jovens membros do coral.  

“Esse foi um ensaio final muito bom. Não deverão ter nenhum problema no 

concerto que darão no Coliseu de Lucifaad.” 

Todos os membros do coral sorriram alegremente pelas palavras de Sirzechs. 

Porém Sirzechs completou:  

“Entretanto, não devem confiar completamente. Por hoje já não posso 

continuar com vocês, mas devem seguir praticando e se apoiarem 

mutuamente para que possam fazer uma excelente apresentação, 

entendido?” 
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“Sim, Senhor!” 

Os jovens responderam cheios de energia às palavras de motivação de seu 

instrutor. Em alguns dias, os jovens tocarão na capital Lucifaad. Para o coral, 

seria sua primeira apresentação fora dos domínios Gremory, e por isso 

estavam muito entusiasmados com os ensaios. 

A única preocupação que tinha Sirzechs era que não ia poder ver seu 

concerto, já que tinha algumas obrigações a cumprir justo nesse dia. 

Atualmente, o fato de que existem os bandos ー os que apoiam o Governo 

atual e os rebeldes ー é evidente, e logo se desencadearia um conflito em 

grande escala. As famílias dos Maous estavam fartas desta situação. 

A capital Lucifaad estava fortemente protegida com as tropas dos Maous 

estacionadas em várias áreas da cidade, e haviam muitos plebeus que 

recebiam castigos injustificados e tratamento hostil por parte das tropas, 

fazendo que a atmosfera fosse sombria. 

O governo da família dos Maous solicitou que o Coral Juvenil dos Gremory 

atuasse no Coliseu de Lucifaad para poder aliviar um pouco a tensão social 

que se vivia na Capital. Sirzechs não teve mais escolha se não ceder a dita 

solicitação já que, se não fizesse, considerariam a Casa Gremory como “anti-

Maous” o que resultaria em seu exilio, ou pior ainda, sua eliminação. 

Sirzechs queria crer que, se tratasse do coral oficial da Casa dos Gremory, a 

família dos Maous não trataria seus jovens integrantes com tanta crueldade, 

mas ainda assim estava muito preocupado, por isso decidiu terminar seus 

deveres o mais rápido possível. 

“Sirzechs-sama, está tudo bem?” 

Uma das garotas do coral observava o rosto de preocupado de Sirzechs. 

“Oh, uh, não é nada.” 

Sirzechs forçou um sorriso. Então, uma voz o chamou. 

“Hmph, que tipo de príncipe faz esse tipo de cara na frente dos jovens?” 

Deu a volta, e a pessoa qual viu era Serafall Sitri, suspirando diante da 

expressão desanimada de Sirzechs. 

“É a Serafall Hime-sama!” 

Os jovens se emocionaram muito ao vê-la chegar. 

Ela era muito querida pelos habitantes do território Gremory, já que com 

frequência chegava ali para visitar Sirzechs e a sua família. 

Serafall devolveu os cumprimentos com um sorriso, mas de repente se 

aproximou de Sirzechs, apontou para trás dele e lhe disse:  

“Você tem visita” 
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Quando olhou, uma jovem bonita de cabelo prateado e um garoto que se 

parecia muito a ela, estavam de pé junto à entrada do vestiário. 

Sirzechs reforçou a mentalidade dos membros do coral com algumas palavras 

de motivação, logo se despediu deles e lhes disse que estaria vendo-os 

durante sua apresentação. 

 Convidou Serafall, a garota de cabelo prateado, Grayfia Lucifuge e seu irmão 

mais novo, Euclid Lucifuge, à sala de visitas do Castelo Gremory. 

Grayfia tomou um gole do chá que Sirzechs havia lhe servido.  

“Só na Casa Gremory é que se pode disfrutar de uma xícara de chá feita por 

um príncipe demônio de classe alta” 

Disse Grayfia, com um leve sorriso em seu rosto. 

“Você geralmente deixa que os servos sirvam o chá”  

Disse Serafall, rindo.  

“É só algo que gosto de fazer de vez em quando”  

Sirzechs e Grayfia Lucifuge haviam estado juntos desde que se conheceram 

quando ambos tinham 17 anos. A razão foi porque, depois do temor gerado 

pela revelação do imenso poder de Sirzechs durante a『 Reunião de Jovens 

Demônios 』o governo da família dos Maous mandaram Grayfia ー uma 

descendente direta de Lúcifer ー como vigia de Sirzechs. Devido a isso, 

Grayfia começou a visitar Sirzechs com frequência. 

Eles estavam juntos, tanto em assuntos públicos, como também em 

momentos privados onde simplesmente conversavam. Sem que ambos 

notassem, já havia passado mais de 40 anos desde que se viram pela 

primeira vez. 

No começo, suas conversas eram muito corteses e de cunho profissional, 

mas com o passar dos anos as conversas haviam se tornado casuais e 

alegres. A razão pela qual Grayfia ainda assumia a aparência de uma jovem 

adolescente, era porque após alguns anos vigiando Sirzechs, ele lhe disse 

que havia ficado encantado com sua beleza no dia que se conheceram. 

Ao socializar com Sirzechs, era praticamente inevitável que conhecesse sua 

boa amiga Serafall. No começo, até mesmo Serafall sempre estava 

competindo com Grayfia por seus poderes tão rumorados, dizendo: 

“Vamos ver qual de nós é a demônio mais forte.” 

“Ei, Grayfia. Aqueles petiscos que você enviou no outro dia estavam horríveis” 

“Ara, justo como imaginei… por isso mandei eles para você antes de entregá-

los a mais alguém” 

“Você! Por acaso me usou para poder experimentar seus venenos outra vez?” 
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“Sua barriga é forte, Serafall. Você é a pessoa perfeita para este tipo de 

coisa” 

“Mmmrrrgghh!” 

Com o tempo, ambas conseguiram se dar bastante bem. Serafall e Grayfia 

possuíam um poder demoníaco extremamente poderoso que rivalizava entre 

si. Portanto, como mulheres que possuíam um poder extremo, compartilham 

preocupações comuns, o que contribuía em grande escala que se 

compreendessem muito bem uma com a outra. 

Sirzechs decidiu romper o gelo com Grayfia e lhe perguntou:  

“Diga-me… A que devo o prazer de sua visita no dia de hoje?” 

“Ajuka está atualmente investigando as profundezas de Agreas, e ele quer 

que você ajude. Sendo que Ajuka está recebendo ordens do governo, isso 

também deve ser considerado uma ordem do governo para você” 

Sirzechs, depois de beber um gole de seu chá disse:  

“Agreas, né?… Ajuka na verdade está obsecado com esse lugar” 

─○●○─ 

Agreas, Uma ilha flutuante sobre o domínio do Grande Duque Agares, o qual 

uma vez os Maous controlaram. Diziam que há um artefato escondido dentro 

dela, mas somente os Yondai Maous conheciam seu paradeiro exato. Desde 

que foram eliminados, ninguém pôde localizá-lo. 

Acreditavam que as famílias dos Maous não foram informadas do que havia 

dentro de Agreas, porque consideraram que não valia nada e confiaram a 

tarefa de investigação às famílias Agares e Astaroth. 

Por outro lado, o bom amigo de Sirzechs, Ajuka Astaroth, viu infinitas 

possibilidades dentro de Agreas, e estava fascinado com o vasto número de 

cristais que só se podia encontrar ali. 

“Ajuka disse que queria fazer dessa ilha flutuante um gigantesco centro 

turístico. Me pergunto o que ele planeja construir ali?” 

Disse Serafall com um olhar perplexo. Até mesmo Sirzechs frequentemente 

ficava confuso com o interesse único de Ajuka. Entretanto, tendo em conta 

seu amor pela investigação e pelo desenvolvimento, Agreas deve ter sido um 

lugar fascinante para ele. Sirzechs aceitou o pedido de Grayfia apesar de que 

parecia um pouco pra baixo. 

“Sei que provavelmente você preferia estar com as crianças de seu coral em 

sua apresentação em Lucifaad. Sinto muito de verdade, mas como você sabe, 

a vontade da família dos Maous... é absoluta” 

Se esta tivesse sido a primeira vez que se encontraram, Grayfia teria dito com 

frieza: 
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“A vontade da família dos Maous sempre é absoluta” mas devido ao fato que 

faz mais de 40 anos que ela conheceu Sirzechs, ela se tornou um pouco mais 

expressiva e um pouco menos estrita. 

‘’De todos os modos, eu tinha deveres públicos dos quais me ocupar. Além do 

mais, conhecendo Ajuka, não deveria ser muito difícil. Resolverei isso 

rapidamente e voltarei para me reunir com as crianças de meu coral.’’ 

Grayfia lhe devolveu um sorriso a Sirzechs. Então, ela se pôs de pé. 

“Irei cumprimentar seus pais. Trouxe um pequeno presente para eles” 

Então Serafall se levantou também e disse:  

“Oh, também vou cumprimentá-los, vamos juntas?” 

Grayfia e Serafall saíram juntas do local. 

Na sala só restaram Sirzechs e o ainda mudo e inexpressivo Euclid. Euclid foi 

o primeiro filho homem da família Lucifuge, nascido há 15 anos. Ainda que ele 

e Grayfia tivessem mais de 40 anos de diferença, para os demônios, que 

vivem muito tempo e raramente têm filhos, essa lacuna de idade não era 

significativa. Não era estranho que os irmãos tivessem uma diferença de mais 

de 100 anos entre eles. Grayfia havia contado a Sirzechs sobre seu irmão 

mais novo, mas haviam passado em torno de um ou dois anos desde a última 

vez que ele tinha visto ele cara a cara.  

Já que seus estudos como membro masculino da família Lucifuge havia se 

completado, Euclid às vezes 

acompanhava Grayfia aos domínios Gremory para poder ampliar seus 

conhecimentos. Falou com sua irmã Grayfia, mas não quis falar muito com 

Sirzechs e os demais. Sirzechs nem sequer o tinha visto sorrir. Segundo 

Grayfia, ele é muito expressivo na frente dela, mas ... Euclid só dirigia a 

Sirzechs um olhar frio. Só com ele na sala, e em meio de sua falta de jeito, 

Sirzechs tratou de romper o gelo: 

“Então…” 

Mas então, Euclid o interrompeu: 

“Certo, Sirzechs-dono. Vou lhe dar uma advertência.” 

“Qu… O que é?!” 

Sirzechs ficou surpreendido com as palavras do garoto. 

“Somos membros da família Lucifuge, da linhagem direta de Lúcifer. Em 

circunstâncias normais, a Casa Gremory não está nem próxima do status de 

nossa família” 

“Sim, você tem razão. A família Lucifuge é como a mão direita de Lúcifer” 

Sirzechs era muito consciente disso. Por isso aceitou o pedido de Grayfia com 

muito respeito. Nunca tinha falado mal da família dos Maous na frente dela. 
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Esta era a razão pela que ela havia aberto lentamente seu coração para ele, 

mas...  

Euclid continuou com seu tom frio. 

“Então você deveria saber. Falar com minha irmã é um ato de arrogância. 

Posso ver claramente que não reconhece qual é o seu lugar” 

Sirzechs pareceu entender. Ao que parece, Euclid queria demonstrar o maior 

respeito pelo que representa para ele sua irmã mais velha. Simplesmente 

estava relembrando a Sirzechs as posições que havia entre ele e Grayfia. 

Sirzechs pensou que era natural que Euclid dissesse algo assim depois de 

ver que os dois se entendiam de uma maneira tão casual na frente dele. 

“Vou me lembrar disso” 

Respondeu Sirzechs. 

Entretanto, o humor de Euclid parecia piorar ainda mais.  

“Certo Sirzechs-dono, não acho necessário ter que recordar que seus 

poderes são uma ameaça para o governo e para as famílias dos Maous. É 

por isso que foi atribuído à minha irmã a importante tarefa de mantê-lo sobre 

vigilância, e em um momento de necessidade, para eliminá-lo. Será melhor 

que não tente absolutamente nada contra o governo” 

Desde essa『 Reunião de Jovens Demônios 』, Sirzechs havia se convertido 

em um alvo de muito peso por parte do governo do Submundo. O governo da 

Família dos Maous havia desencorajado Sirzechs de se converter no próximo 

líder da Casa Gremory, apesar de que era o único herdeiro de sua família. 

Não é que fosse incapaz disso, senão que, de fato, era todo o contrário, tinha 

um grande caráter, se destacava na literatura e artes marciais, e tinha muito 

conhecimento e talento com poder demoníaco. Não tinha ninguém mais apto 

para poder ser o próximo Líder da Familia Gremory. 

Entretanto, se Sirzechs, um possuidor de poderes demoníacos extremos, se 

converter no próximo líder de sua família, também terá uma voz significativa e 

influência política. O governo o julgou como uma grande ameaça. 

Por outro lado, a Casa Gremory esteve recebendo repetidas solicitações para 

se unirem ao movimento anti-governamental. Isso se deu porque as notícias 

sobre os poderes de Sirzechs se haviam sido espalhadas entre os demônios 

de classe alta desde que foi revelado na『 Reunião de Jovens Demônios 』. 

Por isso o governo atual vigiava Sirzechs e havia elegido Grayfia para que 

cumprisse essa tarefa.  

Era irônico que o governo, em sua análise contra Sirzechs, houvesse criado a 

oportunidade para que ele e Grayfia se conhecessem. Entretanto, Sirzechs se 

mostrou relutante a se unir à resistência anti-Maous. Sabia que o governo da 
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família dos Maous levava ao Submundo direto a sua perdição, mas Sirzechs, 

quem nunca gostou de conflitos, simplesmente não podia se unir a um 

movimento que promoveria o começo de uma guerra civil. 

É claro, ele estaria na linha de frente para proteger aos residentes do território 

Gremory, no caso de uma guerra civil, devido às circunstâncias familiares ( a 

atual esposa do líder da Casa Gremory é uma descendente da Casa Bael, 

pelo que basicamente estavam a favor do Grande Rei) estaria tomando o lado 

da resistência, e nesse caso, se converteria em inimigo de Grayfia, que 

estava do lado do governo da família dos Maous. Sirzechs tinha medo de que 

isso acontecesse. 

De repente, a porta se abriu de novo e Grayfia e Serafall regressaram. Ao 

sentir de imediato o desconforto no ar, Grayfia endureceu os ombros e 

perguntou a seu irmão mais novo: 

“Euclid, você abriu a boca de novo?” 

A expressão de Euclid mudou repentinamente.  

“Isso é um absurdo Nee-sama, só estava aqui falando do clima com o bom 

Sirzechs-dono” 

Pôs-se de pé e disse: 

“Vou tomar um pouco de ar fresco” 

E saiu da sala. 

“... Eu sinto muito. Como ele ainda é uma criança, meu pai esteve ensinando 

muitas coisas sobre como ser um herdeiro e ...” 

Sirzechs estava muito familiarizado com essas palavras. 

“Então… Euclid foi nomeado como o próximo líder da Família Lucifuge?” 

Grayfia assentiu em resposta. 

“Sim. Estou certa de que nunca esperaram que um menino nascesse algumas 

décadas depois de mim. A menos que acontecesse algo drástico, é quase 

certo que não será eu quem herdara esse posto” 

Inicialmente, a Família Lucifuge havia considerado dar a herança da Casa 

Lucifuge a Grayfia. Com poderes que superavam com facilidade os dos 

Maous, estava em condições de se converter na próxima líder da família, 

entretanto , parecia como se tivessem escolhido Euclid, quem, ainda que não 

era tão forte como sua irmã mais velha, mas ainda assim superava de longe 

aos demônios de classe alta. 

Os ombros de Serafall se encolheram. 

“... Se a Família Lucifuge, o braço direito de Lúcifer, elegeu um menino como 

seu herdeiro, deve significar que o Príncipe Rizevim não tem a intenção de 

tomar o trono” 
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A expressão no rosto de Grayfia se endureceu. 

