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Chapter 1 
Bab 1: Prolog: Titik balik krusial Dahulu kala, seniman bela diri Jianghu biasa belajar seni 
bela diri untuk keselamatan dan perlindungan mereka sendiri terhadap musuh. 

Tetapi seiring berjalannya waktu, seni bela diri berevolusi untuk membunuh musuh lebih 
efisien dan itu tumbuh menjadi lebih canggih dan rumit. 

Bentuk-bentuk sederhana menjadi serangkaian gerakan, dan teknik pernapasan mewakili 
dasar-dasar energi internal. 

Seniman bela diri meninggalkan benda pusaka kepada generasi mendatang dengan buku 
dan ajaran tentang apa yang mereka pelajari, memungkinkan seni bela diri berkembang. 

Seniman bela diri segera menjadi orang-orang yang lebih kuat daripada manusia normal 
karena mereka dapat berlari melalui pohon-pohon seperti angin, menghancurkan batu 
dengan tinju mereka, dan menebang pohon dengan ayunan pedang. Mereka segera disebut 
orang-orang Wulin. 

Namun, seniman bela diri ingin menjadi lebih kuat dan mereka berkumpul untuk 
membentuk klan. 

Mereka yang menginginkan keadilan dan kehormatan menyebut diri mereka sendiri 
Kekuatan Angkatan Keadilan, dan mereka yang tidak peduli menggunakan kekerasan dan 
kekejaman disebut Kekuatan Kejahatan. 

Dan ada orang-orang yang mencari rute yang sama sekali berbeda, hanya mencari 
kekuatan. Mereka disebut Sekte Iblis. 

Wulin saat ini berada dalam persaingan ketat antara ketiga kekuatan. 

Di selatan Jianghu, ada sebuah tempat bernama Sepuluh Ribu Pegunungan. Itu diisi dengan 
ton puncak gunung yang menyebar luas di atas tanah, dan tempat ini dilarang. 

Itu karena tempat ini adalah rumah iblis setan. 

Di hutan yang dalam jauh dari kastil Iblis, seorang anak lelaki yang tampak berusia remaja 
berlari untuk hidupnya. 

"UGH!" 

Bocah itu kelelahan dan terengah-engah. Pakaiannya robek dan wajahnya penuh memar, 
menunjukkan bahwa dia telah mengalami pemukulan parah sebelum dia melarikan diri. 

"Sialan!" 
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Bocah itu meludah, ketika dia melihat lima pria bertopeng menunggu untuk 
menangkapnya. Dia telah berlari sangat keras selama tiga puluh menit terakhir, tetapi 
sepertinya dia tidak bisa pergi. 

"F * CK!" 

Bocah lelaki itu memegangi kakinya yang gemetaran dan menatap lelaki bertopeng. Wajah 
mereka tertutup, tetapi mudah untuk melihat bahwa mereka semua menyeringai. 

"Kamu berhasil dalam menjalankan semua jalan di sini. Pangeran Chun. " 

"Ha ha. Aku hampir tertidur sambil menunggumu. " 

Bocah itu mengerutkan kening. Jika mereka telah menunggunya di sini, maka tidak ada 
gunanya baginya untuk terus berlari ke arah ini. 

Orang-orang bertopeng semua menarik pedang mereka dari punggung mereka. Mata 
mereka dipenuhi dengan niat untuk membunuh bocah itu. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Itu adalah hidupnya yang mereka inginkan. Sepertinya berbicara dengan mereka tidak 
akan berhasil. Dia telah menggunakan semua energi internalnya untuk berlari ke sini, jadi 
dia tidak punya energi lagi untuk berlari atau bertarung. Tetapi bahkan dengan 
kematiannya menunggunya, matanya dipenuhi dengan kemarahan bukannya ketakutan. 

"...Mengapa? Saya sudah menyerah untuk bergabung dengan akademi. Mengapa kamu ingin 
membunuhku? " 

"Pangeran ... kamu pasti tahu bahwa semua itu tidak masalah." 

Bocah itu kehilangan kata-kata. Dia mengharapkan hari ini akan datang sejak dia masih 
sangat muda, tapi dia tidak berharap itu akan datang bahkan sebelum dia bergabung 
dengan akademi. 

"Selama kamu memiliki hak untuk tahta ... itu adalah takdirmu." 

Laki-laki bertopeng lainnya mulai membuat komentar juga. 

"Menyerah, dan kita akan melakukan ini dengan cepat." 

"Bahkan jika Anda memiliki darah petani, kami tidak akan mencemarkan darah Tuhan 
kita." 

Bocah itu kemudian dipenuhi amarah. Kata yang paling dibencinya adalah kata-kata yang 
menghina ibunya. 
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"Bajingan sialan!" 

Jika dia akan mati, dia mungkin juga mencoba untuk melawan. Dia mengeluarkan belati. 
Namun, dia belum pernah belajar seni bela diri. Yang dia tahu hanyalah apa yang dia amati 
dari mengawasi penjaganya, Prajurit Jang. 

"Hmm? Belati? Apakah Anda belajar sesuatu dari Jang? " 

Sayangnya, dia tidak melakukannya. Jika dia benar-benar mempelajarinya, keterampilan 
itu akan sangat berguna di sini. 

"Mentah. Tapi darahmu berbicara sendiri, bahwa kamu tidak meringkuk saat kematianmu. 
" 

Laki-laki bertopeng itu tampak sangat bahagia. Lebih baik bagi mereka untuk membunuh 
seseorang yang tidak akan menyerah daripada seseorang yang akan memohon. 

"Bunuh dia." 

Salah satu pria memberi perintah dan empat lainnya menyerang bocah itu sekaligus. Dia 
pikir dia akan menahan mereka setidaknya untuk sedikit, tapi bukan itu masalahnya. 

"Haaaa!" 

"ARGH!" 

Salah satu pria bertopeng menggunakan pedangnya untuk memukul pergelangan tangan 
bocah itu dan dia menjatuhkan belati ke tanah. Wajahnya meringis dan dia menatap lelaki 
bertopeng itu, tetapi lelaki itu memegang leher bocah itu. 

"Argh ..." 

"Sudah berakhir?" 

Wajah bocah itu memerah, tetapi matanya belum menyerah. 

Pada saat itu, seorang pria lain berteriak, "Awas!" 

"Apa?" 

"Belati!" 

Sebuah belati menusuk dagu pria itu. Bocah itu telah menyembunyikan belati lain, dan 
serangan itu membunuh pria bertopeng itu sekaligus. 

'Apa...? Seorang anak lelaki belaka tanpa pelatihan seni bela diri membunuh salah satu 
pejuangku? ' 
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Pemimpin pria bertopeng yang sedang menonton menjadi tertarik. Sepertinya bocah itu 
mengincar ini sejak awal. 

"Sialan anak kecil! Dapatkan dia!" 

Seorang pria lain masuk dan menendang bocah itu, mengayunkan pedangnya ke perut 
bocah itu. 

"AAAAAAAAAAARAR!" 

Bocah itu tidak pernah merasakan sakit seperti itu dalam hidupnya. Rasa sakit membakar 
dari perutnya dan darah melonjak dari tenggorokannya. 

'Sialan ... jadi itu tidak berhasil dua kali.' 

Tetapi membunuh setidaknya satu dari mereka membuatnya merasa lebih baik. Lagi pula 
dia akan mati. 

"Aaaaagh ..." 

Pria bertopeng itu menginjak luka bocah lelaki itu dan bocah itu menjerit kesakitan. Tanah 
itu basah oleh darah. Lelaki itu bisa saja membunuh bocah itu sekaligus, tetapi dia 
tampaknya memberi bocah itu kesakitan sebanyak mungkin. 

"Perlahan ... aku akan memberimu kematian lambat!" 

Pemimpin itu sepertinya tidak suka dengan apa yang terjadi, tetapi dia tidak bisa 
menghentikannya karena itu untuk balas dendam rekan setimnya. Mendadak... 

Cahaya terang bersinar seolah-olah baut kilat telah menyerang. Ketika cahaya menghilang, 
mata pria bertopeng itu berubah kaget. 

"A-apa ?!" 

Darah menyembur seperti air mancur. Pria bertopeng yang telah menginjak bocah itu telah 
kehilangan seluruh bagian atas tubuhnya di mana darah menyembur ke atas. 

"A-apa ?!" 

Bocah itu juga kaget. Jika dia tidak salah, garis cahaya putih telah menghajar pria itu dan 
tubuhnya meleleh. 

"Itu dia!" 

Pemimpin itu menunjuk ke arah tertentu karena terkejut, dan ada seorang pria aneh 
dengan pakaian aneh. Pria itu kemudian menghilang. 
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"Hah?" 

Itu tidak melalui keterampilan gerakan apa pun. Seolah-olah dia telah berubah menjadi 
tidak terlihat sehingga dia tidak bisa dilihat. 

Cahaya lain kemudian mengenai pria lain, membunuhnya juga. Satu-satunya yang tersisa 
adalah pemimpin dan pria bertopeng yang tersisa. 

'Seseorang membantunya ... cahaya putih. Apakah itu balok? ' 

Jika itu bukan sinar energi yang dikatakan digunakan oleh prajurit yang sangat terampil, 
tidak ada hal seperti itu yang bisa langsung melelehkan manusia. 

Bocah itu kehilangan banyak darah, jadi dia akan tetap mati. 

"Kami melakukan apa yang kami butuhkan. Kita harus mundur. ' 

Pemimpin itu mencoba mengirim sinyal agar lelaki itu mundur, tetapi dia kemudian 
disambar petir lagi dan dia juga menghilang. 

"AAAARGH!" 

Pria itu berteriak panik dan mencoba lari, tetapi dia juga tersambar petir. Setelah semua 
orang terbunuh, bocah itu tersenyum dan terkekeh, "Hah, bajingan perpisahan." 

Kemudian, seorang pria berpakaian aneh menampakkan dirinya di depan bocah itu. Dia 
ingin berteriak kaget tetapi dia tidak punya energi untuk melakukannya. 

"Whoa. Jadi, leluhur saya merasa lebih baik bahkan ketika Anda akan mati? " 

'Leluhur?' 

Bocah itu mengerutkan kening, tetapi dia tidak punya energi untuk berbicara dan tubuhnya 
menjadi dingin. Dia kehilangan banyak darah. 

"Apakah aku akan mati sekarang?" 

Saat itulah dia mendengar suara bip aneh. Kemudian dia melihat sesuatu di pergelangan 
tangan pria berpakaian perak itu dan menjadi kaget. 

"Aku ingin datang lebih awal dan mengajarimu cara menggunakannya tapi ... oh well." 

Pria itu mengeluarkan dua hal dari tas kecil. Salah satunya adalah jarum suntik. Bocah itu 
hampir di ambang kematian. 

"Aku harus bergegas." 
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Pria itu kemudian menyuntikkan jarum suntik di bagian belakang telinga bocah itu. Dia 
kemudian membawa jarum suntik lain dan memasukkannya ke dalam hati bocah itu. 

"Ugh... itu menyakitkan bagiku hanya dengan melihatnya. Pokoknya ... hei, Leluhur. " 

Pria itu memanggil anak itu. 

"Tolong buat itu benar dan buat hidup keturunanmu mudah, oke? Mesin Nano adalah yang 
terbaru, jadi tidak akan terlalu sulit untuk digunakan. " 

'...Apa yang dia katakan...?' 

Dan dengan itu, pria itu menghilang. Bocah itu kemudian mendengar suara aneh di 
telinganya. 

[Nomor seri: 034-4532-5893. Mengaktifkan Mesin Nano generasi ke-7 dari Sky 
Corporation. Memindai data fisik pengguna. Sedang memindai ...] 

Kata-kata aneh terdengar di telinga anak itu dan cahaya aneh mulai bersinar dari tubuhnya. 
Rasanya seperti ribuan semut merayapi tubuhnya dan segera suara itu kembali. 

[Pemindaian selesai. Keadaan darurat! Keadaan darurat! Ditemukan luka parah di perut 
pengguna. Kehilangan darah mencapai 13%. Memulai suntikan darah dan penyembuhan 
untuk mendukung kehidupan.] 

Dan tubuh bocah itu mulai berubah. Itu adalah awal dari titik balik hidupnya. 
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Chapter 2 
Bab 2: Mesin turun ke tubuh saya (1) Pangeran Chun telah diserang oleh orang-orang 
bertopeng dan dibunuh oleh pedang sampai ke perut. 

Atau begitulah yang dia pikirkan ... penjaga, Jang, berlari secepat mungkin dengan 
keterampilan gerakannya untuk menemukan Pangeran Chun. Ketika dia menemukan bocah 
itu, tempat itu dipenuhi dengan mayat-mayat yang kehilangan torsi bagian atas mereka. 
Hanya satu dari tubuh pria bertopeng itu yang masih utuh, tetapi dia telah dibunuh dengan 
belati di kepalanya. 

"Ini belati yang kuberikan padanya." 

Itu yang diberikan Jang kepada Pangeran Chun pada hari ulang tahunnya yang ke 10. Dia 
tidak mengajarinya keterampilan belati tunggal karena dia dibuat untuk bersumpah untuk 
tidak mengajarkan seni bela diri kepada bocah itu sampai dia bergabung dengan Akademi 
Iblis, jadi itu mengejutkan bahwa Pangeran telah membunuh bahkan satu orang. 

"Oh ... Pangeran!" 

Jang kemudian menemukan Pangeran merosot ke tanah. Tanah itu basah oleh darah, 
mengisyaratkan malapetaka. 

'Silahkan...!' 

Jika Pangeran mati di sini, dia tidak akan dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk 
meminta maaf kepada ibu anak itu. Namun, ada yang aneh. 

"...Hah?" 

Dia mendengar napas bocah itu. Dari penampilan pakaiannya, bisa dipastikan bahwa 
Pangeran telah dipukul dengan pedang hingga perutnya, tetapi napasnya tampak normal. 
Jang mendekatinya dan mengambil pakaian itu. 

"Hah? Tidak ada luka. " 

Perut Pangeran Chun bersih dari luka. Itu aneh karena tanah di dekatnya penuh dengan 
darah Pangeran Chun. 

'Apa itu? Hmm ... apakah Tuhan ...? Tidak. Tuhan tidak akan ikut campur dengan 
pertarungan memperebutkan tahta ... tetapi siapa yang membunuh orang-orang ini dan 
menyelamatkan Pangeran? ' 

Pikirannya penuh dengan pertanyaan, tetapi tidak ada yang bisa dijawab. Jang mencari di 
daerah itu sebentar dan segera menguburkan mayat dan mengambil Pangeran di bahunya. 
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Dia kemudian mengaktifkan skill gerakannya untuk melakukan perjalanan menuju kastil 
setan. 

Ketika tangan Jang menyentuh bocah itu, sesuatu di kepala bocah itu mengejutkannya dan 
menonaktifkan keadaan tak sadarnya. 

[Mode penyembuhan diri dijeda pada 80%. Tuan, tolong bangun.] 

Mata bocah itu terbuka karena terkejut ketika dia mendengar suara berdering di 
kepalanya. 

'Hah?' 

Dia harus mati karena kehilangan banyak darah, tetapi dia masih hidup dan seseorang 
menggendongnya di bahu mereka. Dia melihat ke bawah dan itu adalah Jang Gageng, 
penjaganya. 

"Jang!" 

Wajah bocah itu menjadi cerah dan suara mekanis yang dingin kembali lagi. 

[Target yang dikonfirmasi ramah. Menonaktifkan mekanisme pertahanan otomatis. 
Mengaktifkan kembali mode penyembuhan-diri.] 

"UGH!" 

Dan dengan itu, sakit kepala parah menghantam kepala bocah itu dan dia meraihnya 
dengan kedua tangan. 

"Pangeran! Kamu sudah bangun. Apakah kamu baik-baik saja? "Jang tersenyum dan 
bertanya dengan penuh semangat. 

"Pangeran?" 

Tapi bocah itu tidak tahan sakit kepala dan jatuh pingsan lagi. 

Itu keesokan paginya ketika dia bangun dari tidurnya. 

"UGH!" 

Tubuhnya basah oleh keringat. Dia menyadari bahwa dia berkeringat dan dia mengusap 
dahinya dengan telapak tangannya. Namun, dia menyadari bahwa itu bukan keringat, 
melainkan sesuatu yang lengket. 

"Ugh, apa ini? Hah?" 
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Dia kemudian melihat cairan hitam gelap di telapak tangannya dan menjadi kaget. Itu 
berbau busuk. 

"Ewww!" 

Baunya sangat busuk dan cairan itu menutupi seluruh tubuhnya seolah-olah telah 
merembes keluar dari tubuhnya. 

"A-apa ini ?!" 

Saat itulah suara itu datang ke kepalanya. 

[Menguasai. Apakah kamu bangun?] 

"Apa?" 

Suara itu terulang. 

[Menguasai. Apakah kamu bangun?] 

"A-siapa kamu?" 

Bocah itu bangkit dari tempat tidur dan melihat sekeliling, tetapi dia segera menyadari 
bahwa suara itu tidak datang dari luar. 

[Tuan, harap tenang.] 

"Apakah itu datang dari kepalaku?" 

[Itu benar, Tuan.] 

"Apa!" 

Dia hanya berpikir kata dan suara itu sepertinya telah membaca pikirannya. Bocah itu 
menjadi gugup. 

'Pesan telepatis? Tidak ... bukan itu. " 

Telepati adalah keterampilan yang digunakan oleh seniman bela diri yang sangat terlatih 
untuk mengirim pesan kepada orang lain. Dia telah mendengar salah satu dari jenis pesan 
itu dulu sekali. Pesan itu dikirim dengan energi internal, dan itu membuatnya terasa seperti 
gelombang energi. 

[Saya tidak yakin apa 'pesan telepati' ini, tetapi Anda tidak mendengarkan saya melalui 
telinga Anda, Guru.] 

"Apa! A-siapa kamu ?! " 
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Bocah itu menatap ke atas dengan mata terbelalak. Dia berpikir jika seseorang dapat 
mengirim pesan langsung melalui kepalanya, yang akan menjadi makhluk yang sangat kuat. 

[Saya adalah Mesin Nano generasi ke-7, yang dibuat oleh Sky Corporation untuk berfungsi 
sebagai inti untuk mendukung otak Guru.] 

"Tunggu apa? Apa yang kau bicarakan?" 

Bocah itu menjadi pucat karena apa yang dikatakan kepadanya di luar kemampuannya. 
Mesin Nano menyadari bahwa pengguna tidak mengerti kata-kata mereka. 

"Siapa kamu, dan apa yang kamu inginkan denganku ?!" 

[Aku Mesin Nano generasi ke-7.] 

"Nano Ma Sin (Dewa Jahat)?" 

[Iya. Saya Mesin Nano.] 

Wajah bocah itu berubah muram. Dewa Jahat adalah makhluk yang dipuja oleh Kultus Iblis. 
Tuhan adalah orang yang diberi kekuatan untuk berkomunikasi dengan Tuhan yang 
berkata. 

"A-apa kamu benar-benar Dewa Jahat?" 

Dia sekarang berlutut, bertanya dengan suara bergetar. Mesin Nano telah memahami 
bahwa bocah lelaki itu telah melakukan kesalahan. 
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Chapter 3 
Bab 3: Mesin turun ke tubuh saya (2) Nama anak laki-laki itu adalah Chun Yeowun. 

Dia adalah anggota keluarga Chun, keluarga berperingkat tertinggi di Demonic Cult. 
Keluarga Chun terkait dengan Tuhan agung sendiri, dan semua orang menganggap mereka 
sangat kuat. Namun, bertentangan dengan spekulasi orang-orang, mereka hanya bagian 
dari enam keluarga utama yang mempertahankan Sekte Iblis. 

Chun Yeon adalah putra seorang budak wanita yang bekerja di kamar Tuhan dan bukan 
dari enam keluarga. Meskipun dia adalah anak seorang budak, dia masih menjadi bagian 
dari keluarga Chun dan dia memiliki hak untuk naik takhta. Meskipun demikian, dia 
bahkan tidak memiliki kesempatan untuk naik takhta. 

Lalu apa yang membuatnya jatuh menghadapi bahaya? Alasannya adalah dengan ibunya, 
Nyonya Hwa. Tuhan yang tidak menyukai salah satu dari enam wanita dari enam keluarga 
itu jatuh cinta dengan seorang budak belaka. Ini membuat istri-istri lain marah dan dengki. 
Selain itu, kemarahan mereka tidak hanya berakhir di sana. 

Chun Yeowun menemukan banyak ancaman kehidupan selama lima belas tahun hidupnya. 
Dia tidak memiliki kesempatan untuk menggantikan takhta, tetapi dia masih dicari untuk 
hidupnya karena kemarahan istri-istri lain. Sejak tujuh hari yang lalu, upaya pembunuhan 
meningkat pesat. Itu karena sekarang saatnya baginya untuk bergabung dengan Akademi 
Iblis dan itu akan menguji haknya untuk berhasil dan mendapatkan gelar sebagai pewaris 
Tuhan. 

Jika dia bergabung dengan akademi, dia akan belajar seni bela diri dan tumbuh dalam 
kekuatan untuk memiliki kekuatannya sendiri. Dan akademi melarang sebagian besar entri 
dari luar, yang akan memastikan keselamatannya. 

Itu sebabnya upaya pembunuhan sering terjadi. 

"A-apa kau menyelamatkan hidupku, Tuhan?" 

Chun Yeowun bertanya suara di kepalanya sambil berbaring di tanah. Mesin Nano 
menjawab. 

[Jika itu tentang musuh yang mencoba membunuhmu, tidak. Tetapi jika Anda berbicara 
tentang luka Guru setelah masuk ke mode penyembuhan diri sendiri, ya.] 

"A-apa yang menyembuhkan diri sendiri?" 

Yeowun tidak bisa mengerti sebagian besar kata-kata yang digunakan Mesin Nano. Mesin 
Nano menyadari bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi seperti ini. 
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[Mengirim informasi dasar ke otak Guru ...] 

"Hah?" 

Nano Machine mengerti bahwa ia perlu menemukan kata-kata yang tepat untuk dipahami 
oleh tuannya. 

[Mencari kata-kata yang tepat untuk era dan budaya.] 

Mesin Nano mulai mencari melalui kata-kata dan istilah sehingga Chun Yeowun bisa 
mengerti. Setelah beberapa saat, Mesin Nano selesai memilih kata-kata untuk 
berkomunikasi. 

[Tuan, saya bukan Dewa Jahat yang Anda bicarakan.] 

Chun Yeowun menjadi terkejut dengan perubahan nada yang tiba-tiba, meskipun masih 
terdengar mekanis. 

"Apa? Lalu siapa kamu?" 

[Saya mencoba mengirimkan Anda informasi dasar dan manual tentang saya ke otak Anda. 
Akankah kamu menerima?] 

Nano Machine berpikir akan lebih mudah untuk mengirim informasi daripada 
membicarakannya dan Chun Yeowun mengangguk tanpa mengetahui apa itu sebenarnya. 
Kemudian, sebuah video melintas di otaknya sekaligus. 

Matanya bergetar cepat ketika dia melihat melalui beberapa gambar video dan segera dia 
merasa pusing. Dia membungkuk dan berlutut ke tanah untuk muntah. 

"Ugh!" 

[Ini adalah reaksi alami setelah menerima informasi melalui otak Anda. Anda tidak akan 
merasa pusing untuk kedua kalinya.] 

Chun Yeowun pulih dari pusing dan bangun. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Sulit dipercaya. Dia belum pernah melihat atau diajari apa pun, tetapi dia sekarang tahu 
tentang mesin yang dibuat dengan teknologi sangat canggih yang dipasang di otaknya. 

"Mesin Nano?" 

[Ya tuan.] 

"Apakah benar bahwa ribuan mesin sekarang tertanam di tubuhku?" 
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[Itu betul. 6 miliar, 482 juta, dan 40 ribu nano kini telah dimasukkan ke dalam tubuh Anda.] 

Chun Yeowun tidak merasa senang memiliki sesuatu yang aneh di tubuhnya, tetapi dia 
sekarang menyadari apa yang dia hadapi bukanlah manusia atau dewa, tetapi sebuah 
mesin. 

Dia merasa santai dengan fakta dan bertanya, "Jika saya mau, bisakah Anda keluar dari 
tubuh saya?" 

[Seperti yang Anda lihat melalui informasi yang dikirim, saya diprogram untuk hanya 
diekstraksi di luar tubuh jika Anda mati.] 

Karena itu, mesin itu terikat tinggal sampai Yeowun meninggal. Dia tidak bisa mengerti 
mengapa ini terjadi. 

"Siapa yang memasukkanmu ke ..." 

Saat itulah seseorang mengetuk pintu kamarnya. 

"Pangeran. Dokter Baek ada di sini. " 

Itu suara Jang. Yeowun tidak yakin tentang bagaimana dia harus menjelaskan fakta bahwa 
dia sedang berbicara dengan sebuah mesin, jadi dia tergagap, "Ja-diam dulu." 

[Saya bisa membaca pemikiran Anda untuk berkomunikasi, Guru.] 

"Saya mengerti. Hanya diam." 

[Masuk ke mode diam.] 

Yeowun kembali ke tempat tidur dan berbaring dengan selimut menutupi tubuhnya. Pintu 
terbuka dan seorang pria paruh baya, Jang, dan seorang pria tua dengan rambut putih 
panjang masuk. 

"Sang Pangeran tampaknya tertidur sehingga kita akan ... ya? Pangeran!" 

Jang menemukan Yeowun menatapnya dari tempat tidur dan dengan cepat berlari ke 
arahnya. 

"Apakah kamu baik-baik saja, Nak!" 

Dia kemudian meletakkan tangannya di hidungnya karena bau busuk yang datang dari 
Pangeran. 

"Apa yang sedang terjadi?" 
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Yeowun lupa apa yang terjadi pada tubuhnya karena dia telah berbicara dengan Mesin 
Nano. Cairan hitam yang keluar dari tubuhnya terlalu mengerikan untuk dicium. 

"Hmmm?" 

Dokter Baek kemudian berjalan dengan ekspresi tertarik di wajahnya. Dia adalah dokter 
yang ditunjuk untuk Dewa Pemujaan Iblis, dan dijuluki Dokter Setan dalam pemujaan. 

"Pangeran Chun, kita saling kenal, bukan?" 

"Tentu saja, Dokter." 

Tidak ada orang dalam sekte yang tidak tahu tentang dokter. Juga, Yeowun telah bertemu 
dengannya ketika ibunya sakit. 

"Ulurkan tanganmu. Biarkan saya merasakan denyut nadi Anda. " 

"I-itu ..." 

Tangannya lengket karena cairan itu, jadi memalukan untuk menunjukkannya kepadanya. 
Dokter mengatakan tidak apa-apa dia mengulurkan tangan sehingga Yeowun bisa 
memberikan tangannya. Dokter memeriksa denyut nadinya sejenak dan membuka 
matanya dengan heran. 

"Ini sangat menarik." 

"Apa itu? Dokter Baek, apakah sesuatu terjadi pada Pangeran? " 

Jang bertanya dengan cemberut, tetapi dokter itu menggelengkan kepalanya dan 
tersenyum, "Tidak. Ini sebenarnya sangat bagus. " 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Seluruh tubuh telah dibersihkan dari segala zat kotor dan aliran energinya telah 
diaktifkan. Apakah dia mengkonsumsi obat khusus atau semacamnya? " 

Yeowun bingung. 

"Kamu sekarang memiliki tubuh yang sempurna untuk dilatih dalam seni bela diri." 

"Apa?" 

Yeowun kemudian mengerti apa yang dikatakan dokter dan menjadi terkejut. Cairan hitam 
yang keluar dari tubuhnya sebenarnya adalah zat kotor yang tertahan di dalam tubuhnya. 
Yang lebih baik adalah energinya sekarang mengalir, jadi dia sekarang bisa belajar 
bagaimana menggunakan energi internalnya. 
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'Hei, Mesin Nano. Apakah kamu melakukan ini? ' 

[...] 

[Menonaktifkan mode diam?] 

'...Ya.' 

[Dinonaktifkan. Ya tuan. Nanomachine telah mengekstraksi zat yang tidak perlu dari tubuh 
Anda dan telah membentuk kembali darah, otot, dan persendian agar paling sesuai dengan 
bentuk tubuh Anda.] 

'...Wow.' 