“... Sim, eu duvido. A família Beelzebub tinha deixado toda a política e os 

assuntos públicos para meu pai. Não é incomum que desapareçam por 

alguns anos sem que ninguém pudesse contatá-los” 

Rizevim Livan Lúcifer foi o único filho que o Maou Lúcifer teve. Lúcifer era 

conhecido como『 A Estrela do Amanhã 』e se distinguiu do resto dos 

Maous. No entanto, Rizevim se negou a reconhecer-se a si mesmo como um 

filho de Lúcifer, e deixou toda a política para as outras famílias dos Maous 

para que pudesse viver isolado. O filho de Lúcifer não tinha nenhum interesse 

no destino do Submundo. 

Portanto, a família Lucifuge - conhecida como a mão direita de Lúcifer - teve 

uma grande tarefa, e devia atuar em nome do Maou Lúcifer em tempos de 

necessidade. 

Ainda assim, a politica em maioria foi cuidada pela Família Beelzebub e as 

outras Famílias dos Maous, já que o único filho de Lúcifer se recusou a tomar 

o comando. Grayfia não diria em voz alta, mas estava muito consciente disto. 

Compreendeu a complexa situação na que se encontrava e logo disse:  

“Uma vez que Euclid se converta no líder da Família, talvez me tire o peso 

das costas” 

Sirzechs estava assentindo ao seu lado. 

“Entendo. Então você não será a herdeira. Isso significa que…” 

“Você parece bastante feliz” 

Disse Serafall com olhos desdenhosos. 

“Qu… O que você está dizendo Serafall?” 

Ao ver Sirzechs assustado, Serafall suspirou e Grayfia riu com vontade. 

“Mas vejo que você age como uma irmã mais velha carrasca na frente de 

Euclid, não é mesmo Grayfia?” 

“Você também vai mudar no dia em que tiver um irmão ou irmã mais novo, 

você vai ver” 

“Você acha? Não consigo nem imaginar.”   

Pronunciou Serafall com desinteresse. 

Irmãos. 

Se eu tivesse um irmão ou irmã mais nova, mudaria algo dentro de mim 

também? 

Sirzechs não podia compreender. Mas ele entendeu uma coisa. 

“Já que você é uma boa irmã mais velha, certamente também será uma boa 

mãe. Posso me dar conta disso quando vejo você e Euclid.” 
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Grayfia sabia como tratar sua família adequadamente. Sirzechs pensou muito 

isso ao vê-la repreender seu irmãozinho, apesar do muito que o adora. 

Ao escutar essas palavras, Grayfia se envergonhou e respondeu a Sirzechs 

com uma voz nervosa: 

“O-O que você está dizendo? Às vezes você faz comentários realmente 

estranhos” 

Ao vê-la nervosa dessa forma, Sirzechs sentiu um reconfortante calor em seu 

coração. 

“Vamos, vamos, consigam um quarto para vocês dois ficarem sozinhos” 

Disse Serafall, sorrindo de forma travessa.  

─○●○─ 

NOS DOMÍNIOS DO GRANDE REI BAEL. 

Na mansão do atual chefe da Casa Bael, estavam celebrando uma reunião 

secreta.  

Dentro desta espaçosa sala, mobiliada com uma mesa redonda gigante, tinha 

membros das famílias nobres que estavam a favor do Grande Rei. Zeoticus, o 

líder da Casa Gremory, a Casa Sitri, a Casa Astaroth e a Casa Glasya-

Labolas tinham se reunido para esta reunião aparentemente crítica. 

A reunião foi para discutir como desencorajar as famílias da realeza, para que 

não reivindiquem os tronos e não instituírem a ordem dos Quatro Grandes 

Maous. Os membros ligados ao Grande Rei não estavam completamente 

contra a ideia do estabelecimento de novos Maous. As famílias nobres 

sempre compartilharam a opinião de que, mesmo pelo bem do equilíbrio de 

poder entre as 3 grandes facções, os tronos dos Maous não deveriam ficar 

vazios para sempre. No entanto, uma vez que os novos Maous já tenham 

reivindicado os tronos, estes voltariam a declarar guerra entre as três grandes 

facções. Eles sabiam que quem herdassem esses tronos seriam Vidreid 

Varsharn Beelzebub, Tefarme Terreac Leviathan e Damaidus Zereikel 

Asmodeus. A próxima geração de Lúcifer era o relutante Rizevim Livan 

Lúcifer, mas os nobres sabiam que sua mente estava mais para o lado da 

loucura. Em outras palavras, todos os candidatos, agora em fila para 

reivindicar o trono, eram perigosos e levariam o Submundo rumo à destruição. 

Não podiam deixá-los tomar o trono. Os membros que apoiam o Grande Rei 

debateram dia após dia sobre como obstruir sua herança ao trono. Os 

militaristas afirmaram que tinham que enfrentar a família dos Maous com a 

força, enquanto que os diplomáticos acreditavam que deveriam discutir até 

chegarem a um acordo. Participar da guerra estimularia a recusa dos 

demônios. No entanto, as famílias dos Maous não levavam em consideração 
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os demônios que se encontravam fora de sua linhagem consanguínea, o que 

torna ainda mais difícil persuadir eles. O debate entre os membros que 

apoiam o Grande Rei Bael se fazia cada vez mais intenso, causando uma 

divisão interna entre os militaristas e os diplomáticos. O encontro esteve 

repleto de extrema tensão. O tema do dia foi sobre como responder caso a 

guerra entre as três facções voltasse a acontecer. Os líderes das casas 

Gremory, Sitri, Astaroth e Glasya-Labolas disseram o dano que se poderia 

esperar e a escala de suas respectivas forças militares. Logo, a conversa 

mudou para Sirzechs, Ajuka, Serafall e Falbium - os demônios que poderiam 

deter a próxima geração de candidatos a Maous - e as posturas que eles 

tomariam sobre este tema. Sendo que as famílias reais herdaram o sangue 

dos Yondai Maous, um demônio ordinário não teria nenhuma possibilidade de 

ganhar em uma luta contra qualquer um de seus membros. A resistência 

necessitava de um poder que fosse capaz de superar de longe ao da família 

dos Maous.  

O atual chefe da Casa Bael perguntou aos ali presentes:  

“Qual seria a resposta das famílias dos Maous no caso acontecesse uma 

guerra civil?” 

Cada líder de suas respectivas famílias respondeu:  

“Ajuka não está muito interessado na política, mas parece se sentir ameaçado 

pela forma de governar das famílias dos Maous. É um jovem extraordinário, e 

estou certo que tem em mente como seu poderes afetariam o Submundo” 

“Nossa filha Serafall, está muito insatisfeita com as famílias reais. Estou 

completamente seguro que ela lutaria do nosso lado no caso de uma guerra 

civil” 

“Falbium ainda parece indiferente diante tudo isto, mas quando chegar o 

momento, com certeza entrará em ação e lutará de nosso lado” 

O líder da casa Bael finalmente perguntou a Zeoticus, líder da casa Gremory.  

“Sirzechs também acredita que o rumo que as famílias dos Maous estão 

seguindo são perigosos. Entretanto, ele não gosta de conflitos, mas não vai 

hesitar se uma guerra civil ou o território Gremory se encontrar em perigo” 

Até mesmo Zeoticus não era consciente do imenso poder de seu filho. Depois 

de tudo, nunca tinha visto Sirzechs em uma luta séria. 

No entanto, para os apoiadores do Grande Rei, Sirzechs e a existência dos 

demais era uma peça chave de sua estratégia, sendo que seus poderes eram 

capazes de derrotar Rizevim, Vidreid, Tefarme e Damaidus, donos de um 

grande poder dentro das Famílias Reais especialmente Rizevim Livan Lúcifer. 



High_School_DxD_Zero 

 

Contrariamente a sua indiferença, diziam que seus poderes eram iguais ou 

até mesmo muitas vezes superior aos de seu pai, o Maou Lucifer. 

Rizevim também foi um dos que nunca haviam exercido seu potencial 

completo, mas os líderes das famílias Gremory, Sitri, Astaroth e Glasya-

Labolas queriam preparar Sirzechs, Ajuka, Serafall e Falbium para o pior.  

Além do mais, Grayfia, da Casa Lucifuge, de quem diziam ter um poder 

superior aos dos Maous, estava de seu lado. Os membros apoiadores ao 

Grande Rei sabiam que não haveria poder militar suficiente em caso de uma 

guerra com o atual governo. Então, o anfitrião desta reunião e o primeiro Líder 

da Casa Bael, Zekram Bael, quem estava escutando a conversa até o 

momento, interviu: 

“Sirzechs, Ajuka, Serafall e Falbium entendem que não há um futuro 

promissor com o atual governo da família dos Maous, e são plenamente 

conscientes de que devem lutar contra eles quando chegar o momento e a 

oportunidade. Não há nada com que se preocupar, no entanto, também é 

possível que os candidatos a Maous tentem fazer com que eles mudem de 

ideia e desistam de lutar” 

Zekram Bael olhou para Zeoticus. Era como se soubesse que Sirzechs tinha 

sentimentos românticos por Grayfia da Casa Lucifuge. Zeoticus não pôde 

ocultar de Zekram essa informação, já que ele estava ciente disso. Uma 

batida na porta interrompeu a conversa. Um servo da casa Bael entrou na 

sala, preocupado. O empregado sussurrou ao atual líder da Casa Bael. Então, 

de repente, Zekram ficou pálido.  

“Impossível! Justo agora? Mesmo depois de avisá-los dos conflitos na 

capital?” 

Todos ficaram nervosos ao escutar a voz tensa do atual líder da Casa Bael e 

preguntaram: 

“O que houve? Qual o problema?” 

O líder da Casa Bael respirou fundo e disse:  

“Houve um confronto entre os soldados da família dos Maous e nossas tropas 

na capital e ... se converteu em um conflito armado. O confronto está se 

expandindo gradualmente, sem sinais de que cessará.” 

Os demônios de classe alta se assustaram diante da repentina notícia. 

“I-Isto não pode ser!” 

“Não demos nenhuma ordem sequer!” 

“Dentre tantos lugares… Como pôde estourar um conflito armado justo aqui 

na capital?” 

Os diplomatas estavam nervosos e cheios de ira. 



High_School_DxD_Zero 

 

“Não, esta pode ser a oportunidade que precisamos” 

“Sim, isto estava destinado a acontecer” 

Enquanto estavam chocados com a notícia, os militaristas permaneceram 

calmos. 

Zekram Bael não mostrou muitos sinais de surpresa e falou para todos na 

sala: 

“Coletem informações, e ao mesmo tempo, digam a todos os nossos aliados 

que se preparem para o pior.” 

O olhar de Zekram se dirigiu para Zeoticus e os demais Líderes de suas 

respectivas famílias.  

“Líderes das Casas Gremory, Sitri, Astaroth e Glasya-Labolas. Quero que 

façam contato com seus filhos” 

“Entendido!” 

Zeoticus e os demais responderam em uníssono. 

Zeoticus estava profundamente preocupado já que sabia que o coral juvenil 

de Sirzechs se encontrava atualmente na capital. 

─○●○─ 

Na cidade capital de Lucifaad, o exército do atual Governo e o exército 

particular da resistência estavam tendo um conflito armado. Precisou só de 

alguns instantes para que Sirzechs, que estava ajudando Ajuka, recebesse 

notícias deste incidente. Sirzechs deixou imediatamente Agreas e se dirigiu 

sem demora para a cidade capital. 

A cidade se converteu em um verdadeiro Pandemônio, se podia ver a troca 

de aura voando através do campo mesmo à distância. O distrito urbano havia 

entrado em pânico, e os residentes corriam gritando e chorando, pedindo 

ajuda desesperadamente. 

Sirzechs correu contra o fluxo de residentes, dirigindo-se para a sala de 

recitais onde achava que deveria estar seu coral. Quanto mais adentrava na 

cidade, mais destruição ele via. Havia tropas caídas no caminho da esquerda 

para a direita. A capital já havia se convertido em um campo de batalha; 

Sirzechs se preocupou mais e mais. 

Quando chegou na grande sala de recitais, Sirzechs ficou sem palavras… O 

lugar estava envolto em chamas. 

“Malditos sejam!” 

Sirzechs não pôde fazer nada além de correr. 

Nas ruas, as tropas do atual governo e a armada da resistência estavam 

trocando ataques, envoltos em um furioso combate.  
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Sirzechs correu para a sala de recitais, esquivando e desviando as auras 

demoníacas que voavam em sua direção. Abriu a porta com um golpe de seu 

poder demoníaco. O interior estava cheio de chamas; as paredes, os pilares e 

o telhado havia desmoronado, e todo o edifício estava a ponto de 

desmoronar. 

Sirzechs se envolveu com seu『 Poder da Destruição 』e avançou mais a 

dentro no lugar.  

Havia por todos os lados haviam cadáveres dos residentes de Lucifaad que 

não puderam escapar. Sirzechs continuou avançando, rogando por poder ver 

os jovens de seu coral a salvo. 

Grayfia Lucifuge estava ajudando os moradores da cidade capital a evacuar, 

enquanto que também eliminava as tropas do exército de resistência. Em 

meio a tudo isso, começou a se preocupar com o coral juvenil de Sirzechs e 

também se dirigiu para a sala de recitais. Uma vez que chegou ao lugar, ficou 

sem palavras. O corredor havia sido queimado completamente. Na frente dela 

jáz os corpos das vítimas, e em meio deles pôde ver Sirzechs de pé. 

Com um rosto completamente exausto, olhou os corpos caídos abaixo de 

seus olhos.  

Alguns deles tinham se tornado cinzas, enquanto que outros tinham sofrido 

lesões fatais. Todos os meninos e meninas de seu coral haviam morrido. 

Como se tive sentido que Grayfia se aproximava, Sirzechs falou.  

“Eles vieram aqui hoje para cantar uma canção de paz. Vieram somente para 

que os moradores da capital pudessem disfrutar dos frutos de seu trabalho” 

Sirzechs segurou sua mão completamente ilesa.  

“Veja, Grayfia, eu ... mesmo depois de atravessar essas chamas, não sofri um 

único ferimento. Graças a meu『 Poder da Destruição 』. Meus pais sempre 

me diziam que eu possuía um poder imenso. Um poder especial” 

Sirzechs acertou o solo com seu punho. 

“Que ... Que poder? Que poder especial? Nenhum deles! Não pude salvar 

nenhuma destas crianças!” 

Grayfia disse para o lamentado Sirzechs:  

“Sirzechs, mesmo para você, o Submundo…” 

Grayfia deteve a metade da frase, depois de ver a expressão de Sirzechs. O 

jovem, que sempre havia tido um agradável sorriso em seu rosto, estava 

consumido por uma ira incontrolável. 

“Interroguei uma tropa do governo, e escutei que uma das famílias dos Maous 

deu a ordem para aniquilar a todos os rebeldes, até mesmo os civis que não 

conseguiram evacuar a tempo!” 
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“Kuh!” 

Grayfia ficou sem fala diante do que Sirzechs lhe disse, porque ela recebeu 

instruções de evacuar os civis enquanto expulsavam os rebeldes. Ao que 

parece, os que se encontravam nesta sala de recitais não tiveram tempo de 

evacuar e ficaram no meio do conflito armado. 

Sirzechs estendeu sua mão para cima, como se estivesse pedindo ajuda, 

enquanto segurava a mão do cadáver de um de seus garotos do coral. 

“Essas crianças só vieram cantar uma canção de paz. Para cantar uma 

canção que praticaram muito ... Desculpe. Me desculpem, cheguei tarde 

demais. Se eu tivesse chegado um pouco antes...” 

Grayfia não pôde encontrar as palavras adequadas para dizer a ele. Afinal de 

contas ela pertencia à Família Lucifuge – mão direita de Lucifer -. Ele nunca 

poderia perdoar o que as famílias dos Maous haviam feito desta vez. Depois 

do conflito armado na cidade capital, as chamas da batalha se estenderam a 

cada uma das regiões adjacentes, e começou uma guerra civil total. 

Sirzechs decidiu estar do lado da Resistência. Um destino cruel e brutal 

esperava por Sirzechs e Grayfia. 

─○●○─ 

SUBMUNDO, TERRITÓRIO DOS ANJOS CAÍDOS. 