Yeowun berasumsi bahwa itu mungkin karena Mesin Nano, tapi itu bahkan lebih 
mengejutkan untuk mendengarnya dari Mesin Nano itu sendiri. 

'Apakah kamu benar-benar bukan Ma Sin (Evil God)?' 

[Aku ini mesin, bukan Ma Sin, Master.] 

Mesin Nano menjawab dengan suara mekanisnya. 
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Chapter 4 
Bab 4: Mengapa menghafal sebuah buku? (1) Cheon Yeowun adalah anak laki-laki, tetapi 
dia bukan orang bodoh. Dia telah mengatasi banyak kesulitan dan upaya pembunuhan yang 
membuatnya lebih kuat dan lebih pintar. Dia tahu pentingnya senjata jika dia punya, dan 
juga tahu dia harus merahasiakannya jika dia ingin tetap hidup. 

'Aku harus merahasiakannya bahwa aku memiliki Mesin Nano di dalam diriku.' 

Cheon Yeowun tidak menyadarinya, tetapi tidak mungkin pengetahuan medis di era ini 
akan dapat menemukan Mesin Nano. Namun, Yeowun tidak mengetahui hal ini, jadi dia 
merasa tidak enak membiarkan Dokter Baek tahu karena dia berasal dari salah satu dari 
enam keluarga, Dokmajong. 

"Kuharap dia tidak menangkap ..." 

Dia mencoba menyembunyikannya, tetapi dia menjadi gugup. Dia dilarang mempelajari 
seni bela diri apa pun sebelum bergabung dengan akademi. 

'Hm ... dia memang mendapat bantuan dari seseorang. Itu pasti ... ' 

Dokter penasaran karena perubahan yang terjadi pada bocah itu. Dia pikir bocah itu akan 
didorong turun barisan dengan tubuhnya yang lemah dan tidak memiliki pengetahuan seni 
bela diri. Namun, keadaannya sekarang membuktikan bahwa dia cocok untuk belajar seni 
bela diri lebih baik daripada pangeran lain dari keluarga lain. 

Meskipun demikian, dia masih berada di tempat yang buruk untuk membidik suksesi. Para 
pangeran lain sudah mulai belajar seni bela diri dan memiliki kekuatan sendiri. 

"Sepertinya dia bukan orang yang tidak tertarik, sepertinya." 

Dokter berasumsi bahwa alasan perubahan ini adalah karena Tuhan, Chun Yujong. 

"Dia adalah putranya ..." 

Jika Tuhan telah membantu secara diam-diam, tidak perlu baginya untuk mengakuinya. 
Dokter baru saja menulis resep obat untuk membantu Yeowun mendapatkan kembali 
energinya dan kembali. 

"Pangeran." 

"Jang." 

Yeowun bahkan belum mengucapkan terima kasih kepada penjaganya. Mesin Nano 
menyembuhkannya, tetapi jika Jang tidak datang tepat waktu, siapa yang tahu apa yang 
akan terjadi selanjutnya? 
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"Terima kasih telah membawaku kembali ke ..." 

Sebelum Yeowun selesai, Jang dengan dingin berkata, "Maaf, Pangeran. Anda harus mandi 
dulu. " 

"....Baik." 

Baunya mengerikan. Dokter memanggil seorang budak untuk membersihkan tempat tidur 
dan membuat persiapan agar Yeowun bisa mandi. Saat mandi di bak mandi air panas, 
Yeowun dipenuhi dengan sensasi aneh. 

"Apakah dunia ingin mengubah nasibku?" 

Nasibnya sudah diputuskan saat dia dilahirkan menjadi budak wanita. Yang tersisa untuk 
hidupnya adalah bertahan hidup tanpa terbunuh. 

"Hei, Mesin Nano." 

[Ya tuan.] 

Dia belum berbicara dengan Mesin Nano selama sekitar satu jam sekarang. Mesin Nano 
tidak berbicara jika dia tidak bertanya. 

"Kamu bilang kamu sudah menyembuhkanku dari lukaku. Seberapa jauh Anda bisa 
melakukannya? ' 

[Saya dapat memulihkan luka eksternal atau internal dengan cepat. Tetapi kehilangan 
darah atau bagian tubuh akan membutuhkan replikasi sel yang akan membutuhkan 
periode waktu yang lebih lama.] 

"O-oh ... begitu." 

Mesin Nano telah memberinya banyak informasi, tetapi masih sulit dimengerti. Setidaknya 
sudah pasti bahwa dia bisa pulih dari sebagian besar luka kecuali dia kehilangan bagian 
tubuh atau terlalu banyak darah. 

"Haruskah aku mengujinya?" 

[Saya tidak akan merekomendasikan menyakiti diri sendiri, tetapi jika Anda ingin 
mencoba, saya sarankan mengujinya terlebih dahulu dengan potongan kecil.] 

Yeowun lalu meraih belati yang diletakkan di atas tumpukan pakaiannya dan memotong 
telapak tangannya. 

"Aduh!" 

Rasa sakit membuatnya mengerutkan kening. 
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[Mengaktifkan mode penyembuhan diri di telapak tangan kiri.] 

Dengan suara itu, darah berhenti mengalir dari telapak tangannya dan segera lukanya 
menghilang seolah-olah tidak ada sama sekali. 

"Sulit dipercaya ... tapi berhasil." 

Ada lagi yang sulit dipercaya, termasuk penggunaan Mesin Nano. 

'Bisakah saya benar-benar menggunakan semua kekuatan yang saya diberi pengetahuan?' 

[Ya tuan. Anda dapat menggunakan setiap kekuatan Mesin Nano seperti yang ditunjukkan 
dalam instruksi.] 

'Baik. Saya akan mengujinya setelah mandi. ' 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian keluar dari air dan mengepalkan kedua tangannya. Jika dia bisa 
memanfaatkan kekuatan Mesin Nano, dia bisa bangkit dalam kekuasaan dan membalas 
dendam pada musuh-musuhnya. 

Di kastil selatan Pemujaan Iblis adalah rumah Bokamjong. Dan di sebelah bangunan 
utamanya ada kamar untuk calon pewaris. Di halaman depan ruangan itu, ada seorang 
anak remaja dengan bintik-bintik dan seorang pria bertopeng berlutut di depan. 

"Itu lucu. Apakah Anda pikir itu masuk akal? " 

Bocah itu tampak sangat marah dan dia berteriak dengan marah. Pria bertopeng itu bahkan 
tidak bisa menjawab untuk memadamkan amarahnya. 

"Aku mengutus kamu semua untuk membunuh seorang bocah lemah dan lima terbunuh 
sebagai gantinya?" 

"Pangeran Mukeum, aku pikir beberapa prajurit membantunya." 

"Beraninya kau memanggil namaku!" 

"Maaf, Pangeran Chun." 

Chun Mukeum berada di peringkat ketiga dalam menggantikan tahta. Dia telah mengirim 
pembunuh dari keluarganya Bokmajong sendiri untuk membunuh Chun Yeowun sebelum 
dia bisa bergabung dengan akademi, tetapi itu gagal. 

"Kupikir dia tidak punya apa-apa untuk membantunya, tapi sepertinya dia punya sesuatu 
di balik bajunya kalau begitu." 
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Itu tidak terduga. Mereka membuat penjaga Yeowun menjauh darinya dan menyerang 
pangeran, tetapi mereka gagal. Itu berarti bahwa orang lain juga melindunginya. 

"Apakah Ayah melakukan sesuatu untuknya?" 

Itulah yang ada dalam benaknya, tetapi dia juga tidak bisa mengatakan apa pun tentang 
Tuhan. Lord of Demonic Cult adalah makhluk ilahi. 

"Baiklah. Saya akan mengambil lebih banyak peluang setelah bergabung dengan akademi. " 

Tidak ada perlindungan yang diberikan di dalam akademi, karena masing-masing pangeran 
yang memiliki penjaga yang ditunjuk oleh Tuhan sendiri tidak diizinkan untuk mengikuti. 

"Aku tidak ingin melakukannya sendiri, tapi kurasa aku tidak punya pilihan." 
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Chapter 5 
Bab 5: Mengapa menghafal sebuah buku? (2) The Demonic Cult, terletak di Sepuluh Ribu 
Pegunungan. 

Sekte itu memiliki banyak keluarga dan klan, tetapi itu terutama terdiri dari enam klan: 
Wise, Sword, Loyal, Blade, Poison, dan Lust clan. Keenam klan ini masing-masing memiliki 
seseorang yang bisa menjadi Tuhan. 

Sesuai sumpah, Tuhan perlu menikahi wanita dari semua enam klan dan membuat bayi 
yang semuanya akan hidup dengan klan ibu mereka. Keenam putra itu kemudian akan 
bergabung dengan Akademi Iblis yang diadakan setiap sepuluh tahun sekali untuk dilatih. ' 

Akademi ini diciptakan untuk melatih para prajurit terbaik dari setiap generasi -- 
setidaknya itulah yang dikenal secara resmi. 

Namun, akademi dipenuhi dengan kompetisi terberat setiap kali beberapa pangeran atau 
kandidat untuk menggantikan Tuhan bergabung. 

Di dalam akademi, para pangeran melatih dan membuat koneksi dengan keluarga dan klan 
lain untuk meningkatkan kekuatan mereka. Setelah mengklaim kemenangan di dalam 
akademi, ia akan menjadi pewaris takhta. 

Yeowun keluar dari bak mandi dan melihat tubuhnya melalui cermin saat dia 
mengeringkan badan. Tubuhnya awalnya kurus dan lemah, tapi sekarang berotot dan 
berotot. 

'Mesin Nano. Bagaimana ini mungkin?' 

[Aku telah merekonstruksi tubuhmu, Tuan.] 

'Merekonstruksi?' 

[Menciptakan sesuatu dari ketiadaan itu sulit, tetapi membentuk kembali tubuh dan otot 
Anda tidak sesulit itu.] 

"Pembicaraanmu sangat rumit." 

Dia belum belajar seni bela diri, tetapi dia tidak malas dalam studinya. Namun, kata-kata 
apa pun yang digunakan Mesin Nano adalah kata-kata yang tidak dia pelajari dari sesi 
pendidikannya. Yeowun mengenakan pakaiannya kembali dan pergi ke kantornya. 

'Namamu terlalu panjang. Apakah ada nama lain yang bisa saya hubungi Anda? ' 

[Anda dapat menetapkan nama yang Anda inginkan, Tuan.] 
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'... Hm. Saya tidak bisa memikirkan apa pun, jadi saya hanya akan memanggil Anda Nano. ' 

[Mendaftar -Nano-] 

"Aku baru saja memberimu nama. Bagaimana kalau Anda mengucapkan terima kasih? ' 

Yeowun bercanda tentang hal itu, tetapi tidak ada mesin yang bisa mengerti lelucon. 

[Terima kasih tuan.] 

'...Ya.' 

Mesin Nano adalah mesin dan Yeowun sekarang mulai terbiasa. 

Kantornya tidak punya banyak buku. Kebanyakan dari mereka terkait dengan studinya, 
dan tidak ada buku tentang seni bela diri. Yang dia miliki hanyalah buku-buku dasar 
tentang mendapatkan energi internal dan itu membantunya sangat sedikit. 

"Bajingan." 

Ini adalah pekerjaan semua wanita dari enam klan. 

Wanita-wanita itu yang diam-diam meracuni ibunya dan membuat Yeowun bersumpah 
bahwa dia tidak akan belajar seni bela diri sampai dia bergabung dengan akademi di depan 
ibunya yang sedang sekarat. 

Itu sebabnya Yeowun hanya bisa mempelajari buku energi internal dasar ini. Bahkan ini 
hanya mungkin karena Tuhan sendiri telah mengirimkannya kepadanya secara diam-diam. 

Jika dia bahkan tidak mempelajari ini, otot dan nadinya akan mengeras, sehingga tidak 
mungkin untuk belajar seni bela diri apa pun setelah bergabung dengan akademi. Keenam 
klan tahu bahwa pelatihan tidak akan membuat perbedaan sehingga mereka tidak peduli. 

"Ayo kita coba." 

Yeowun mengeluarkan sebuah buku dari rak. Itu adalah buku tentang aliran darah. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

[Lihatlah ke dalam buku dan telusuri setiap halaman sampai Anda mencapai yang 
terakhir.] 

"Hanya membalik-balik halaman?" 

[Iya. Silakan mulai.] 
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Yeowun tidak yakin, tetapi dia mulai membalik-balik halaman. Dia kemudian dengan cepat 
mencapai halaman terakhir. Dia tidak menyadarinya, tetapi fokusnya bergetar dengan 
cepat. 

'Saya melakukannya.' 

[Memindai buku 'Passage Darah.' Mencoba mengirim informasi ke otak pengguna. Akankah 
kamu menerima?] 

'Pindai? Oh, maksudmu kamu menyalin artinya? ' 

[Ya tuan. Akankah kamu menerima?] 

'Saya menerima.' 

Dan perasaan yang dia rasakan ketika dia menerima manual Mesin Nano kembali 
kepadanya. Kepalanya terasa seperti sentakan petir yang mengenai dirinya dan informasi 
itu menyapu otaknya. Yeowun merasa sedikit pusing dan dia memegang rak buku. Itu jauh 
lebih baik dari sebelumnya, tetapi dia masih merasa seperti segalanya berputar di 
sekelilingnya. 

[Transfer selesai.] 

"Ha ha..." 

[Kamu akan terbiasa dengan itu, Master.] 

"Apakah kamu mengkhawatirkan aku?" 

[Aku hanya menyatakan fakta.] 

Dan seperti yang dikatakan Nano, pusing itu dengan cepat menghilang. 

"Apakah ini sudah berakhir?" 

[Ya tuan. Seperti yang Anda lakukan dengan manual, Anda dapat memikirkan informasi 
terkait untuk memunculkannya.] 

Yeowun kemudian berpikir tentang aliran darah, dan informasi tentang buku yang bahkan 
belum dia baca datang kepadanya secara alami. 

"Apa ... wow." 

Sulit dipercaya, tetapi dia baru saja menjejalkan seluruh buku ke dalam kepalanya tanpa 
membacanya. Dia sepenuhnya mengerti apa artinya itu. 

[Ada kesalahan dalam buku yang diperbaiki sebelum dipindahkan.] 
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'Kesalahan? Kesalahan apa? ' 

[Informasi tentang titik darah salah, jadi itu diubah.] 

Mesin Nano yang dibuat di masa depan yang jauh telah tertanam informasi yang lebih tepat 
saat memindai buku. 

"Ini gila!" 

Yeowun pikir ini luar biasa. Dia harus belajar dan menghafal buku sampai sekarang, tetapi 
dengan metode ini, dia tidak perlu menghabiskan waktu lagi untuk itu. 

"Aku bisa menjejalkan semuanya!" 

Yeowun tersenyum penuh semangat. Dia tidak memiliki banyak buku di kantornya, tapi itu 
akan berbeda begitu dia memasuki akademi. 

'Ayo cepat tumbuh lebih kuat dari orang lain dan bertahan setelah bergabung dengan 
akademi. Itulah tujuannya. ' 

Dia belum bisa bertarung memperebutkan tahta. Dia perlu fokus untuk bertahan hidup 
untuk saat ini. 

Sedikit yang diketahui Chun Yeowun bahwa kekuatan Mesin Nano tidak hanya terbatas 
pada transfer informasinya. 
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Chapter 6 
Bab 6: Memasuki Akademi (1) Ibu Yeowun meninggal ketika dia berusia sepuluh tahun. 
Tuhan mengirim Dokter Baek untuk merawat ibunya, tetapi sudah terlambat. Dia 
kemudian mengetahui bahwa ibunya meninggal karena keracunan. Itu adalah jenis yang 
tersembunyi di dalam makanan, dan seseorang tidak dapat mendeteksi racun sampai 
membunuh target yang mengkonsumsinya, sehingga membunuh mereka. 

Yeowun juga diracuni, tetapi ia tidak memiliki banyak makanan dan ia dapat bertahan 
hidup dengan minum obat Dokter Baek. Setelah kejadian ini, Jang selalu menyiapkan 
makanannya. 

Jang selalu bangun pagi-pagi untuk berlatih sebelum menyiapkan sarapan Yeowun. Sejak 
kapan tidak yakin, tapi Yeowun selalu bangun pagi juga dan melihat Jang menjalani 
pelatihannya. Menurut standar Wulin, tidak sopan untuk mengintip pelatihan orang lain, 
tetapi Jang merasa kasihan pada Yeowun yang tidak bisa belajar seni bela diri dan dia tidak 
banyak bicara tentang itu. 

Dan hari ini, Jang bangun pagi untuk melatih keterampilan belati. 

'Hari ini.' 

Yeowun terjaga sampai larut malam dan sekarang saatnya baginya untuk bergabung 
dengan akademi. Begitu dia memasuki pintu akademi, dia akan kehilangan perlindungan 
Jang. Dia menggambar wajah panjang saat dia melihat pelatihan Jang. 

"Apakah akan lebih baik jika setidaknya aku belajar beberapa seninya?" 

Dia selalu memikirkan hal ini, tetapi anggota klan selalu mengawasi mereka sehingga dia 
tidak bisa belajar. Saat itulah Mesin Nano berbicara dengannya. 

[Apakah Anda ingin memindai gerakan Guard Jang?] 

'Apa?' 

Yeowun membuka matanya karena terkejut. 

'Bisakah kamu memindai gerakan seseorang juga?' 

[Itu mungkin.] 

"Kalau begitu, maksudmu kau bisa memindai gerakan seni bela diri Jang dan 
memindahkannya ke kepalaku?" 

[Ya tuan. Dan ada data beberapa teknik seni bela diri yang bisa saya transfer ke Anda saat 
ini.] 
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Yeowun tidak tahu, tapi Mesin Nano diciptakan dengan teknologi canggih dari masa depan. 
Dia tidak mendapatkan persetujuan dari Jang, tetapi dia pergi ke akademi di sore hari. Dia 
harus membuat pilihan. 

'Baik. Pindai itu. ' 

[Mengaktifkan pemindaian.] 

Fokus Yeowun mulai bergetar dengan cepat dan kemudian mulai memindai gerakan Jang. 
Setelah menatap gerakannya selama sekitar tiga puluh menit, suara Nano memenuhi 
kepalanya. 

[Pemindaian gerakan selesai. Mulai transfer.] 

Dan dengan sentakan itu, gerakan itu mulai memainkan kembali di kepala Yeowun. Dan 
segera, itu selesai. 

[Transfer selesai.] 

Dengan sedikit pusing, itu dilakukan. Mata Yeowun bersinar dengan takjub. Ini luar biasa. 

'Nano ... Aku tidak percaya ini. Saya pikir saya bisa menggunakan keterampilan belati Jang! ' 

Yeowun menutup jendela sehingga Jang tidak bisa melihatnya dan mempersiapkan diri. Itu 
adalah sikap dasar yang dilakukan Jang sebelum melepaskan keterampilannya. Yeowun 
lalu mengayunkan lengannya untuk melepaskan belati. 

Dia tidak belajar, juga tidak diajar, tetapi gerakannya sekarang cocok dengan gerakan Jang 
di luar. Jang telah melatih tindakannya selama dua puluh tahun, tetapi Yeowun bisa meniru 
gerakannya dengan sempurna. Suara Nano terdengar di telinganya lagi. 

[Analisis otot lengkap untuk melatih gerakan. Apakah Anda akan menerima transfer ke otot 
Anda?] 

"Aku perlu pemindahan otot juga?" Yeowun bertanya dengan rasa ingin tahu. 

[Jika kamu tidak memiliki otot yang dikembangkan untuk gerakanmu, kamu akan ...] 

"Ugh!" 

Sebelum Nano selesai, Yeowun merasakan sakit merobek seluruh ototnya. Itu sangat intens 
sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak. 

[Ada kerusakan otot karena belum cocok untuk pergerakan.] 

'Oke ... sekarang saya mengerti. Bisakah Anda membuatnya lebih mudah bagi saya untuk 
mengerti? ' 
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Yeowun berpikir ketika dia hampir tidak bangun dan duduk di tempat tidur. 

[Mengubah bahasa agar sesuai dengan level pengguna.] 

'Tingkat?' 

Yeowun mengerutkan kening karena rasanya tidak enak, tapi dia juga tidak bisa mengerti 
sepenuhnya. 

[Terjemahan selesai. Anda tidak berlatih seperti Jang untuk waktu yang lama, jadi tubuh 
Anda belum terbiasa dengan gerakan yang telah dipelajari otak Anda. Hanya setelah 
mensimulasikan gerakan dan menganalisis kebutuhan pengembangan otot, Anda dapat 
menggunakannya sepenuhnya.] 

'Oke ... saya pikir saya mengerti lebih baik sekarang. Ini masih sulit. " 

Sebagian besar istilah yang digunakan Nano tidak digunakan pada orang saat ini, yang sulit 
dimengerti. 

[Apakah Anda ingin menurunkan level bahasa ke level terendah?] 

'... Tidak, itu tidak perlu. Jadi, jika saya mentransfer perkembangan otot, saya tidak akan 
memiliki rasa sakit yang buruk ini? ' 

[Itu betul. Akankah Anda memulai transfer?] 

'Berapa lama?' 

[Membentuk kembali otot akan membutuhkan setiap Mesin Nano di dalam tubuh, yang 
akan memakan waktu pemuatan.] 

'Memuat waktu? Jadi berapa lama? ' 

[Kira-kira dua jam.] 

Masih pagi, jadi dua jam tidak apa-apa. Yeowun mengangguk dan setuju dengan 
pemindahan itu. 

[Mengaktifkan transfer otot. Itu akan datang dengan rasa sakit yang kuat, sehingga Anda 
akan dibius.] 

'Apakah itu menyakitkan?' 

[Muncul dengan rasa sakit yang parah. Ada jutaan kasus pingsan karena rasa sakit.] 

"Haruskah aku mencobanya tanpa anestesi?" 
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Yeowun bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu. 

[Apakah Anda akan melanjutkan tanpa anestesi?] 

'... Jika aku tidak tahan, bisakah kau menidurkanku?' Yeowun menambahkan. 

Dia segera menyadari bahwa dia tidak salah dalam menambahkan bagian terakhir itu. 

[Memulai proses.] 

Ketika jutaan nano nano mulai bergerak ke arah otot-ototnya, dia merasa geli. 

"Sepertinya ini tidak ..." 

Dan perubahan otot dimulai sekaligus. 

"UGH!" Dia terkesiap. Otot-ototnya berputar dan matanya berputar ke belakang karena 
rasa sakit yang hebat. Dia tidak bisa berteriak, tetapi dia juga tidak bisa menahan diri. 

"Nnnnnnggghhhhhaaaaaah ..." 

Yeowun memutar kesakitan dan hampir berteriak ketika suara Nano berdering di 
kepalanya. 

[Anestesi Suntik.] 

"Gg ... .r ...." 

Dan Yeowun tertidur. 
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Chapter 7 
Bab 7: Memasuki Akademi (2) Setelah menyelesaikan latihan paginya, Jang menyiapkan 
sarapan. Dia bukan koki yang baik, tetapi lima tahun yang lalu, setelah kematian Lady Hwa, 
dia harus mulai memasak untuk pangeran muda dan sekarang dia sangat terampil dalam 
hal itu. 

Sebagian besar waktu dia menyiapkan sarapan sederhana, tetapi hari ini dia menyiapkan 
daging babi merah yang dia dapatkan kemarin dengan telur. Itu untuk mengucapkan 
selamat atas penerimaan Yeowun ke akademi. 

Mungkin itu terakhir kalinya dia bisa menikmati makanan tanpa khawatir, jadi Jang 
memberi perhatian ekstra untuk menyiapkannya. 

'Kuharap dia selamat untuk menikmati masakanku lagi ...' 

Saat itulah Jang mendengar beberapa teriakan. 

"Nnnnnngghhhhhaaaaaa ..." 

Kamar Yeowun dekat dengan dapur, jadi Jang bisa mendengarnya dengan mudah. Dia 
meraih pedang dan berlari menuju kamar Yeowun. Ketika dia masuk ke kamar, Yeowun 
tergeletak dengan hanya tubuh bagian atasnya di atas tempat tidur dan gelembung-
gelembung yang keluar dari mulutnya. Dia tidak sadar. 

"Pangeran!" 

Dia dengan cepat berlari dan memeriksa denyut nadi Pangeran. Kelihatannya tidak aneh 
karena seperti ketika dia menemukannya di gunung dua tahun lalu. 

'Dia baik-baik saja. Apa dia ... ya? ' 

Jang kemudian melihat jejak samar langkah kaki di lantai ruangan. Dia menempatkan 
Yeowun di atas tempat tidur dan memeriksa jejak kaki dengan hati-hati. 

'Apakah itu...?' 

Dia tidak yakin, jadi dia meletakkan kakinya di atas tapak kaki dan bergerak bersamanya. 
Dia terkejut. Langkah kaki mewakili jejak keterampilan belati miliknya sendiri. Langkah 
kaki biasa tidak akan meninggalkan jejak seperti ini di lantai kayu, tetapi gerakan seni bela 
diri kadang-kadang meninggalkan jejak yang dalam setelah mendorong kaki ke bawah 
dengan injakan keras. 

'Apa? Apakah dia mempelajarinya sendiri? ' 
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Itu tidak bisa dipercaya. Jang telah berlatih selama dua puluh tahun untuk mencapai 
keterampilannya, tetapi pangeran ini telah mengambil langkah-langkah yang sempurna. 
Diperlukan setidaknya bertahun-tahun pelatihan dasar untuk mencapai hal ini. 

'Dia menyaksikan latihanku selama dua tahun paling banyak ...' 

Ini membuat Jang tercengang. 

'Dia menyaksikan latihanku hanya selama dua tahun dan mengejar dua puluh tahun 
pengalamanku ...?' 

Itu tidak bisa dipercaya, tetapi juga membuat matanya memerah karena berlinangan air 
mata. Baginya, Yeowun selalu menjadi orang yang membutuhkan perlindungan dan putra 
dari wanita yang sangat ia pikirkan. Menyadari bakat Yeowun membuatnya merasa 
bersyukur. Dia kemudian meletakkan tangannya di pergelangan tangan Yeowun dan 
memeriksa energi internalnya. 

"Tidak ada energi ... dia hanya tahu gerakannya." 

Mungkin itu menjadi lebih baik. Jika terungkap bahwa dia telah belajar bagaimana 
menggunakan energi internal, itu akan membuat marah enam klan. Jang memandang 
Yeowun sebentar dan kemudian berjalan keluar. Dua jam berlalu. 

[Pemindahan otot selesai. Nonaktifkan anestesi.] 

Dengan sentakan di kepalanya, Yeowun bangun dari tidurnya. 

"Ugh!" 

Yeowun bangkit, terengah-engah. Dia ingat rasa sakit luar biasa sebelum dia ditidurkan. 
Dia tidak ingin merasakan sakit seperti itu lagi. 

"Ha ... aku tidak akan pernah mencobanya lagi. ' 

[Aku memperingatkanmu, Master.] 

"...Ya." 

Itu adalah pilihan Yeowun untuk mencobanya. Dia kemudian bangkit dari tempat tidur dan 
berjalan ke tengah ruangan untuk mempersiapkan dirinya untuk menggunakan 
keterampilan belati. 

"Sekarang tidak sakit, kan?" 

[Melalui simulasi, kamu sekarang memiliki otot yang sama dengan yang berlatih gerakan 
selama dua puluh tahun.] 
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'Baik!' 

Yeowun mempersiapkan posisinya dan mengayunkan belati. Kekuatan itu tampaknya 
sangat berbeda dari beberapa waktu yang lalu karena gerakannya lebih tepat dan akurat. 
Ketika dia melangkah untuk melangkah ke langkah berikutnya, lantai kayu itu bergemuruh 
keras. 

"Tidak!" 

Yeowun terkejut dan segera berhenti. Lantai sekarang memiliki jejak langkahnya. 

"Ini buruk." 

Dia menjadi khawatir bahwa Jang akan melihat ini. 

"Itu meninggalkan jejak bahkan tanpa energi internal. ' 

Sementara dia memikirkannya, saat itulah seseorang mengetuk pintu. 

"Pangeran. Sarapanmu sudah siap. " 

Itu Jang. Yeowun menekan area yang memiliki jejak kaki untuk menghapusnya, tetapi itu 
tidak berhasil. Saat itulah pintu terbuka dan Jang masuk. 

"Pangeran?" 

"OH! Haha, aku sangat lapar! " 

Yeowun dengan cepat bangkit dan membawa meja di dekat jendela ke tengah ruangan. 
Jang bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah kamu tidak selalu makan dekat jendela?" 

"Y-ya, tapi aku tidak akan kembali untuk sementara waktu jadi aku ingin makan di tengah." 

Itu cukup mencurigakan tetapi Jang diam-diam meletakkan sarapan di atas meja. Yeowun 
menghela nafas dan duduk di kursi. 

"Oh!" 

Sarapan adalah daging babi panggang, sayuran goreng, dan telur yang dia sukai. Itu bukan 
pesta yang dinikmati enam klan, tapi ini masih cukup mewah untuk Yeowun. Dia menjadi 
diam ketika dia tahu bahwa itu adalah tindakan kebaikan Jang untuk Yeowun yang 
mungkin tidak kembali dari akademi. 

Yeowun mengambil sumpit dan mulai makan dengan mata berkaca-kaca. 

[Emosi yang kuat berkontribusi terhadap asam yang keluar ke tenggorokan. Tingkat air liur 
meningkat. Tolong menelan makanan dengan air liur untuk menenangkan asam.] 
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"Berhentilah mengatakan hal aneh dan tutup mulut!" 

[Masuk ke mode diam.] 

Nano menjadi diam dan Yeowun menelan makanannya. Dia tidak bisa meninggalkan 
makanan. Setelah sarapan yang tenang, Jang mulai bertanya, "Kapan kamu ..." 

Dia tidak bisa mengatakan kata 'mencuri' kepada pangerannya. 

"Pelajari keterampilan belati saya?" 

"Hah? A-apa yang kamu bicarakan? " 

Yeowun terkejut dengan pertanyaan yang tiba-tiba. Jang mendorong meja ke samping dan 
menunjuk ke lantai. Ada jejak kaki yang jelas di lantai. 

"Aku tidak salah." 

Cetakan yang jelas tentu saja berasal dari stomp yang dibuat dengan berpindah ke formasi 
kedua dari skill belati. Yeowun tidak belajar seni bela diri, tapi dia masih dari Wulin dan dia 
tahu seperti apa hukum itu. Mencuri teknik seni bela diri orang lain dilarang keras dan 
dipandang rendah. 

"Aku ... aku ..." 

Dia mencurinya melalui Nano, jadi dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu. Dia bahkan 
tidak bisa melihat ke tampilan Jang yang mungkin kecewa. Jang kemudian berlutut dan 
berbicara dengan suara lembut. 

"Kamu melakukan pekerjaan dengan baik." 

"Uh ..." 

"Aku penjaga kamu, Pangeran. Jika bukan karena sumpah, aku akan sudah mengajarkanmu 
keterampilanku. " 

"Jang ..." 

Mata Yeowun dipenuhi dengan air mata. Jang lebih dari sosok ayah baginya daripada ayah 
kandungnya. Jang mengambil kertas yang diisi dengan tulisan dan memberikannya kepada 
Yeowun. 

"Apa ini?" 

"Ini adalah metode aliran energi untuk energi internal dari skill belati." 

"Mengapa kamu memberikan ini padaku?" 
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"Aku ingin memberimu metode tentang cara melatih energi internal itu sendiri, tetapi 
kamu akan menemukan yang lebih baik di akademi. Pelajari itu." 

Yeowun sekarang menangis. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menangis 
setelah kematian ibunya, tetapi dia masih muda. Jang bangkit dan mengambil piring kosong 
sebelum mulai berjalan. Dia kemudian berhenti untuk berbicara. 

"Kamu bisa menangis hari ini, tapi kamu harus lebih kuat dari sekarang." 

"...Terima kasih." 

Yeowun menghapus air mata dari wajahnya. Dia sekarang tidak takut atau ragu. Bahkan 
tanpa ibunya, dia masih punya tempat untuk kembali. 

Pada sore hari, jalan dekat kastil Iblis ramai dengan orang-orang. Upacara pembukaan akan 
segera dimulai. Setiap anak laki-laki, mulai dari empat belas hingga sembilan belas tahun di 
setiap keluarga dan klan Kultus Iblis sekarang berkumpul di Akademi Iblis. 
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Chapter 8 
Bab 8: Memasuki Akademi (3) Kultus Iblis memiliki enam klan, tiga penjaga, dan ratusan 
klan dan kelompok kecil. Akademi Iblis dibuka setiap sepuluh tahun sekali untuk melatih 
individu elit baru. Yang saat ini memiliki kandidat yang merupakan pewaris Tuhan, jadi 
semua orang menyebut akademi sebagai kompetisi Waris. Dan ini adalah kesempatan luar 
biasa bagi banyak klan kecil untuk memihak pewaris masa depan Tuhan. 

Ribuan anak laki-laki dan perempuan berkumpul untuk bergabung dengan akademi. 
Lapangan Pelatihan Hebat yang terletak tepat melewati pintu masuk akademi cukup besar 
untuk menampung semua siswa di dalamnya. Mereka semua tampak bersemangat dan 
gugup tentang apa yang akan terjadi. Itu karena ini adalah kesempatan untuk melihat 
Tuhan sendiri yang akan bergabung dengan upacara pembukaan. 

"Melihat! Ini Guardian Kiri! " 

"Jika dia ada di sini, Tuhan akan segera datang." 

"Aku akan melihat wajahnya untuk pertama kalinya dalam hidupku!" 

Ada seorang pria paruh baya dengan rambut merah panjang berjalan keluar dari sisi kiri 
panggung raksasa, mengejek anak-anak di tanah. 

'Bodoh. Kami hanya punya orang bodoh saat ini. Atau mungkin ini yang terakhir kalinya. ' 

Pria paruh baya itu adalah Guardian Kiri, Raja Api Lee Hameng, atau penasihat terdekat 
Tuhan. Tuhan membawa tiga penjaga. The Great Guardian, Left Guardian, dan Right 
Guardian hanya bertindak atas perintah Tuhan. Mereka peringkat dalam sepuluh kekuatan 
pertempuran dalam Demonic Cult. 

'Hmm. Apakah mereka ahli waris dari enam klan? ' 

Hameng melirik anak-anak yang berdiri di depan semua anak. Semua siswa yang memasuki 
akademi diberi tag nama bulat dengan angka. Mereka diberi nomor berdasarkan urutan 
yang mereka masukkan, tetapi pangeran-pangeran ini adalah pengecualian. 

"Mereka seperti anak-anak." 

Anak-anak lain semua berbaris rapi, tetapi keenam pangeran ini dengan arogan berdiri di 
depan seolah-olah mereka mengatakan kepada semua orang bahwa mereka berada di atas 
mereka semua. Tidak seperti orang lain yang memiliki label putih dengan angka hitam di 
atasnya, pangeran-pangeran ini memiliki label hitam dengan angka merah sesuai dengan 
peringkat mereka pada suksesi. 

1. Wise Clan -- Chun Muyeon. 
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2. Pedang Klan -- Chun Kungwun. 

3. Loyal Clan -- Chun Mukeum. 

4. Poison Clan -- Chun Jongsum. 

5. Blade Clan -- Chun Yuchan. 

6. Lust Clan -- Chun Wonryou. 

Mereka hanya memiliki nomor di tag mereka, tetapi Hameng tahu nama mereka. Ada dua 
kandidat gadis terakhir kali, dan meskipun hanya ada satu gadis saat ini dari Klan Nafsu, 
dia tidak benar-benar peduli. 

"Semua orang ada di sini, tapi aku tidak melihatnya." 

Hameng melirik semua orang, tetapi dia tidak bisa menemukan yang dia cari. Ada satu anak 
laki-laki yang mendapatkan semua perhatian dari peringkat yang lebih tinggi dari Sekte 
Iblis. 

"Oh, ini dia." 

Hameng akhirnya menemukan bocah itu. Dia tidak akan menemukannya jika dia tidak 
memiliki label hitam. Di pintu masuk, di ujung barisan, Chun Yeowun berdiri di sana 
sendirian. 

"Calon pewaris bukan dari enam klan." 

Dia masih anak Tuhan, tetapi dia tidak bisa maju ke depan. Dan sepertinya anak-anak lain 
di sekitarnya menghindarinya. Karena itu, dia berdiri di sana sendirian. 

"Dia menerima perhatian dengan cara yang menarik." 

Itulah akhir dari minat. Hameng tahu bahwa bocah itu tidak berlatih seni bela diri, jadi dia 
akan gagal dalam ujian masuk. 

"Ada begitu banyak." 

Chun Yeowun dapat melihat seribu anak berdiri di depannya. Dia tidak terlambat, tetapi 
dia diberitahu bahwa labelnya hilang dan harus menunggu sampai akhir. Jadi bahkan 
dengan label hitam, dia tidak bisa naik ke depan. Sudah pasti itu adalah pekerjaan 
seseorang dari enam klan, tapi itu tidak masalah baginya. 

"Lebih baik aku menghindari masalah dengan mereka sejak awal." 

Chun Yeowun menyukai itu. Mereka ingin membunuhnya bahkan sebelum bergabung 
dengan akademi, jadi lebih baik tidak melihat mereka sama sekali. 
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Suara klakson meraung melintasi lapangan, dan orang-orang mulai bergumam. Itu karena 
orang yang baru saja masuk. Ribuan anak laki-laki dan perempuan mulai melantunkan 
teriakan. Seorang pria dengan karakter 'Sky' di pakaian sutra hitamnya bangkit dan duduk 
di atas takhta di atas panggung. Itu adalah Tuhan, dan salah satu dari Lima Kekuatan Wulin, 
Chun Yujong. Bahkan tanpa gelarnya, kehadirannya luar biasa bahkan di depan seribu 
orang. 

"Aku bahkan tidak bisa melihatnya secara langsung." 

Anak-anak lelaki itu kehilangan keberanian untuk bahkan memandangnya. Di sebelah 
Tuhan adalah wali utama, Wali Agung Raja Marakim. Dia memiliki topeng khusus di 
wajahnya sehingga tidak ada yang tahu seperti apa dia sebenarnya. 

"Ups." 

Dan di sebelah kanan tahta adalah seorang pria berpakaian compang-camping yang 
tampaknya mengalami kesulitan berdiri seolah-olah dia mabuk. Dia adalah Guardian 
Kanan, Submeng, Blade Gila. Dia bertingkah konyol, tapi dia masih berada di peringkat 
sepuluh besar orang kuat di Sekte Iblis. 

"Hah." 

"Apa yang kamu lihat?" 

Submeng meludahi Hameng yang menatapnya dengan jijik dan menyesap minuman 
kerasnya. Marakim lalu berjalan ke atas panggung dan berteriak, 

"DIAM!" 

Itu adalah suara yang dipenuhi dengan energi internal yang menyebar ke semua orang. 
Tempat latihan menjadi sunyi sekaligus. 

"Yang paling terhormat, sudah siap." 

Marakim berbalik dan berbicara pelan, dan Tuan Chun Yujong bangkit dari singgasananya. 

"Untuk semua yang telah memasuki akademi, kamu akan menjadi masa depan pemujaan 
kita." 

Dan tidak seperti Marakim yang berteriak, Tuhan berbicara dengan lembut. Namun, 
suaranya jernih di telinga ribuan anak laki-laki dan perempuan. Itu adalah bukti kekuatan 
belaka Yujong Chun. 

"Aku menyambutmu bergabung dengan akademi. Saya harap Anda melatih dan memainkan 
peran Anda dalam pemujaan kami. " 

Dan begitulah. Chun Yujong berbalik dan Great Guardian Marakim berbicara kepadanya. 
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"Itu adalah pidato yang luar biasa." 

Tuhan kemudian berjalan dari panggung dengan Marakim membimbingnya. Itu sangat 
singkat sehingga membuat para siswa terdiam, tetapi segera mereka berteriak dan 
meneriakkan. 

"UNTUK BUDAYA DEMONIK!" 

Chun Yeowun tidak yakin bagaimana perasaannya. Dia belum pernah melihat ayahnya 
selama lima belas tahun, tetapi dia bertemu matanya untuk pertama kalinya. Tuhan telah 
menemukan Chun Yeowun berdiri di bagian terjauh dari tempat latihan begitu dia naik ke 
atas panggung, tetapi tatapannya begitu dingin. 

"Aku toh tidak peduli." 

Dia tidak muncul ketika ibunya, Lady Hwa, meninggal. Tidak ada kekecewaan ketika dia 
tidak peduli sejak awal. Saat itulah orang-orang terdiam ketika Raja Api Hameng berdiri di 
atas panggung. 

"Dengan pidatonya, kita akan mulai sekarang." 

-Mutu bergumam ... 

"Berdiri tegak!" 

Suara Hameng menembus udara dan para siswa terdiam. 

"Aku akan membuatnya sederhana. Dengarkan." 

Hameng mulai menjelaskan sistem Akademi Iblis. 

"Akademi akan bertahan selama empat tahun dan enam tahap." 

Semua orang tahu akademi berlangsung selama empat tahun. Tetapi ada beberapa yang 
memiliki guru atau orang tua yang tidak menghadiri akademi, sehingga mereka mulai fokus 
pada tes pada masing-masing dari enam tahap. 

"Kamu bisa mengambil enam tahap dalam langkah-langkah, dan kamu hanya bisa 
melakukannya sekali." 

Siswa mulai bergumam tentang hanya mendapatkan satu kesempatan di setiap tahap. Satu 
kegagalan berarti mereka akan diusir. 

"Kamu sepertinya mendapatkannya dengan cepat. Jika Anda tidak lulus, Anda akan segera 
diusir. " 
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Hanya ada satu kesempatan untuk bangkit. Saat itulah seorang bocah lelaki tampan yang 
berdiri di barisan depan mengangkat tangannya. 

"Saya punya pertanyaan." 

Itu adalah anak laki-laki dengan nomor 2 di tag-nya. Di tempat kedua untuk tahta, itu 
adalah Chun Kungwun dari Klan Pedang. Hameng berada di tengah pidatonya, tetapi 
Kungwun dengan yakin memotongnya. Namun- 

"Siapa bilang kau bisa bertanya?" 

"Apa?" 

Wajah tampan Chun Kungwun meringis. Dia telah diperlakukan dengan hormat dari semua 
orang di sekitarnya karena dia adalah seorang pangeran, tetapi mengejutkan diperlakukan 
dengan permusuhan. 

"Oh? Jadi Anda punya masalah dengan sikap saya? 'Pangeran'? Anda ingin dikeluarkan 
bahkan sebelum kompetisi? " 

Wali Kiri Lee Hameng meludah dengan marah. Chun Kungwun marah, tetapi dia tidak bisa 
mengatakan apa-apa. Dia teringat akan apa yang diperingatkan penjaganya tentang hari 
itu. 

[Setelah Anda berada di akademi, setiap hak istimewa yang Anda miliki sebagai putra 
Tuhan akan dihapus. Dan siapa pun yang ditunjuk sebagai Ketua Akademi, jangan pernah 
melanggar batasnya.] 

Dia tidak keberatan ketika dia mendengarnya, tetapi dia sekarang menyadarinya setelah 
mengalaminya. Dia menentang salah satu yang terkuat di Sekte Iblis. 

"Saya minta maaf, Tuan." 

Chun Kungwun membungkuk dan lima pewaris lainnya menyeringai. 
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Chapter 9 
Bab 9: Tes pertama adalah sepotong kue (1) Tempat latihan menjadi sunyi setelah momen 
memalukan Chun Kungwun. Wali Kiri Lee Hameng melanjutkan, "Saya tahu apa pertanyaan 
Anda. Anda pikir hanya satu peluang yang terlalu keras? Akan ada hak istimewa khusus 
yang diberikan kepada mereka yang bergerak maju ke tahap berikutnya. " 

Semua orang menjadi tertarik. Mereka yang tinggal di akademi lebih lama keluar dengan 
kecakapan yang lebih kuat dan gelar yang lebih tinggi. 

"Hak istimewa pertama adalah kedokteran. Anda akan diberi bola obat yang disebut Bola 
Naga Hitam. Ini diberikan setiap kali Anda mengatasi tantangan. " 

Bola ini dibuat dalam Demonic Cult. Itu tidak sebagus yang dibuat di Sorim, tapi itu masih 
cukup baik yang membuat orang yang mengkonsumsinya akan mendapatkan energi 
internal senilai dua puluh tahun. Dalam matematika sederhana, lulus enam tes akan 
memberi orang itu seratus dua puluh tahun energi internal. Tentu saja, ini juga merupakan 
jenis obat yang akan membangun kekebalan setelah terus digunakan, tetapi itu masih 
merupakan hak istimewa yang baik. 

"Enam tahap, ya ...?" 

Chun Yeowun juga tampak tertarik. Dia tidak memiliki energi internal sekarang, tetapi jika 
dia harus lulus semua enam tes, dia akan diberi kesempatan untuk meningkatkan energi 
internalnya secara instan. 

"Yang kedua adalah buku-buku rahasia seni bela diri. Jika Anda seniman bela diri, Anda 
semua harus tahu pentingnya buku-buku semacam itu. " 

Ini adalah salah satu hak istimewa terpenting di akademi. Ada banyak buku di dalam 
akademi, dan bahkan buku-buku dari seni bela diri enam klan disimpan di dalam akademi. 

'Buku!' 

Inilah yang paling dibutuhkan Yeowun. Dengan kekuatan Mesin Nano, dia bisa mempelajari 
keterampilan belati, tetapi dia harus menjadi lebih kuat. 

"Perpustakaan itu memiliki lima lantai. Semakin tinggi lantainya, semakin kuat buku-
bukunya. Anda akan diberikan akses ke lantai yang lebih tinggi setelah Anda naik 
panggung. " 

Lantai lima, yang merupakan lantai terakhir, penuh dengan rahasia berbagai buku 
pedoman seni bela diri Wulin sendiri. 

"Namun, kalian semua bahkan tidak akan mendekati lantai lima, jadi menyerahlah." 
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Hameng berbicara dengan putus asa, tetapi hak istimewa kedua masih mencengangkan. 
Belum lagi, semua ini juga berarti bahwa siapa pun siswa, atau dari mana pun mereka 
berasal, mereka semua memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan kekuatan 
yang lebih besar jika mereka bisa mengambilnya. Itu berarti bahwa semakin kuat orang itu, 
semakin kuat mereka akan dapatkan. 

'Jadi, ini sebabnya ...' 

Yeowun menyadari mengapa semua orang mengatakan itu akan berbeda begitu mereka 
berada di akademi. Di akademi, tidak ada orang yang akan dilindungi oleh hak istimewa 
atau garis keturunan keluarga mereka. Semua orang berada di bawah rantai makanan yang 
sama. 

"Jika kamu melewati tahap pertama, kamu adalah prajurit peringkat rendah. Kedua, 
peringkat menengah. Ketiga, peringkat tinggi. Saya harap tidak ada dari Anda dari latar 
belakang klan militer yang hanya berada di peringkat kedua hingga ketiga seperti yang 
kalah. " 

Hameng berbicara kepada siswa dengan seringai. 

"Oh, tapi bahkan kalian yang hanya ingin menjadi prajurit kelas menengah ke atas masih 
akan diberikan bola obat. Jangan khawatir. " 

Seperti yang dikatakan Hameng, akademi memberikan hak istimewa kepada para prajurit 
peringkat rendah sekalipun, yang merupakan peluang bagus bagi prospek prajurit yang 
ingin menjadi lebih kuat. Prajurit peringkat ini memiliki perbedaan besar dalam kekuasaan, 
dengan prajurit peringkat tinggi menjadi yang paling kuat dan lebih sedikit jumlahnya. 

"Jika kamu melewati tahap keempat, kamu akan diberi gelar Pemimpin Pasukan, dan kamu 
akan diberi gelar Pemimpin Klan pada ujian tahap kelima. Untuk tahap keenam, itu tidak 
masalah dengan kalian semua jadi saya hanya akan melewatkannya. " 

Hameng mengatakan itu karena dia punya alasan. Tes tahap keenam hampir mustahil dan 
kurang dari sepuluh orang akan berhasil lulus tes. Itu sebabnya Hameng tidak 
mengantisipasi peristiwa semacam itu. 

"Dan meskipun kamu semua mulai dengan peringkat kadet yang sama, kamu semua akan 
memiliki peringkat yang berbeda per kemajuan melalui tahap-tahapmu. Anda kemudian 
harus mematuhi atasan Anda. " 

Itu adalah elemen inti dari akademi. Orang yang tidak berusaha lebih tinggi akan dibiarkan 
membusuk. Chun Yeowun memandang dengan penuh semangat. Jika dia selamat sampai 
sekarang, sudah waktunya baginya untuk naik dalam rantai makanan. 

"Jangan terlalu senang. Sebagian besar dari Anda bahkan tidak akan melangkah lebih jauh 
dari tahap ketiga. " 
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Hameng tersenyum ketika memberikan pernyataan penutup. 

"Aku sudah selesai menjelaskan. Mulailah membentuk kelompok untuk asrama yang 
ditugaskan, dan saya akan melanjutkan dengan tes pertama di atas panggung. " 

Para siswa menjadi terkejut mendengar kemajuan yang tiba-tiba. Mereka tidak berpikir 
akan diuji pada hari pertama. 

"Seperti yang saya katakan sebelumnya, jika Anda gagal dalam tes ini, Anda dikeluarkan. 
Jika kamu tidak bisa lulus tes ini, kamu bahkan tidak pantas menjadi prajurit peringkat 
rendah. " 

Lebih dari setengah siswa menjadi pucat. Mereka pikir setidaknya mereka akan 
mempelajari sesuatu sebelum ujian, tetapi ini berarti bahwa siapa pun yang tidak memiliki 
pelatihan tidak memiliki kesempatan. Chun Yeowun juga kaget. 

'Apa? Tes pertama sudah? ' 

Dia tidak memiliki energi internal dan kemungkinan baginya untuk gagal dalam ujian. Dia 
harus berharap bahwa tes itu mudah atau tidak memerlukan energi internal. Hameng 
menyatakan apa ujian itu. 

"Tes pertama akan menilai keterampilan dasar Anda. Anda membutuhkan setidaknya 
energi internal dasar jika Anda ingin menjadi pejuang sekte kita. " 

Chun Yeowun mengerutkan kening. Ini berarti bahwa jika ada satu tanpa energi internal, 
dia akan gagal. 

"Jika Anda gagal dalam tes ini, Anda akan dikirim ke peternakan atau tambang untuk kerja 
keras. Cobalah yang terbaik untuk ... tidak, kami memang membutuhkan orang untuk 
melakukan pekerjaan kotor, jadi jangan berusaha terlalu keras. " 

Hameng bercanda, tetapi Chun Yeowun merasa tidak nyaman setelah mendengarnya. 

'Ugh ... ini bermasalah.' 

Dia sangat marah ketika dia berpikir bahwa setidaknya akademi tidak memiliki jebakan 
yang disiapkan untuknya. Namun, tes energi internal pada hari pertama tampaknya terlalu 
kebetulan untuk berpikir bahwa itu tidak dibuat untuknya. 

"Apakah ini sebabnya mereka tidak ingin aku berlatih?" 

Yeowun sekarang menyadari mengapa para wanita dari enam klan tidak mengizinkannya 
untuk berlatih. Jika dia diusir ke sini, dia akan diusir dan dia akan tetap berada dalam kasta 
terendah kultus. Ini akan memungkinkan orang-orang untuk membunuhnya kapan saja 
mereka mau. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Hmph." 

Chun Mukeum, pangeran Loyal Clan, tampaknya puas. 

"Aku akan membunuhnya sendiri, tetapi ini akan menyingkirkannya. Siapa pun yang 
menganggap ini jenius. ' 

Klan Loyal tidak memiliki bagian dalam tidak mengizinkan Yeowun untuk berlatih. 
Mukeum tahu itu adalah salah satu dari enam klan yang memimpin rencana itu, tetapi dia 
tidak menyadari bahwa itu adalah untuk mengusir Yeowun dari tes tahap pertama. Saat 
itulah seorang wanita paruh baya yang cantik dan memikat muncul ke panggung. Hameng 
menunjuk padanya dan berkata, "Dia adalah Pemimpin Klan Nafsu Klan, dan pengawas 
yang akan mengawasi ujian ini. Penatua kelima kami, Hang Soyu. " 

Seorang gadis berdiri di barisan depan dengan pakaian sutra merah yang mewah 
tersenyum. Dia adalah Chun Wonryou, dan dia adalah peringkat keenam dari takhta Klan 
Nafsu. Keenam klan tidak terlibat dengan salah satu tes di akademi kecuali yang pertama. 

'Tes apa yang menyerukan agar penatua kelima datang?' 

Para siswa dipenuhi dengan pertanyaan dan Hameng menjelaskan, "Tes ini adalah 
sepotong kue. Jika kamu gagal di sini, kamu tidak akan pernah mendapatkan kesempatan 
untuk menjadi prajurit peringkat rendah. " 

Setelah selesai, Hang Soyu duduk dan bersiap memainkan alat musik dawai yang 
dibawanya. Sepertinya orang-orang menyadari apa yang akan dia lakukan dan mereka 
mulai memasang telinga mereka sambil berjongkok. 

"Yah, kalian tidak akan menahan Gelombang Energi Musiknya, tapi dia akan 
mengendalikannya untuk kalian yang lemah. Dengan keberuntungan, Anda bahkan dapat 
bertahan tanpa energi internal. Ha ha." 

Kumpulan kata terakhirnya terasa seperti sedang berbicara dengan Yeowun. Gelombang 
Energi Musikal bukanlah sesuatu yang bisa ditoleransi hanya dengan ketahanan. Chun 
Yeowun menggigit bibirnya. 

'... Sialan.' 

Tes pertama adalah menahan serangan gelombang energi. Ini juga cara paling sederhana 
untuk dengan mudah menyingkirkan siswa yang tidak layak. 

"Jika mereka bahkan memiliki sedikit jumlah energi internal, mereka akan dapat bertahan 
sebentar." 

Menyesuaikan nama klannya, Hang Soyu berbicara dengan suara yang indah, tetapi tidak 
ada siswa yang bisa mendengarnya karena mereka sudah memasang telinga mereka. 
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"Mereka yang menahan gelombang energi selama satu menit akan lulus ujian! Mulai!" 

Dan dengan sinyal, penatua kelima mulai memainkan instrumen. 

Suara indah instrumen menyebar melalui tempat latihan. Namun, itu tidak hanya cantik. 
Dia bahkan belum memainkan ukuran, tetapi puluhan anak laki-laki jatuh ke tanah dengan 
gelembung keluar dari mulut mereka. 

"Nnnngh ..." 

"A-Aku masih mendengarnya!" 

Itu hanya permulaan. Saat dia memetik senarnya, suara itu menggemuruh gendang telinga 
mereka dan mengejutkan hati mereka; beberapa siswa jatuh sambil memegang hati 
mereka. Bertahan dalam gelombang seperti itu membutuhkan setidaknya dua puluh tahun 
energi internal. Jika bukan karena pewaris enam klan atau anak-anak dari klan berpangkat 
tinggi, tidak ada orang yang memiliki energi internal seperti itu. 

"Ini menyengat di telinga. Anda akan sudah di tanah, hehe .. ' 

Chun Mukeum dipenuhi dengan sukacita, tetapi segalanya tidak berjalan seperti yang 
diharapkan. 

'Hah? Apa yang sedang terjadi?" 

Jari-jari Hang Soyu yang memetik senar mulai bergerak lebih cepat. Berdasarkan raut 
wajahnya, jelas bahwa dia tidak terlihat terlalu bahagia. Itu karena dia hanya menatap 
Chun Yeowun. 

'Mengapa? Kenapa dia tidak jatuh? ' 

Chun Yeowun, yang seharusnya tidak memiliki energi internal, tidak jatuh. Ketika elder 
kelima mulai memainkan instrumen, Nano mengaktifkan mode pertahanan darurat. 

[Merasakan frekuensi tinggi dan rendah yang kuat dari instrumen. Mereka dapat merusak 
gendang telinga dan tubuh pengguna. Mengaktifkan sistem pertahanan otomatis. 
Membisukan semua gelombang suara yang masuk ke pengguna.] 