Na sede de Grigori, o líder Azazel, recebeu notícias de seus subordinados de 

que havia explodido uma guerra civil entre os demônios. Azazel deixou 

escapar um suspiro, logo olhou em direção ao céu do Submundo pela janela 

e disse: 

“Finalmente os demônios fizeram um movimento. Uma luta de poder entre o 

governo das famílias dos Maous e a resistência. Espero que isto não 

provoque uma continuação da guerra entre as três facções” 

Azazel colocou tropas de defesa na fronteira, e enquanto observava a guerra 

civil dos demônios, decidiu fortalecer a linha de comunicação entre seus 

aliados mais antigos e próximos. 

─○●○─ 

SEIS MESES ANTES DO INÍCIO DA GUERRA ENTRE O ATUAL GOVERNO 

E A RESISTÊNCIA. NAS PROFUNDEZAS SUBTERRÂNEAS DA CAPITAL 

LUCIFAAD. 

Antigos restos deixados pelos já falecidos Yondai Maous existiam ali. Mas os 

únicos que sabiam de sua existência eram os chefes das seis casas 

descendentes de Lúcifer〚 Lucifuge, Nebiros, Sargatanás, Agalariept, 

Satanachia e Fleuretty 〛. Inclusive as linhagens de sangue Beelzebub, 
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Leviathan e Asmodeus não eram conscientes de sua existência. Todas os 

chefes das casas descendentes de Lúcifer, exceto Lucifuge, se encontravam 

explorando os restos subterrâneos. 

Enquanto avançavam através dos restos, os líderes das Casas trocavam 

palavras:  

“O Governo e a Resistência não pareceram chegar a nenhum acordo nestes 

dias. Parece que as famílias dos Maous não têm intenção de ceder. Isso está 

se tornando imprevisível. A Resistência tem de seu lado indivíduos com 

poderes que dizem rivalizar com os dos falecidos Maous” 

“Os herdeiros das Casas Gremory, Astaroth, Sitri e Glasya-Labolas” 

“De acordo com os estudiosos, os seguintes herdeiros das casas Gremory e 

Astaroth são especialmente monstruosos. Os únicos que poderiam medir 

forças com eles seriam Grayfia da Familia Lucifuge ou Rizevim-sama” 

“Lúcifer-sama descreve Rizevim-sama em seu diário como [Transcendental].” 

“Trascendental?” 

“Ouvi que existe outros demônios que ele descreveu desse jeito, assim como 

fez com Rizevim-sama” 

“Imagino que os outros demônios aos que Lúcifer-sama descreveu são os 

herdeiros das Casas Gremory e Astaroth” 

“Você acredita mesmo que Rizevim-sama lutaria contra eles?” 

“Tenho minhas dúvidas. Para ele não importa que lado está no poder. Ele é 

neutro. Mesmo que a Resistência vença, não poderão condenar Rizevim-

sama, pelo fato dele ser neutro e porque é o único filho do Maou Lucifer” 

Os líderes das Seis Casas sabiam perfeitamente que Rizevim Livan Lúcifer 

nunca tomaria o comando do exército dos Maous, mesmo se começasse uma 

guerra civil. O nome de Lúcifer era absoluto. A resistência não poderia ignorar 

o filho não combatente de Lúcifer. De fato, havia simpatizantes de Lúcifer 

dentro da Resistência. No desacordo entre o atual governo das famílias dos 

Maous e a Resistência, houve quem tomou a posição da resistência porque 

ansiavam um futuro próspero e pacífico para o Submundo. 

“Mas nós, as Seis Casas descendentes do Maou Lúcifer, somos diferentes, 

eh?” 

“Mmm… Mesmo que Rizevim-sama não lute, nós sim teríamos que lutar, em 

nome de Lúcifer-sama” 

“Se ganharmos, ainda estaremos sob o domínio das famílias dos Maous, e se 

perdermos, a Resistência tomará nossos domínios e nos expulsará para os 

cantos mais profundos do Submundo, ou no pior dos casos, poderiam nos 

executar” 
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Esse era um dilema. Continuaram caminhando e finalmente chegaram ao 

ponto mais profundo.  

Era um espaço redondo e aberto. No andar havia múltiplos círculos mágicos 

com símbolos antigos colocados um acima do outro. E ao longo das paredes 

deste lugar se criavam doze misteriosas estátuas de pedra. Um dos líderes de 

sua casa falou enquanto contemplava as estátuas, e o líder da casa Nebiros 

assentiu. 

“Somente no pior dos cenários” 

O espaço estava repleto de uma pressão indescritível e uma aura 

infinitamente assustadora. 

“Os Maous não estão conscientes disto?” 

“Claro que não… na verdade, somos os únicos que sabem disto” 

“O 『Malebranche|Claws of Evil』. Lúcifer-sama e os demais Maous criaram 

estes doze seres antigos como armas.” 

“As ‘garras malignas’ que os Maous haviam selado” 

“Os ‘doze pecadores condenados’” 

“Nunca imaginei que estivessem selados desta forma, e justo debaixo da 

cidade de Lucifaad. Não posso acreditar, dentre todos os lugares…” 

Até mesmo dentro das seis famílias descendentes de Lúcifer, apenas se 

falava da existência de 『Malebranche』, e ninguém tinha visto eles realmente. 

Só tinha algumas lendas sobre eles em todo o Submundo. Isso se deve ao 

fato de que os Yondai Maous usaram em segredo, mas os selaram depois de 

se dar conta de seu poder devastador. 

“Não poderíamos ter ganhado a última guerra entre as três facções se 

tivéssemos usado eles?” 

“Os Maous devem ter chegado à conclusão de que, mesmo si ganhassem 

usando eles, eles seriam assassinados enquanto estivessem dormindo. Ouvi 

que são combatentes extremamente enlouquecidos” 

O líder da Casa Nebiros falou enquanto segurava um velho livro:  

“De acordo com este documento, o líder dos 『Malebranche』Malacoda, jamais 

deve ser despertado de seu sono” 

A estátua que estava na parte mais distante deste espaço estava emanando 

uma aura muito mais letal que todas as demais. 

Outro líder das casas descendentes de Lúcifer disse ao líder da casa Nebiros.  

“Se trouxermos Lucifuge aqui, no pior dos casos, nós mesmos os lançaremos 

no Submundo” 
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“A Família Lucifuge é a mais próxima a Lúcifer-sama e devem tomar a maioria 

das decisões unilateralmente. Se compartilharmos isto com eles, é quase 

certo que o fariam ser de conhecimento das famílias dos Maous. Nesse caso, 

destruiriam todo este lugar sem dúvidas” 

“Não há dúvida sobre isso. Não estariam disposto a  correr o risco de serem 

assassinados enquanto dormem” 

“E esta é a razão pela qual o 『Malebranche』 deve ser nosso último recurso. 

Mesmo se começar uma guerra civil, fazer uso destas armas vivas não é uma 

opção” 

“Por quê usaríamos, à exceção de uma guerra civil contra a Resistência?... A 

segunda Grande Guerra entre as três facções” 

O chefe da casa Nebiros, em resposta deu um sorriso suspeito: 

“Ou talvez com outra facção; uma guerra contra uma divindade mitológica” 
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Capítulo 3  
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CAPÍTULO 3: “AQUELES QUE SUPERAM OS 

MAOUS” 
Passaram aproximadamente seis meses desde que começou a guerra civil 

entre o atual Governo das famílias dos Maous e a Resistência formada sob o 

comando da Casa do Grande Rei Bael e do Grande Duque Agares. As 

batalhas foram unilaterais no começo, mas com a participação de Sirzechs, 

Ajuka, Serafall e Falbium no lado da resistência, as coisas começaram a 

mudar. 

Desde que os quatro – demônios que possuem um incrível poder - 

começaram a tomar a liderança das tropas, a balança começou a se 

equilibrar. Enquanto isso, uma batalha que podia muito bem determinar o 

resultado desta guerra civil estava acontecendo no antigo domínio da já 

extinta Família Gusion. O domínio dos Gusion, abandonado já há muito 

tempo, tinha se convertido em nada mais que ruínas, e agora era um habitat 

para as bestas selvagens. No céu, dois demônios poderosos se enfrentavam 

em um furioso combate. Eram o Ás da Resistência, Ajuka Astaroth, e a filha 

do Maou Leviathan, Tefarme Terreac Leviathan. 

As tropas de Ajuka tinham começado uma batalha com as tropas de 

Leviathan, que estavam estacionados ao redor do centro do domínio Gusion. 

Depois de derrubar todos os seus generais, as forças de Ajuka haviam feito 

Tefarme recuar a uma esquina. Forçada a esta posição, Tefarme decidiu sair 

para o campo de batalha e lançou ataques devastadores contra as tropas de 

Ajuka. Em resposta, Ajuka, que era o único capaz de competir contra ela, 

decidiu enfrentá-la diretamente. 

Ajuka e Tefarme lançaram imensos ataques de poderes demoníacos um no 

outro em pleno céu. 

Tefarme estendeu suas doze asas negras de suas costas, gerando uma 

grande quantidade de água que se formava da aura que estava flutuando em 

sua mão. 

Leviathan possuía o poder do【 Dragão Serpente marinha do Fim 】. 

Controlava os oceanos do reino humano e era o suficientemente poderoso 

como para causar um caos massivo. Mas diziam que o poder não podia ser 

usado ao seu máximo potencial devido ao fato que o Submundo tinha 

carência de oceanos. 

Ainda assim, Tefarme continuava sendo a filha do Maou Leviathan. O poder 

que habitava dentro dela e seus talentos eram os melhores dentre sua classe. 

Mesmo que sem os oceanos no Submundo, a água que gerou com sua 
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imensa aura era capaz de derrotar por completo demônios de classe alta, e 

até mesmo os que estão acima deles: os demônios de classe Ultimate, ou 

assim pensavam. Com agua suficiente para inundar uma cidade inteira, 

Tefarme causou vários fenômenos sobrenaturais e tentou levantar uma 

parede de água, apontando para Ajuka. 

A água também se contorcia e girava como se estivesse consciente, 

formando numerosas lanças e atacando Ajuka por todas as direções. De 

forma igual, poderosas bestas marinhas, tais como peixes gigantes, serpentes 

e titãs também o atacavam. Estes eram suficientes para acabar com um 

exército de milhões, ou até mesmo dezenas de milhões de soldados. 

No entanto, nenhum destes ataques foi efetivo contra Ajuka. Que conseguiu 

incapacitar cada um de seus ataques com um pequeno círculo mágico, e a 

parede de água que se dirigia na direção dele, imediatamente se converteu 

em névoa e evaporou. Ele esquivou e evadiu todas as numerosas lanças 

jogadas em sua direção. Inclusive as bestas que atacaram ele, de repente 

agiram como se tivessem perdido a cabeça e afundaram de novo na água. A 

magia de água de Tefarme, capaz de engolir um exército de dez milhões, foi 

inútil contra um só demônio. 

“Kgh!” 

Tefarme ficou sem palavras diante deste resultado. Ajuka era muito jovem e 

nem sequer tinha vivido cem anos. No entanto, tinha desabilitado os ataques 

da filha de um Maou, que pretendia tomar o trono na próxima geração, 

utilizando nada mais que um único círculo mágico. Somente uma suave aura 

que se elevava do corpo de Ajuka. Tudo surgiu do pequeno círculo mágico 

que ele criou em sua mão. Ajuka reconheceu em instantes os ataques de seu 

oponente, analisou os diversos fenômenos sobrenaturais que Tefarme criou 

várias fórmulas e combateu elas com múltiplas soluções, desarmando cada 

um dos ataques que ela lançava nele. Soava simples, mas nunca antes tinha 

existido alguém com poder suficiente para bater de frente com Tefarme. Se 

cometesse um só erro em qualquer momento, tudo estaria perdido. No 

entanto, Ajuka incapacitou os ataques de Tefarme de forma maestral. A filha 

do Maou Leviathan se encontrava ferida e estava perdendo o ar. Isso se deve 

ao fato de que Ajuka usou sua própria magia contra ela mesma. Seus 

próprios ataques mágicos não somente foram usados contra ela, como Ajuka 

também calculou de tal maneira que ela mesma não pudesse escapar deles. 

E como Ajuka calculou a dita magia de maneira muito eficiente, seu impacto 

aumentou drasticamente. Ajuka controlou a magia de Tefarme até mesmo 

melhor que ela, o que fez com que ela se sentisse humilhada. Cada vez que 
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atacava, a filha do Maou parecia obrigada a enfrentar os defeitos de suas 

próprias forças mágicas, e por isso sofreu dano, tinha que relembrar que, seu 

oponente era de uma família de classe muito mais baixa que a dela. 

Tefarme gritou enquanto limpava o sangue que gotejava de sua boca:  

“Você, demônio insignificante dos 72 pilares!” 

Ajuka encolheu os ombros e respondeu levemente:  

“Parece que o demônio insignificante dos 72 pilares aqui está deixando você 

em maus lençóis.” 

“Maldito… tome isto!” 

Com sua fúria em seu ponto mais alto, Tefarme lançou uma pressão extrema, 

se envolvendo em uma aura azul escura. Seu corpo ficou cada vez mais 

grande e tomou uma nova forma pouco a pouco. Diante de Ajuka, apareceu 

um dragão gigante flutuando, um dragão em forma de serpente, magro e 

longo. Este dragão com forma de serpente era a verdadeira forma de 

Leviathan. Uma aura indescritível emanava do corpo em forma de dragão de 

Tefarme.  

Ela abriu a boca de par em par e disparou uma aura gigantesca de cor azul 

escuro. Ela disparou não só uma, mas várias vezes. 

Uma torrente titânica: era uma aura violenta e fatal, mas Ajuka mostrou calma 

e começou sua estratégia para derrotá-la. Toda aura disparada na direção 

dele foi desviada e voou em diferentes direções. Atrás de Ajuka, as auras 

desviadas geraram explosões massivas. 

Os olhos de Dragão de Tefarme se espantaram. 

“Impossível! Isto não pode estar acontecendo!” 

Tefarme tinha extrapolado ao máximo suas capacidades, tinha ido com tudo. 

Essa explosão teria acabado com todo um exército com um só golpe. Mas 

não fez nem cócegas ao demônio que se encontrava parado na frente dela. 

Ao observar seu próprio círculo mágico, Ajuka comentou:  

“Acho que funcionou. Nunca tinha lutado contra alguém de sua classe antes, 

então não sabia o que ia acontecer, mas ...” 

“Você é … Você é realmente um demônio da Família Astaroth? Você nem 

mesmo sequer é descendente de nenhum dos Maous!” 

“Este poder faria muito mais sentido se fosse um filho perdido de algum dos 

antigos Maous, mas, infelizmente para você, sou um legítimo membro da 

Família Astaroth.” 

Tefarme deixou escapar uma voz cheia de medo em resposta.  

“M-Mentiroso! Como pode este nível de poder vir de uma linhagem sanguínea 

tão baixa?” 
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Ajuka nem sequer entendia sua própria existência. Desde que nasceu, tudo o 

que fez foi extraordinário, e para evitar os olhares das Famílias dos Maous, a 

Família Astaroth eliminou ou falsificou os feitos de Ajuka. Até mesmo em 

combate, os únicos que poderiam rivalizar com seus poderes eram Sirzechs, 

Serafall e Falbium. De fato, Sirzechs era provavelmente o único com quem 

poderia se envolver em um combate sério. Pensou que a filha de um Maou 

poderia finalmente propor um desafio além de Sirzechs. Mas, Tefarme 

Terreac Leviathan foi uma decepção.  

Chata. Ajuka manteve esses pensamentos para si mesmo. Esta foi uma 

batalha que determinaria o destino do Submundo. Expor seu pensamento 

revelaria seu interior infantil. Mas mesmo assim ... acreditava que finalmente 

seria capaz de provar suas verdadeiras forças, e havia estado esperando com 

ânsia esta batalha. Deixando escapar um suspiro ele perguntou a Tefarme:  

“Agora, Tefarme Ojou-sama. O que você vai fazer a seguir? Eu poderia 

perdoar você, se você se render neste instante. Mas caso optar resistir eu 

terei que… bem...” 