Nano biasanya mengaktifkan program sesuai pesanan pengguna, tetapi ketika serangan 
yang masuk mengancam kehidupan pengguna, itu secara otomatis diaktifkan. Itu 
memblokir setiap gelombang suara yang masuk ke telinganya sekarang. 

'...Apa?' 

Dia hanya mendengar suara Nano di kepalanya saat Hang Soyu memetik instrumennya dan 
dia tidak bisa mendengar apa pun. Namun, banyak siswa yang jatuh di depannya. 
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Chapter 10 
Bab 10: Tes pertama adalah sepotong kue (2) Chun Yeowun benar-benar khawatir akan 
menjalani tes, tetapi dengan Nano, dia bisa melewati bahaya dengan mudah. 

"Apakah kamu membuat saya tidak mendengar suara?" 

[Gelombang suara yang berasal dari instrumen mungkin berpotensi berbahaya bagi Guru. 
Saya telah menghentikan fungsi tubuh Anda untuk merasakan suara sementara.] 

"Bagaimana aku mendengar suaramu?" 

[Informasi itu dikirim langsung ke otak Anda.] 

"Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan." 

Sulit untuk memahami Nano. Lebih dari separuh siswa sudah pingsan. Beberapa bahkan 
mengeluarkan darah dari mulut mereka, membuktikan bahwa mereka memperoleh 
kerusakan internal. 

Jari-jari Hang Soyu sekarang ganas memainkan instrumen. Temponya telah meningkat 
pesat sehingga bahkan Hameng yang berdiri di sebelahnya bisa merasakan intensitasnya. 
Hameng tahu mengapa dia sangat frustrasi. 

"Kupikir dia tidak punya kekuatan internal." 

Hameng juga tertarik dengan situasi saat ini. Dia tahu bahwa Chun Yeowun tidak terlatih 
dalam seni bela diri. Dengan demikian, dia tidak akan memiliki kekuatan internal, tetapi dia 
tampaknya mampu menahan gelombang energi tanpa kesulitan. Dan tidak seperti Chun 
Yeowun, siswa lain di sekitarnya semua berada di tanah. 

"Nnnnghhh ..." 

"Ugh, pendengaran telingamu!" 

"Kamu juga!" 

Dan sepertinya itu sulit bahkan bagi mereka yang menanggungnya. Namun, itu juga karena 
Hang Soyu meningkatkan intensitas serangannya karena frustrasinya. 

"Kenapa dia bermain begitu sengit?" 

Para pangeran dari enam klan, yang memiliki energi internal sekitar tiga puluh tahun, 
masih bisa menahan serangan tanpa banyak kesulitan, tetapi mereka masih merasakan 
frustrasi sesepuh dan itu membuat mereka penasaran. Mereka tidak diizinkan untuk 
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kembali untuk melihat, tetapi Mukeum sangat penasaran sehingga dia harus berbalik untuk 
melihat. 

'Apa?!' 

Dia hampir meludah dari mulutnya. 

"Bagaimana dia masih bertahan?" 

Chun Yeowun berdiri di sana seolah-olah serangan itu bukan apa-apa. Bahkan Mukeum 
yang memiliki energi internal sekitar tiga puluh tahun melalui berbagai obat-obatan yang 
diminumnya dapat terasa menyengat di telinganya, tetapi Yeowun berdiri di sana seolah-
olah dia tidak dapat mendengar apa pun. 

'T ... ke ... bajingan itu. Dia punya energi internal! ' 

Chun Mukeum sangat marah. Chun Yeowun bersumpah bahwa ia tidak akan melatih seni 
bela diri atau energi internal, tetapi menahan Gelombang Energi Musikal Soyu berarti ia 
tidak menepati janjinya. 

'Apa?' 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Pangkat empat Chun Jongsum dan pangkat enam Chun Wonryou bertanya-tanya mengapa 
Mukeum tampak geram dan mereka juga berbalik. 

'A-apa ?! Apa yang sedang terjadi?!' 

'Bagaimana dia bisa berdiri seperti itu tanpa energi internal?' 

Mereka semua mengerutkan kening juga. Mereka mengira Chun Yeowun akan jatuh sejak 
lama, tapi dia masih berdiri. 

'Nano, kalau aku benar, anak-anak di depan dan penatua kelima yang memainkan alat 
musik marah, kan?' 

[Menganalisis gerakan otot wajah. Frustrasi, syok, dan kemarahan bisa dilihat dari otot-
otot wajah mereka.] 

Bahkan tanpa menganalisis, tampak jelas bahwa mereka menatapnya dengan permusuhan. 
Yeowun menyadari apa yang dia lakukan membuat mereka marah. 

"Mereka pikir aku tidak punya kekuatan internal, tapi aku menahan ini memicu mereka." 
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Jika ini tidak diselesaikan, itu masih akan menjadi masalah bahkan jika dia lulus ujian. Dia 
bersumpah bahwa dia tidak akan belajar tentang energi internal sampai dia bergabung 
dengan akademi. 

"Nano, bisakah kau memberiku cedera internal?" 

[Cedera internal seperti merusak organ internal Anda?] 

'Ya. Bisakah kamu melakukannya atau tidak? ' 

[Itu mungkin, tapi saya tidak merekomendasikan untuk merusak tubuh Anda dengan 
sengaja, Tuan.] 

'Saya melihat. Lalu bisakah kau melukaiku saat instrumen selesai dimainkan dan 
membuatku muntah darah? ' 

[Darah melalui mulutmu?] 

'Ya.' 

Dia membuat musuh-musuhnya marah. Jika dia tidak mengambil kerusakan internal atau 
memuntahkan darah, mereka akan curiga padanya. Dia tidak bisa mengambil risiko itu 
bahkan sebelum mendapatkan kesempatan untuk belajar seni bela diri. 

[Seperti yang diperintahkan, memproses kerusakan pada organ internal.] 

Setelah batas waktu berakhir, kesabaran Hang Soyu berada pada batas. Dia sudah marah 
karena Yeowun telah memperoleh energi internal, tetapi dia sekarang menahan diri 
seolah-olah itu bukan apa-apa. 

Nada suaranya berubah. Lee Hameng dengan cepat merasakan perubahan itu dan 
mengerutkan kening. Dia tahu bagaimana perasaannya tetapi dia sekarang lupa tujuan 
mengapa dia memainkan instrumennya. 

Sebelum dia bisa mengiriminya pesan untuk berhenti, dia mulai memainkan instrumen 
dengan setengah dari kekuatannya. Serangan ini tidak dapat bertahan kecuali seseorang 
adalah prajurit yang sangat kuat. 

"UGH!" 

Siswa klan dan keluarga berpangkat tinggi menjadi pucat saat ini. Mereka mulai muntah 
darah karena organ dalam mereka rusak, dan mereka bukan satu-satunya yang 
bermasalah. 

'UGH!' 
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Bahkan ahli waris dari enam klan tidak tahan gelombang energi penatua kelima. Mereka 
berusaha membela diri sebanyak mungkin, tetapi itu tidak berhasil. Yang terlemah dari 
enam ahli waris, Chun Jongsum, mulai batuk akibat kerusakan energi internal dan Hameng 
memutuskan bahwa itu sudah terlalu jauh. 

[Berhenti! Ini berbahaya! Anda tidak harus melakukannya lebih jauh!] 

Dengan itu, Hang Soyu juga berhenti bermain. Murid-murid yang nyaris bertahan itu jatuh 
berlutut karena kelelahan. Jika dia bermain sedikit lebih lama, semua siswa mungkin gagal. 
Hang Soyu menjadi malu karena dia lepas kendali, tapi dia masih marah pada Chun 
Yeowun. Dia yakin bahwa Chun Yeowun tidak menepati sumpahnya. Itu dulu... 

Wajah Chun Yeowun dengan cepat berubah merah dan menjadi pucat, dan dia 
menyemprotkan darah dari mulutnya seperti air mancur. Setiap orang yang menonton, 
Hameng, Hang Soyu, dan Mukeum, mengerutkan kening. 

'Apa?' 

Sulit dipercaya bahwa banyak darah bisa keluar dari mulut seseorang. 

"Dia tidak baik-baik saja?" 

Terlalu banyak darah untuk dijadikan akting. Chun Yeowun menyemprotkan darah dan 
jatuh berlutut dengan tangan di tanah. Dia pasti telah mengambil beberapa kerusakan 
internal yang berat. 

'Nano ... kamu ...' 

[Program diproses sesuai perintah.] 

"Aku hampir mati!" 

Orang-orang merasakan sakit bahkan ketika itu muntah sederhana. Tetapi memuntahkan 
darah seperti air mancur lebih menyakitkan daripada yang dia bayangkan. 

"Ugggg!" 

Chun Yeowun kemudian memuntahkan lebih banyak darah. Tempat di sekitarnya sekarang 
bermandikan darah, dan itu bahkan pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. 

"Hmph!" 

Namun, tidak seperti penatua kelima yang tercengang, Wali Kiri Lee Hameng tidak bisa 
hanya berdiri dan menonton. Jika Chun Yeowun, putra Tuhan, tidak mati karena 
perselisihan antara anggota keluarga tetapi ujian, semua kesalahan akan ditimpakan pada 
Hameng. Dia dengan cepat bergegas maju dengan keterampilan gerakannya untuk terbang 
ke Yeowun dan memeriksanya. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"Hei, Nak! Apakah kamu baik-baik saja!? Hei!" 

Chun Yeowun merasa pusing setelah muntah darah. Dia hampir jatuh ke tanah tetapi 
Hameng menangkapnya. 

[Merasakan pusing karena kehilangan darah 7%. Mengaktifkan mode penyembuhan diri 
terhadap kerusakan organ dan kehilangan darah.] 

Nano berbicara tentang masuk ke mode penyembuhan dan Yeowun menghentikannya. 

'Tidak! Belum.' 

[Kondisi Guru mungkin berbahaya.] 

'Tunggu sebentar.' 

Nano menghentikan prosesnya. Hameng menatap wajah pucat Yeowun. 

"Kamu bisa saja menyerah." 

Hameng sudah memeriksa apakah dia punya energi internal. Bertentangan dengan 
harapannya, Chun Yeowun tidak memiliki energi internal di dalam dirinya. 

'Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? ' 

Ini berarti bahwa Yeowun telah mengalami serangan itu melalui kemauan semata. Dan 
untuk harganya, dia telah mengalami kerusakan internal yang parah. 

"Yang ini gila. Bagaimana seseorang dapat menahan serangan seperti itu tanpa energi 
internal? ' 

Dia heran. Yeowun benar-benar lulus ujian tanpa sedikit pun energi internal di dalam 
dirinya. Hameng telah mendengar desas-desus buruk tentang Pangeran Ketujuh. Tetapi 
siapa yang mengira anak seperti itu dari seorang budak perempuan akan memiliki pikiran 
yang kuat? 

Hameng memanggil staf yang berdiri di luar tempat pelatihan. 

"Kirim dia ke kamar rumah sakit." 

Saat Yeowun dilakukan oleh staf, dia memberi perintah pada Nano. 

'... Sembuhkan aku, sekarang.' 
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Chapter 11 
Bab 11: Nak, kamu sekarang muridku (1) Penatua kelima, Hang Soyou, tidak terlihat 
bersemangat saat melihat Chun Yeowun dibawa pergi. Jumlah darah yang dia buang adalah 
bukti bahwa dia telah mengambil kerusakan besar. Lee Hameng segera berjalan 
menghampirinya. 

"Kamu terlalu jauh." 

"A-apa yang kamu bicarakan?" 

"Kamu hampir membunuhnya." 

Setelah dia memperoleh keterampilan gelombang musik, dia belum pernah melihat 
seseorang mengambil banyak kerusakan. Itu hampir membuatnya berpikir bahwa 
keterampilan serangannya telah meningkat dalam kerusakan. Dia menjadi malu dengan 
kata-kata Hameng dan bertanya, "Dia ... apakah dia benar-benar tidak memiliki energi 
internal?" 

Dia merasa jauh lebih baik karena dia tahu bahwa serangannya berhasil, tetapi tidak 
mungkin untuk menahan serangannya begitu lama tanpa energi internal, yang dia tidak 
bisa percaya. Hameng menggelengkan kepalanya. 

"Tidak. Tidak ada. " 

"Apa?" 

"Dia tidak memiliki energi internal. Dia memegang sumpahnya. " 

"Itu tidak mungkin ... bagaimana bisa seseorang menahan seranganku tanpa energi 
internal?" 

Hanya sekitar tiga puluh siswa yang bertahan dari serangannya, dan bahkan beberapa dari 
mereka berlutut atau muntah karena harus menanggung begitu banyak. Selain itu, para 
siswa memiliki energi internal. 

"Dia seharusnya pingsan sejak lama." 

"Dia sudah mengalami kerusakan internal selama beberapa waktu. Keinginannya itulah 
yang membuatnya tetap berdiri. " 

"Keinginannya? Anda pikir itu masuk akal? " 

"... Itu di luar imajinasi kita." 
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Hampir membuat Hameng ingin menjadikannya magang jika dia bukan anak haram Tuhan. 
Namun, Hameng adalah seorang realis. Dia tidak punya niat untuk mengambil orang yang 
kontroversial seperti muridnya sendiri. 

"HA HA! Itu menarik. Dia baru saja menanggungnya, ya? " 

Wali Kanan Submeng berbicara dengan damai meskipun ia biasanya tidak menaruh minat 
pada hal-hal lain. Hameng menjawab dengan nada kesal, "Itu bukan urusanmu. Pergi dan 
minumlah semaumu. " 

"Bah, aku toh akan pergi tanpa kamu berbicara denganku, berambut merah." 

"Pemabuk." 

"Gadis Puny." 

Submeng meludah dan berjalan menjauh dari panggung. Mereka berdua adalah penjaga, 
tetapi mereka tidak rukun. 

"Yah, bagaimanapun juga, dia tidak memiliki energi internal dan tidak ada masalah. Dan 
atas apa yang Anda lakukan ... itu akan dilaporkan kepada Tuhan. " 

"... Dipahami." 

Hang Soyu masih tidak yakin, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi karena 
peringatan yang sudah diterimanya. 

"The Guardian Kiri tidak akan pernah memihak petani rendahan itu." 

Dia kemudian berjalan pergi dan Hameng menoleh ke siswa yang merangkak di tempat 
latihan. 

"Ugh ... apa yang harus aku lakukan sekarang?" 

Dia tidak bisa melanjutkan ke langkah berikutnya dengan situasi ini. 

Di belakang tempat latihan adalah bangunan utama akademi. Di lantai dua adalah ruang 
pertolongan pertama, dan Baek Jongmeng, murid dari Baek Jongwu, ada di sini. Dia baru 
saja masuk ke kantor atas perintah gurunya tadi malam. Dia senang melihat pasien 
sebanyak mungkin di dalam akademi untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman. 

Saat itulah seseorang mulai menggedor pintu. 

"Dokter! Pasien! " 

"Sudah? Silahkan masuk!" 
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Dia belum melihat bahwa banyak pasien baru-baru ini karena semua pasukan Wulin 
raksasa sibuk melatih mantan prajurit mereka dan mereka berada dalam masa damai. 

'Akademi ini hebat!' 

Dia ingin sekali melihat banyak pasien. Ketika pintu terbuka, dua staf akademi masuk 
dengan pasien. Itu adalah Chun Yeowun yang basah kuyup oleh darah. 

"Apa! Tes macam apa yang membuat pria dalam kondisi seperti itu ?! " 

Darah sebanyak ini hanya bisa berasal dari cedera pedang fatal. Anggota staf 
menggelengkan kepala dan menjawab, "Dia telah mengambil kerusakan internal yang 
serius. Dia tidak memiliki energi internal sehingga Left Guardian telah meminta Anda 
untuk merawatnya. " 

"INI dari kerusakan internal?" 

Sudah sepuluh tahun sejak dia magang dokter terkenal dari Demonic Cult. Dia telah melihat 
banyak pasien, tetapi dia belum pernah melihat darah sebanyak itu dari seorang pasien 
dengan luka dalam. 

"Yah, dia milikmu sekarang. Kami akan segera berangkat. " 

"Oh baiklah." 

Staf tahu bahwa mereka memiliki hal-hal yang harus dilakukan dan bahwa mereka 
diperlukan sehingga mereka dengan cepat keluar dari ruangan. Namun, salah satu anggota 
staf berhenti dengan rasa ingin tahu. Staf lain, yang adalah atasannya, memarahinya saat 
itu juga. 

"Sedang sibuk! Ayolah!" 

"Uh, hm. Tidak apa." 

Dia merasa bahwa Chun Yeowun terlihat jauh lebih baik ketika dia meletakkannya di 
tempat tidur, tetapi dia membuang pikirannya. Setelah staf pergi, Baek Jongmeng duduk di 
sebelah Yeowun dan mulai memeriksanya. 

"Hmm ..." 

Yeowun kemudian membuka matanya sedikit dan menatap Jongmeng. Rasanya sangat 
menyakitkan ketika dia berada di tempat latihan, tetapi penyembuhan diri telah 
menyembuhkannya cukup untuk memungkinkannya untuk bangkit kembali. 

'Aku tidak memikirkan ini ..' 
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Dia menyadari hal ini ketika dia dibawa ke ruang medis, jadi dia memerintahkan Nano 
untuk berhenti menyembuhkannya. Dia hanya fokus pada penyembuhan tenggorokan dan 
lehernya yang sakit dan memutuskan untuk membiarkan semuanya tetap seperti sampai 
dokter bekerja padanya. 

"Detak jantung tidak teratur dan cepat ... dia pasti telah mengambil sejumlah besar 
kerusakan internal." 

Jongmeng membuat kesimpulan setelah memeriksa Yeowun. Namun, masih aneh untuk 
mengeluarkan begitu banyak darah. 

"Bahkan tidak menggigit lidah pun bisa melakukan ini." 

Jongmeng kemudian berjalan ke mejanya untuk mengambil beberapa jarum ketika 
seseorang masuk ke kantornya. 

"Oh! Saya!" 

Jongmeng terkejut bahwa dia jatuh ke tanah di pantatnya. Dia menoleh ke pria yang 
berjalan masuk. Dia adalah pria paruh baya dengan hidung merah dan sebotol minuman 
keras. 

"Wali Benar?" 

"Hah? Mengapa kamu di sini?" 

"Dan mengapa ANDA ada di sini? Saya pikir Anda harus menghadiri upacara itu? " 

"Hah, jadi kamu dokter dari akademi kali ini?" 

Submeng tidak menanggapi Jongmeng dan terus menanyakan pertanyaannya sendiri. 
Jongmeng menghela nafas karena dia tahu Submeng adalah pria seperti ini. 

"Kalau begitu, si kecil datang ke liga besar, kan?" 

"Ugh. Jadi kenapa kamu di sini? Saya harap bukan ANDA yang terluka? " 

"... Oh, apakah itu sarkasme?" 

"Hahaha, tentu saja tidak." 

Submeng lalu memalingkan muka dari Jongmeng dan berbalik ke tempat tidur. Dia 
kemudian tersenyum dengan penuh minat. 

"Oh? Lihatlah bocah ini. Anak yang menarik. " 

"A-apa? Apa yang sedang terjadi?" 
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Submeng lalu berjalan mendekati Chun Yeowun yang ada di tempat tidur. Yeowun menjadi 
frustrasi. 

'A-apa? Kenapa dia tiba-tiba ada di sini? ' 

Dia merasa panik karena Guardian Kanan sendiri telah datang ke kantor, berpikir bahwa 
dia mungkin telah memperhatikan bahwa dia bertindak selama ini. 

'... Sialan.' 

Bau alkohol dan nafas yang mengerikan mengganggunya. 

"Kenapa kamu pura-pura tidur?" 

Yeowun merasakan jantungnya tenggelam dan tersentak. Kemudian, kekuatan yang tidak 
dikenal menariknya dari tempat tidur. Dia tidak bisa bergerak karena dia belum 
disembuhkan, tetapi energi internal yang dikirim oleh Submeng menjepitnya dengan lurus. 

"Jika kamu terus berpura-pura, aku akan menamparmu." 

Yeowun harus bangun. Dia kemudian melihat pria mabuk yang berada di atas panggung. 
Yeowun mengerutkan kening dan membalas, "Bagaimana kamu tahu?" 

Submeng tertawa, memamerkan giginya yang menguning. 

"Hahahaha! Bukankah kamu yang menarik? " 

Submeng tertawa sedikit dan melanjutkan, "Prajurit berpengalaman mana pun dapat 
melihatmu jika kamu terjaga atau tidak hanya dengan mendengarkan nafasmu, Nak." 
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Chapter 12 
Bab 12: Nak, kamu sekarang muridku (2) "Dengan suara napasku?" 

Yeowun menjadi kaget, dan Nano berbicara dengannya. 

[Rata-rata hitungan pernapasan untuk pria manusia berusia lima belas hingga dua puluh 
tahun adalah sekitar enam belas per menit. Napasmu barusan sekitar delapan kali dalam 
satu menit, menunjukkan usaha Anda untuk menyembunyikan kondisi gugup Anda.] 

'... Aku tidak butuh penjelasan.' 

Yeowun tidak pernah membayangkan orang biasa bisa merasakan hal seperti itu. Submeng 
tertawa, "Hahaha. Saya tidak berpikir anak-anak hari ini punya nyali seperti Anda. " 

'Hah?' 

Dia pikir Submeng ada di sini karena dia melihat Yeowun memalsukan kerusakannya, 
tetapi sepertinya bukan itu masalahnya. Sebaliknya, dia tampaknya senang. 

"Anak-anak sekarang ini tidak memiliki daya tahan. Mereka selalu memilih cara yang 
mudah! " 

Yeowun merasa tidak enak. Dia tidak tahan sama sekali. Dia hanya berdiri di sana karena 
Nano telah memotong semua suara. 

"Jadi, maksudku adalah kamu punya nyali yang tidak dimiliki anak lain hari ini." 

Yeowun tidak merasa nyaman mendengarkan semua pujian yang tidak pantas ia terima. 
Dia akan menyembuhkan dirinya sendiri setelah membohongi Jongmeng, tetapi 
mendengarkan semua ini membuatnya merasa sakit lagi. Wajahnya mulai pucat. 

"Guardian, pasien kami tidak dalam kondisi baik. Kita harus merawatnya terlebih dahulu. " 

"Ah iya." 

Submeng kemudian memperhatikan perubahan warna di wajah Yeowun. Dia kemudian 
melepaskan energi internalnya dan membiarkan Yeowun berbaring di tempat tidur lagi. 

"Biarkan aku memotong mengejar, Nak. Aku akan menerimamu sebagai muridku. " 

Mata Yeowun tumbuh lebar, begitu pula mata Jongmeng. Submeng the Crazy Blade adalah 
salah satu dari sepuluh prajurit paling kuat di Sekte Iblis. Dia juga terkenal di seluruh 
Wulin. 

"Apa yang kau bicarakan?" 
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Yeowun tidak yakin karena dia telah hidup dalam pembuangan dan bahaya seumur hidup. 
Namun, Submeng terlihat sangat serius, jika tidak mempertimbangkan aroma alkohol. 

"Aku berbicara tentang menerimamu sebagai muridku." 

"...Wali. Apakah kamu tidak tahu siapa aku? " 

Semua orang tahu tentang Yeowun di kultus. 

"Apakah ada seseorang yang tidak tahu tentang kamu?" 

"Enam klan tidak akan senang jika kamu menerimaku." 

Submeng tampaknya tidak peduli. Dia berbicara seolah itu bukan apa-apa. 

"Hah, apa yang akan dilakukan para wanita itu? Dengan atau tanpa Anda, mereka harus 
bersaing dengan diri mereka sendiri. " 

Tidak seperti Hameng, Submeng selalu melakukan apa yang diinginkannya. Yang dia takuti 
dan ikuti adalah Lord of the Cult. Yeowun menjadi tergoda dengan tawaran itu. 

"Tapi bagaimana kalau ini jebakan?" 

Yeowun telah melewati terlalu banyak ancaman sehingga dia curiga. Jongmeng, yang 
memandangnya dari samping, juga menjadi tertarik. 

"Jadi, ini adalah pangeran yang terkenal." 

Dia kemudian membuat kesimpulan tentang energi internal Yeowun. 

"Jadi itu sebabnya ... mereka terlalu jauh." 

Dia tidak bisa memahami alasan jumlah darah pada awalnya, tetapi jika enam klan terlibat 
dalam ini, sepertinya tidak semua itu mustahil. Dan kesimpulan Baek Jongmeng beruntung 
bagi Yeowun. 

"Aku tidak tahu harus berkata apa tentang tawaran itu, terutama karena aku akan memiliki 
guru di akademi." 

"Ugh, ini terdengar seperti aku memohon padamu untuk menjadi muridku!" 

Submeng lalu menenggak botolnya. 

"Dia masih belum yakin." 
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Dia belum pernah mengambil pekerja magang sampai sekarang, tetapi melihat Yeowun 
menahan energi suaranya membuatnya tergoda untuk mengambil Yeowun sebagai 
muridnya. Namun, Yeowun tampaknya tidak begitu bersemangat. 

"Baik. Jika Anda masih tidak yakin, saya akan menawarkan sesuatu yang tidak dapat Anda 
tolak. " 

Dia kemudian mengambil beberapa kertas tua yang kusut dan diletakkan di atas tempat 
tidur. Namun, Yeowun tidak bisa bergerak sehingga dia tidak bisa memeriksa apa itu. 

"Heh, apakah kamu penasaran tentang apa ini?" 

"Apa itu?" 

"Itu yang paling kamu butuhkan jika ingin bertahan di sini." 

"Apa?" 

"Kamu mengalami kerusakan internal pada hari pertamamu di akademi. Tidakkah Anda 
pikir Anda akan tertinggal? " 

Kepala Akademi adalah Hameng, tetapi Submeng juga memiliki pengalaman sebagai siswa 
di akademi. Akademi mengalami kemajuan yang berbeda setiap kali, tetapi semuanya 
bekerja dengan cara yang sama. 

"Kamu bisa mengambil tes pertama melalui kemauan semata, tapi kamu tidak bisa 
melewati langkah kedua dengan itu." 

"I-itu ..." 

"Dan kamu sudah di belakang. Apakah Anda masih akan terjebak di dalam ruang medis 
selama dua minggu? Itu akan mendorong Anda kembali lebih jauh. " 

Kata-kata Submeng benar. Yeowun punya cara untuk menyembuhkan dalam hitungan jam 
jika diperlukan, tetapi itu akan menyebabkan enam klan menjadi curiga, jadi dia harus 
tinggal di sini selama beberapa hari lagi. 

"Apakah kamu tahu mengapa si rambut merah mengirimmu ke sini?" 

"Si rambut merah? Maksudmu Guardian Kiri? " 

"Ya." 

"Apakah itu karena aku mengalami kerusakan internal?" Tanya Yeowun dengan canggung. 

"Tentu saja, tapi bukankah itu aneh? Ada anak-anak lain yang mengalami kerusakan 
internal, tetapi mengapa mereka tidak ada di sini? " 
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'Hah? Itu benar!' 

Seperti yang dikatakan Submeng, lebih dari setengah siswa jatuh dan sebagian besar dari 
mereka mengalami kerusakan internal selama tes pertama. Namun tidak satu pun dari 
mereka dibawa ke sini. 

"Kebanyakan orang Wulin dapat menyembuhkan diri mereka sendiri dari kerusakan 
internal melalui meditasi. Selain itu, mereka sembuh lebih cepat dengan bantuan dokter 
atau obat-obatan. " 

"Berarti?" 

"Iya. Anak-anak lain tidak perlu dikirim ke sini karena mereka dapat menyembuhkan diri 
sendiri. " 

"Oh." 

Yeowun kemudian menyadari apa yang dia maksudkan. Itu berarti Hameng memverifikasi 
bahwa Yeowun tidak memiliki energi internal, yang berarti dia tidak dapat menyembuhkan 
dirinya sendiri dan harus dikirim ke sini. 

"Kalau begitu mari kita selesaikan." 

Submeng kemudian memutuskan untuk mengakhiri penawarannya. 

"Apakah kamu pikir seorang anak lelaki yang bahkan tidak dapat bermeditasi dapat 
sembuh dalam beberapa hari?" 

'...Iya.' 

Dia bisa sembuh dalam satu hari berkat Nano, tapi itu sangat rahasia. 