O tremor de medo de Tefarme se converteu em uma resposta furiosa.  

“Eu, a filha do Maou Leviathan, nunca me renderei diante de pessoas como 

você! Lixo!” 

Classe, reputação e honra. Ajuka sentiu que era a resposta adequada para 

um membro da família dos Maous. Ajuka abriu um círculo mágico em sua 

frente, e com a voz serena, pronunciou as últimas palavras que a filha do 

Maou Leviathan escutaria.  

“Entendo, eu lamento, mas o Submundo não precisa de você.” 

A batalha terminou com a clara e indiscutível vitória de Ajuka sobre Tefarme. 

─○●○─ 

CIDADE CAPITAL DE LUCIFAAD 

No quartel general da família real, não demorou muito para que tivessem os 

resultados do que havia acontecido no antigo domínio Gusion. Tropas de 

Tefarme Terreac Leviathan: aniquilados. Tefarme-sama: morta em combate. 

A filha de um Maou foi assassinada por um simples demônio. Incapazes de 

ocultar a surpresa diante desta incrível notícia, os agentes do quartel general 

visitaram o comandante integrado de cabelo prateado, Rizevim Livan Lucifer. 

Os agentes disseram ao filho de Lúcifer com vozes decepcionadas e 

nervosas: 

“Rizevim-sama, Tefarme-sama foi derrotada.” 

O comandante integrado Rizevim bocejou de forma indiferente em resposta. 

“...Whooaaaa.” 
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E enquanto coçava a orelha com seu dedo mindinho, falou com uma voz 

manchada de tédio: 

“Oh, certo. Eh... acontece de vez em quando.” 

Os agentes estavam perplexos diante da despreocupada resposta de 

Rizevim. O descendente de Lúcifer olhou o mapa tático que se estendia 

abaixo de seus olhos. Para ele era óbvio que o mapa tático devia ser 

redesenhado depois da derrota de Tefarme. 

Rizevim ficou de pé.  

“Acho que é o suficiente.” 

Virou as costas para partir. 

“Ri-Rizevim-sama! Para onde vai?” 

Rizevim se limitou a cumprimentar, sem olhar para trás disse:  

“Deixo o resto com vocês. Vou indo para casa dormir até que isto termine.” 

“O-O quê…?” 

“Como seja, desejo-lhes boa sorte!” 

Rizevim Livan Lúcifer, o filho do Maou Lúcifer, não havia tido interesse algum 

na guerra desde o início. A Família Lucifuge o estimulou a estar somente no 

quartel general, no qual ele havia aceitado como um gesto de boa vontade. 

Quando escutou a notícia sobre a derrota de Tefarme, sentiu que seu dever 

de “simplesmente estar ali” havia sido cumprido, e decidiu ir para casa porque 

estava entediado. 

─○●○─ 

O exército da Resistência, que acabava de derrotar Tefarme Terreac 

Leviathan e seu exército, aproveitou o impulso de sua vitória enquanto se 

dirigiam para a capital Lucifaad.  

Entretanto, tinha outra região na qual a batalha estava se tornando extrema. 

No domínio da agora extinta Família Valafar, as tropas da Resistência, 

lideradas por Serafall Sitri, estavam a ponto de encurralar o filho do Maou 

Asmodeus - Damaidus Zereikel Asmodeus e suas tropas, graças a seu poder 

esmagador. Mas, então a situação mudou de repente. Um poderoso aliado 

veio ajudar Asmodeus. O exército das seis famílias descendentes de Lúcifer, 

liderado por Grayfia Lucifuge, decidiu se unir a briga e o exército real 

recuperou suas forças. Grayfia Lucifuge se posicionou na linha de frente para 

lidar com Serafall Sitri, que, com seu poder demoníaco de gelo, estava 

reprimindo sozinha as tropas de primeira linha do exército real. Durante dias, 

as duas mulheres demônios mais poderosas de ambos lados se enfrentaram 

em uma furiosa batalha de poder demoníaco, aura e magia. 

“Vou te congelar até à morte, Grayfia!” 



High_School_DxD_Zero 

 

Serafall, com sua imensa habilidade mágica, congelou instantaneamente seus 

arredores.  

Grayfia Lucifuge igualmente usou sua aura para destruir o mundo de gelo que 

Serafall havia criado. Inclusive a magia mais forte de Serafall não foi capaz de 

congelá-la; no pior dos casos, o único que podia fazer era respirar. 

“Serafall, parece que sua magia só funciona para congelar os oponentes com 

essa sua mesma aura violenta. É tediosa.” 

Disse Grayfia com calma, já que conseguiu neutralizar a aura de Serafall com 

a sua. 

Serafall começou a ficar frustrada ao ver que sua aura congelante era 

praticamente inútil contra a descendente da Casa Lucifuge. Serafall e Grayfia 

se viram envoltas em um vai e vem de auras gigantes no céu. 

 “Grayfia, se você não tivesse se unido a esse lado, congelar Damaidus teria 

sido fácil!” 

“Eu sou uma descendente da Família Lucifuge. Não me atreveria a me unir ao 

seu lado.” 

“Pensei que éramos amigas.” 

“Eu também. Mas isto é inevitável.” 

Serafall e Grayfia continuaram com seu furioso vai e vem de auras 

destrutivas, uma contra a outra durante vários dias. Damaidus Zereikel 

Asmodeus havia estado observando como as duas mulheres demônios mais 

poderosas lutavam à distância.  

“O que está acontecendo com essas duas? Como é possível que 

duas mulheres demônios com um poder desse calibre nascessem fora da 

linhagem dos Maous?” 

Perguntou em silêncio, atordoado pela demonstração desses poderes. A 

batalha entre as duas foi tão destrutiva que até mesmo Damaidus, filho do 

Maou Asmodeus, não pode participar nela. 

Dez dias passaram, e a indecisa a batalha entre as duas mulheres nas linha 

de frente continuou, nenhum lado podia se aproximar devido a ferocidade da 

batalha; até que de repente 

um poderoso ataque de aura passou voando entre as duas. Serafall e Grayfia 

deram a volta para ver de onde vinha tal ataque. Ali, viram um jovem de 

cabelos carmesim ー Sirzechs Gremory. 

Com a batalha agora em um ponto morto, Sirzechs, que tinha lutado 

anteriormente contra o batalhão principal de Beelzebub, foi chamado de volta 

e enviado para ajudar Serafall ( a brigada de Ajuka havia sido enviada no 

lugar de Sirzechs). 
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“ Sirzechs! O que você está fazendo aqui?” 

O tom de Serafall foi uma mistura entre, alegria, alivio e arrependimento. 

“É uma longa história.” 

Responde Sirzechs. Virou e olhou para onde estava Grayfia. 

 “Grayfia ...” 

Grayfia mostrou uma expressão de dor brevemente, mas rapidamente 

recuperou seu rosto de valente guerreira, e friamente disse:  

“Sirzechs. Vejo que você também está aqui. Eu ... não vou me conter, ainda 

que seja contra você.” 

Agora que o exército de Sirzechs havia chegado, o exército real e Grayfia 

decidiram se retirar temporariamente. As cicatrizes da furiosa batalha das 

duas mulheres demônios converteram a metade dos domínios da antiga 

família Valafar em uma terra coberta de gelo. 

Sirzechs e Serafall falaram em um acampamento construído para o exército 

da Resistência. 

“Ei Sirzechs, estou certa de que você já escutou, mas Ajuka…” 

“Sim, ele derrotou Tefarme-sama, a filha do Maou Leviathan” 

“Verdade? Se tratando de Ajuka, não me surpreende.” 

Serafall não tinha visto Sirzechs desde o começo da guerra, mas se deu 

conta de que suas expressões e modos tinham se tornado frios. Aquele calmo 

e gentil príncipe da Família Gremory havia adotado uma expressão de 

determinação para ganhar esta guerra civil a todo custo. Diferente de Ajuka e 

Serafall, que tinham aceitado participar na guerra civil antes de que 

explodisse, Sirzechs se mostrou completamente decidido a participar dela 

depois do que aconteceu aos garotos de seu coral, pelas mãos do governo 

das famílias dos Maous. 

Mas Falbium, que estava planejando uma emboscada no quartel general do 

exército da Resistência, não pareceu mudar nem um pouco desde que a 

guerra começou. Os olhos de Serafall se estreitaram ao escutar a resposta de 

Sirzechs. 

“Você ainda usa honoríficos com as famílias dos Maous, é ?” 

Na Resistência, havia soldados jovens e cheios de energias que desejavam 

derrubar o governo e provocar uma revolução no Submundo, mas também 

houve aqueles que ainda amavam e respeitavam as famílias dos Maous, 

porém se preocupavam pelo futuro do Submundo devido a seus tratamentos 

cruéis e, por isso lutavam de má vontade na Resistência.  
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Com qual destas posições Sirzechs se identifica com mais forças? 

Com olhos que não refletiam outra coisa além de dor, Sirzechs respondeu às 

palavras de Serafall:  

“Mesmo que estejamos lutando contra eles, mostrar respeito aos que 

possuem o sangue dos Maous deveria ser algo comum para um demônio, 

ainda que estejamos a ponto de matá-los.” 

─○●○─ 

EM UMA DAS INSTALAÇÕES DE INVESTIGAÇÃO DE LUCIFAAD: A 

INSTITUIÇÃO NEBIROS... 

Ali, caminhando no corredor com um rosto pálido, estava o chefe de uma das 

seis famílias descendentes de Lúcifer: a casa Sargatanas. O líder da Casa 

Sargatanas entrou na parte mais profunda do laboratório, com acesso 

restringido somente à pessoas autorizadas. Foi ali para se reunir com o chefe 

da Casa Nebiros e o diretor da instituição, Zaoroma Nebiros. Assim que 

entrou na sala, sentiu uma horrível aura e pressão e o líder da Casa 

Sargatanas começou a suar frio. Na verdade, havia sentido esta aura 

assustadora antes.  

Zaoroma Nebiros deu a volta como se percebesse a presença de Sargatanas.  

“Ah, é você. Estava a ponto de liberar um deles como prova de execução.” 

Frente a ele estava uma das estátuas de pedra que tinham encontrado nos 

restos subterrâneos há aproximadamente um ano. O 『Malebranche』! A 

relíquia que foi selada dentro dos restos subterrâneos... mais bem, era a arma 

que nunca devia ser despertada. Zaoroma Nebiros havia colocado a estátua 

de pedra sobre várias camadas de círculos mágicos anti-maldição 

desenhados no solo. Sargatanas se deu conta ... que este homem tinha a 

intenção de despertar 『Malebranche』. 

Zaoroma Nebiros perguntou ao líder da Casa Sargatanas:  

“Você trouxe notícias sobre aquele assunto?” 

Sargatanas respondeu:  

“... Tefarme-Sama morreu em combate, e as coisas não parecem nada bem. 

Há algumas forças que estão regressando para a batalha, mas duvido que 

possam deter aqueles que possuem poderes extremos.” 

Aqueles que possuem poderes extremos, se referia a Sirzechs Gremory, 

Ajuka Astaroth, Serafall Sitri e Falbium Glasya-Labolas. 

Entre eles, dizem que Sirzechs Gremory e Ajuka Astaroth eram “portadores 

de um poder transcendental”. 
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 Ajuka Astaroth havia derrotado a Tefarme Terreac Leviathan, Filha do Maou 

Leviathan e Sirzechs Gremory havia aniquilado as tropas do Beelzebub, o 

qual tinha sido especificado como o mais forte dentre todos do exército real, e 

para deter Serafall Sitri, haviam colocado Grayfia Lucifuge, que possuia 

também um poder extremo no lado das forças dos Maous na frente do 

exército de Damaidus Zereikel Asmodeus. Tentaram mudar o rumo, mas com 

a chegada de Sirzechs, o exército de Damaidus ainda não podia baixar a 

guarda. 

Foi Falbium Glasya-Labolas no quartel general da Resistencia quem tomou a 

liderança e colocou os três de maneira tão eficiente e precisa, mas, mesmo 

em circunstâncias tão extremas, Zaoroma Nebiros sorriu. Ele não tinha 

nenhum interesse no estado da guerra civil.  

Desde seu nascimento, era o tipo de demônio que nunca se interessou mais 

além de sua própria pesquisa. De repente, começou a falar com a estátua de 

pedra colocada sobre os círculos mágicos anti-maldição. 

“Aparentemente o estado da guerra não é favorável. Você poderia fazer algo 

a respeito, tendo em conta o que te disse antes? Comandante integrado do 『

Malebranche』, Lord Barbariccia.” 

O chefe da Casa Sargatanas observava Zaoroma Nebiros, que estava falando 

com a estátua de pedra com olhos duvidosos, mas de repente, a estátua 

começou a falar. 

“Bem. Não sei a magnitude desta guerra, mas enquanto mantermos este 

estado, existe limites ao que podemos fazer.” 

Sargatanas não pôde conter sua surpresa. Zaoroma Nebiros ja havia 

despertado uma das consciências ddo『Malebranche』. 

A estátua de pedra – O comandante integrado do 『Malebranche』 Barbariccia, 

disse:  

“No entanto, posso tentar algo interessante. Poderia liberar outro de nós 

temporariamente como está fazendo comigo agora? Então, te mostrarei um 

pouco de nosso poder. Há alguém em particular que esteja ressentido por sua 

própria falta de poder?” 

Zaoroma Nebiros sorriu amplamente em resposta às palavras da estátua, e 

tomou um documento onde mostrava um nome de interesse particular para 

ele. 

─○●○─ 
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O enfrentamento entre o exército de Sirzechs Gremory e Serafall Sitri no lado 

da Resistência, e o exército de Damaidus Zereikel Asmodeus e as seis 

famílias descendentes de Lúcifer, do lado do governo, continuou durante dias. 

A terra, a natureza e a paisagem do antigo domínio Valafar sofreram graves 

danos. 

Na linha de frente, onde ambos lados batalhavam, Serafall e Grayfia estavam 

tendo outro combate. 

Grayfia, repeliu para longe a imensa aura de gelo de Serafall, e disse: 

“Não estão me atacando com Sirzechs.” 

Serafall, enquanto congelava instantaneamente a explosão de aura de cor 

prata de Grayfia, respondeu: 

“Essa é a pior situação possível! Diante de você ... quem sabe o que ele fará!” 

Serafall não sabia se era Falbium ou a família do Grande Rei que tinham 

decidido enviar Sirzechs aqui. Parecia óbvio que a família do Grande Rei era 

consciente dos sentimentos de Sirzechs por Grayfia, e que ela também 

estava começando a perceber Sirzechs como um homem digno. Pensaram 

que Sirzechs podia convencer Grayfia a se unir ao lado da Resistência, ou 

capturá-la em um momento de fraqueza? Havia muitos aspectos desta 

estratégia que não tinha sentido. No entanto, uma coisa era certa: a 

oportunidade para que Sirzechs tomasse a cabeça de Damaidus, enquanto 

que Serafall se ocupava de Grayfia, tinha aumentado consideravelmente. 

Enquanto Serafall se ocupava de Grayfia, podia-se ver múltiplas auras 

enormes explodindo à distância, o que indicava que uma quente batalha 

estava acontecendo. 

“É bom que consiga a cabeça dele hoje, Sirzechs.” 

Serafall pensou para si mesma, enquanto continuava trocando ataques de 

aura furiosamente com sua rival. 

Enquanto isso, na batalha da linha de frente onde estava Sirzechs, a situação 

estava ficando cada vez mais intensa... 

Ali estava ele, controlando numerosos discos criados a partir de seu【 Poder 

da Destruição】, exterminando milhares de soldados das tropas inimigas em 

um só instante. Se realmente quisesse, ele facilmente poderia ter eliminado 

dez vezes a quantidade de tropas sem muito esforço. O poder de Sirzechs 

superava de longe todas as limitações de um demônio. Justo quando estava a 

ponto de chegar na base de Damaidus Zereikel Asmodeus, alguém bloqueou 

o caminho de Sirzechs. 
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Era o irmão mais novo de Grayfia, quem parou na frente de Sirzechs e 

começou a liberar uma aura hostil. Olhou para seu oponente com olhos 

odiosos e assassinos. 

Sirzechs falou:  

“É você, Euclid. Por favor, saia daqui agora, e não te machucarei.” 

Sirzechs mostrou seu lado simpático. Não havia se tornado tão frio a ponto de 

assassinar o irmão mais novo de Grayfia sem aviso prévio. No entanto, suas 

palavras tinham chegado a Euclid de maneira incorreta. Que se sentiu 

oprimido pela ira no momento em que parou em frente de Sirzechs. 

 “Suponho que você nem sequer me leva a sério! Você é tão desprezível!” 

“Não me refiro a isso. Eu só quero evitar ter que lutar com você.” 

“Eu sabia! Você se acha superior à mim! Sou o próximo líder da Casa 

Lucifuge, sabe? Sou tão capaz quanto minha irmã!” 

Euclid foi em direção a Sirzechs, encobrindo-se em uma aura ameaçadora. 

Disparou múltiplas rajadas de imensa aura. A qualidade e a quantidade das 

auras liberadas pelas mãos do jovem era demais, até mesmo para um 

demônio de sua classe, não poderia sair ileso de seu próprio ataque. Tal era o 

poder que residia em Euclid. 

No entanto, isso só teria funcionado se seu oponente não fosse tão talentoso. 

Sirzechs manobrou livremente discos criados a partir de seu【 Poder da 

Destruição 】, e anulou todos e cada uma das rajadas de aura de Euclid. 

Sirzechs não se importava nem um pouco com os ataques do irmãozinho de 

Grayfia, um garoto que diziam ser um prodígio. 

Euclid ficou maravilhado. Sendo que era muito inteligente, deve ter 

compreendido o quão poderoso era Sirzechs comparado com ele mesmo. 

Sua cara se contorceu em resposta a seu ressentimento e sua expressão 

estava repleta de irá. 

Sirzechs falou:  

“Não quero continuar esta luta. Você é o irmão mais novo da Grayfia.” 

“Não se atreva a mencionar o nome de minha irmã! Maldito, Gremory!” 

Disse Euclid, explodindo de raiva e se lançando em direção a Sirzechs. 

Sirzechs desapareceu sem fazer barulho, e reapareceu por trás de Euclid 

rapidamente.  

Acertou a base de seu pescoço com a palma de sua mão e o deixou 

inconsciente. 

Ao ver Euclid desmaiar no solo, Sirzechs suspirou diante da ingenuidade do 

irmão mais novo de Grayfia. Uma aura perigosa residia dentro do jovem 

Lucifuge. Se o deixar ir assim, Euclid poderia dirigir seu ódio a Sirzechs ou 
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sua família em um futuro próximo. Mesmo assim, se esse fosse o caso, 

Sirzechs não poderia matar Euclid. Ele era o amado irmão mais novo de 

Grayfia; entretanto, Sirzechs também tinha começado a perceber Euclid como 

um irmãozinho mal criado. 

─○●○─ 

Quando tentava levar Euclid a um lugar seguro, Sirzechs sentiu que uma aura 

de enormes proporções era disparada na direção dele. Deu a volta para 

encontrar um jovem rapaz que lhe era familiar. Era o jovem da família 

Beelzebub. Sirzechs o conheceu quando tinha 17 anos quando participou na

『 Reunião de Jovens Demônios 』. 

Naquela época, ele tinha torturado o jovem herdeiro da família Oriacs. Foi 

então que ele e Sirzechs começaram a lutar, mas, isso não era o único motivo 

que conectava ambos. 

O jovem Beelzebub, com sua expressão azul pálida, sorriu levemente e disse: 

“... Já faz alguns dias.” 

Sirzechs e ele tinham se encontrado recentemente no campo de batalha. Ele 

controlava uma parte do batalhão principal do exército de Beelzebub, e 

acabou de lutar contra Sirzechs no outro dia. O resultado: uma vitória 

absoluta para o exército de Sirzechs. O batalhão principal de Beelzebub havia 

sido aniquilado somente por Sirzechs. 

Parecia como se o jovem Beelzebub tivesse se retirado para salvar sua vida 

nesse momento, mas agora, estava enfrentando Sirzechs com um sorriso 

sinistro. Além disso, Sirzechs não reconheceu a aura e a pressão 

intensamente assustadoras que agora saem dele. 

O jovem Beelzebub mostrou a Sirzechs um leve sorriso assustador, e lhe 

falou: 

“Você me fez passar vergonha outro dia. Até mesmo me humilhou algumas 

décadas atrás. Lixo Gremory. Você é irritante. Um inimigo de Beelzebub.” 

Sua aura se expandiu, e ao mesmo tempo, seu corpo começou a mudar. O 

corpo do jovem Beelzebub ressoou dramaticamente ao se expandir, se 

distorcer e se dividir. Logo seu corpo havia se tornado tão enorme, que tinha 

perdido sua forma de demônio. Havia se convertido em algo completamente 

diferente. O que apareceu na frente de Sirzechs era um monstro em forma de 

mosca, de uns 50 metros de altura. Tinha mais de dez patas, não só as de um 

inseto, como também as de uma besta com garras e outras patas diferentes. 

As asas em sua parte posterior também incluíam, não só as de um inseto, 

como também as de pássaros e dragões. 
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Para resumir tudo, essa besta poderia ser descrita como uma quimera com 

forma de mosca. 

“Gishaaaaaagghh!” 

Sua voz havia se tornado tão caótica, parecia como se tivesse precisando de 

consciência ou inteligência. A quimera com forma de mosca começou a gerar 

uma névoa negra e densa por todo seu corpo. Em seguida quando a 

vegetação no solo entrou em contato com esta névoa, se desintegrou 

instantaneamente, o que corroeu até mesmo no solo que a rodeava. 

“Veneno ... e um bastante perigoso!” 

Sirzechs pensou consigo mesmo. Sirzechs estava a ponto de lançar um 

ataque, mas se deu conta de que a névoa venenosa alcançaria Euclid, que 

ainda estava inconsciente, assim como suas próprias tropas aliadas. Levou 

Euclid e fugiu da área para avisar aos demais. A névoa mortal da quimera 

com forma de mosca mudaria drasticamente o rumo da guerra. 

Observando o andar dos acontecimentos de um precipício distante estava 

Zaoroma Nebiros. Ao presenciar que a besta mosca gigante espalhava a 

névoa venenosa negra através de uma ampla área, falou com voz trêmula:  

“Então, este é o poder do 『Malebranche』” 

Barbariccia, o poder de Skullmillione. 

Zaoroma Nebiros pôs seus olhos em um jovem em particular da família 

Beelzebub que estava incluído na lista. Esse desejava poder desde que havia 

sido profundamente humilhado depois de perder duas vezes para um príncipe 

nobre que ele tinha menosprezado. Zaoroma sabia que ele aceitaria este 

experimento sem duvidar. 

Zaoroma Nebiros preparou uma estátua a mais do 『Malebranche』, extraiu 

uma parte de seu poder e a entregou ao jovem Beelzebub. O resultado: 

depois de aceitar apenas uma pequena porção do poder do 『Malebranche』, 

ele havia se convertido nessa monstruosidade. 

O 『Malebranche』… eram armas vivas que os Yondai Maous construíram 

utilizando os cristais que encontraram escavando na ilha flutuante de Agreas 

sobre o domínio de Agares. Diziam que fazia referência a fabricação dos 

"Sacred Gear" feitos pelo Deus da Bíblia. Esta era a versão dos demônios do 

"Sacred Gear" - que possui corpo e consciência. Estes artefatos deviam ser 

temidos, mas poderiam ser usados de outras maneiras. Digo, igual aos 

"Sacred Gear", estes podiam tomar a forma de um equipamento de combate 

quando o usuário o portasse. Portanto, os Yondai Maous se referiram ao 『
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Malebranche』 como 「Armas Demoníacas」. desta vez, só haviam tomado 

emprestado uma pequena parte de seus poderes, mas Zaoroma Nebiros falou 

para Barbariccia através do círculo mágico. 

“Acho que entendo como os Maous se sentiram. Este poder é certamente 

perigoso… mas satisfatório.” 

Com grande alegria sobre seu espírito como pesquisador, Zaoroma Nebiros 

não pôde ocultar seu sorriso. 

Barbariccia lhe disse: 

“Entretanto, mesmo nesta época, o cenário não está pronto para que 

possamos exercer todo nosso potencial. Os que realmente queremos lutar 

neste momento são os 『Longinus』 e seus portadores.” 

─○●○─ 

Na cidade capital de Lucifaad. Havia um grande distrito residencial onde 

viviam as famílias dos Maous. O acesso a este distrito só era permitido a 

membros das famílias reais e seus afiliados. Ali, onde se encontrava vastas 

propriedades de luxo, estava o gigantesco castelo de Lúcifer. Preparando-se 

para mudar de castelo estava o filho de Lúcifer, Rizevim Livan Lúcifer. Estava 

fazendo que seu filho, Razevan, o ajudasse a empacotar suas coisas para a 

mudança. Em meio a isso, um visitante chegou no castelo de Lúcifer. Na 

grande sala do primeiro andar, Vidreid Varsharn Beelzebub, vestindo a 

armadura negra de Beelzebub, se reuniu com Rizevim. 

Os dois se conheciam desde a infância. Entretanto, não eram exatamente 

amigos, mas; como filhos dos Maous Lúcifer e Beelzebub, tiveram que se 

relacionar entre sí, gostassem ou não. Rizevim sorriu e cumprimentou a 

chegada de Vidreid, que era o atual governante do Submundo. 

“Yo, Vidreid.” 

“Rizevim. Ouvi que você vai partir de Lucifaad.” 

Disse Vidreid, sem mostrar muita emoção. 

Rizevim riu amargamente. 

“Você veio até aqui para me ver? Bom, simplesmente não tenho interesse 

nesta guerra civil. Mas também parece que veio aqui para me repreender.” 

“Você vai perder, sabe? Sua classe, poder, terras, tudo será tirado de você. 

Seu orgulho será posto em questão, e terminará chorando por isso, entende?” 

Disse Rizevim com um sorriso ofensivo em seu rosto. 

Vidreid ironicamente sorriu e lhe assentiu :  

“Sim, você tem razão, provavelmente perderei tudo.” 

Rizevim duvidava da atitude de Vidreid. 
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“No entanto, ainda assim você quer continuar. Você herdou esse orgulho 

horrível de seu pai?” 

Vidreid, sem reconhecer nem negar, disse a Rizevim:  

“... Rizevim, se você realmente quisesse, poderia vencer o exército da 

Resistência, os anjos, os anjos caídos, até mesmo outras divindades 

mitológicas. Sei que o mal que reside dentro de você é legítimo.” 

“Por que você tem que dizer coisas tão desagradáveis? Mas… não soa como 

se estivesse tentando me persuadir com elogios, então… Ao quê você se 

refere?” 

“Existe demônios ao seu lado, que superam aos Maous. Inclusive no reino 

humano, o「 Sistema dos Sacred Gears 」, deixado para trás pelo Deus da 

Bíblia, continua funcionando, e os Longinus parecem estar aumentando em 

número. Estas coisas estão acontecendo mesmo depois de que a【 Grande 

Existência 】, como o descreve nos textos sagrados, foi destruída. Ninguém 

pode deter o fluxo destes acontecimentos agora.” 

Disse Vidreid, com um tom de voz rígido. 

“No futuro distante, mesmo que dedique todo seu poder, esse fluxo 

provavelmente te derrotará.” 

“Hahaha, de que se trata isso? Não tenho ideia se você está me avisando ou 

ameaçando. No final de tudo, possuo o único【 Sacred Gear Canceller】” 

Sua conversa terminou ali, e Vidreid deu as costas e abandonou o local. 

Então Rizevim gritou umas últimas palavras pelas costas de Vidreid: 

“Bem, espero que aproveite bem de uma morte sem sentido!” 

Esta foi só uma conversa momentânea que aconteceu na cidade capital de 

Lucifaad. 

Enquanto isso, a guerra civil entre o governo das famílias dos Maous e a 

Resistência se aproximava a seu final. 
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CAPÍTULO 4  
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CAPÍTULO 4: “O NASCIMENTO DE SIRZECHS 
LÚCIFER E RIAS GREMORY.” 

A batalha entre o Exército Real e o Exército da Resistência que estava 
acontecendo no antigo domínio de Valafar estava se descontrolando graças a 
aparição repentina da misteriosa quimera em forma de mosca. A venenosa 
névoa escura que a besta  
estava gerando de seu corpo foi se estendendo aos poucos por todo o campo 
de batalha, chovendo sobre os soldados que lutavam ali. 
“Gaagh!” 
“Nnggaaah!” 
Aqueles que inalaram ou entraram em contato com o veneno, nesse instante 
começaram a se afogar, e logo o sangue brotou de cada buraco em seus 
corpos até que finalmente se pulverizaram. Os corpos pulverizados daqueles 
que respiraram a substância tóxica, também se converteram em veneno 
mortal, contaminando o vasto campo de batalha a um ritmo alarmante. A 
mosca quimera só teve que se mover e respirar para que o veneno se 
estendesse. Se alguém atacar, sua carne explodiria e o sangue iria espirrar - 
o sangue em si também se converteria em veneno. A mosca quimera estava 
espalhando seu veneno mortal entre as tropas de ambos lados, causando 
uma destruição massiva. 
Enquanto isso, Sirzechs Gremory levou o inconsciente Euclid Lucifugus e 
entrou em uma das bases da linha de frente do exército real no antigo 
território de Valafar, a base do exército de Lucifugus.  
“É ele, Sirzechs Gremory!” 
“O que vamos fazer?” 
A chegada do Às do exército inimigo tinha mexido com o emocional das 
tropas do exército real, mas se mantiveram firmes, mesmo com lanças 
apontadas na direção deles. 

Com Euclid Lucifugus em seus braços, as tropas estavam perplexas por esta 
situação. Sirzechs disse para as tropas: 
“Me levem até Lord Lucifugus.” 
Sirzechs, foi algemado e escoltado pelo comandante, o Chefe da guarda da 
Família Lucifugus. 
“Esse monstro foi enviado pela Resistência?” 
“Nunca tinha visto nem ouvido falar desse monstro!” 
“Parece que Lord Lucifugus saiu para derrotar a besta, mas ...” 
“Sim, escutei que inalou o veneno e desmaiou.” 
Sirzechs escutou esses comentários enquanto era escoltado pelas tropas e 
obrigado a parar em frente à barraca onde estava o Líder da Família 
Lucifugus. 
“Desculpe, meu Senhor! Eu trouxe Sirzechs-sama!” 
Um soldado disse, enquanto levava Sirzechs para dentro. 
Um barulho de tosse saiu do acampamento. 
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“Coff! Coff!” 
“Pai!” 
Uma voz familiar - a voz de Grayfia. 
Evidentemente ela também tinha  regressado para a base. Um dos soldados 
entrou para explicar a situação. Pouco depois, Sirzechs escutou  a voz de um 
homem que dizia:  
“Deixe ele entrar” 
Sirzechs foi instruído para entrar sozinho. Dentro tinha um homem de cabelos 
prateado e de aspecto másculo que repousava na cama com Grayfia ao seu 
lado. O homem parecia ter uma dor severa, e justo ao lado de seu 
travesseiro, tinha uma toalha manchada de sangue. Sirzechs fez contato 
visual com Grayfia. Ambas expressões se tornaram complexas, mas Sirzechs 
se dirigiu e cumprimentou educadamente o líder da Casa Lucifugus.  
“É um prazer conhecê-lo, Lord Lucifugus. Meu nome é Sirzechs; herdeiro da 
Casa Gremory.” 
O líder da Casa Lucifugus levantou somente sua parte superior do corpo e 
disse para Sirzechs: 
“... O príncipe de cabelos carmesim. Nunca pensei que encontraria você 
assim ...” 
Sirzechs falou sem vacilar: 
“Eu gostaria de falar sobre essa besta com vocês.” 
Sirzechs disse que a verdadeira identidade da quimera com forma de mosca 
era a transformação do jovem Beelzebub. O líder da Casa Lucifugus parecia 
profundamente preocupado. 