"Ya, dia benar. Jika saya bergerak maju ke langkah berikutnya, saya akan membutuhkan 
energi internal dan ... oh! ' 

Dia kemudian memikirkan sesuatu yang telah dia lupakan sampai sekarang. 

"Saya lupa. Saya mendengar bahwa jika saya lulus tes pertama, saya akan diberikan bola 
obat dan akses ke lantai pertama perpustakaan akademi. " 

Ada berbagai buku di lantai pertama perpustakaan yang akan sangat membantu. 

"Hahahahaha!" 

Submeng tertawa terbahak-bahak dan Yeowun terkejut. 
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"Aku juga akan melakukannya, tapi sepertinya si rambut merah melewatkan yang sangat 
penting di sana." 

"Apa? Apa yang dia lewati? " 

"Itu tidak berarti bahwa kamu selalu diizinkan memasuki perpustakaan. Anda hanya bisa 
masuk satu kali setelah setiap tes. " 

"Apa?" 

Itu jauh dari memiliki akses penuh ke sana. 

"Semua buku penting itu ada di sana. Apakah Anda pikir Anda akan dapat dengan bebas 
mengakses tempat seperti itu? " 

Submeng merasa terhibur dengan reaksi kaget Yeowun dan melanjutkan, "Kamu hanya 
bisa tinggal di lantai pertama selama dua jam. Dan saat Anda naik lebih tinggi, Anda akan 
diberikan lebih banyak waktu karena buku-buku di lantai itu rumit, tetapi Anda masih 
tidak punya cukup waktu. " 

"Jadi, ada batasan waktu juga? Menarik sekali." 

"Belum lagi, Anda tidak bisa menyalin konten apa pun. Akan lebih baik jika Anda bisa 
menghafal mungkin satu atau dua buku. Sebagian besar menggunakan semua waktu yang 
tersedia untuk mencari buku yang mereka inginkan. " 

Ini adalah informasi penting yang tidak dibagikan Hameng. Jika orang memasuki 
perpustakaan tanpa mengetahui hal ini, mereka dengan panik akan menghabiskan waktu 
mereka sampai selesai. 

"Tapi aku punya Nano." 

Yeowun kemudian menyadari bahwa dia memiliki Mesin Nano, yang dapat memindai buku 
dalam hitungan detik. 

"Ini benar-benar bekerja lebih baik untukku!" 

Dua jam mungkin cukup baginya untuk memindai ratusan buku. Informasi yang diberikan 
Submeng kepada Yeowun sehingga ia merasa kecil hati ternyata bekerja sebaliknya. 
Submeng tidak tahu ini, jadi dia pikir itu tentang waktu yang tepat. 

"Jadi, anak seperti kamu memiliki batas sejauh mana kamu bisa pergi tanpa bantuan." 

Sebagian besar siswa yang masuk akademi dilatih dalam seni bela diri keluarga mereka 
setidaknya. Yeowun berpikir sejenak dan bertanya, "Kertasnya ... apakah itu Nafas Energi 
Internal?" 
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"Aku melempar umpan, dan kamu menggigitnya!" 

Dia senang Yeowun telah menangkapnya, tetapi dia bertindak seolah-olah dia tidak 
bersemangat. 

"Heh, jadi kamu tidak sebodoh itu." 

"Kenapa kamu..." 

"Jika kamu menjadi muridku, aku akan mengajarimu Nafas Energi Internal untuk pelajaran 
pertama." 

Yeowun tergoda. Dia merindukannya, tetapi dia tidak bisa mempelajarinya karena sumpah. 
Submeng kemudian tahu bahwa tawarannya berhasil. 

"Apakah pria ini benar-benar menginginkan aku sebagai muridnya?" 

Yeowun memandang Submeng. Dia tampak seperti pemabuk, tetapi dia masih Guardian 
Kanan. Yeowun juga merasa bahwa dia benar-benar ingin membantunya. 

"Kalau begitu aku harus membuatnya di sisiku." 

Dia tahu betapa membantu memiliki satu sekutu ketika semua orang adalah musuh. Dia 
kemudian nyaris tidak bangkit dengan wajah pucat dan turun dari tempat tidur. 

"Oh?" 

Submeng menatapnya dengan rasa ingin tahu dan Yeowun membungkuk dalam-dalam ke 
tanah. 

"Aku menerima Wali Benar sebagai guruku. Tolong ambil busur saya. " 

Yeowun membungkuk, gemetaran karena rasa sakit. Submeng menjadi puas. Yeowun 
mencoba untuk terus membungkuk, ketika tiba-tiba dia ditarik oleh energi internal. 

"Berhenti. Darah Chun tidak tunduk pada orang lain selain Tuhan sendiri. " 

Itu adalah hukum sesat. 

"Heh, muridku." 

Submeng kemudian merasa malu karena mengucapkan kata-kata seperti itu dan dia 
mengangkat Yeowun dengan energi internalnya untuk meletakkannya kembali di tempat 
tidur. 

"Kamu perlu istirahat hari ini. Jadi sampai saya kembali, lihat catatan itu dan pelajari. " 
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Submeng lalu menyeringai dan berjalan keluar. Itu tidak terduga, tapi untungnya Yeowun 
mendapatkan sekutu seperti itu di akademi. 

Dan di tempat latihan, pembentukan pasukan sedang berlangsung. Dan ketika hampir 
berakhir, Chun Mukeum dari Klan Loyal menyeringai. 

"Kami berada di pasukan yang sama, Anda petani. Hehehehe... ' 
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Chapter 13 
Bab 13: Pelajaran pribadi yang terlalu cepat (1) Setelah Chun Yeowun dibawa ke ruang 
medis, upacara terhenti karena semua siswa perlu bermeditasi untuk sembuh. 

'Hmmm.' 

Orang-orang ingin tahu tentang apa yang akan terjadi pada Yeowun yang memuntahkan 
darah keluar dari mulutnya, tetapi perhatian penjaga kiri Lee Hameng ada di tempat lain. 
Peringkat pertama untuk pewaris, Chun Muyeon dari Klan Bijaksana, dan peringkat kelima 
Yuchan dari Klan Blade telah menjalani tes pertama seolah-olah itu bukan apa-apa. 

"Mereka melampaui harapan." 

Tidak menerima kerusakan dari serangan setengah-tenaga Hang Soyou akan 
membutuhkan setidaknya ratusan energi internal. 

"Mereka berada di luar level siswa." 

Mereka sudah berada di level prajurit yang kuat. Itu jelas mengapa rumor Wise dan Blade 
Clans mengambil takhta menyebar. 

Namun, mereka bukan satu-satunya yang bertahan tanpa mengambil kerusakan. Anggota 
lain dari enam klan bertahan tanpa banyak kesulitan dan ada juga delapan siswa lain yang 
juga menanggungnya. 

"Kupikir mereka semua lemah, tapi ini menarik." 

Rasanya seperti ada pejuang yang kuat di akademi tahun ini. Semua dalam semua, itu akan 
diputuskan setelah empat tahun ketika semuanya berakhir. 

Sebanyak 415 siswa lulus tes pertama. Itu 200 kurang dari tes pertama dari sepuluh tahun 
yang lalu karena tes lebih sulit karena Chun Yeowun. 

Tidak semua orang mengetahuinya, tetapi beberapa siswa yang melihat ke belakang 
seperti Mukeum marah melihat intensitas ujian karena Yeowun. 

Setelah menyeret keluar siswa yang gagal, semua siswa yang tersisa secara resmi ditunjuk 
sebagai taruna dan mereka masing-masing diberi tanda perunggu dengan nomor 3, 
melambangkan bahwa mereka sekarang adalah prajurit peringkat rendah dari Sekte Iblis. 

"Apakah ini awalnya sekarang ?!" 

"Aku akan naik ke puncak!" 
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Kemudian para siswa mulai membagi diri menjadi kelompok-kelompok. Hameng 
mengelompokkan mereka berdasarkan informasi pribadi mereka dan hasil tes. Selain lima 
kelompok 20, kelompok yang tersisa lainnya memiliki 21 orang. 

"Apakah kamu tahu mengapa ada dua puluh kelompok?" 

"Mado!" 

Kadet menjawab 'mado' untuk pertanyaan Hameng. Ini disebabkan oleh instruksi untuk 
menjawab dengan 'mado' untuk setiap jawaban yang membutuhkan jawaban 'ya' atau 
'tidak'. Tidak ada jawaban lain yang diizinkan. 

"Sampai kamu lulus tes ketiga, kalian semua akan diuji pada hari dan waktu yang sama." 

Akademi tidak berniat membuang-buang uang untuk pelatihan hingga langkah ketiga yang 
diperuntukkan bagi prajurit tingkat tinggi. Oleh karena itu, mereka memiliki jumlah waktu 
yang dialokasikan untuk masing-masing tes. 

"Jumlah yang kamu butuhkan untuk mempelajari cara-cara seorang prajurit tingkat 
menengah adalah tiga minggu." 

"Hanya tiga minggu?" 

Para kadet frustrasi. Mereka dikejutkan oleh langkah cepat yang tak terduga. 

"Setelah tiga minggu, kedua puluh kelompok itu akan bertempur. Sepuluh kelompok akan 
diizinkan untuk pindah ke langkah berikutnya. " 

Ini berarti bahwa dua ratus orang akan gagal. 

"Ini adalah satu-satunya ujian terakhir di mana kamu perlu bekerja bersama, jadi jika kamu 
ingin bersaing dengan dirimu sendiri di dalam kelompok, kamu bisa dengan senang hati 
gagal ujian dan pergi." 

Sebagian besar kelompok sama-sama dibentuk, tetapi ada beberapa kelompok dengan 
jumlah siswa yang lebih sedikit dari klan yang kuat. Jadi, mereka tidak terlalu bersemangat. 

"Ini mengakhiri jadwal hari ini. Anda dapat kembali ke asrama Anda sesuai dengan grup 
Anda dan beristirahat. Mulai besok, Anda akan diajar dengan baik oleh staf yang berdiri di 
depan Anda sekarang. " 

Para siswa kemudian berbalik ke instruktur mereka yang berdiri di sana tanpa ekspresi. 
Ketika mereka melihat anggota staf menyeret siswa yang gagal keluar dengan memukuli 
mereka dengan tongkat hitam mereka tergantung di pinggang mereka, para siswa 
menggigil. 

"Kamu diberhentikan!" 
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"DIBUBARKAN!" 

Siswa kemudian kembali ke asrama yang ditugaskan. Namun, salah satu siswa berdiri di 
tempat sementara semua orang pergi dengan ekspresi kelelahan. Itu adalah Chun Mukeum 
dari Klan Setia. Instruktur Impeng, yang ditugaskan di kelompok ke-8 Mukeum, berjalan 
menghampirinya, "taruna ke-3. Kenapa kamu masih berdiri di sana? " 

Sampai siswa lulus ujian keempat, mereka dipanggil oleh nomor mereka. 

"Aku punya pertanyaan untuk diajukan, Instruktur." 

"Kau tahu aku tidak akan menjawab pertanyaan yang tidak terkait dengan pelatihan." 

"Ya pak." 

Instruktur tidak tahu semua nama dan wajah siswa mereka, tetapi mereka setidaknya tahu 
tentang pangeran dari enam klan karena mereka akan menjadi pemimpin kultus di masa 
depan. 

"Baik. Apa pertanyaannya?" 

"Aku yakin aku akan menjadi pemimpin kelompokku." 

'Hmm.' 

Ini tidak diumumkan karena akan diputuskan besok, tetapi Mukeum sudah tahu bahwa 
mereka akan memiliki pemimpin kelompok. 

"Mereka tidak peduli dengan aturan." 

Dia tahu enam klan tidak akan menyimpan rahasia dari pangeran mereka mengenai 
akademi, tetapi agak mengecewakan untuk melihatnya dalam kenyataan. 

"Salah satu taruna kelompokku, taruna ke-7, ada di ruang medis." 

"Dan?" 

"Aku tidak ingin salah satu taruna kita ditinggalkan atau hilang sehingga seluruh kelompok 
kita gagal." 

"Apa yang kamu usulkan?" 

"Aku ingin dia tahu apa yang kita dengar hari ini ketika dia pergi sehingga dia tidak akan 
ditinggalkan." 

Dia pikir semua enam pangeran tidak menyukai Yeowun, tapi sepertinya Mukeum berbeda. 
Impeng menjadi senang dan mengangguk, "Bagus. Saya memuji Anda atas ketulusan Anda, 
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dan Anda tampaknya tahu tentang pentingnya ujian kedua ini. Jadi, saya akan mengambil 
saran Anda dan pergi ke taruna ke-7 dan memberikan informasi sendiri. " 

"Hah? T-tidak, itu tidak perlu. Saya bisa pergi sendiri ... " 

"Bangunan utama adalah terlarang bagi taruna kecuali dalam keadaan khusus." 

Chun Mukeum menjadi frustrasi. 

'Sialan! Ini omong kosong! ' 

Tujuannya adalah pergi ke Chun Yeowun dan mematahkan kakinya atau sesuatu, tapi dia 
tidak berpikir dia tidak akan diizinkan memasuki gedung sama sekali. Dia mencoba 
menyiratkan bahwa dia adalah pewaris salah satu dari enam klan, tetapi dia menyadari 
latar belakangnya tidak berlaku di akademi ini dan menyerah. 

"Dimengerti, Instruktur. Oh, dan bisakah kamu memberitahuku kapan kadet ketujuh akan 
kembali kepada kita? " 

Dia kemudian perlu menunggu sampai Yeowun kembali. 

Sekitar waktu makan malam, Instruktur Impeng pergi ke ruang medis Chun Yeowun 
seperti yang dijanjikan. Yeowun dalam mode penyembuhan diri dan tertidur. Impeng tidak 
bisa membangunkan Yeowun yang terluka parah dan bertanya pada Baek Jongmeng 
berapa lama yang dibutuhkan anak itu untuk bangun. 

"Hmm. Dia akan membutuhkan setidaknya dua minggu di tempat tidur. " 

"Dua minggu? Itu akan terlalu lama baginya untuk naik ke langkah kedua. Tidak bisakah dia 
bangun lebih awal? " 

Impeng tidak suka ide membiarkan kelompoknya gagal karena satu siswa. Itu adalah 
kelangsungan hidup bagi para siswa, tetapi itu adalah kompetisi untuk para instruktur. 

"Yah, dia tidak punya energi internal sehingga butuh waktu." 

Impeng kemudian harus pergi karena tahu bahwa Chun Yeowun perlu dua minggu untuk 
sembuh. 

"Yah, dia kurang beruntung." 

Dia pikir Chun Yeowun tidak beruntung, tetapi dia kemudian mengetahui bahwa itu tidak 
benar. 

Hari berikutnya, seseorang masuk ke ruang medis sebelum fajar. Itu adalah Submeng the 
Crazy Blade. 
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"Heh heh ... magang. Ini gurumu. " 

Dia kembali terlalu cepat. 
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Chapter 14 
Bab 14: Pelajaran privat yang terlalu cepat (2) Sehari yang lalu, Baek Jongmeng harus 
bekerja dengan cepat pada Yeowun. Dia mencoba memasukkan jarum ke Yeowun agar dia 
bisa sembuh. 

"Apakah akan curiga jika aku sembuh dengan begitu cepat?" 

Jika Yeowun sembuh dengan Mesin Nano, dia akan sepenuhnya pulih dalam satu hari. Dia 
kemudian menjadi khawatir. Membuat dirinya cepat sembuh akan curiga, tapi dia tidak 
berani membuang waktu dan berisiko ketinggalan. 

'Apakah lebih baik saya mengisi waktu yang dibutuhkan tanpa menjadi curiga? Mari kita 
tanyakan kepada dokter berapa lama saya akan sembuh dan memilih. ' 

Yeowun kemudian berbalik ke Baek Jongmeng yang sedang mempersiapkan jarumnya. 

"Dokter." 

"Aku Baek Jongmeng." 

"Hah?" 

"Panggil aku dengan nama belakangku juga," Jongmeng menyeringai. 

"Dokter Baek. Seberapa buruk?" 

Chun Yeowun tahu tubuhnya rusak karena Nano, tetapi ia menjadi penasaran bagaimana 
dokter melihatnya. Dia menatap wajah pucat Yeowun dan menghela nafas. 

"Yah, kamu butuh sekitar dua minggu untuk kembali ke akademi." 

"Apa?" 

Yeowun kaget. Dia tahu mungkin butuh waktu lama, tapi itu terlalu lama. 

"Jangan terlalu kecewa." 

"Tapi jika itu butuh waktu lama ..." 

"Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan tentang ini, tapi aku akan menjaga rahasiamu 
tentang belajar dari Guardian Kanan." 

"Oh ..." 
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Jongmeng telah menyaksikan Guardian Kanan mengambil Yeowun sebagai muridnya. Ini 
tidak diizinkan di akademi dan Jongmeng punya hak untuk melaporkannya kepada Ketua, 
tetapi ia tidak. Jongmeng juga mengalami masa-masa sulit di masa mudanya karena dia 
juga dilahirkan untuk menjadi petani dan dia menghadapi kesulitan sampai dia diterima 
sebagai dokter untuk Kultus Iblis. Karena itulah dia merasa simpatik terhadap Chun 
Yeowun. 

"...Terima kasih. Saya tidak akan melupakan hutang ini, "Yeowun berterima kasih kepada 
dokter. 

"Tidak apa-apa. Jangan katakan itu. " 

Lagi pula, dokter tidak terlalu memikirkannya karena dia berpikir bahwa Yeowun tidak 
memiliki peluang lain setelah menjadi murid Submeng. Ini akan memberinya kesempatan 
yang baik untuk belajar, tetapi dia sudah terlalu ketinggalan. 

"Oke, berbaringlah. Aku akan memasukkan jarum ke dalam kamu. " 

Yeowun kemudian berbaring kembali di tempat tidur. 

[Merasakan serangan pada tubuh karena jarum besi. Mengaktifkan bela diri ...] 

"Tidak, jangan. Ini adalah prosedur medis yang dilakukan oleh dokter. ' 

[Menghentikan mode pertahanan diri.] 

"Tidak bisakah kau menentukan apakah ini prosedur medis atau tidak?" Yeowun bertanya 
pada Nano. 

[Jika Anda tidak memperingatkan saya sebelum prosedur medis, tindakan merusak tubuh 
Anda akan dianggap sebagai serangan.] 

'Baik. Mulai sekarang, jangan bereaksi terhadap yang saya terima dengan sukarela. ' 

[Dimengerti.] 

Saat Yeowun memesan Nano, Jongmeng mulai memasukkan jarum ke tubuh Yeowun. 

[Menganalisis prosedur akupunktur berbasis jarum. Jarum yang ditempatkan di tempat itu 
meningkatkan regenerasi di daerah perut yang rusak.] 

"Oh." 

Yeowun tidak tertarik pada prosedur medis, tetapi menarik untuk melihatnya bekerja. 

"Tidur siang sementara aku mengerjakan ini." 
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Jongmeng menawari Yeowun untuk tidur siang. Yeowun kemudian datang dengan sebuah 
ide. 

'Nano, bisakah kamu menyembuhkanku dan berpura-pura masih memiliki luka di dalam 
diriku untuk membodohi orang lain seperti dokter?' 

[Aku tidak mengerti permintaanmu, Tuan.] 

'Maksudku, kalau aku disembuhkan, maka itu akan mencurigakan. Jadi, bisakah kamu 
menipu dokter sehingga dia tidak tahu bahwa aku sudah sembuh? ' 

[Positif. Dimungkinkan untuk mengubah nadi sementara sementara dokter 
memeriksanya.] 

Jika itu mungkin, maka dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Jika dia bisa menipu 
dokter selama dua minggu, ini mungkin kesempatan terbaik baginya untuk belajar tentang 
energi internal dari Submeng. 

'Baik. Kemudian sembuhkan aku dan bohongi dokter setiap kali dia memeriksaku. ' 

[Ya tuan. Mengaktifkan mode penyembuhan diri.] 

Setelah Mesin Nano mulai bekerja padanya, dia sembuh di bawah tiga puluh menit. Yeowun 
bisa tidur nyenyak, sampai seorang tamu yang tidak diinginkan masuk ke kamar sebelum 
fajar. 

Aroma alkohol Submeng meresap ke udara di sekitar ruangan. Yeowun menatapnya 
dengan tulisan terkejut di wajahnya. 

"T ... guru?" 

"Hmm? Apakah itu salam resmi? " 

Yeowun terkejut mengapa dia datang begitu pagi. 

"Selamat pagi guru." 

Yeowun kemudian bangkit dan membungkuk. Submeng menjawab, "Bagus. Jadi, apakah 
Anda melakukan pekerjaan rumah saya? " 

"Hah?" 

Yeowun, yang masih belum sepenuhnya bangun, bingung. Dia kemudian bertanya, "Tunggu 
... maksud Anda apa yang Anda katakan tentang energi internal dan bagaimana saya harus 
membacanya?" 
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"Iya. Bukankah aku sudah bilang padamu untuk menghafalkan semuanya sebelum aku 
kembali? " 

Yeowun tercengang. Nano telah menyembuhkannya, tetapi dia seharusnya sakit di ranjang 
tanpa itu dan Submeng seharusnya tahu ini. 

'... Dia cepat marah.' 

Submeng memandang Yeowun dengan tatapan curiga, bertanya apakah Yeowun belum 
menghafalnya dan Yeowun menghela nafas. 

"Tentu saja ... aku menghafalnya." 

Dia tidak menghafalnya tentu saja karena Mesin Nano baru saja memindai untuknya. 
Submeng menjadi tertarik. 

"Oh? Dia menghafalnya saat dia sakit di tempat tidur? ' 

Submeng tahu bahwa dia tidak masuk akal. Dia hanya di sini sehingga Yeowun bisa 
menghafalnya, tetapi mengejutkan mendengar bahwa Yeowun benar-benar melakukannya. 

"H-bagus. Sangat menyenangkan mendengar bahwa Anda mendengarkan guru Anda. " 

"Terima kasih. Tapi bukankah kamu terlalu dini? " 

Matahari bahkan belum terbit. 

"Mengapa? Anda tidak suka itu? " 

"...Tidak pak." 

Chun Yeowun selalu bangun lebih awal karena dia harus bangun untuk setiap upaya 
pembunuhan. Dia hanya bertanya apakah perlu mengunjunginya pagi-pagi sekali. 

"Baik. Biarkan saya memberi tahu Anda informasi penting saat itu. " 

Submeng menyeret kursi di sebelah tempat tidur dan melanjutkan, "Aku hanya punya 
waktu dua minggu untuk mengajarimu." 

"Hah?" 

"Aku bisa menemuimu di ruangan medis ini, tapi begitu kamu kembali ke asrama, aku tidak 
bisa menghubungi kamu." 

Mempelajari seni bela diri oleh orang lain selain instruktur yang ditugaskan dilarang di 
akademi. Submeng sudah melanggar aturan. 
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"Aku tidak bisa memikirkan itu, maaf." 

"Ya, kamu baru saja bergabung dengan akademi kemarin. Jadi itu sebabnya saya harus 
datang lebih awal agar tidak ada yang tahu. " 

"Hah?" 

"Jika saya tinggal di sini di siang hari yang cerah, apakah Anda pikir orang tidak akan 
curiga?" 

Submeng melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tahu apa yang dia bisa dan tidak 
bisa lakukan. Dan dia ingin melatih Yeowun lebih dari sebelumnya. 

"Aku harus melapor kepada Tuhan di sore hari, jadi aku hanya bisa datang sebelum fajar 
untuk mengajarimu." 

Dia ingin datang lebih awal, tetapi dia harus menunggu sampai para penjaga dan anggota 
staf melonggarkan patroli mereka sebelum fajar. Dia hanya bisa datang ke sini karena 
penjaga tertidur. 

"Terima kasih Guru." 

Chun Yeowun berterima kasih karena Submeng melakukan hal-hal sejauh ini untuk 
mengajarinya. 

"Baik. Kalau begitu mari kita mulai. " 

"Sekarang?" 

"Apakah kamu tidak mendengar bahwa aku tidak punya banyak waktu?" 

Yeowun kemudian bangkit dari tempat tidur. 

"Duduklah di tanah." 

"...Ya pak." 

"Ayolah!" 

Yeowun duduk di tanah sementara Submeng duduk di belakangnya dan meletakkan 
tangannya di punggung Yeowun. 

"Ini bagus bahwa kamu menghafal Pernapasan Seribu Bela Diri ku." 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Kami tidak punya waktu, jadi aku akan mengobrak-abrik nafasmu." 
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"Menggeledah..? apa?" 

"Ini adalah apa yang guruku ciptakan. Anda tidak harus mengisi qi. Saya akan melakukan 
sisanya. " 

"Eh, Guru?" 

"Tunggu sebentar. Jangan berteriak. " 

Dan sebelum Yeowun dapat berbicara, energi internal yang kuat terbang ke Yeowun. 
Sentakan rasa sakit menyebar ke seluruh tubuhnya. 

"NNNGH !!" 

"Diam!" 

Itu hampir membuatnya berteriak kesakitan. Energi internal kemudian mengalir ke 
seluruh tubuh. Yeowun tidak menyadari hal ini, tetapi Nano yang selalu mengaktifkan 
mode pertahanan diri tidak bekerja pada rasa sakit ini. 
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Chapter 15 
Bab 15: Pelajaran privat yang terlalu cepat (3) Mesin Nano diprogram untuk mengaktifkan 
kapan pun pengguna berada dalam bahaya. Nano menganggap tindakan Submeng 
mengirimkan energi internal tidak berbahaya seperti yang diperintahkan Yeowun ke Nano, 
tetapi dengan cepat mulai menganalisis efeknya. 

[Terdeteksi energi tak berbentuk yang masuk ke dalam tubuh. Menganalisis energi. 
Ditemukan energi untuk disebut qi atau chakra. Melanjutkan untuk menganalisis efeknya 
pada tubuh pengguna.] 

Yeowun tidak tahu ini sedang terjadi karena dia sibuk menahan rasa sakit. Namun, analisis 
Nano nantinya akan memberinya kekayaan besar. 

"Apakah dia benar-benar tidak belajar apa pun?" 

Submeng menjadi penasaran. Tubuh Yeowun tidak memiliki masalah atau partikel kotor 
yang menghalangi aliran energi internal. 

'... Apakah ini pekerjaan Tuhan?' 

Ini karena fakta bahwa Mesin Nano telah mengekstraksi semua partikel kotor dari tubuh, 
tetapi Submeng tidak tahu ini sehingga dia hanya bisa menebak ayah Yeowun. 

"Jadi, dia memang mencintai Lady Hwa." 

Dia adalah wali, jadi dia telah melihat banyak hal selain dari Tuhan. Tuhan tidak pernah 
mencintai wanita mana pun dari keenam klan selain Lady Hwa. 

Submeng lalu melepaskan tangannya. Dia merasa lelah karena menggerakkan energi 
internal yang berat dan menyapu keringatnya, "Ha ... ha ... jadi, apakah Anda menghafal 
alirannya?" 

"Ya saya lakukan!" 

Submeng diajar dengan metode sembrono ini oleh gurunya, dan itu paling berhasil bagi 
siswa yang tidak tahu apa-apa tentang energi internal. 

"Aku yakin itu menyakitkan, tetapi itu adalah metode yang sempurna untuk mengajar 
orang-orang sepertimu yang tidak memiliki energi internal." 

Submeng senang melihat Yeowun menanggung rasa sakit. 

"Tujuannya adalah menyelesaikan ini dalam tujuh hari. Anda perlu mendapatkan energi 
internal dalam diri Anda dalam kerangka waktu itu. Anda mengerti? " 
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Itu adalah tujuan yang berani bagi kebanyakan orang, tetapi Submeng benar-benar ingin 
mencapai ini. 

"Jika aku bisa mendapatkan energi internal dalam seminggu, aku bisa menahan rasa sakit 
ini." 

"Aku akan mewujudkannya, Guru." 

"Baik. Ini akan menjadi akhir dari pelajaran hari ini. " 

Submeng kemudian berjalan keluar dari ruang perawatan medis. 

Pagi datang dan semua taruna berkumpul di tempat latihan. Instruktur juga melihat 
anggota kelompok mereka. 

'Seperti yang diharapkan.' 

Para instruktur saling bertukar pandang ketika mereka melihat memar pada banyak siswa. 
Ini karena fakta bahwa para siswa bertempur satu sama lain dalam semalam untuk 
mengatur peringkat di antara mereka. Alasan mengapa instruktur tidak ada di sana 
semalam adalah untuk membiarkan ini terjadi dengan sendirinya. 

"Jadi, apakah mereka pemimpinnya?" 

Tanpa harus menunjuk seorang pemimpin, orang-orang yang berdiri di atas pangkat 
berdiri di depan garis masing-masing kelompok. Seperti yang diharapkan, sebagian besar 
pewaris enam klan adalah pemimpin kelompok mereka yang dihormati. Namun, hanya 
satu kelompok yang memiliki hasil yang tidak terduga. 

"Apakah dia mengalahkan kadet ke-4?" 

Kadet ke-4 adalah pewaris klan Poison, Chun Jongsum, dan anak laki-laki di garis depan 
adalah kadet ke-18. Dia memiliki bekas luka panjang di mata kanannya dan memar di 
wajahnya, mengisyaratkan pertarungan brutal semalam. 

'Ini menarik.' 

Lee Hameng menjadi tertarik ketika dia melihat semua orang. Kebanyakan taruna tidak 
berani menyerang pangeran yang mungkin menjadi Dewa di masa depan, tetapi taruna ke-
18 tampaknya memiliki nyali dan kekuatan untuk melakukannya. 

'Menipu.' 

"Apakah dia kalah dari bocah klan rendah?" 

Ahli waris lainnya memandang Chun Jongsum dengan menjijikkan, tapi dia tidak bisa 
mengangkat kepalanya karena malu. 
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"Kamu semua ada di sini, dan kita akan mulai." 

"MADO!" 

Dan pelatihan dimulai. 

"Kami akan pindah ke auditorium. Dari grup pertama, pergi! " 

"Meneruskan!" 

Pelatihan dibagi menjadi sesi pagi dan sore. Di pagi hari, mereka semua berkumpul di 
auditorium untuk belajar tentang taktik perang dasar dan mereka dikirim ke tempat 
latihan pada sore hari untuk berlatih formasi. Dan mereka diberi waktu luang sebelum 
makan malam sehingga mereka bisa berlatih sendiri. 

Di asrama kelompok ke-8 pada hari pertama--- 

"AAAARGH! Sialan! " 

Chun Mukeum marah dengan apa yang dia dengar dari Instruktur Impeng sebelumnya. 
Kadet lainnya diam dan takut pada Mukeum. 

"Bagaimana dia bisa berada di rumah sakit selama dua minggu ?!" 

"Saya tidak berpikir panggilan dokter itu bohong atau salah." 

Hanya ada satu bocah lelaki yang berbicara dengan tenang dengan Chun Mukeum yang 
kesal. Itu adalah kadet ke-80 yang memiliki rambut pendek dan dagu yang menonjol. Dia 
adalah Jahyun, salah satu anggota Klan Loyal. Ibunya dan ibu Mukeum memiliki hubungan 
keluarga dan dia telah bersumpah setia kepada Mukeum sejak kecil. 

"Tidak mungkin. Saya yakin dia berpura-pura. " 

Mukeum kesal karena dia tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menyerang Yeowun 
selama dua minggu. 

"Petani kotor sialan itu berbaring di tempat tidur dengan nyaman? Itu membuat saya 
gugup. " 

Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi kemarahan Mukeum terhadap Yeowun melebihi dari 
ahli waris lainnya. 

"Sialan!" 

Dia menendang perabotan di dalam asrama dan Jahyun meyakinkannya. 

"Pangeran, tenang. Kenapa kita tidak melakukan ini? " 
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"Hah?" 

Jahyun kemudian mulai berbisik, dan Mukeum mendengarkan, wajahnya berubah menjadi 
senyum. 

Lima hari berlalu dan sudah waktunya pelatihan sore. Mereka telah berlatih dengan 
pedang kayu dan perisai sampai sekarang, tetapi mereka sekarang diberikan pedang dan 
perisai besi yang nyata untuk hari terakhir latihan pembentukan. 

Jahyun memandangi kadet ke-23 dan bertanya, "Apakah kamu siap?" 

Kadet itu mengangguk. 

"Ayo mulai pelatihan formasi! Jaga jarak satu sama lain! Bentuk, kondisi!" 

Dengan kata-kata Instruktur Impeng, sebuah bendera merah diangkat dan para taruna 
mulai bergerak cepat untuk bergerak ke formasi. Kemudian tiba-tiba... 

"AAARGH!" 

Seseorang berteriak sebelum mereka masuk ke formasi. 

"Apa yang sedang terjadi?!" 

Impeng cepat berlari dan melihat kadet ke-23 kesakitan karena pedang menusuknya. 

"Kamu bodoh! Aku sudah bilang untuk menjaga jarak! " 

Impeng berbicara dengan marah dan mendorong Jahyun lagi yang bertanggung jawab 
untuk menabrak kadet lainnya. Impeng kemudian memutuskan bahwa kadet 
membutuhkan perawatan medis dan membawanya ke gedung. Mukeum menyeringai 
ketika dia menyaksikan. 

"Ooh ?!" 

Jongmeng tertidur di mejanya ketika Impeng masuk, mengejutkannya "Apa yang sedang 
terjadi?" 

Jongmeng sudah bosan karena dia tidak memiliki pasien selain Yeowun sampai sekarang. 

"Akhirnya seorang pasien!" 

Dia menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Apa yang terjadi padanya?" 

"Dia terluka saat berlatih dengan pedang sungguhan. Aku tidak bisa mengeluarkan 
pedangnya karena itu bisa membuatnya kehilangan terlalu banyak darah. " 
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Impeng terengah-engah sejak dia berlari ke sini. 

"Oh, ayo pindahkan dia ke ranjang di sini." 

Jongmeng kemudian membimbing mereka ke tempat tidur kosong dan menyiapkan 
peralatannya. 

"Apakah dia akan baik-baik saja?" 

"Bagus kamu tidak mencabut pedangnya. Tahan di sini. " 

Jongmeng kemudian merobek pakaian kadet dan mengeluarkan pedangnya. Darah mulai 
mengalir tetapi Jongmeng dengan cepat membersihkan lukanya dan menghentikan 
pendarahan. 

"Itu merindukan bagian vital. Dia beruntung. " 

Impeng kemudian duduk di kursi dan menghela nafas lega. 

"Wah, jadi kamu peduli dengan murid-muridmu?" 

"Ya, mereka di bawah asuhanku." 

Setiap instruktur bertanggung jawab atas kecelakaan apa pun sampai tes kedua. Dua dari 
kadetnya sudah di bawah perawatan medis, yang berarti dia perlu menyusun laporan 
penjelasan. 

"Yah, dia perlu tinggal di sini sebentar. Saya perlu menjahit lukanya. " 

"Oh wow." 

Kadet membutuhkan setidaknya tiga hari di ruang medis. Dan setelah Jongmeng 
meninggalkan kantor, seseorang bangkit dari ranjang dengan hati-hati. Itu kadet ke-23 
yang tertidur setelah dijahit. Dia memandang sekeliling untuk memeriksa apakah ada 
orang di luar sana dan kembali ke lemari alat dokter untuk mengambil pisau. 

"Wah." 

Dia kemudian merangkak ke tempat tidur di dekat jendela yang ditutupi dengan tirai dan 
membukanya. 

Ada seorang anak lelaki yang berbaring di tempat tidur. Dia tertidur. Kadet ke-23 
bergumam, "Jangan salahkan aku. Saya hanya melakukan ini untuk menyelamatkan diri 
saya sendiri. " 

Dia kemudian menempatkan pisau di otot kaki Yeowun. Dia akan memotongnya sehingga 
Yeowun tidak bisa berjalan. 
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Ketika dia meletakkan pisau di kaki Yeowun, Nano berbicara kepada Yeowun. 

[Merasakan aksi bermusuhan pada otot kaki pengguna. Mengaktifkan mode pertahanan 
diri.] 

"A-apa ?! Nnngaaaaaargh! " 

Kadet ke-23 menjerit karena sengatan listrik yang kuat yang datang melalui pisau dan 
jatuh dengan semua rambutnya terbakar. Chun Yeowun kemudian membuka matanya dan 
bergumam sambil menatap kadet. 

"Seperti yang kuharapkan." 
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Chapter 16 
Bab 16: Dia berbohong kepada semua orang (1) Di kamar rumah sakit di gedung utama 
Akademi Iblis, dekat tengah malam ... 

"Nngh ..." 

Kadet ke-23 bangun setelah pingsan karena sengatan listrik. Tubuhnya menggigil 
akibatnya, dan yang diingatnya hanyalah bahwa dia telah terpana oleh kekuatan yang tidak 
dikenal saat mencoba memotong kaki Chun Yeowun. 

"K-kenapa aku pingsan?" 

Dia melihat sekeliling, tetapi dia masih di ruang medis. 

'Apa yang sedang terjadi?' 

Dia melihat sekeliling dan merasa itu aneh. Kadet biasanya bisa merasakan rambut yang 
menyentuh bahunya, tetapi ketika dia bergerak, dia tidak bisa merasakan apapun. 

"...Tidak. Tidak mungkin. " 

Dia tidak bisa merasakan rambutnya. Kadet kemudian bangkit dan mencoba menemukan 
cermin, tetapi sebelum dia bisa bangun, kekuatan yang kuat mendorongnya kembali ke 
tempat tidur. 

"Ugh!" 

Tidak ada kerusakan pada otot-ototnya, tetapi luka-lukanya dijahit dengan jarum, sehingga 
rasa sakitnya masih terasa. Dia kemudian menatap tubuhnya. Ada tali yang mengikatnya ke 
ranjang. Dia tidak bisa keluar darinya, sekeras apa pun dia berusaha. 

"A-siapa yang mengikatku di sini ?!" 

"Saya." 

Tirai ditarik dan seseorang muncul. Itu adalah Chun Yeowun. Kadet ke-23 menjadi kaget 
dan megap-megap, "B-Bagaimana kabarmu ?!" 

"Bagaimana? Anda pingsan, jadi saya menempatkan Anda kembali di tempat tidur. " 

"Pingsan ?!" 

Jadi apa yang dia pikir benar. Dia kemudian menjadi prihatin dengan seluruh situasi. Chun 
Yeowun, yang seharusnya di tempat tidur karena cedera internalnya, berjalan dengan baik-
baik saja. Belum lagi, dia mengikatnya ke tempat tidur. Dan tentu saja, ada rambutnya juga. 
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"Di-mana rambutku ?!" 

"Oh ya. Kamu botak sekarang. " 

Yeowun menyeringai dan kadet ke-23 menggeliat, berusaha berteriak. 

"Tidak tidak!! Saya tidak bisa-TIDAK! Saya? Botak?! TIDAK!" 

"Diam." 

Kadet ke-23 mencoba berteriak tetapi Chun Yeowun memukulnya dengan tinjunya, 
membuatnya pingsan lagi. 

"Dia terlalu berisik. Saya harus membuatnya menggigit kain atau sesuatu, "Yeowun 
bergumam. Tidak butuh waktu lama bagi kadet 23 untuk bangun lagi. Dia mencoba 
berteriak lagi kali ini, tetapi dia menyadari dia memiliki kain di mulutnya yang 
menghentikannya membuat suara. 

Yeowun kemudian duduk di kursi di sebelah tempat tidur. Kadet ke-23 kembali sadar. Dia 
sekarang tahu seperti apa situasi baginya. 

"!!!!!" 

"Ada kain di mulutmu. Aku tidak akan mencoba mengatakan apa pun aku adalah kamu. " 

Suara dingin Yeowun membuat mata kadet ke-23 bergetar. Dia mengira Yeowun adalah 
pangeran bodoh yang tidak tahu apa-apa, tapi ternyata tidak. 

"Apakah dia juga seperti ini pada hari itu?" 

Yeowun memelototinya dengan ekspresi dingin. Kadet ke-23 kemudian menyadari bahwa 
hidupnya dalam bahaya. 

"Hei, apakah kamu tahu bagaimana aku bertahan sampai hari ini?" Yeowun bertanya. 
"Bisakah kamu menebak berapa banyak pembunuh bayaran seperti kamu datang untuk 
membunuh atau meracuni aku?" 

Suara Yeowun memiliki kebencian yang mendalam di dalamnya. Hidupnya seperti badai. 

"Apa ini?" 

Yeowun memamerkan sesuatu di tangannya ke kadet ke-23. Itu adalah pisau yang dicuri 
kadet ke-23 untuk memotong otot kaki Yeowun. Yeowun kemudian menempelkan pisau ke 
leher kadet ke-23 dan mengancamnya, "Kamu mencoba bermain denganku, jadi kamu 
harus tahu betapa menyakitkannya ditusuk dengan ini? Oh, itu mungkin membunuhmu 
juga. " 
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Kadet ke-23 menjadi dilanda ketakutan. Yeowun tampak menakutkan. 

"Yah, lebih baik kamu bicara kalau begitu." 

Kadet ke-23 menelan tenggorokannya yang kosong. 

"Siapa yang mengirimmu?" 

Kadet ke-23 memikirkan ratusan cara untuk keluar dari situasi ini dan menghasilkan 
sebuah ide. Ketika dia mencoba untuk berbicara, Yeowun mengeluarkan kain dari 
mulutnya. 

"Berbicara." 

"Hah hah.." 

Kadet terengah-engah sebelum dia mulai berbicara. 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan." 

"Hah?" 

"Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Selain itu, apakah kamu pikir kamu akan baik-
baik saja jika kamu membunuhku di ruang medis di dalam akademi? " 

Kadet ke-23 ingat aturan akademi. Dilarang bagi siswa untuk saling menyakiti di luar 
pelatihan atau duel resmi. 

"Kamu pikir kamu bisa menyakitiku?" 

Kadet ke-23 menjadi lega dan sombong. Yeowun lalu mengerutkan kening. 

"Hmm. Jadi, itu tidak berhasil saat itu. " 

"Jangan pernah berpikir tentang itu. Dan bahkan jika kamu menyiksaku, aku tidak akan 
membuka mulutku. " 

Yeowun kemudian memberi penampilan aneh pada taruna ke-23. 

"Baiklah kalau begitu. Haruskah saya mencobanya apakah Anda membuka mulut atau 
tidak? " 

"Hah?" 

Yeowun kemudian meletakkan kain itu kembali ke mulutnya dan pergi ke kabinet untuk 
mengambil beberapa jarum panjang. Mata kadet ke-23 tumbuh lebar dengan syok. 
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'A-apa yang dia coba lakukan dengan itu ?!' 

"Kau tahu, tempatku tidak memiliki hal-hal semacam ini. Tapi tempat ini penuh dengan itu. 
" 

Kadet ke-23 merasakan keringat mengalir di dahinya. Yeowun lalu meraih pergelangan 
tangan kirinya. Cadet mengepalkan tangannya dengan cepat, tetapi Yeowun meraihnya dan 
membukanya dengan paksa. 

'Ba-bagaimana dia begitu kuat ?!' 

Semua orang tahu bahwa Yeowun tidak belajar seni bela diri, tapi dia terlalu kuat sekarang. 

'Silahkan!!' 

Saat jari-jarinya terentang, Yeowun menampakkan senyum jahat. 

"Ini akan menyakitkan." 

Dia menusukkan jarum raksasa di antara jari dan kuku kadet. 

"NNNNNNNNNNNGHHHH!" 

Rasa sakit membuat kadet 23 menangis. Itu sangat menyakitkan sehingga urat nadi muncul 
di lehernya. Yeowun tidak peduli dengan pemandangan itu dan mengambil jari lain untuk 
menusukkan paku ke bawah. 

"NGNGNGGHGHHHRHHHH!" 

Itu hanya dua jarum, tapi terlalu banyak rasa sakit untuk ditanggung anak itu. Dia 
menggeliat kesakitan dan Yeowun berbicara dengannya untuk yang terakhir kalinya. 

"Yah, kamu bilang padaku kamu tidak akan tumpah melalui penyiksaan, jadi anggap saja itu 
sebagai caraku membalas dendam." 

Kadet ke-23 kemudian bergidik dan mencoba berbicara, tetapi tidak ada gunanya. Itu 
adalah awal dari siksaan yang mengerikan. Segera, semua jari di tangan kirinya memiliki 
jarum yang tersangkut di bawah kuku. Dia pingsan dua kali karena rasa sakit. 

Yeowun kemudian bangkit dan menyeret kursi ke sisi kanan tempat tidur. Kadet ke-23 
tahu apa artinya ini sehingga dia meneteskan air mata ketakutan. Dia mencoba berbicara 
sekeras yang dia bisa, mencoba memuntahkan kain dalam prosesnya. 

"NGH! NGH! " 

Yeowun tersenyum, "Kamu mau bicara kalau begitu? Anda seharusnya memberi tahu saya 
sebelumnya. " 
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Dia menyeringai dan mengambil kain keluar dari mulut kadet. Dia telah menggigitnya 
begitu keras sehingga kain putih memiliki noda darah di atasnya. Dia kemudian terengah-
engah dan mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Yeowun berbicara lebih dulu. 

"Chun Mukeum, kan?" 

"B-bagaimana kamu ...?" 

Yeowun sudah menebak dengan benar. Dia sepertinya tidak tahu siapa yang berada di 
belakang plot, tetapi itu cukup membuat kadet ke-23 terkejut. 

"Kamu di dalam kelompokku kan? Grup 8. " 

"... Y-ya pak." 

Kadet ke-23 menjawab dengan sopan, masih dilanda rasa takut karena disiksa. Namun, dia 
ingin tahu bagaimana Chun Yeowun tahu bahwa dia berada di kelompok ke-8 dan tahu 
bahwa bahkan kadet ke-23 sendiri berada di kelompok yang sama. 

"Yah, tag kamu ada di sini." 

Yeowun menunjuk tag nomor kadet ke-23. 

"Tapi bagaimana kamu tahu ..." 

"Yah, terima kasih kepada ketua kelompok kami, instruktur kami datang kepada saya 
setiap pagi untuk mengajari saya apa yang saya lewatkan." 

Ini adalah apa yang bahkan tidak terpikirkan oleh Chun Mukeum. Karena sesi pagi 
dilakukan di auditorium, setiap instruktur tidak melakukan apa-apa sehingga Impeng 
menggunakan kesempatan ini untuk mengunjungi Chun Yeowun untuk mengajarinya 
teknik seni bela diri dasar. Itu adalah upayanya untuk tidak membiarkan kelompoknya 
gagal, dan Chun Yeowun dapat mengetahui siapa yang ada di kelompoknya dan berapa 
nomor kelompoknya. 

"Yah, aku sudah menebaknya, tapi aku hanya ingin mendengarnya dari mulutmu." 

Kadet ke-23 tidak percaya bahwa bocah ini adalah pangeran bodoh yang diceritakan 
Mukeum dan Jahyun kepadanya. 

"Dia jelas bukan hanya anak bodoh!" 

Sebenarnya dia monster yang bersembunyi. Sangat menakutkan untuk menebak betapa 
takutnya dia jika dia mendapatkan kekuatan seperti itu. 

"Aku masih mendapat informasi bagus darimu, jadi ayo selesaikan di sini." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"B-benarkah ?!" 

Kadet ke-23 menjadi harapan pada kata-kata itu. 

"Ya. Dan jangan biarkan orang lain tahu apa yang terjadi di sini, oke? " 

Dia hampir ingin bangun dan membungkuk dalam kepatuhan, tetapi tubuhnya terikat 
sehingga dia tidak bisa melakukan itu. Yeowun menyeringai dan meletakkan jarinya di titik 
darah tubuh kadet ke-23. 

"Hah?!" 

Kadet ke-23 kemudian mulai tertidur. Mengirim kekuatan ke titik darah memerlukan 
sejumlah energi internal, tetapi dia tahu Chun Yeowun tidak memilikinya. 

"Dia berbohong kepada semua orang!" 

Dan hari pertama kadet ke-23 di ruang medis berakhir begitu saja. 
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Chapter 17 
Bab 17: Dia berbohong kepada semua orang (2) Beberapa jam setelah kejadian di ruang 
medis, Submeng mengunjungi ruang medis seperti biasa. Namun, dia lebih bersemangat 
daripada kunjungannya beberapa hari yang lalu sejak Chun Yeowun akhirnya 
mendapatkan energi internal di dalam perutnya kemarin. 

"Yang ini nyata." 

Submeng benar-benar terkejut. Satu minggu dia pertama kali berbicara tentang itu 
sebenarnya jauh lebih pendek dari apa yang dia harapkan. Cara gurunya mengajar 
bagaimana memperoleh energi internal biasanya diperlukan setidaknya dua hingga tiga 
minggu, bahkan berbulan-bulan. Namun Yeowun telah mencapainya dalam waktu lima 
hari. 

'Hehe... aku bisa melanjutkan dengan langkah selanjutnya kalau begitu.' 

Dia sekarang menyadari mengapa rekan-rekannya menyuruhnya mengambil magang. Jika 
murid itu berbakat, itu memberi guru lebih banyak kepuasan dalam mengajar. 

"Apprentice Chun Yeowun. Selamat pagi guru." 

"Ya, muridku." 

Dan dia juga sangat sopan. Selain dari hari pertama ketika dia datang tanpa pemberitahuan 
di pagi hari, Yeowun selalu bangun pagi dan menunggu Submeng tiba untuk berlutut di 
depannya. Submeng bertanya, "Di mana itu?" 

"Aku memilikinya di bawah tempat tidurku." 

Chun Yeowun kemudian pergi ke tempat tidur dekat jendela dan mengeluarkan peti kayu 
kecil. Ketika dibuka, bau kental ramuan obat memenuhi area tersebut. Itu adalah Bola Naga 
Hitam yang diberikan kepada siswa yang telah lulus tes pertama. Ini adalah bola obat yang 
dibuat oleh Kultus Iblis untuk memungkinkan seseorang memperoleh energi internal 
selama dua puluh tahun setelah mengkonsumsinya. 

Submeng memandangnya dengan puas dan minum dari botol minuman kerasnya. Jika dia 
menginstruksikan Yeowun untuk makan ini saat dia mengajarinya, Yeowun akan 
memperoleh energi internal senilai dua puluh tahun tanpa banyak kerugian. 

"Setidaknya itu akan menempatkan dia di garis start." 

Jika itu terjadi, itu akan menjadi prestasi besar. 

"Heh. Oh, tapi siapa anak itu? " 
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"Oh." 

Submeng menunjuk ke tempat tidur di tengah ruangan yang disembunyikan oleh tirai. Dia 
tidak pernah mendengar napas orang lain sejak dia mulai datang ke sini. Napas bocah itu 
dangkal, seolah-olah dia ditidurkan dari titik darah. 

Submeng bangkit dan menarik tirai untuk melihat seorang anak botak dengan perban linen 
melilit di atas tubuhnya. Dia ditidurkan dari titik darah seperti yang diharapkan. 

"Oh? Anda menusuk titik darahnya? " 

Dia tidak pernah mengajari Yeowun tentang titik darah, tetapi tampaknya Yeowun telah 
memperoleh ini sebelumnya. 

"Dia menyerangku setelah Dokter Baek pulang." 

"Dia menyerangmu?" 

Submeng mengerutkan kening. Ini berarti bocah botak itu tidak takut dikeluarkan dari 
akademi. Jika itu masalahnya, seseorang sedang mengawasi punggungnya. Submeng 
bertanya, "Siapa itu?" 

"Ini anak-anak dari Klan Setia dalam kelompokku." 

"Hah! Klan Setia? Mereka penuh dengan orang bodoh! " 

Klan Loyal memiliki sejarah memiliki orang yang menyebabkan masalah, mungkin karena 
karakteristik seni bela diri mereka. 

"Yah, kamu benar-benar memiliki kehidupan yang sulit." 

"...Itu benar. Saya sudah terbiasa dengan itu. " 

Yeowun benar-benar terbiasa dengan hal-hal seperti itu, tetapi Submeng tidak merasa 
senang dengan fakta bahwa seorang anak lelaki seperti Yeowun terbiasa diserang. 

"Hah?" 

Submeng kemudian menekan titik darah dari kadet ke-23 lagi dan memberi Yeowun 
beberapa saran. 

"Jika Anda menyodoknya dengan nilai energi internal satu tahun atau kurang, itu akan 
hilang setelah beberapa jam. Jika Anda ingin itu sempurna, maka Anda perlu setidaknya 
sepuluh tahun. Mengerti?" 
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"Ya, Guru," jawab Yeowun. Dengan Submeng bekerja pada titik darah, tidak perlu khawatir 
tentang kadet ke-23 bangun. Dia tidak bisa memberi tahu siapa pun bahwa dia sedang 
diajari oleh Guardian Submeng Kanan. 

"Keluarkan bolanya dan konsumsilah." 

"Apakah aku menelannya?" 

"Tidak. Anda harus mengunyahnya sebelum menelannya sehingga Anda dapat menyerap 
semua energi. " 

Jika Submeng tidak memberinya nasihat seperti itu, Yeowun hanya akan memperoleh 
setengah dari energinya. Dia beruntung memiliki Submeng. 

Saat dia mengunyah bola, rasa pahit memenuhi mulutnya dan membuatnya merasa jijik. 
Setelah nyaris tidak mengunyah dan menelannya, Yeowun duduk di lantai dengan kaki 
bersilang. 

"Jika Anda mulai menggunakan Breathing of Thousand Martials, saya akan membantu Anda 
menyerap energi Bola Naga Hitam dengan lebih baik." 

"Dimengerti. Terima kasih." 

"Sekarang, mulailah." 

Chun Yeowun kemudian mulai bernapas menggunakan skill, dan Submeng meletakkan 
kedua tangannya di punggung Yeowun untuk menekan energi internal ke Yeowun. Ketika 
bola mulai menyebar sendiri di tubuh Yeowun, suara Nano bisa didengar. 

[Zat yang membantu aktivasi energi yang kuat telah dikonsumsi. Ini mereproduksi dengan 
bereaksi terhadap energi yang mengalir dalam empat belas vena pengguna. Apakah Anda 
akan menerima penyerapannya dengan mempercepat siklus tubuh?] 

Yeowun tidak bisa mengerti sebagian besar dari apa yang dikatakan Nano, tapi sepertinya 
itu akan membantu menyerap bola, jadi Yeowun memberikan jawaban singkat. 

'Iya.' 

[Mengaktifkan.] 

Dan dengan itu, Mesin Nano di dalam tubuhnya dengan cepat mulai mengaktifkan fungsi 
dan siklus tubuhnya untuk menyerap bola. 

"Wah." 

Yeowun merasakan energi panas di bawah perutnya. Ini sangat beruntung bagi Yeowun 
karena Submeng membantu dari luar dan Mesin Nano membantunya dari dalam. Dia 
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mungkin hanya bisa menyerap 70% energi dari bola, tetapi sekarang dia menyerap 100% 
energi. Tubuh Yeowun mulai berkeringat. 

'Apa! Apakah dia dilahirkan dengan tubuh dewa perang? ' 

Submeng sangat terkejut. Jika ini berjalan dengan baik, Yeowun akan menyerap semua 
energinya. Submeng mulai fokus sehingga tidak ada yang sia-sia dan dua jam berlalu. 

"Ha ... ha ... sudah selesai." 

Submeng menyapu keringat di dahinya dan minum seluruh botol. Tidak seperti perhatian 
sebelumnya, Yeowun berhasil menyerap seluruh energi dari Black Dragon Ball. 

"Kerja bagus!" 

"Ini semua berkat kamu, Guru." 

"Dan terima kasih, Nano." 

[Saya diprogram untuk membantu Anda dengan cara terbaik yang saya bisa, Guru.] 

Yeowun sekarang merasakan energi berat di bawah perutnya, membuktikan bahwa ia telah 
berhasil menyerap energi. 

"Yah, kamu orang yang beruntung. Anda mendapatkan energi internal selama tiga puluh 
tahun. " 

"Hah? Tigapuluh?" 

"Ya, itu perkiraan kasar. Murid-murid lain hampir tidak akan dapat memperoleh mungkin 
setengah energi dari bola karena mereka akan menyerapnya sendiri. " 

"Oh !! Terima kasih Guru." 

Yeowun membungkuk sekali lagi. Seperti yang dikatakan Submeng, mereka yang 
memperoleh energi paling sedikit dua puluh tahun adalah ahli waris dari enam klan, atau 
beberapa anggota dari klan berperingkat tinggi. Sebagian besar hampir tidak akan 
menerima energi internal senilai sepuluh tahun. 