“... É difícil de acreditar ... mas a besta se parece a uma mosca, e posso sentir 
um resto da aura de Beelzebub ... existe muitos fatores que me fazem 
acreditar fortemente nele.” 
O líder da Casa Lucifugus disse entre tosses. 
Pelo que pôde escurar da conversa das tropas, o líder da Casa Lucifugus 
tinha enfrentado a quimera e inalou o veneno mortal. Isto foi o que 
provavelmente causou sua condição atual. 
Sirzechs fez uma proposta: 
“Por favor, retire as tropas. Essa besta não  se importa em lutar a favor de 
nenhum dos lados, está tratando de tirar a vida de todos. Neste ritmo, os 
oficiais e os homens tanto da Resistência, como da brigada real, terminarão 
enfrentando um final mortal. Se esse monstro espalhar veneno fora deste 
domínio e nos distritos urbanos onde vive as pessoas, os danos serão 
irreparáveis.” 
Tinha falado com algum membro da família dos Maous? É pouco provável 
que tivessem se importado sempre que pudessem proteger seu próprio 
território e houvesse recusado uma proposta deste tipo. 
No entanto, o líder da casa Lucifugus pensou para si mesmo por um instante 
e disse: 
“Você tem algum plano?” 
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Reconheceu a proposta. Sirzechs se sentiu agradecido de que esta pessoa 

fosse o pai de Grayfia. Fez desaparecer as algemas com seu 【Poder da 

Destruição】, e disse: 

“Também chamaremos de volta as tropas da Resistência. Logo, eu derrotarei 
essa coisa sozinho.” 
Os olhos de Sirzechs brilhavam de determinação. 

─○●○─ 
ENQUANTO ISSO, EM UMA DAS SEDES DA RESISTÊNCIA, LOCALIZADA 
NOS RESTOS DO CASTELO DO AGORA EXTINTO DOMÍNIO ELIGOR. 
Meia-noite, declarou um estado de emergência na sede. A linha de defesa 
que se colocou na fronteira do antigo domínio Eligor tinha caído em uma 
emboscada. Ainda que o ataque ocorreu a certa distância da sede, a 
destruição desta linha não podia ser ignorada. As tropas, despertadas pela 
comoção, tomaram suas armas e se prepararam para o ataque de 
emergência. Um dos oficiais do exército da Resistência entrou na sala de 
estratégia e perguntou aos soldados: 
“Qual força do Exército Real fez a emboscada?” 
Um dos guardas da sede respondeu: 
“Confirmaram as bandeiras, são da Casa  
Agalariept e a Casa Fleuretty, senhor!” 
Na cabeceira da mesa estava o comandante do Exército da Resistência, o 
primeiro Grande Rei, Zekram Bael. 
“Duas das seis famílias descendentes de Lúcifer armaram uma emboscada 
para nós. Eram ao redor de duzentos elementos. Deve ser uma força de 
elite.” 
Mesmo baixo tal situação, Zekram Bael permaneceu calmo e falou enquanto 
esfregava o queixo: 
“Normalmente, as seis famílias estariam protegendo os perímetros da capital 
Lucifaad, mas em troca nos emboscaram com uma força de elite de 
aproximadamente duzentos homens. Mas, como é possível que não 
conseguimos vê-los virem até que chegaram em nossa fronteira? 
Provavelmente se esconderam em pontos cegos, em lugares que nossas 
tropas passaram sem notar. O que você acha, Falbium?” 
Sentado próximo de Zekram Bael estava Falbium Glasya-Labolas, quem é o 
atual assessor do Exército da Resistência. Ainda que dotado de um corpo 
perfeito, sempre tinha sido um homem pouco entusiasta. Entretanto, foi uma 
figura indispensável que trouxe estratégias efetivas a cada batalha. 
Falbium falou enquanto coçava a cabeça: 
“Umm, já que a Família Eligor estava sob o controle de Fleuretty durante a 
Grande Guerra entre as Três Facções, talvez conheciam algumas passagens 
secretas que nós não. Entretanto, a julgar por suas ações, parece que as 
intenções de seu estrategista foram inúteis, e não se comunicaram muito bem 
entre eles. As únicas pessoas que desafiariam a ordem imperial da Família 
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Beelzebub seriam as seis casas descendentes de Lúcifer, mas normalmente 
a família Lucifugus estaria ali para deter isso. E se isso não é o que 
aconteceu, então ocorreu algo inesperado ... ou estavam tão desesperados 
que tiveram que correr este grande risco.” 
Zekram assentiu diante das palavras de Falbium. 
Zekram Bael perguntou a Falbium: 
“Falbium, você pode fazer algo? A maneira mais rápida de resolver esta 
situação é que você saia.” 
Falbium baixou os ombros em resposta às palavras de Zerakum Bael, e com 
uma expressão preguiçosa respondeu: 
“Você quer dizer que esta é a forma mais barata, não é? Bom, suponho que 
essa é a razão pela qual estou aqui depois de tudo. Minha nossa ... isso é 
complicado.” 
Além de dar assistência sobre estratégia, Falbium Glasya-Labolas tinha outra 
missão. Ele era o último recurso em caso de que a última linha de defensa na 
sede da Resistencia caísse. 
Na fronteira do antigo domínio Eligor, cerca de duzentas tropas do Exército 
Real disparavam aura em direção as tropas da Resistência que vigiavam o 
perímetro. Tinha duas bandeiras das seis famílias descendentes do Maou 
Lúcifer: a Casa Agalariept e a Casa Fleuretty. Essa força de elite disparou 
uma poderosa aura que causou um dano significativo às defesas do Exército 
da Resistência. Os líderes das Casas Agalariept e Fleuretty estavam no 
comando. 
Os líderes de ambas casas disseram:  

“Peguem a cabeça de Zekram Bael, e o rumo desta guerra mudará! Fogo!” 
“Ooooooogh!” 
A força de elite era grande, e disparava infinitas explosões mágicas. 
Em meio de tudo isto, um demônio com corpo de titânio surgiu lentamente da 
linha de defesa da Resistência. As tropas de elite dispararam 
implacavelmente sua magia em direção ao demônio. Inúmeras explosões e 
fogo se concentraram somente em sua figura e distorceram seus arredores. 
O solo se dobrou e desmoronou violentamente, e a poeira cobriu o espaço 
entre o Exército da Resistência e o Exército Real, cegando tudo o que estava 
à vista. Então, a poeira se estabilizou, e ali estava ele, Falbium Glasya-
Labolas, parado justo ali, ileso. Testemunhando o estado ileso de Falbium, os 
líderes das Casas Agalariept e Fleuretty ficaram atordoados. 
“... Gh .. não pode ser.” 
As forças de elite de ambas Casas também ficaram perplexas pelo estado 
ileso de Falbium depois de receber numerosas explosões de magia. 
Falbium falou enquanto coçava a cabeça: 
“Lamento, mas isso não vai funcionar.” 
Ao ouvir essas palavras, o líder da Casa Agalariept apertou os dentes. 
Apontando suas palavras na frente dele uma vez mais, e gritou: 
“Fogo! Fogo! Fogo! Fogo!” 
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A força de elite respondeu à ordem e começou a disparar poderosas 
explosões de magia continuamente, sem parar. 
No entanto, a aura laranja que envolveu Falbium não se moveu nem um 
pouco pelos ataques. Nenhum dos disparos mágicos que  a força de elite 
lançou não teve nenhum efeito nele. Até mesmo baixo o fogo que recebia 
incessantemente murmurou para si mesmo sem entusiasmo, como sempre: 
“Ummm, tenho certeza de que ouviram falar de mim antes. Bom, acredito que 
não sou tão conhecido como Sirzechs.” 

Falbium Glasya-Labolas nasceu com a habilidade de【Defesa Absoluta】. Ele 

podia, como seu nome sugere, bloquear todos os ataques. O corpo de 
Falbium estava constantemente envolto em uma aura laranja. No entanto, 
esta se intensificou e agora era extraordinário. Nem um demônio de classe 
alta, nem ninguém com um ranking superior, poderia destruir a aura de 
Falbium.  
Mesmo a luz dos anjos, a qual os demônios normalmente são fracos, não 
podia mover a aura de Falbium nem um pouco. 

O【Poder da Destruição】de Sirzechs era o único que podia desabilitá-la, mas 

a barreira de aura sempre podia se regenerar. 

Assim como o corpo de Sirzechs sempre esteve envolto no【Poder da 

Destruição】, o de Falbium sempre esteve envolto em sua aura de【Defesa 

Absoluta】. 

Falbium sempre disse que perderia se alguma vez tivesse que lutar contra 
Sirzechs, e reconhecia que era melhor que ele. Se disse que, a partir de 
agora, os únicos demônios no Submundo que atualmente são capazes de 
fazer dano a Falbium eram Sirzechs, Ajuka, Serafall e Grayfia (e, é claro, 
Rizevim Livan Lúcifer). 

Entretanto,【Defesa Absoluta】não era sua única habilidade. Havia uma fina 

aura que o preguiçoso Falbium tinha criado para si mesmo. Uma vez que a 
poeira gerada pelos ataques de poder demoníaco se dissipou, Falbium 
mudou sua aura laranja e se colocou em uma posição ofensiva. Foi então 
quando Falbium se deu conta.  
“Oh, é verdade! Ninguém viu ainda minha estratégia ofensiva. Mostrei 
somente aos meus amigos íntimos, já que é um saco. As pessoas acham que 
sou só um pedaço de carne resistente que gosta de pensar em estratégias? É 
por isso que pensaram que tinham alguma chance de me vencer? Hmmm ...” 
Falbium ficou pensativo em sua própria sessão de auto-deliberação. 
“De todos modos, suponho que simplesmente demostrarei que estão 
errados.” 
Disse, enquanto liberava uma quantidade incomensurável de aura fora de seu 
corpo. 
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O Exército Real sentiu pavor ao ver Falbium liberar todo seu poder, mas 
também infundiu medo nas tropas aliadas da Resistência. 
Falbium estendeu suas mãos, e dali mesmo, disparou uma aura gigantesca 
em direção ao Exército Real. Seu ataque quase destruiu todo o arredor na 
frente dele. 
O único ataque que Falbium tinha criado era um que absorveria todas as 
ofensivas que foram dirigidas a ele, e permitia contra atacar com seu poder 
demoníaco. 
Quantos mais ataques potentes suportou, mais fortes foram seus contra 
ataques. 
Logo, Falbium lançou todos os ataques absorvidos em uma só explosão de 
poder demoníaco. Cada golpe disparado contra Falbium foi devolvido em uma 
única explosão combinada. Ninguém poderia ter sobrevivido depois de 
receber um golpe de um poder demoníaco tão imenso e devastador. 
Em frente a Resistência, só havia restado uma terra vasta, aberta e 
queimada. Todo o Exército Real tinha sido destruído, deixando somente os 
líderes das Casas Agalariept e Fleuretty, e alguns soldados que tiveram a 
sorte de não morrer com tal ataque devastador. 
Aqueles que conseguiram sobreviver, também sofreram feridas muito graves 
e, se não tratassem a tempo, certamente a morte os esperava. 
Falbium previu este resultado. Pensou que seria melhor tomar alguns vivos 
como reféns do que eliminá-los por completo. 
Os cabeças das Casas Agalariept e Fleuretty, se ajoelharam no solo e 
olharam para Falbium com raiva.  

“... Seu, tolo ...!” 
“Todo um movimento extravagante.” 
Disse Zekram Bael, enquanto caminhava em direção deles.  
Tinha aparecido usando um círculo mágico de teleportação.  
Falbium disse para Zekram Bael: 
“Os líderes das Casas Agalariept e Fleuretty ainda estão vivos. Deveríamos 
colocá-los sob custódia?” 
“Hmm. Trate eles com cuidado. Podem ser nossos inimigos, mas apoiaram 
aos Maous durante a Grande Guerra das Três Facções.” 
Zekram Bael levantou sua mão, e ordenou aos seus subordinados para que 
colocassem algemas anti-mágicas nos sobreviventes. Os dois líderes das 
Casas foram levados de volta ao quartel general da Resistência. 
“Kgh!” 
Os líderes das Casas, Agalariept e Fleuretty não puderam dissimular a raiva 
que sentiam por terem sido derrotados. 
Zekram Bael, logo de ver que suas tropas escoltaram aos responsáveis da 
emboscada que sofreram, leu o último relatório sobre o estado da guerra. 
Logo entregou o documento a Falbium e perguntou:  
“Falbium?” 
“O que houve, rei Bael?” 
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“Sirzechs pode derrotar aquela misteriosa quimera com forma de mosca que 
está espalhando veneno?” 
O documento indicava a estratégia para que Sirzechs enfrentasse sozinho a 
quimera, a que apareceu no antigo domínio de Valafar. Zekram estava 
pedindo conselho de especialista sobre a execução deste plano. 
Falbium disse, enquanto lia o documento: 
“Umm, se ele for com tudo, tenho certeza de que ainda não liberou toda sua 
aura em combate real, posso garantir que vai dar tudo certo. Ummm… Então 
Serafall está lá. Também…acho que sim, acredito que podemos fazer isso.” 
Zekram Bael sorriu levemente e assentiu. 
“Entendo. Devemos estar chegando ao final. Que Ajuka também venha para 
capital.” 
O comandante aprovou o plano de ataque de Sirzechs. 

─○●○─ 
A quimera que apareceu no antigo domínio Valafar tinha avançado perto do 
lago no lado oeste desse território. Ninguém sabia exatamente porquê a besta 
havia se movido  para esse lugar, mas nas proximidades do lago tinha ainda 
alguns moradores que viviam ali. 
Inevitavelmente, o veneno da besta mataria os moradores. Além disso, a 
julgar por suas ações até o momento, era muito provável que a quimera com 
forma de mosca avançaria também até o domínio vizinho. O domínio vizinho 
era governado por demônios de classe alta. A diferença do domínio caído 
Valafar, havia muitos demônios comuns que moravam ali.  
Se a quimera conseguisse chegar ao domínio vizinho, seria catastrófico. 

Sirzechs pegou uma grande quantidade de tropas e se dirigiu à cidade 
localizada a altura do lago e começou a evacuar os moradores. Grayfia e as 
tropas de Lucifuge também cooperaram, dando prioridade a evacuação. 
“Agora que já terminamos os preparativos, é hora de dar o segundo passo.” 
Uma vez que completou a evacuação, Sirzechs se dirigiu para donde estava a 
besta quimera. 
“Espere!” 
Grayfia ia atrás dele, sozinha. 
Sirzechs disse: 

“Você deveria ficar aqui. Posso me cobrir com a aura de meu【Poder da 

Destruição】para prevenir o veneno, mas esse não é o seu caso, verdade?” 

“Nunca se sabe o que pode passar ...” 
Disse Grayfia, prevendo algo terrível. 
Sirzechs disse: 
“Permaneça no solo, onde o veneno não  alcançará.” 