"Oh, lihat waktunya." 

Submeng kemudian melihat matahari terbit di luar jendela dan bangun. Saat dia berjalan 
keluar, Yeowun memanggilnya. 

"Guru." 

Apa itu?" 
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"Bisakah kamu mengajariku Formasi Keterampilan Pedangmu?" 

"Heh, tentu saja. Anda hanya punya sedikit waktu, jadi bersiaplah. " 

Itulah yang telah direncanakan Submeng sejak awal, tetapi dia senang mendengarnya dari 
Yeowun sendiri. Submeng kemudian berjalan keluar dan sebelum Baek Jongmeng datang, 
Yeowun membangunkan kadet ke-23. Dia tidak bisa mengatakan apa pun kepada Yeowun 
karena takut. 

Jongmeng melihat kadet ke-23 yang botak dan tertawa terbahak-bahak. 

"Ha ha ha!" 

'Sialan ...' 

Kadet ke-23 harus menahan amarahnya. Dia tidak berani bertindak karena Yeowun 
mungkin tidak menyukainya. 

"Oh maafkan saya." 

Jongmeng meminta maaf karena tertawa dan menutupi tempat tidur dengan tirai. Dia 
menduga sesuatu mungkin terjadi dalam semalam karena kadet itu bahkan tidak bisa 
mengatakan apa-apa ketika dia tertawa, tetapi dia tidak menyebutkannya. Sebagai dokter 
di akademi, dia tidak bisa benar-benar bertanya tentang apa pun. 

"Pagi yang luar biasa!" 

Di tempat latihan untuk latihan pagi, Chun Mukeum berdiri di sana dengan ceria dengan 
senyum di wajahnya. Berkat rencana Jahyun mengirim kadet ke-23 ke rumah sakit, itu 
mungkin memecahkan masalahnya. Berkat itu, para kadet dari kelompok ke-8 dapat 
menikmati malam yang damai setidaknya selama dua hari. 
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Chapter 18 
Bab 18: Dia berbohong kepada semua orang (3) Dua hari berlalu. Pada waktu makan 
malam setelah latihan sore, kadet ke-23 yang Chun Mukeum telah tunggu begitu lama 
akhirnya kembali. Kepalanya dibungkus dengan beberapa kain kecil. Wajah Mukeum 
menjadi kusut. 

"Jika dia tidak mau mendatangi kita, kita akan mengirim seseorang kepadanya." 

Itulah yang direncanakan Jahyun, dan karenanya kadet ke-23 dikirim ke ruang medis. 
Kadet ke-23 adalah anggota klan yang lemah di dalam Demonic Cult. Mukeum berjanji 
untuk membantu keluarganya jika kadet ke-23 berhasil. 

"Menarik. Kenapa kamu tidak diusir? " 

Mukeum menatap dingin pada taruna ke-23. 

Kadet ke-23 berlutut ketika dia menjawab dengan hati-hati, "Saya mencoba memotong otot 
kakinya, tetapi kerusakan internalnya sangat buruk sehingga dokter tinggal di ruang medis 
untuk menjaganya." 

"Hah? Bukankah dia tidur? Jangan bilang kamu tidak punya waktu untuk melakukan itu. " 

"A-aku mencoba bangun di tengah malam untuk melakukannya, tetapi dokter bangun 
setiap kali aku pindah." 

Kadet ke-23 tidak yakin apakah kebohongannya akan berhasil, tapi dia tidak punya pilihan 
selain menggunakan alasan yang Yeowun katakan padanya untuk digunakan. 

"Kamu bahkan tidak bisa melewati dokter ?!" 

"UGH!" 

Mukeum menendang perut kadet ke-23, menjatuhkannya kembali. 

"Dasar idiot! Kamu bahkan tidak bisa melakukan itu kan ?! " 

Mukeum terus menendangnya, tetapi kadet ke-23 tidak bisa berbuat apa-apa. Jahyun 
menghentikan Mukuem. 

"Pangeran, berhenti." 

"Apa? Apa yang kamu inginkan?" 

"Apakah kamu tahu nama dokter?" 
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Jahyun bertanya pada taruna ke-23 dan dia menjawab sambil terengah-engah. 

"Ugh ... ini ... Baek Jongmeng ..." 

"Baek Jongmeng ... Baek ... OH." 

Jahyun telah meminta alasan. Dia telah belajar dan mempelajari banyak hal tentang 
Pemujaan Iblis untuk lebih membantu Chun Mukeum. 

"Apa? Apakah kamu mengenalnya?" 

"Dia pasti magang dari Dokter Iblis Baek Jongwu." 

"Benarkah?" 

Mukeum kemudian menjadi terkejut dan berhenti. Baek Jongwu adalah anggota Klan Racun 
yang tertarik pada keterampilan medis dan menjadi dokter bagi Tuhan sendiri. Dia adalah 
seorang dokter, tetapi dia juga seorang prajurit dalam peringkat tiga puluh teratas dari 
Kultus Iblis. 

"Jika dia magang dari Dokter Setan, maka dia mungkin telah belajar seni bela diri." 

Ini hanya dugaan, dan mereka tidak tahu bahwa pengetahuan yang tidak jelas terkadang 
tidak akurat. Baek Jongwu tidak mengajarkan seni bela diri kepada murid-murid medisnya. 

"Sialan. Maka tidak ada gunanya mengirim bajingan ini! " 

Mukeum marah karena rencananya gagal dan Yeowun masih baik-baik saja. Dia kemudian 
mulai menendang kadet ke-23 lagi untuk melepaskan kemarahannya. 

"Ugh!" 

"Bajingan! Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan bantuan untuk klanmu! " 

Ketika Mukeum terus menendangnya, kadet ke-23 itu berpikir sendiri. 

'Ya, kamu melakukan itu. Mari kita lihat apakah Anda bisa melakukan itu ketika dia 
kembali! ' 

Jika Mukeum dan Jahyun menghadiahinya dan menepati janji mereka, kadet ke-23 akan 
menumpahkan semua yang dia temukan, tetapi dia tidak ingin melakukan itu lagi. 

'Kamu akan merasakan betapa bahayanya Chun Yeowun itu!' 

Itu hanya tiga hari, tetapi kadet ke-23 telah menyaksikan sifat sejati Chun Yeowun. Dia 
bukan hanya seorang pangeran bodoh yang tidak tahu apa-apa. 
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"Hah? Ada apa dengan kain ini di atas kepalamu? " 

Mukeum bertanya dan kadet ke-23 melepas kain dari kepalanya. Itu menunjukkan 
kepalanya yang botak dan Mukeum menyeringai padanya. 

"Hah, kamu pikir aku akan memaafkanmu jika kamu mencukur rambutmu?" 

Mukeum kemudian menendangnya lagi, tetapi sekarang jauh lebih lemah. Kadet ke-23 itu 
berteriak pada dirinya sendiri di dalam setelah dia mengungkapkan kebotakannya. 

'Mukeum ... Yeowun ... pergilah ke neraka, kalian semua!' 

Dan kelompok ke-8 turun ke dalam kekacauan sekali lagi. Tujuh hari lagi berlalu, dan 
segera hari itu adalah hari kembalinya Chun Yeowun ke grup. Di pagi hari, Wali Kanan 
Submeng mengunjungi ruang medis seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa 
tangan kanannya memegang pedang di sarung kulit sapi. 

"Kamu di sini, Guru." 

Chun Yeowun menyapa Submeng. 

"Aku punya banyak hal untuk diajarkan kepadamu, tapi ini sudah hari terakhir." 

Ekspresi Submeng menunjukkan bahwa dia benar-benar ingin terus mengajar Yeowun. 
Namun, karena Yeowun menghadiri akademi, mereka harus mengikuti aturan. 

"Apa itu?" 

"Heh heh. Ini hadiah saya untuk Anda. " 

Ini sebenarnya karena permintaan Chun Yeowun. Chun Yeowun bertanya kepada Submeng 
apakah dia bisa menonton Submeng menggunakan keterampilan pedangnya dan Submeng 
datang untuk melakukan hal itu. 

Submeng mengeluarkan bilahnya dengan tangan kanannya. Itu bukan bilah besar, tapi 
kalimat, Light-Dance telah diukir pada bilah yang tajam. 

"Tahan." 

Submeng melemparkannya ke Yeowun. Itu ringan. 

"Bukankah ini ringan?" 

"Ini tidak seberat yang kupikirkan." 

"Kebanyakan pedang yang digunakan seniman bela diri lebih berat dari itu. Tapi Blade 
Tarian Cahaya dari keluarga kami setengah dari berat biasanya. " 
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"Apakah itu karena skill pisau yang kamu gunakan?" 

"Iya. Kamu memang sangat pintar. " 

Skill blade Submeng, Butterfly Blade Dance, adalah skill blade cepat dan cepat yang terlihat 
seperti kupu-kupu yang terbang dari berbagai arah yang membutuhkan bilah ringan. 

"Bukan berarti pedangnya lemah. Berikan kembali padaku. " 

"Ini dia." 

Yeowun menyerahkan pisau kepada Submeng yang meraihnya dan mengayunkan pisau di 
sudut tempat tidur. Itu hanya gerakan sederhana, tetapi serangan tajam telah memotong 
sepotong kayu dari sudut. Yeowun kemudian mengambil potongan itu dan ditempatkan di 
sudut. Dia seharusnya menghentikan Submeng dari melakukan ini. 

'Baiklah.' 

Baek Jongmeng suka membersihkan kamarnya, dan dia mungkin tidak ingin melihat 
ranjangnya dikurangi. 

"... Itu tajam." 

"Yah, itu sebabnya itu adalah pisau yang berharga." 

Submeng tidak masuk ke detail, tapi pedangnya adalah salah satu bilah yang paling 
terkenal di dalam Demonic Cult. 

"Mari kita bahas apa yang telah kamu pelajari." 

"Baik." 

Yeowun telah mempelajari langkah-langkah dasar dan formasi. Dia dengan cepat 
melangkah dan dengan sempurna melakukan gerakan. 

"Dia jenius!" 

Submeng heran. Dia hanya menunjukkan Yeowun beberapa kali dan memperbaiki 
bentuknya, tetapi dengan kecepatan ini, tidak masalah bagi Yeowun untuk menyerap 
semuanya sekaligus. 

Yeowun sebenarnya telah dengan sempurna mendapatkan formulir ketika Nano memindai 
dan menghafal gerakan Submeng. 

"Tapi aku tidak bisa terlalu sempurna sejak awal." 

Itu sebabnya Yeowun menganggapnya lambat. 
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"Sekarang, ke formasi!" 

Tarian Pisau Kupu-kupu terdiri dari dua puluh empat bentuk. Ada tiga sub-formulir kecil 
dalam setiap formulir, tetapi Yeowun hanya belajar tentang sub-formulir sampai sekarang. 

"Ohoh ..." Submeng menghela nafas. Dengan bakat seperti itu, dia akan mengajarinya 
bentuk-bentuk dasar jika dia memiliki setidaknya satu bulan. Sayang sekali dia tidak bisa 
mengajarinya lebih jauh dari itu. 

"Baik. Anda telah belajar dengan baik. " 

"Terima kasih Guru." 

Submeng memuji Yeowun. Dia kemudian mengambil selembar kertas kusut. Tulisannya 
buruk, tetapi penuh dengan informasi dasar tentang Tarian Pisau Kupu-kupu dan 
bagaimana menggunakan energi internal yang terhubung dengannya. 

"Aku ingin mengajarimu dengan seksama, tetapi kita tidak punya waktu. Saya yakin Anda 
bisa mengatasinya sendiri. Aku akan memeriksa kamu ketika kita bertemu lagi, jadi jangan 
malas. " 

"...Terima kasih Guru." 

Yeowun tersentuh oleh gurunya yang memperhatikannya. 

"Jadi, itu dikatakan, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang ingin kamu lihat. Mundur." 

Yeowun mundur dan Submeng menyiapkan pedangnya. Dia tidak pernah membiarkan 
Yeowun melihatnya bergerak dengan pedangnya sampai sekarang. Submeng menjadi 
serius saat dia akan menggunakan inti dari keterampilan pedangnya. Yeowun kemudian 
berbicara dalam dirinya sendiri. 

'Nano, bersiap untuk memindai dia.' 

[Mengaktifkan pemindaian target yang ditentukan: Submeng] 
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Chapter 19 
Bab 19: Anda membawanya sendiri (1) Langit mulai cerah dan kabut tebal turun di tempat 
latihan. Satu orang berlari di tanah dengan keterampilan berlari mereka: itu adalah 
Submeng the Crazy Blade. Dia telah melompat keluar dari ruang medis dari gedung utama 
dan melarikan diri dari premis. Keterampilan seni bela dirinya begitu tinggi sehingga staf 
atau penjaga tidak bisa merasakannya jika dia mencoba bersembunyi. 

Namun, ada yang memperhatikan mereka dari atap. Itu adalah seorang pria paruh baya 
dengan rambut merah panjang dan seorang pria dengan topeng aneh di wajahnya. Itu 
adalah Wali Kiri Lee Hameng dan Wali Besar Marakim. 

"Tikus itu ... Maksudku, Guardian Kanan akan pergi." 

"Kerja bagus untuk membiarkannya." 

"Yah, ini pesanan. Setidaknya aku tidak perlu melihatnya menyelinap di bawah hidungku 
lagi. " 

Mereka tahu bahwa Submeng telah menyelinap ke ruang medis selama ini, tetapi mereka 
membiarkannya melanjutkan. 

"Kurasa aku harus meletakkan penjaga di lantai dua lagi." 

Lantai kedua juga dijaga longgar karena ini. Itu dilakukan dengan sengaja agar Submeng 
bisa dengan bebas masuk dan melatih Yeowun. 

"Aku akan segera pergi." 

Marakim mencoba pergi dan Hameng bertanya, "Mengapa dia menjaga pangeran ke-7 
seperti ini?" 

Mengizinkan Submeng untuk mengajar Yeowun berarti bahwa Lee Hameng telah 
melanggar peraturan akademi sendiri ketika ia adalah Ketua. Jika bukan karena perintah 
langsung dari Tuhan, dia akan menolak untuk melakukannya. Marakim berhenti dan 
menjawab sesaat. 

"Itu harus adil." 

"Heh, jadi kurasa setiap anak sayang padanya?" 

Hameng menggelengkan kepalanya. 

"Jangan mempertanyakan keinginannya." 

Marakim kemudian menghilang dari atap. 
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"Hah. Aku bahkan tidak bisa menangkapnya jika dia benar-benar tidak menginginkanku. " 

Marakim, yang nama panggilannya adalah Dewa Angin, memiliki keterampilan berlari 
cepat di mana bahkan Lee Hameng tidak bisa mengikutinya. Dia mengerutkan kening dan 
bergumam, "Itu baru empat belas hari ... apakah akan ada perbedaan?" 

Bahkan jika Yeowun telah belajar dari Submeng, itu hanya dua minggu. 

Saat sesi pagi dimulai, Yeowun masih di tempat tidur. 

"Hmm?" 

Baek Jongmeng menatapnya dengan aneh. Yeowun selalu bangun lebih awal bahkan 
sebelum dia mulai bekerja, tetapi dia masih tidur. 

"Yah, ini hari terakhirnya untuk istirahat yang baik." 

Dari apa yang dia dengar, Jongmeng tahu bahwa kelompok Yeowun memiliki Chun 
Mukeum, pewaris lain dari Klan Loyal. Ini berarti bahwa Yeowun akan mengalami 
kesulitan segera jika dia kembali. Jongmeng berpikir Yeowun akan membutuhkan 
setidaknya saat damai dan menutupi tempat tidurnya dengan tirai dan kembali ke mejanya. 

Tidak seperti pikiran Jongmeng, bagaimanapun, tubuh Yeowun sedang melalui 
rekonstruksi yang berat. 

[Diperkirakan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian: 1 jam. Kemajuan saat ini -- 80% 
restrukturisasi otot selesai, 75% reformasi sendi selesai.] 

Jutaan nano nano di dalam Chun Yeowun bekerja untuk mengubah bentuk tubuhnya 
sehingga memungkinkannya untuk melakukan keterampilan Tarian Pisau Kupu-kupu. Dia 
sudah mulai tepat setelah Submeng pergi, tetapi masih belum selesai. 

'Enam Jam? Itu terlalu lama! ' 

[Diperkirakan dibutuhkan waktu untuk mengubah tubuh pengguna agar sesuai dengan 
gerakan target Submeng.] 

Chun Yeowun kaget, tapi itu bisa dimengerti. Dan itu sebabnya Yeowun harus tetap di 
tempat tidur sepanjang pagi. Satu jam lagi berlalu. 

[Proses selesai.] 

Yeowun kemudian terbangun dari anestesi dan bangun, tetapi ia segera muntah di tanah. 

"UUUUUUGHHH!" 
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Seluruh tubuhnya bergetar karena kelebihan beban karena melalui perubahan berat dan 
anestesi. Itu normal untuk memiliki reaksi buruk dari mereformasi tubuhnya menjadi 
prajurit yang berpengalaman. 

"A-apa yang terjadi ?!" 

Baek Jongmeng mengangguk di mejanya, tetapi dia bangkit dan berlari. Dia menepuk 
punggung Yeowun dan membawanya kembali ke tempat tidur. Ketika Yeowun tertidur kali 
ini, Jongmeng memeriksa nadinya dan dia terkejut. 

'Apa yang sedang terjadi? Denyut nadinya seakan-akan dia melakukan latihan berat. ' 

Detak jantung ini sulit dipercaya, terutama bagi seseorang yang selama ini tidur. Dan saat 
Yeowun tertidur, Mesin Nano bergerak ke langkah berikutnya untuk menenangkan 
keadaan Yeowun. 

[Menstabilkan reaksi pengguna terhadap perubahan tubuh.] 

Segera setelah Jongmeng mulai merasakan denyut nadi, itu menjadi tenang. Yeowun 
sekarang tidur nyenyak. 

"Apa yang sedang terjadi?" 

Jongmeng tidak mengerti apa yang terjadi. Dan setelah satu jam, sedikit sebelum makan 
siang, Yeowun membuka matanya. Dia bangkit dengan kegembiraan dan mengepalkan 
tinjunya. 

Dia tahu bahwa kekuatan yang bisa dia berikan ke tinjunya sangat berbeda. Ini 
menunjukkan betapa banyak pelatihan yang telah dilalui Submeng. Jika Submeng 
menyadari bahwa Yeowun telah memperoleh tubuhnya hanya dalam enam jam, dia akan 
terkejut. 

"Dokter Baek?" 

Dia tidak merasakan siapa pun di dalam ruangan, tetapi hanya memanggil untuk 
memeriksa. Dokter sedang keluar makan siang, jadi Yeowun bangkit dan menyiapkan 
dirinya untuk berlatih keterampilan pisau. Dia tidak memiliki pisau, tetapi berpura-pura 
tangannya adalah pisau. 

Tubuhnya bergerak cepat dan tangannya menebas udara. Itu sangat cepat sehingga dia 
secepat Submeng sendiri. 

"Baik!" 

Yeowun menjadi bersemangat dan mencoba untuk pindah ke formasi kedua, tetapi dia 
mendengar seseorang berjalan di koridor dan berhenti. 
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"Oh." 

Dia tidak menyadari hal ini, tetapi indranya juga menjadi lebih sensitif dengan tubuhnya. 
Dia bergumam sambil melihat telapak tangannya, "Aku siap." 

"Hah? Disiapkan untuk apa? Kapan kamu bangun? " 

Dokter masuk dan berbicara dengan Yeowun yang berdiri di tengah ruangan. Yeowun 
menjadi malu dan menjawab, "... Maksudku, bersiap untuk kembali ke akademi." 

Dokter memeriksa denyut nadi Yeowun lagi dan menyatakan bahwa ia sekarang sudah 
sembuh dan bebas untuk pergi. Yeowun kemudian mengenakan seragam seni bela diri dan 
mengambil label dengan nomor 7 merah di atasnya. Baek Jongmeng menghela nafas, "Aku 
akan sangat bosan tanpamu." 

Tidak seperti harapannya melihat banyak pasien, kamarnya kosong. Yeowun tersenyum, 
"Kamu akan segera mendapatkan banyak." 

Ada makna mendasar di balik itu, tetapi Jongmeng hanya berpikir itu akan baik jika dia 
menerima lebih banyak pasien dan menjawab, "Ya? Saya berharap begitu. Tidak, kurasa 
lebih baik jika tidak ada pasien. " 

"Terima kasih dokter." 

"Ya. Semoga berhasil." 

Jika dokter tidak membiarkannya bahwa Submeng mengajar Yeowun, itu akan 
merepotkan. Yeowun sangat berterima kasih kepada dokter dan memutuskan untuk 
mengiriminya beberapa pasien. 

Di tempat pelatihan, semua siswa dikumpulkan dalam satu kelompok. Semua orang di grup 
ke-8 berpaling ke satu arah. Chun Yeowun yang akhirnya kembali setelah dua minggu. 

'Akhirnya sampai.' 

Pemimpin kelompok, Chun Mukeum, tersenyum jahat. Chun Yeowun menemukan 
Instruktur Impeng dan berjalan mendekatinya. 

"Anda disini." 

"Ya, Instruktur." 

"Apakah kamu baik-baik saja sekarang?" 

"Ya pak." 

"Itu bagus ... Aku sudah mengajarimu, tapi aku yakin kamu tahu di mana tempatmu?" 
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Impeng tampaknya tidak terlalu bersemangat untuk melihat Yeowun kembali. 
Pertempuran formasi mengharuskan setiap individu untuk tidak gagal agar berfungsi 
dengan baik, dan sementara tempat Yeowun adalah yang paling penting, itu masih 
memprihatinkan. 

"Ya pak." 

"Baik. Lalu pergilah, ganti tempatmu. " 

Impeng menunjuk ke lokasi. Yeowun tahu bahwa dia tidak akan disambut karena hilang 
dua minggu sudah, jadi dia dengan cepat mengambil pedang dan perisai dan sampai ke 
lokasinya. Hari ini adalah hari latihan pedang sungguhan yang hanya datang seminggu 
sekali. Mukeum mencoba menggeram pada Yeowun yang berlari ke arahnya. 

"Kamu akhirnya di sini? Dasar ayam pengecut ... " 

Tapi Yeowun mengabaikannya dan hanya berlari melewatinya. Mukeum menjadi 
tercengang, tetapi ada sesuatu yang salah. Yeowun tampaknya tidak takut sama sekali. 

'Apa itu? Penampilannya ... tidak ... ' 

Sebaliknya, sepertinya mata Yeowun menyuruh Mukeum menantangnya untuk berkelahi. 
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Chapter 20 
Bab 20: Anda membawanya sendiri (2) "Mari kita mulai! Jaga jarak Anda! Jika ada 
kecelakaan lagi, aku akan mengeluarkanmu dari akademi! " 

"MADO!" 

Pelatihan dimulai. Namun, Impeng hanya berfokus pada satu orang. Siswa-siswa lain 
memiliki dua minggu pelatihan bersama, tetapi Chun Yeowun tidak memilikinya. Jelas dia 
akan membuat kesalahan. Dan masalah mengenai latihan hari ini adalah mereka 
menggunakan pedang asli. Ada kecelakaan dalam latihan pedang terakhir, jadi Impeng 
gugup. 

'Sialan! Kenapa aku terjebak dengannya ?! ' 

Tidak ada yang ingin mengambil Chun Yeowun karena dia dibawa ke ruang medis, dan 
Impeng menawarkan untuk mengambil lotre. Sayangnya, dia akhirnya membawa bocah itu 
ke dalam kelompoknya. 

"Tolong jangan membuat kesalahan. Lagipula Anda tidak memiliki banyak hal untuk 
dilakukan. ' 

Setidaknya tempat Yeowun membutuhkan pekerjaan paling sedikit. Impeng lalu 
mengibarkan bendera merah yang menyerukan perubahan formasi pertama. 

Siswa dengan cepat mengambil langkah yang tepat untuk pindah ke tempatnya. Yang 
paling perlu bergerak adalah di barisan depan, sementara pemimpin kelompok di tengah 
perlu memimpin yang lain dengan baik. 

"Bagus!" Teriak Impeng. Semua orang melakukannya dengan sempurna tanpa kesalahan. 
Mukeum sombong dan kejam, tetapi dia mengelola kelompoknya dengan baik dan 
membuat mereka mengikuti perintahnya. Dan untuk Chun Yeowun ... 

'Hah?' 

Dia baik-baik saja. Berbeda dengan siswa lain yang mengalami kesulitan mengikuti formasi 
pada awalnya, Chun Yeowun mengikuti dengan cukup baik. 

"Apakah dia mengikuti apa yang dilakukan orang lain?" 

Impeng penasaran, tapi dia baru sadar kalau Yeowun meniru yang lain dengan baik. 
Masalah dengan formasi ini adalah bahwa siswa harus mempertahankan formasi tanpa 
bergerak. 

"Simpan formasi!" 
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Para siswa harus mengangkat pedang dan perisai mereka dan berdiri diam selama 
beberapa waktu. Ini membutuhkan kekuatan otot. Semua orang berpegangan, tetapi lengan 
siswa yang lebih lemah mulai bergetar. 

Jika perisai bergetar dan berselisih dengan perisai lain, akan ada suara. Itu tidak terlalu 
keras ketika itu di antara perisai kayu, tapi dentang antara perisai besi sangat jelas. 

"Dapatkan itu bersama-sama! Jangan pernah berpikir untuk mengalahkan kelompok lain 
dengan ketekunan seperti itu! " 

Impeng berteriak dan para siswa mengertakkan gigi. Impeng marah karena masih ada 
siswa yang masih tidak bisa mengikuti bahkan setelah dua minggu. Chun Yeowun, yang 
dikenal memiliki energi internal nol, mungkin tidak akan bisa bertahan. Impeng menoleh 
padanya. 

'...Apa? Kenapa dia masih baik-baik saja? ' 

Chun Yeowun sedang melihat ke depan tanpa tanda-tanda kelelahan. Pedang dan 
perisainya tidak bergerak satu inci pun. 

"Apakah dia benar-benar baru saja kembali dari ruang medis?" 

Impeng telah melihatnya sendiri, jadi itu sudah jelas. Sungguh mengherankan melihat 
Yeowun mengikuti kelompok dengan sangat baik. Pandangan Impeng tentang Yeowun 
mulai berubah. Dan ketika setengah dari siswa mulai bergetar, Impeng mengibarkan 
bendera kuning. 

Para siswa kemudian bergerak untuk mengubah formasi. Formasi kedua adalah setengah 
lingkaran di sekitar target sehingga musuh tidak memiliki tempat untuk melarikan diri. 

"Iya! Perlahan! " 

Para siswa mengambil langkah maju untuk menekan musuh. Tidak ada yang melakukan 
kesalahan dan mereka menutup tanpa kegagalan. 

"Baik! Bagus sekali! "Teriak Impeng dan Mukeum menjadi terkejut. Ini bukan yang dia 
harapkan. 

"Kenapa dia tidak membuat kesalahan sama sekali?" 

Yeowun seharusnya sudah melakukan beberapa kesalahan, namun Impeng sepertinya 
tidak mengajukan pertanyaan. Sebagai gantinya, dia memuji kelompok untuk formasi yang 
baik, yang berarti bahwa tidak ada yang membuat kesalahan. Yeowun ada di belakang 
sehingga Mukeum tidak bisa melihatnya di formasi pertama, tapi sekarang dia bisa 
melihatnya. 
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'Apa?' 

Yeowun terlihat baik-baik saja. Formasi ini lebih sulit dipertahankan karena mereka harus 
terus mengayunkan pedang dari atas ke bawah, tetapi Yeowun bahkan tidak terlihat lelah. 

"Apakah dia benar-benar tidak belajar seni bela diri?" 

Jahyun berdiri dekat dengan Yeowun tetapi bahkan lengan kanannya bergetar. Sulit 
dipercaya, terutama ketika Jahyun berasal dari salah satu klan berpangkat tinggi. 

"Petani sialan. Saya tidak akan membiarkan Anda mengambil semua kemuliaan. " 

Dia kemudian berpikir dia harus membuat Yeowun mengambil rasa malu. Mukeum 
mengirim pesan telepati ke Jahyun. 