Logo cobriu-se com o【Poder da Destruição】, e mergulhou na névoa espessa 

de veneno. 
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Sirzechs apareceu na frente da quimera. Uma monstruosidade de duzentos 
pés estava diante de seus olhos. Era uma besta de aspecto caótico. Esta foi a 
aparência transformada do jovem da Família Beelzebub. Pareceu notar 

Sirzechs e sua【Aura da Destruição】, e parou rígido. Os numerosos olhos em 

sua cara se reviraram todos de uma vez. Esses olhos pareciam diferentes do 
primeiro encontro que tiveram; esta vez parecia como se a criatura estivesse 
consciente. Logo, os músculos da frente da quimera se incharam e 
começaram a tomar forma. Era um rosto.  
Depois de uma conferida mais próxima, se deu conta que se tratava do rosto 
do jovem Beelzebub, e então, começou a olhar Sirzechs com um sorriso 
sinistro. 
“Ora, ora, mas se não é nada mais nada menos que o Ás do Exército da 
Resistência.” 
Parecia ter retido a consciência de sua pré-transformação. 
Sirzechs falou:  
“Logo à frente tem uma cidade onde vivem os moradores do antigo domínio 
Valafar. Não têm nada com que se envolver nesse conflito. Não devem ser 
arrastados para essa guerra. Peço que você se retire agora mesmo.” 
O jovem Beelzebub sorriu ainda mais em resposta às palavras de Sirzechs. 
“Sim, eu sei, posso sentir o cheiro deles. Posso sentir o cheiro de muito mais 
longe do que de onde eles estão. De fato, estou me dirigindo 
intencionalmente para lá agora mesmo.” 
Suas palavras soavam pouco hesitante. 
“Você quer dizer que não está indo por direção ao azar?” 
“Baafafafafafa! Isso mesmo! O veneno liberado deste corpo apodrecendo 
todos os animais, soldados, natureza, tudo. Me faz sentir tão bem.” 
Seus olhos eram frágeis, como se algo estivesse possuindo ele por completo. 
Depois de se dar conta de que tenta convencê-lo com diálogo não tinha 

sentido, Sirzechs criou uma esfera de【Aura da Destruição】em sua mão e 

disparou para dar o primeiro golpe. 
Acertou o torso da quimera e conseguiu arrancar parte dele. Então, um jorro 
de sangue saiu. Dado que até mesmo seu sangue era fatalmente venenoso, 
ao entrar em contato com o solo, se converteu em uma massa negra 
grotesca. Os músculos da zona ferida se incharam e começaram a se 
regenerar, voltando ao normal. 

Um【Poder da Destruição】com potência média não ia ser o suficiente. 

Precisava usá-lo com força máxima e eliminar essa besta de um só golpe. 
Quando Sirzechs chegou a esta conclusão, a quimera falou como se 
lembrasse algo: 
“Ah, eu me lembro. Antes de que começasse a guerra, na capital ... quem 
ordenou o massacre de rebeldes, incluindo os moradores, fui eu.” 
“Kgh.” 
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Sirzechs lembrou do conflito armado que se desencadeou na capital antes de 
que a guerra civil começasse. O coral juvenil Gremory tinha terminado em 
meio de todo esse conflito, e por desgraça foram cruelmente assassinados. 
O jovem Beelzebub, convertido em quimera tinha afirmado, sem remorso 
algum, que ele ordenou o massacre que houve na capital antes de que 
iniciasse formalmente a guerra.  
Ao ver que os olhos de Sirzechs se alargaram, falou com deleite: 
“Mais tarde ouvi que seu precioso coral teve um terrível destino. Hahahaha!” 
A quimera pôs-se a rir, logo fez outra terrível observação. 
“Não há ressentimentos. Esses eventos com cidadãos humildes são meros 
passatempos para a Classe Alta. É bom para você. Agora você pode ensinar 
um coral completamente novo desde o início.” 
Sirzechs lembrou os sorrisos das crianças do coral. 
Escutando, e ao ver que considerava os demônios que estão debaixo dele 
como simples vermes, Sirzechs tomou uma decisão. Deu um passo à frente e 
uma aura gigante começou a sair de seu corpo. Ao mesmo tempo, a terra 
começou a tremer. 

Sirzechs invocou sua【Aura da Destruição】, e seu corpo começou a brilhar 

cada vez mais em carmesim. 
“Desejo que todos os demônios vivam em paz no Submundo. Não só para os 
nobres, como também para os moradores, e inclusive os animais. Que 
esperem o futuro com um sorriso! Para todos aqueles a quem vocês não 
quiseram conceder esta vida tão simples!” 
A espessa névoa de veneno que cobria a área periférica estava sendo 

eliminada pela gigante aura de Sirzechs. O【Poder da Destruição】foi lançado 

em toda sua extensão. E quando explodiu, flutuou uma gigantesca 

concentração humanoide da【Aura da Destruição】: é uma【Besta da 

Destruição】.  

“Usarei este poder para refazer o caminho que está tomando o Submundo.” 
Sendo testemunha da verdadeira forma de Sirzechs, com sua aura gigante 
gerando de seu corpo, a quimera começou a tremer. 

“I-Impossível! O quê é essa aura e forma ridícula? É essa a forma do【Poder 

da Destruição】?” 

Mas mesmo enquanto tremia, a quimera começou a lançar numerosas auras 
poderosas de seus olhos junto com ataques venenosos, mas todos estes 

foram neutralizados pela【Aura da Destruição】 de Sirzechs. 

Sirzechs havia mostrado sua verdadeira forma somente a uns quantos, entre 
eles estavam seus amigos Serafall, Ajuka e Falbium. De fato, só foi capaz de 
gerar esta habilidade dentro de uma área remota dentro de uma dimensão 
alternativa que Ajuka havia criado. Sirzechs concentrou uma grande 
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quantidade de aura em sua mão, comprimindo-a várias vezes. O que surgiu 
foram umas poucas auras esféricas feitas da aura concentrada. 
Sirzechs controlou essas esferas no ar livremente e lançou eles em direção a 
quimera. A besta tentou gerar uma aura defensiva, mas foi atravessada 
facilmente, e as esferas rasgaram sua carne e seu corpo. 
Uma vez que todas as esferas estavam dentro da criatura, Sirzechs pôs sua 

mão para frente e apertou forte. 「 Destruir 」. Com um som vulcânico, as 

esferas dentro da quimera começaram a se liberar. Uma vez liberados a【Aura 

da Destruição】começou a transbordar desde o interior da besta, e todas as 

partes de seu corpo que entraram em contato com as esferas começaram a 
se dissipar. 

『 Ruína da Extinção 』 

Esta era a habilidade oculta de Sirzechs. 
As asas, as pernas, o torso, todas as partes do corpo da quimera estavam 
sendo disseminados pela profunda aura carmesim. O poder da Destruição 
finalmente chegou à cabeça. 
“Você… O que é…?” 
E com essas últimas palavras, a quimera desapareceu da face da 
terra. 
O poder da Destruição melhorado eliminou até mesmo o veneno, evitando 
que a terra sofresse mais contaminação. 
Quando a névoa se foi, Sirzechs fez contato visual com Grayfia, que estava 
observando a batalha desde a superfície. 
Era a primeira vez que presenciava a verdadeira forma de Sirzechs. 
Sirzechs retornou a sua forma habitual de jovem adulto, sorriu para Grayfia e 
disse: 
“Acabou. Vamos para casa.” 

─○●○─ 
ANOS DEPOIS, OS EVENTOS DO INCIDENTE COM A QUIMERA COM 
FORMA DE MOSCA NUNCA FORAM ESCLARECIDOS, MESMO DEPOIS 
DA GUERRA. NÃO SE ENCONTRARAM DOCUMENTOS RELACIONADOS 
COM O EXÉRCITO DAS FAMÍLIAS DOS MAOUS.  
A notícia de que Sirzechs derrotou a quimera havia chegado a ambos lados. 
A batalha no domínio do Velho Valafar continuou desde então, e uma vez que 
Sirzechs e Serafall eliminaram a Damaidus Zereikel Asmodeus, a batalha 
finalmente concluiu. O Exército de Lucifugus, que apoiava o Exército de 
Asmodeus liderado por Grayfia, se rendeu de imediato. 
Depois da rendição, Sirzechs foi convidado para a base do Exército de 
Lucifugus. O líder da Casa Lucifugus descansava na cama dentro do 
acampamento médico reservado para os generais. Incapaz de se recuperar 
do veneno que inalou da quimera, queria uma última reunião. 
Convocou sua filha Grayfia, e Sirzechs. 
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Grayfia segurou as mãos fugazes de seu pai com lágrimas. 
“Pai....” 
O líder da Casa Lucifugus falou para Sirzechs, com uma voz quase apagada: 
“Bom, Sirzechs ... Tenho alguns últimos favores para pedir.” 
“Sim, o que o senhor desejar.” 
“A guerra nunca vai mudar a nosso favor. Mas depois de que tudo isso acabe, 
você pode destruir a Casa dos Lucifugus.” 
Sirzechs se surpreendeu pela repentina declaração. 
“M-Mas…” 
Enquanto Sirzechs lutava para encontrar as palavras adequadas, o líder da 
Casa Lucifugus disse com decisão: 
“Euclid trará o terror ao Submundo. É meu filho, e posso falar com firmeza 
isso. Se ele herdar a Casa ... não, enquanto a Casa Lucifugus existir, Euclid 
eventualmente vai liberar sua ira. É por isso que ... Lucifugus é melhor 
destruída.” 
Seus olhos se fechavam, e sua expressão se tornou lamentável. 
“Minha compaixão como pai não me permite desejar um destino tão cruel 
para meu próprio filho, mas ... uma outra coisa. Cuide de Grayfia. Ela gosta 
de você. Ela sempre gostava de visitar a Casa Gremory. Nunca antes tinha 
visto minha filha tão feliz. Assim que, por favor ... cuide dela.” 
“Sim. Prometo que farei isso.” 
Aparentemente aliviado de escutar as palavras de Sirzechs, o líder da Casa 
Lucifugus mostrou uma expressão de satisfação e fechou os olhos em 
silêncio. 

“Bem, acho que já é hora ...” 
“Pai!” 
Esfregando a bochecha de sua filha enquanto ela chorava, disse:  
“Grayfia ... Lucifugus sempre estará com Lúcifer, mas ... você deve considerar 
sua própria felicidade de agora em diante.” 
Logo, de repente sua mão se deslizou para baixo. 
“Oh ... Lord Lucifer ...” 
Esses foram os últimos momentos do demônio, que seria o último líder da 
Casa Lucifugus.  
Tendo sido derrotado o Exército de Leviathan, o de Asmodeus e o de 
Lucifugus, o Exército Real perdeu seu poder para contra atacar o Exército da 
Resistência e já não pôde evitar a invasão da capital. 

─○●○─ 
POUCO DEPOIS DE QUE SIRZECHS HAVIA DERROTADO A BESTA 
QUIMERA. 
O atual governo das famílias dos Maous havia sido ignorado, com o Exército 
da Resistência avançando para a cidade capital de Lucifaad. 
As forças restantes dos seis exércitos das famílias descendentes de Lúcifer, e 
o Exército de Beelzebub não puderam resistir o impulso provocado pelos 
Ases : Sirzechs,  
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Ajuka e Serafall. Logo, todos foram derrotados. 
Sirzechs, Ajuka e Serafall entraram na capital e começaram tomar as 
principais instalações, e eventualmente chegaram ao palácio de Vidreid 
Varsharn Beelzebub. Esta seria a última parada. 
A luta já havia começado, com grandes auras voando pelo palácio. Em 
guarda sobre o solo do palácio estava Vidreid Varsharn Beelzebub, que 
estendeu suas doze asas enquanto emanava uma aura forte. No entanto, 

teve que enfrentar Sirzechs convertido na『 Besta da Destruição 』. O poder de 

Sirzechs em sua verdadeira forma, foi assustador.  
Derrotou o filho do Maou Beelzebub sem ajuda. Os ataques de Vidreid foram 
completamente inúteis, já que eram anulados pelo poder da Destruição de 
Sirzechs. Bater de frente mesmo a só um dos ataques de Sirzechs seria fatal. 
Vidreid já tinha perdido um braço, uma perna e a metade de suas asas, e 
estava sangrando muito. Sua derrota foi inevitável.  
Sirzechs estava espancando por completo o filho do Maou Beelzebub. Seus 
afiliados observavam o ataque com temor aos poderes de Sirzechs. E quando 
Vidreid aterrissou no solo e se ajoelhou, seu destino foi selado. 
Sirzechs preparando-se para o golpe final, perguntou: 
“Você quer reconsiderar?” 
Vidreid riu ligeiramente por sua pergunta. 
“Não sei quando renunciar, verdade, Príncipe Gremory? Não vou reconhecer 
você. Serei o novo Maou e continuarei com os desejos de meu pai de derrotar 
a Michael e Azazel, de uma vez por todas.” 
Ao escutar suas teimosas palavras, Sirzechs lançou uma Esfera da 
Destruição em Vidreid, e enquanto estava desaparecendo, pronunciou suas 
últimas palavras: 
“O sangue e a ira dos Maous sempre estarão contra você.” 
E com isso, o filho de Beelzebub - Vidreid Varsharn Beelzebub - desapareceu. 

─○●○─ 
Com a morte de Vidreid, a guerra civil chegou ao seu final e o Submundo 
entrou em uma era de pós-guerra. O Exército da Resistência, que se 
apoderou da capital Lucifaad, estabeleceu ali seus quartéis e imediatamente 
começou a atender os assuntos da pós-guerra. 

Uns meses depois de que começaram a reconstrução, o Grande Rei ー 

Zekram Bael ー convocou Sirzechs, Serafall, Ajuka e Falbium.  

“Gostaria que vocês quatro herdassem o trono dos Maous.” 
Disse, inesperadamente. Zekram Bael aos quatro de sua intenção de 
estabelecer um novo sistema de governo. Com todos os demônios de alto 
ranking de acordo, tudo o que restava fazer era selecionar os Maous. 
Os únicos candidatos eram Sirzechs e seus amigos, os demônios poderosos 
que tinham contribuído enormemente para a vitória da Resistência na guerra 
civil. 
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Serafall ofegou e expressou sua relutância. 
“Nos convertermos em Maous? Isso é impossível…vai ser um desastre.” 
Ajuka estava pensando profundamente, e Falbium, claro, não estava 
completamente de acordo. 
“Por favor, nos diga a razão.” 
Expressou Sirzechs. 
“É simples. Atualmente no Submundo, vocês quatro são, de longe, os 
demônios mais fortes, e para ser honesto, provavelmente são mais fortes que 
os defuntos Maous. Vocês são os candidatos mais apropriados para ocupar 
seus tronos.” 
Sirzechs pensou que era por outra razão; que queria usá-los como elemento 
de dissuasão ou algo do tipo. 
“Você pensa em nos usar como marionetes políticas?” 
Perguntou Ajuka implacavelmente. 
“Ei Ajuka!” 
Serafall não pôde evitar repreender o comentário de seu amigo. 
Zekram Bael riu.  
“Não tenho a intenção de usá-los, muito menos depois de testemunhar o 
poder que demostraram contra as famílias dos Maous. No entanto, também 
deverão poder trabalhar com os demônios mais velhos. Deixarei a maioria 
das coisas em suas mãos.” 
Os quatro pensaram profundamente nas palavras do Grande Rei Bael. Então, 
Sirzechs rompeu o silêncio.  
“Poderia esperar até depois de que resolva os assuntos internos da Casa 

Gremory que surgiram depois da guerra civil?” 
“Hmm. A reconstrução tem prioridade. Muito bem, então esperarei sua 
resposta nesse momento.” 
Zekram Bael concluiu a reunião com satisfação momentânea. Os quatro, ao 
saírem da oficina dos comandantes, não puderam ocultar sua surpresa. 
Sirzechs e seus amigos regressaram a seus respectivos domínios para 
atender os assuntos que surgiram durante a guerra. Grayfia Lucifugus, depois 
de perder seu lugar e sem lugar para onde ir, foi levada ao domínio Gremory 
pela demanda de Zeoticus. Ela ajudaria a reconstruir a Casa Gremory junto 
de Sirzechs. 
Um dia, Sirzechs e Grayfia estavam trabalhando na construção de um moinho 
de vento na fazenda de cevada localizada no lado norte do domínio Gremory. 
De repente, do nada Sirzechs disse: 
“Acho que vou me tornar um Maou.” 
Grayfia se surpreendeu pela repentina revelação, mas manteve a calma.  
“Se você aceitar isso, acho que é a escolha correta. Agora vejo que essa é a 
razão pela qual você esteve muito pensativo até altas horas na noite desses 
últimos dias.” 
Sirzechs continuou:  
“Tenho a intenção de tomar o trono de Lúcifer. Então ...” 
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Sem esperar que Sirzechs terminasse a frase, Grayfia falou:  
“Você quer que eu te apoie, é isso? Claro, sou uma Lucifugus depois de tudo. 
Apoiarei o novo Lucifer.” 
Sirzechs foi quem se surpreendeu depois do comentário decisivo e casual de 
Grayfia. Mas, e rosto e os lábios de Grayfia ficaram vermelhos. 
“Quero dizer, quem sabe o que vai passar se você tiver que lidar com tudo 
sozinho. Preciso apoiar você.” 
Sirzechs sorriu diante de suas tranquilizadoras palavras. Então, Sirzechs 
disse: 
“Além disso, vamos nos casar … Grayfia, você aceita ser minha esposa?” 
Uma proposta repentina e em meio de um grupo de engenheiros de moinhos 
de vento observando. Todos os olhos estavam grudados nela. 
“P-Por que me pergunta algo tão importante aqui?” 
Grayfia se queixou irritada, mas Sirzechs simplesmente respondeu: 
“Desculpe, me deixei levar.” 
Depois de acalmar os nervos, Grayfia respondeu: 
“Está bem, provavelmente sou a única que pode lidar com um príncipe que 
propõe matrimônio em um lugar como este de todos modos.” 
Sirzechs explodiu de alegria diante da resposta de Grayfia, e saltou como um 
menino. As pessoas que olhavam explodiram em aplausos e mais aplausos 
aos futuros esposos. 
Sirzechs, depois de resolver os assuntos internos da Casa Gremory, decidiu 
herdar o trono de Maou de acordo com o desejo de Zekram Bael. Ajuka, 
Serafall e Falbium logo seguiram seu exemplo. 

Sirzechs Lúcifer, Ajuka Beelzebub, Serafall Leviathan e Falbium Asmodeus: 
Os novos Quatro Grandes Maous nasceram. 
Pouco depois de que Sirzechs e os demais tomaram os tronos, alguém 
contatou Sirzechs através de uma linha privada. Sirzechs se sentou em uma 
cadeira reservada para os funcionários públicos de Lúcifer. Colocou um 
círculo mágico de transmissão sobre o escritório, e ali se projetou um 
demônio de cabelo prateado com um sorriso malévolo.  
“Ora, ora, se não é ninguém mais que o novo Maou Lúcifer.” 
Era Rizevim Livan Lúcifer, alguém que Sirzechs esteve esperando para falar e 
encontrar. 
Como o sucessor do nome de Lúcifer, não podia ignorar Rizevim, que tinha o 
verdadeiro sangue de Lúcifer. No entanto, nunca esteve disponível nos dias 
prévios à ascensão de Sirzechs. Só depois de sua sucessão, Rizevim iniciou 
esta chamada. 
“Rizevim Livan Lucifer-sama. Devo me desculpar profundamente por não 
cumprimentá-lo antes. Lamento ter que informá-lo desta maneira.” 
“Não me importa, Maou Lúcifer.” 
As palavras de Rizevim soavam terrivelmente irônicas. 
As Famílias dos Maous haviam sido banidas e fechadas nos cantos mais 
ocultos do Submundo. 
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Os olhos de Rizevim agora olhavam para a mulher de cabelo prateado que 
estava de pé junto a Sirzechs.  
“Oh, oh, oh. Quer dizer que você também mudou. Que solitário vou me sentir, 
minha querida Grayfia.” 
“Sou uma Lucifugus e sirvo ao Maou Sirzechs Lúcifer.” 
Rizevim riu a gargalhadas em resposta a rude resposta de Grayfia. 
“Hahahaha, não me diga, querida Grayfia!  Isso é muito divertido” 
Rizevim pôs-se a rir histericamente, mas depois de ver que Sirzechs havia 
ficado sem palavras, negou com a cabeça. 
“Oops. Não me mal interprete. Na verdade, me sinto lisonjeado de que vocês 
assumam todo o trabalho sujo por mim. Não queria herdar o trono de meu pai 
só para começar outra batalha com Michael e Azazel. Começar uma guerra 
com os anjos e os anjos caídos hoje em dia seria estúpido.” 
“Se você vai lutar, também poderia fazer algo mais interessante.” 
Podia sentir algo terrível em seus olhos. Rizevim continuou:  
“Os Transcendentais : ouvi que você, Ajuka Beelzebub, e inclusive eu fomos 

classificados como tal, depois da guerra civil. Você é a【Encarnação da 

Destruição】e Ajuka é【Aquele que Controla as Leis】, e eu sou o【Cancelador 

de Sacred Gear】... Suponho que superamos a categoria de demônios. 

Parecia que já havia obtido informação sobre a nova categoria de 
Transcendentais. E inclusive sobre a verdadeira forma de Sirzechs, assim 
como as habilidades de Ajuka. Rizevim continuou com os olhos inclinados. 
“Lúcifer, como Maou, você deve carregar o peso do Submundo de agora em 
diante. A família do Grande Rei e a velha geração de demônios 
provavelmente estejam se tornando arrogantes ao ter jogado fora a família 
real. Isso só fortalecerá a segregação entre os leais às famílias dos Maous, e 
a nobre sociedade que se rebelou.” 
“Mesmo assim, agora que tive êxito com o nome de Lúcifer, farei o que seja 
necessário.” 
Os olhos de Rizevim se estreitaram por um leve momento, em reação a 
resposta direta de Sirzechs, mas rapidamente recuperou seu malévolo 
sorriso.  
“Oh, céus, você é tão entediante. De todos modos, nos veremos depois.” 
Essas foram suas últimas palavras antes dele desligar. 
Depois da discussão sobre o círculo mágico, se virou para Grayfia. 
“O que você pensa sobre tudo isso?” 
“Ele é, depois de tudo, o mal em pessoa. Pode se converter em uma ameaça 
para nós algum dia.” 
“Entendo. Então ao menos deveríamos estar preparados.” 
“Está se referindo ao método de reencarnação de demônios que criou Ajuka?” 
“Isso mesmo. Pensa que pode criar demônios. Gostaria poder usar isso.” 
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Ajuka, depois de suceder o nome de Beelzebub, anunciou imediatamente seu 
tema de investigação e revelou o método de reencarnação. Se funcionar, a 
quantidade de demônios aumentaria, mas, ao mesmo tempo, estava claro 
que também poderia surgir muitos problemas. 
No entanto, considerando a ameaça da Grande Guerra entre as três facções 
e o devastado reino dos demônios depois da guerra civil, o sistema de 
reencarnação era atrativo demais para que deixasse passar. 
Sirzechs falou e Grayfia suspirou. 
“Eu seria o encarregado, verdade?” 
“Não, eu não deixaria que você assumisse todo o peso.” 
Grayfia pregou seu dedo em Sirzechs e fez uma declaração firme.  
“De verdade? Depois de me colocar ao seu lado? Bem, me deixe lidar com 
isso. Provavelmente eu sozinha possa liderar os demônios reencarnados de 
Lúcifer melhor que você.” 
Suas palavras fizeram Sirzechs recordar de algo que seu pai, Zeoticus, havia 
dito para ele uma vez.  
“Sirzechs, os homens da família Gremory, por alguma razão, nunca ganharam 
uma discussão contra suas esposas. Este foi o caso de meu pai, de meu avô 
e também de meu bisavô. Pensei que talvez poderia reverter essa tendência, 
mas tentei e fracassei. Parece que os homens Gremory estão predestinados 
a cair rendidos diante desse tipo de mulheres.” 
Sirzechs riu da verdade que continha nessas palavras.  
“Acho que meu pai tinha razão depois de tudo.” 
“Você disse alguma coisa?” 

Sirzechs negou com a cabeça de lado a lado para Grayfia.  
“Não, não, só pensei “ oh, quão confiável você é ”.” 
Sirzechs olhou para a montanha de documentos que estavam sobre a mesa e 
estirou os ombros.  
“Está bem, vou estar ocupado de agora em diante.” 
Seu dever como Maou acabava de começar. 
Na vila da montanha próxima à fronteira do Submundo, Euclid Lucifugus, que 
tinha perdido seu lugar durante a guerra civil, estava se refugiando ali. Sua 
habitação nessa vila era um grande desastre. Perdendo sua posição depois 
da derrota do governo; os Lucifugus haviam sido banidos; mas fora isso, tinha 
algo que destruiu completamente seu espírito. Euclid estava apoiado contra 
um quadro na parede: um retrato de sua irmã mais velha, Grayfia. 
“Oh, minha irmã ... Oh irmã ...” 
Se apegou ao retrato de sua irmã com lágrimas nos olhos. Sua querida irmã 
tinha ido ficar com o cara de cabelos carmesim. 
“Minha irmã foi violada! Foi convertida em uma das malditas Gremory!” 
Um jornal jazia no solo. Publicaram um retrato de Sirzechs, o novo Maou 
Lúcifer. Mas uma adaga atravessou o rosto. Euclid tirou a adaga e começou a 
apunhalar a imagem do rosto de Sirzechs uma e outra e outra e outra vez.  
“Você!... canalha! Canalha! Canalha! Canaaaaaaalhaaa!” 
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Seu rugido fez eco através de toda a vila. 
“A voz de minha irmã, seus lábios, mãos, pés, e até mesmo sua virgindade, 
eu achava que tudo isso era meu!” 

─○●○─ 

ーSUBMUNDOー 

Zaoroma Nebiros, que havia escapado da capital Lucifaad, ao final da guerra 
civil, havia construído um centro de investigação subterrâneo em uma região 
deserta, onde nenhum demônio de classe alta tinha dominado ainda. 
Depois de destruir meticulosamente os documentos confidenciais e os 
resultados das provas no laboratório da capital, encontrou refúgio somente 
nesta região. Comentou, enquanto escrevia um relatório da guerra civil: 
“Nunca pensei que seriam capazes de aumentar o poder de Beelzebub a 
essa medida.” 
Uma voz veio do círculo mágico de transmissão que estava aberto sobre a 
mesa de Zaoroma Nebiros.  
“Existe afinidades. Dependendo do usuário, podem se transformar como 
Beelzebub fez, mas há casos nos que não tem efeito.” 

A voz era a da estátua: o líder afiliado do『Malebranche』, Barbariccia. 

Zaoroma Nebiros havia armazenado e preservado cuidadosamente o『

Malebranche』em uma região distante ao longo da fronteira do Submundo. 

Escutando as palavras de Barbariccia, Zaoroma Nebiros esfregou o queixo.  
“Suponho que esse deveria ser o foco de minha investigação no futuro...” 
Continuou Zaoroma enquanto escrevia com sua pena.  
“... De todos modos, estou pensando em ir aos diversos laboratórios que 
construí em outras regiões enquanto oculto minha identidade. Umas centenas 
de anos para um demônio não é muito tempo. Mas, é quase insuficiente para 
meus experimentos.” 
“Então voltaremos a dormir até que chegue o momento.” 
“Hmm. Voltaremos a nos ver quando todos os possuidores de Longinus se 
unam uma vez mais. Bom, não é certo que aconteça, mas ainda assim ... 
esperemos que assim seja.” 
Sua conversa terminou ali, e o círculo mágico de transmissão desapareceu. 

Fora do『Malebranche』, tinha escolhido despertar Barbariccia já sabendo de 

sua racionalidade, mas parecia que esta era não foi satisfatória para ele. 
Os demônios voltaram para seu sono, e aqueles que sabiam deles, os líderes 
das outras seis Casas descendentes de Lúcifer, tinham morrido durante a 

guerra. Nenhum deles havia falado do『Malebranche』antes de sua morte. 

Zaoroma Nebiros folheava o jornal distribuído por todo o Submundo. Houve 
um relatório geral das novas políticas de reforma dos Yondai Maous. Zaoroma 
sentiu que isso poderia se converter em uma situação ligeiramente melhor 
para os cidadãos comuns. Mas acreditava que a mentalidade discriminante 
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fundamental e a estrutura hierárquica da sociedade permaneceriam intactas. 
Sabia que enquanto Zekram Bael e a geração anterior de demônios 
existissem dentro da esfera política, a aristocracia nunca seria abolida. 
Os olhos de Zaoroma agora focavam na imagem do novo Lúcifer: o retrato de 
Sirzechs Lúcifer.  
“Bom, vejamos o que posso descobrir sobre os Transcendentais.” 
Não se importava quem eram os Maous. Enquanto não se atrapalhem em sua 
investigação. 

─○●○─ 
Passaram umas poucas centenas de anos desde que Sirzechs tomou o nome 
de Lúcifer.  
No domínio Gremory, uma festividade ( a primeira desde o nascimento de 
Sirzechs e seu matrimônio com Grayfia) estava ocorrendo. Zeoticus e 
Venelana Gremory tiveram uma filha: uma princesa. Seu nome: Rias 
Gremory. Para o casal, essa menina com cabelos carmesim era a filha que 
tanto ansiavam. Todos no domínio Gremory estavam muito felizes por este 
sucesso, e Sirzechs a amava mais do que tudo. 
Dois anos mais tarde, Serafall visitou o castelo Gremory.  
“Sirzechs! Grayfia! O q-qu-qu-qu-que eu faço?” 
“O que aconteceu, Serafall?” 
Serafall mostrou um bebê de 2 anos, sua irmã, Sona Sitri, que segurava em 
seus braços. 
“Minha pequena Sona é muito linda!” 
Ao mesmo tempo que nasceu Rias, a Casa Sitri também teve sua segunda 

filha. Seu nome era Sona Sitri, e era a irmã mais nova da Maou Serafall 
Leviathan. Depois do nascimento de sua irmã mais nova, a personalidade de 
Serafall mudou drasticamente. Ela adorava a Sona aos extremos. 
Com Sona em seus braços, Serafall desmoronou, expondo sua natureza 
amorosa. 
“Que fofa...! Ah, ela é um demônio, mas é um anjo. Olá Sona. Sou sua Onee-
chan! Você é tão fofa!” 
Até mesmo para Grayfia, que no passado tinha mencionado: 
“Você mudará uma vez que tiver um irmão ou irmã mais novo”, se 
surpreendeu da transformação de Serafall. 
“As personalidades mudam tanto assim?” 
Ao lado de Grayfia estava Sirzechs, que também adorava a Rias. 
“Hahaha, posso entender perfeitamente Serafall, certo Rias?” 
Grayfia não pôde evitar suspirar vendo Sirzechs. No entanto, Grayfia também 
estava muito feliz pelo nascimento de sua cunhada e amava ela. Às vezes, 
pensava em seu irmão mais novo, Euclid, mas ... agora mesmo, estava 
decidida a cuidar do crescimento da nova membro da Família Gremory. 
Grayfia perguntou a Sirzechs enquanto segurava Rias em seus braços:  
“Rias me consideraria como sua irmã?” 
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“É claro. Certamente crescerá para ser uma garota de bom coração. Essa é a 
classe de Submundo que quero que exista.” 
Continuou enquanto acariciava a cabeça de Rias, que era segurada nos 
braços de Grayfia. 
“Em quanto ao seu nascimento, ela carregará o peso que originalmente seria 
minha responsabilidade. Com o Poder da Destruição dentro dela, sem dúvida 
se converterá na herdeira da Casa Gremory. E como a irmã mais nova do 
Maou Lúcifer, carregará um peso ainda mais pesado. Eu lamento 
profundamente.” 
Ainda que adorava sua irmã mais nova, também temia por seu futuro. 
Inclusive depois de umas poucas centenas de anos depois de sua sucessão, 
continuou trabalhando diligentemente para construir um Submundo mais 
pacífico e feliz. 
Sirzechs continuou:  
“E não só pela paz do Submundo, como também gostaria de fazer uma 
diplomacia pacífica com as outras raças. Se eu tivesse a oportunidade.” 
Sirzechs havia pensado em algo que nenhum dos anteriores Maous 
houvessem  
imaginado. 
“Você quer dizer, para a reforma do Submundo? Que classe de oportunidade 
seria?” 
Sirzechs respondeu à pergunta de Grayfia. 
“Um novo herói. Alguém cuja única existência pode guiar as pessoas do 
Submundo, em lugar de tratar de resolver os assuntos usando poderes, como 

nós fizemos. Alguém que não esteja obcecado pelo status quo ...” 
Grayfia disse:  
“... Isso seria muito belo.” 
Sirzechs disse com determinação:  
“Sim, e quando chegar o momento, gostaria de escrever uma canção para 
esse herói. Uma canção de paz.” 

─○●○─ 
Pouco mais de uma década depois – Sirzechs escreveu “A canção do Oppai 
Dragon”. 
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