[Jika kamu mendengarku, angguklah.] 

Jahyun menjadi terkejut, tetapi dia tetap tenang dan sedikit mengangguk. Mengirim pesan 
memerlukan setidaknya tiga puluh tahun energi internal atau lebih. 

[Pada formasi ketiga, lanjutkan perintahku.] 

Mukeum mengirim kata-kata kepada Jahyun yang tersenyum dan mengangguk sebagai 
jawaban. Setelah beberapa saat, Impeng mengibarkan bendera biru untuk formasi ketiga. 

Ini adalah yang paling sulit karena perisai harus ditumpuk bersama dan pedang ditusukkan 
di antara mereka untuk membuat garis pertahanan yang kokoh. 

'Ini mudah.' 

Yeowun telah mempelajari semua jenis formasi melalui simulasi Nano, jadi mengikuti itu 
mudah. Murid-murid lain berhati-hati mendorong pedang untuk tidak menikam orang di 
depan. 

"Hati-hati, tapi juga cepat! Lakukan!" 

Perubahan formasi menjadi lebih lambat dan Impeng berteriak dengan marah. Namun 
segera, formasi selesai. Chun Yeowun berada di tengah-tengah perisai, tetapi siswa yang 
harus meletakkan pedang dari belakang adalah Jahyun. Yang tersisa untuk mereka lakukan 
sekarang adalah memegang posisi mereka. 

"Aku melihat pantatmu." 

Jahyun tersenyum dan mengangkat kakinya. Dia kemudian memfokuskan energi internal 
untuk menendang Yeowun untuk membuatnya jatuh. 

'Petani cocok untuk merangkak di tanah!' 
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Dia tidak bisa mengeluarkan suara, jadi dia meletakkan kakinya di pantat Yeowun. Yeowun 
kemudian melihat kembali perasaan sepatu di pantatnya dan dia menggerakkan matanya 
ke atas untuk melihat Jahyun. 

'Apa? Berani sekali kamu! ' 

Jahyun tidak suka Yeowun memelototinya dengan dingin, jadi itu membuatnya marah 
mengirim energi internal yang lebih kuat untuk menendangnya. Mendadak- 

"UGH!" 

Pantat Yeowun ditutupi dengan penghalang, melemparkan Jahyun ke belakang. Jahyun 
berguling di tanah dan merosot. Dia tidak bisa mengerti apa yang baru saja terjadi. 

'Itu adalah energi internal dari pantatnya ...!' 

Itu jauh lebih kuat dari energinya. Ketika dia di tanah, seseorang mendatanginya dan 
mengerutkan kening dengan marah. 

"Anda lagi?" 

Itu Impeng. Dia mengenalnya karena Jahyun adalah orang yang menikam kadet ke-23. Dia 
kaget dan berusaha bangkit. 

Namun, rasa sakit terangkat dari kakinya dan dia tidak bisa berdiri. Itu adalah akibat 
terlempar dari reaksi energi internal. Jahyun nyaris tidak bisa berdiri dan dia melihat Chun 
Yeowun menyeringai di belakang Impeng. 

Dia menggigit bibirnya dengan marah, tetapi Impeng semakin marah dan meraih tongkat 
hitamnya di pinggangnya. 

"Menggigit bibirmu? Oh, jadi apakah Anda marah pada instruktur Anda sekarang? Hah?!" 

"T-tidak! Bukan itu, aku hanya ... pantatnya ... " 

"Pantat? Kamu pasti sudah gila! " 

"UGH!" 

Impeng dengan cepat mengeluarkan tongkatnya dan memasukkannya ke perut Jahyun. 
Jahyun meraih perutnya dan jatuh ke tanah. Impeng berbisik padanya, "Kamu akan 
kehilangan waktu luang selama tiga hari. Sampai Anda tidur, Anda akan memiliki pelatihan 
khusus dengan diri saya sendiri, secara pribadi. " 

"T-tidak ... Instruktur .." 
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Jahyun mencoba menjelaskan dan Impeng memberi isyarat untuk mengayunkan 
tongkatnya lagi. Jahyun dengan cepat menjawab, "Mado!" 

Siswa dari kelompok ke-8 menyeringai. Jahyun adalah kroni Mukeum dan mereka senang 
dia dihukum. Lagipula, dia telah melakukan beberapa hal buruk pada kelompok itu. 

Kemudian mereka mendengar seseorang menggertakkan giginya. Chun Mukeum sangat 
marah dengan rencananya yang gagal. 

'Chun ... Yeo ... wun ....!' 
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Chapter 21 
Bab 21: Anda membawanya sendiri (3) Seiring berjalannya waktu, siswa dari kelompok ke-
8 harus berurusan dengan dua tokoh utama dengan hati-hati. Chun Mukeum dari Klan Setia 
dengan marah berfokus pada Chun Yeowun, dan itu membuatnya canggung untuk semua 
orang karena Yeowun mengabaikannya. Dan bukan hanya dia yang merasakan ketegangan. 
Wali Kiri, Lee Hameng, juga mengawasi mereka. 

"Dua calon pewaris dalam kelompok yang sama ... menarik." 

Dia tidak keluar untuk menonton pelatihan; dia ada di sini hari ini untuk melihat Chun 
Yeowun. Kelompok ke-8 tampil seperti yang diharapkan karena itu adalah satu-satunya 
kelompok dengan dua siswa yang ditandai hitam. Satu-satunya hal yang tak terduga adalah 
energi internal Chun Yeowun. 

"Dia memiliki lebih dari yang kuharapkan." 

Chun Yeowun tidak memiliki apa-apa hanya dua minggu yang lalu, tetapi aneh bahwa ia 
menjadi lebih kuat daripada Jahyun, anggota Klan Loyal. Dia tahu Submeng telah 
mengajarinya, tetapi bahkan energi internal itu tidak dapat dijelaskan. Dengan Bola Naga 
Hitam, ia seharusnya memiliki hampir dua puluh atau hampir tiga puluh tahun energi 
internal, tetapi pantulan energi yang dilepaskan Chun Yeowun pada Jahyun berarti bahwa 
ia memiliki lebih dari tiga puluh tahun energi internal. 

Bahkan jika Submeng membantu Yeowun menyerap bola, itu terlalu banyak. 

"Apakah dia menyerap semua energi dari bola? Maka bakatnya sendiri, bukan pemabuk 
yang membantunya ... heh. Jadi, apakah memiliki darah? ' 

Hameng tidak berpikir Submeng telah mengajarinya dengan baik, jadi dia kemudian 
bangkit dan meninggalkan daerah itu. Ketika latihan sore selesai, semua siswa berkerumun 
di kafetaria besar untuk makan malam bersama. Chun Yeowun menyambut ini karena dia 
telah makan sup nasi selama dua minggu. Tahap 2 membutuhkan kerja tim dan dengan 
demikian mereka juga diminta untuk makan bersama. 

"Oh! Ini ayam! " 

Daging ayam yang direndam dengan kecap diletakkan di atas meja. Salah satu keuntungan 
menjadi mahasiswa adalah mereka diberi makanan dalam jumlah tidak terbatas. Ketika 
siswa dengan tenang menunggu dengan sumpit mereka diletakkan di atas meja, salah satu 
instruktur berteriak, "Kamu boleh makan!" 

"Mado!" 
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Para siswa menjawab dengan keras dan mulai memakan makanan. Chun Yeowun 
tersenyum melihat rasa daging ayam. Dia sakit dan lelah dengan sup nasi selama dua 
minggu, dan saat dia makan, dia merasakan Chun Mukuem memelototinya sepanjang 
waktu. Dia tidak yakin mengapa Klan Loyal sangat membencinya. 

"Kamu sebaiknya makan sekarang karena kamu tidak akan makan dengan baik mulai 
besok." 

Chun Yeowun juga memiliki kebencian mendalam yang mengakar di dalam dirinya 
terhadap enam klan. Kemarahannya masih memancar keluar dari dirinya setiap kali dia 
memikirkan ibunya yang diracun sampai mati. 

'Kamu berani menginjak-injak yang lemah? Sekarang aku akan menginjakmu. ' 

Dia harus membungkuk karena dia lemah sebelumnya, tetapi sekarang berbeda. 

Ketika waktu makan malam berakhir, bel berbunyi dan semua orang berhenti untuk 
meletakkan sumpit di mangkuk. Chun Yeowun juga melirik yang lain dan menyalin mereka 
untuk menunggu. 

"Makan malam sudah selesai!" 

"Mado!" 

Para siswa berteriak sebagai respons dan mulai meninggalkan kantin dalam barisan. Ketika 
mereka berkumpul kembali di tempat latihan dalam barisan, Instruktur Impeng memecat 
kelompoknya yang ke-8. 

"Kamu diberhentikan untuk hari ini. Semua orang kecuali taruna ke-80, Anda dipecat! " 

"Dibubarkan!" 

Semua orang pergi selain Jahyun yang mengerutkan kening saat dia menunggu. Chun 
Yeowun mengejek Jahyun yang mengikuti Instruktur Impeng dan menuju asrama. Gedung 
asrama berada di sebelah kiri gedung utama. Itu dibagi menjadi lima bagian, dan setiap 
bagian memiliki dua lantai. Lantai bawah untuk anak laki-laki dan lantai atas untuk anak 
perempuan. Ada total sepuluh kamar di setiap lantai, dan setiap kamar memiliki maksimal 
dua puluh tempat tidur. Oleh karena itu, setiap kelompok dapat mengambil satu kamar 
untuk tidur. 

Begitulah semuanya dibagi sampai bagian ketiga, dan pada awal bagian keempat, semua 
orang mendapat kamar pribadi masing-masing setelah melewati tes ketiga. Bagian kelima 
adalah tempat tinggal instruktur. 

Chun Yeowun berada di kamar # 8. 
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"Hei, hei. Kemana kamu pergi? " 

Suara menjengkelkan datang dari belakang saat Chun Yeowun mencoba memasuki 
ruangan. Dia tidak mendengar suara itu secara langsung, tetapi dia bisa menebak siapa itu. 
Saat dia berbalik, Chun Mukeum memelototinya dengan tangan bersedekap. Di 
belakangnya ada enam kadet yang bertindak seperti kroni-kroninya dalam kelompok ke-8. 

"Apakah dia ingin berada di atas semua orang di mana pun dia pergi?" 

Semua pangeran dan puteri dari keenam klan dikenal karena dibesarkan dengan sangat 
hati-hati dan penuh hormat. Mereka tidak pernah harus melakukan apa pun sendiri karena 
mereka selalu punya pelayan. Sebagai contoh, Chun Wonryou, putri Klan Nafsu, melakukan 
hal yang sama. Dia adalah pemimpin kelompok, tetapi ketika waktu kelompok berakhir dan 
itu adalah masa bebas, dia masih memiliki sekitar sepuluh kadet yang mengikutinya seperti 
rakyatnya. 

Para siswa segera berkumpul ketika mereka melihat pangeran ke-7 yang dikabarkan 
memiliki perselisihan dengan Chun Mukeum dari Klan Loyal. 

"Heh, akan kutunjukkan." 

Mukeum menyukai situasi ini karena dia ingin mempermalukan Yeowun di depan semua 
orang. 

"Bocah petani. Apakah menyenangkan dikurung di ruang medis seperti pengecut? " 

Mata Chun Yeowun berubah dingin. Mukeum menyukai bagaimana Yeowun dipicu oleh 
pilihan kata-katanya dan melanjutkan, "Mengapa? Anda tidak suka kata itu? Kacang-" 

"Apakah Anda berbicara buruk tentang Tuhan?" 

"Apa?" 

"Jika saya seorang petani, Anda harus berarti bahwa Tuhan adalah seorang petani." 

Mukeum kemudian memiliki ekspresi tercengang di wajahnya. Dia hanya memikirkan ibu 
Yeowun, tetapi ketika Yeowun menyebutkan Tuhan, kata-katanya tersangkut di 
tenggorokannya. 

"Apakah Anda begitu mulia sehingga Anda sendiri dapat berbicara buruk tentang Tuhan?" 

"A-aku tidak pernah mengatakan ..." 

Semua siswa di sini setia kepada Tuhan. Apakah mereka anggota enam klan atau anak-anak 
Tuhan, mereka harus memilih kata-kata mereka dengan bijak. Para siswa di sekitar mereka 
diam. 
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"Klan Loyal adalah idiot." 

Chun Wonryou mencibir saat dia menyaksikan. Sungguh bodoh melihatnya dipermainkan 
oleh seorang bocah lelaki seperti Chun Yeowun. 

'Menipu. Masih berpegangan pada bocah tani? ' 

Dan Chun Kungwun yang berasal dari Klan Pedang, juga menggelengkan kepalanya 
sementara dia berhenti untuk melihat apa yang sedang terjadi. 

"Ugh ...!" 

Wajah Chun Mukeum memerah. Dia akan mempermalukan Yeowun, tapi dia malah malah 
malu! 

"Anda bajingan. Aku akan mematahkan wajahmu dengan ... UGH! " 

Semua orang terdiam. Tinju Yeowun mengenai wajah Mukeum bahkan sebelum dia bisa 
menyelesaikannya, dan darah keluar dari hidung Mukeum. 

"Dengan apa? Apa yang ingin kamu katakan? " 

"AAAAAAAH !!!!" 

Mukeum kemudian mencoba untuk melepaskan seni bela diri Loyal Clan yang dimulai 
dengan Loyal Demon Fist Formation, tetapi Chun Yeowun mulai berlari. Semua orang yang 
menonton tidak pernah berpikir bahwa Yeowun akan berusaha melarikan diri. 

"AAAARGH! Dapatkan dia!" 

"Y-ya, tuan!" 

Siswa yang berada di belakang Mukeum mulai berlari ke arah Yeowun yang berlari menuju 
hutan di belakang gedung asrama. Mukeum juga menggunakan keterampilan berlarinya 
untuk mengikuti. Dan tidak seperti siswa lain yang menonton dengan penuh semangat, 
Chun Wonryou dan Chun Kungwun memandang Yeowun seolah-olah dia aneh. 

Enam siswa yang mengikuti Yeowun terkejut. Mereka tahu Yeowun tidak memiliki energi 
internal, tetapi mereka masih tidak bisa mengejarnya. 

"Kenapa dia begitu cepat ?!" 

Mereka tidak bisa menangkapnya, tetapi Yeowun juga tidak pergi. Kadet ke-203 kemudian 
berpikir, "Apakah dia memikat kita?" 

Dia berpikir sejenak karena Yeowun tampaknya menjaga jarak tertentu saat berlari. 
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"Apa yang sedang kamu lakukan?!" 

"Hah?" 

Mukeum menyapu darah dari hidungnya dan melesat melewati mereka. Dia harus 
menangkap Yeowun dan menghancurkan tulangnya sehingga dia bisa merasa lebih baik. 
Yeowun melirik ke belakang dan berhenti. 

"Sial, bajingan. Sudah selesai berlari ?! " 

Mukeum mengepalkan tinjunya dan berjalan. Yeowun menjawab sambil menyeringai, 
"Berlari? Hah, aku membawamu ke sini. " 

"Apa?" 

"Aku belum ingin yang lain melihatnya." 

Dan dengan itu, tubuh Yeowun memantul seperti pegas dan dia memukul Mukeum dengan 
telapak tangannya. Itu hampir seperti penyergapan, tetapi Mukeum siap dengan energi 
internalnya di seluruh tubuhnya. Karena itu, Mukeum mengangkat kedua tangannya dan 
memblokir telapak tangan Yeowun. 

Mukeum didorong mundur dua langkah, tetapi matanya bergetar karena kaget. 

"Kamu .. kamu ... bagaimana kamu belajar seni bela diri seperti itu ?!" 

Dia tidak memikirkan detail apa pun sampai sekarang, tapi Chun Mukeum sekarang 
terkejut melihat kekuatan di balik serangan energi internal Yeowun. 
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Chapter 22 
Bab 22: Anda membawanya sendiri (4) Serangan Chun Yeowun bukan serangan ringan. Itu 
sangat kuat sehingga Chun Mukeum telah mempertahankan dengan tujuh tingkat energi, 
tetapi dia masih didorong mundur dua langkah. 

"Kekuatannya tidak lemah." 

Mukeum mengira Yeowun adalah sepotong kue, tapi itu tidak seperti yang dia harapkan. 

'Sekarang saatnya!' 

Chun Yeowun kemudian melepaskan formasi kedua dari Butterfly Blade Dance. Serangan 
cepat dari pedang diselesaikan melalui gerakan pemintalan kuat yang awalnya dibuat 
untuk bertahan, tetapi juga terbukti efektif ketika dalam jarak dekat sebagai serangan. Dia 
tidak memiliki senjata di tangannya, tetapi dia menggunakan energi internal di tangan 
kanannya untuk membuatnya bekerja seperti pisau. 

"Pangeran! Hati-hati!" 

Salah satu dari enam siswa berteriak ketika mereka turun. Mukeum menggunakan skill 
berlarinya untuk berlari tiga langkah ke belakang untuk menghindari serangan. 

"Dia mengelak?" 

Yeowun menjadi terkejut ketika dia berpikir bahwa ini akan menjadi pukulan terakhir. 
Mukeum kemudian melompat keluar dan menyerang dada Yeowun. Itu adalah formasi 
ketiga dari Loyal Demon Fist. 

"Ugh!" 

Dia telah mengambil serangan dari serangan balik, tetapi dia menghindari serangan kedua 
dengan menarik kembali tubuh bagian atasnya. Namun, itu bukan akhirnya. Mukeum 
kemudian menusukkan bahu kanan Yeowun dengan sikunya. Yeowun dengan cepat 
mengangkat pergelangan tangannya untuk bertahan, tetapi serangan dari siku memiliki 
kekuatan lebih. 

Yeowun didorong mundur sekitar empat langkah. 

"Aku masih kekurangan energi internal." 

Mukeum telah memasuki akademi dengan energi dua puluh tahun, dan dengan Black 
Dragon Ball, dia meningkatkan jumlah energi yang dimilikinya. 

"Tapi aku bisa menerimanya." 
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Mukeum telah minum banyak jenis obat sejak ia masih muda, jadi tingkat penyerapannya 
terhadap Black Dragon Ball tidak setinggi itu. Selain itu, sifatnya yang cepat juga 
membuatnya kurang menyerap. 

"Aku seharusnya tidak memberinya waktu untuk melawannya." 

Yeowun kemudian melepaskan serangan pisau tangkas dan memotong tangannya 
meninggalkan jejak yang tampak seperti kupu-kupu yang terbang di udara saat menyerang 
bahu kanan Mukeum. 

"Bagaimana dia bisa menggunakan seni bela diri seperti itu ?!" 

Keenam siswa dengan kosong menyaksikan Yeowun. Mereka tahu dia telah memperoleh 
salah satu seni bela diri terbaik hanya dengan melihatnya. Jika mereka tahu itu adalah 
Tarian Pisau Kupu-kupu yang digunakan Submeng, mereka akan sangat terkejut. 

"Kamu di atas harapan saya." 

Mukeum berbicara dengan heran dan menghindari serangan Yeowun sambil semakin 
dekat. Keahlian kepalan tangannya sangat kuat tetapi dia juga fokus pada menjadi fleksibel, 
yang memungkinkannya untuk bergerak secara fleksibel dan Mukeum menendang sisi kiri 
Yeowun. 

"UGH!" 

Yeowun terlempar ke kanan dari tendangan. Dia telah belajar tentang seni bela diri dasar 
tetapi dia belum belajar keterampilan pendaratan. Jadi, dia harus berguling-guling di tanah 
sebelum bangkit dengan kasar. 

"Aku tidak mengharapkan tendangan." 

Dia terkejut. Tendangan itu membuat kepalanya, jadi itu membuatnya merasa pusing. 
Ketika dia tidak bisa menemukan keseimbangannya, Mukeum merasa lega. 

"Aku terkejut dengan seni pedang yang begitu bagus, tapi kamu masih pemula." 

Yeowun mengerutkan kening. Mukeum mengetahui bahwa Yeowun masih sangat baru 
dalam seni bela diri setelah beberapa pertukaran. 

"Dia memiliki gerakan dasar ke bawah, tetapi dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi 
terhadap serangan." 

Chun Mukeum pemarah, tetapi dia masih seorang individu yang berbakat yang terlatih 
dalam berbagai ajaran. Dia memiliki banyak pengalaman sejak berbagai guru 
mengajarinya. Seni bela diri membutuhkan pengalaman kehidupan nyata sehingga 
pengguna akan tahu kapan atau apa yang harus digunakan dalam keadaan yang berbeda. 
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"Baiklah, baiklah. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. " 

"Aku meremehkannya. Apa yang harus saya lakukan?' 

Chun Yeowun menjadi gugup. Kepalanya dipenuhi dengan berbagai formasi dari Tarian 
Pisau Kupu-kupu, tetapi dia tidak memiliki pengalaman untuk memilih apa yang akan 
digunakan. 

"Aku akan melihat bagaimana kamu belajar seni bela diri setelah aku menghancurkanmu." 

Mukeum kemudian menyerbu ke arah Yeowun. Pada saat itu, Yeowun dengan panik 
mencoba membuat keputusan. 

'Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya gunakan? ' 

Dan saat itulah suara Nano datang kepadanya. 

[Merasakan bahaya dari entitas yang bermusuhan. Mengaktifkan Augmented Reality pada 
pandangan pengguna untuk menghadapi bahaya yang masuk. Mengaktifkan tutorial 
pertempuran untuk memulai mode defensif.] 

Mata Yeowun bergetar dengan cepat sementara itu bersinar dengan partikel cahaya kecil. 

"MATI!" 

Tinju Mukeum menyerang dan Chun Yeowun mengetuk untuk bergerak ke samping dan 
meninju dagu Mukeum. 

"ARGH!" 

Mukeum tidak menduga akan terjadi serangan, jadi kepalanya diputar ke samping. Tinju itu 
tidak memiliki energi internal, tetapi serangan pada dagunya membuatnya merasa pusing 
dan membuatnya kehilangan keseimbangan. 

'A-apa? Ini bukan skill pisau! ' 

Dia akan pingsan jika tinju memiliki energi internal. Mukeum kemudian menggunakan 
keterampilan berlarinya untuk menjaga jarak. 

"Apa?! Gerakannya berubah! " 

Bahkan para siswa terkejut. Mereka mengira Mukeum akan menyelesaikannya dengan 
serangan itu, tetapi ini membuat situasinya tidak pasti. Di mata Yeowun, semuanya sangat 
berbeda sekarang. 

'Apa ini?' 
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[Augmented Reality telah diaktifkan untuk memandu Guru melalui tutorial pertempuran 
untuk bereaksi terhadap entitas yang bermusuhan.] 

Yeowun melihat segala macam garis dan tulisan tentang apa yang dilihatnya. Bahkan 
sekarang, ketika serangan Mukeum hampir menimpanya, dia melihat langkah kaki 
tersusun oleh cahaya dan tulisan yang menyuruhnya untuk mengikutinya. Yeowun 
mengikutinya, membiarkannya mengelak dari serangan dan kemudian panah putih muncul 
di dagu Mukeum dengan tanda kepalan tangan, jadi dia mengikutinya. 

[Tidak ada arahan, jadi tinju, salah satu seni bela diri yang direkam dalam program, 
diterapkan sementara untuk tutorial ini.] 

'Tutorial?' 

[Itu berarti bimbingan.] 

"Kau diperintahkan untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan?" 

[Saya menganalisis gerakan entitas bermusuhan ke skala 0,01 dan muncul dengan 
hasilnya.] 

"Aku tidak tahu apa yang kamu katakan. Jadi, yang baru saja saya lakukan adalah ... tinju? ' 

[Tinju adalah salah satu seni bela diri yang tertanam dalam program dan ...] 

'Tidak masalah. Jika Anda menggunakan tinju sebagai tutorial, dapatkah Anda 
menerapkannya dengan Butterfly Blade Dance? ' 

[Analisis dan transfer Butterfly Blade Dance sudah selesai, jadi itu mungkin. Apakah Anda 
akan menerapkannya?] 

'Ya.' 

[Mengubah mode tutorial ke Butterfly Blade Dance.] 

Sementara Chun Yeowun berdiri diam untuk berbicara dengan Nano, Mukeum bangkit dari 
rasa pusingnya dan berteriak dengan marah. 

"Kamu bahkan belajar bagaimana menggunakan teknik kepalan ?! Anda benar-benar 
bersembunyi seperti pencuri! Tapi itu tidak akan berfungsi lagi! " 

Mukeum kemudian menyerang lagi dengan puluhan tinju. Yeowun melihat tinju datang 
padanya bersama dengan arah dari mana semua itu berasal. 

"Aku bisa melihat di mana dia menyerang!" 
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Chun Yeowun tersenyum. Dia kemudian mengikuti langkah-langkah untuk menghindari 
serangan. 

'Apa! Dia menghindari semuanya? ' 

Sulit untuk percaya bahwa Yeowun yang hampir tidak bisa bereaksi terhadap serangan 
sebelumnya sekarang menghindari segalanya. Bukan hanya itu -- Yeowun kemudian 
menyerang balik dengan serangan pedang yang kuat. 

"A-apa ?!" 

Mukeum dengan cepat berbalik untuk membela, tetapi dia hanya bisa mempertahankan 
dua serangan. Tangan Yeowun terbang seperti kupu-kupu dan segera membuatnya di bahu 
kanan. 

"UGH!" 

Mukeum merasakan rasa sakit yang kuat dan darah keluar melalui tenggorokannya. Jika itu 
adalah serangan dengan pedang sungguhan, dia pasti akan ditebas. 

"Bagaimana dia bisa menggunakan serangan seperti itu?" 

Yeowun tidak memiliki energi internal lebih dari Mukeum, tetapi keterampilan 
serangannya seperti seorang prajurit yang berpengalaman. Itu semua mungkin karena 
gerakan Yeowun adalah salinan yang tepat dari gerakan Submeng. 

Mukeum kemudian merasakan kakinya kehilangan energi dari kerusakan. Dia kemudian 
datang dengan memori. 

'Mukeum. Jika Anda melakukannya dengan baik, Tuhan ... perhatian ayah Anda akan 
kembali dari yang kotor dan kembali kepada saya. ' 

'Itu semua karena kamu! Itu semua karena kamu lemah! ' 

"Kalau saja pelacur kotor itu tidak muncul!" 

Ibu Mukeum, Nyonya Ja, menikah dengan Tuan Chun Yujong melalui pernikahan yang 
diatur. Itu adalah pernikahan dari sumpah keenam klan, tetapi Nyonya Ja mencintai Tuhan. 
Dia melakukan semua yang dia bisa untuk menarik perhatian Tuhan, tetapi dia tidak 
pernah dicintai kembali. Perhatian Tuhan hanya pada budak gadis di istana Tuhan. 

'Itu bukan aku. Ini semua milikmu. Ini semua karena ANDA! ' 

Ingatan terakhir yang dia miliki tentang ibunya adalah Lady Ja mencekik putranya sendiri 
sambil menangis tersedu-sedu. 

"Kenapa aku memiliki ingatan itu lagi ?!" 
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Ketika ingatan itu kembali kepadanya, ia belajar membenci hanya satu orang. Mukeum 
menggertakkan giginya dengan kebencian dan melemparkan tinjunya ke wajah Yeowun. 

"Kamu pikir aku akan kalah dari petani seperti kamu ?!" 

Yeowun dengan mudah menghindari serangan dengan memiringkan kepalanya dan 
meskipun dia mencoba untuk memukul dahi Mukeum, dia berubah pikiran dan meraih 
pergelangan tangan lawannya untuk menjepitnya. 

"UGH!" 

Mukeum merasakan sakit parah dari bagian belakang kepalanya, dan kepalanya menjadi 
merah dengan pembuluh darah menyembul dari lehernya ke dahinya. 

"Kamu berani ... aku tidak bisa kalah dari petani seperti kamu! Bagaimana!" 

Mukeum berteriak dengan marah, tetapi Yeowun menatapnya dengan dingin dan berkata, 

"Kau membawanya sendiri." 
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Chapter 23 
Bab 23: Tes kedua (1) Chun Mukeum, pangeran dari Klan Loyal. 

Kehilangannya mengejutkan enam siswa di luar kepercayaan. Bocah yang tidak memiliki 
energi internal hanya dua minggu yang lalu sekarang memiliki keterampilan seni bela diri 
yang dengan mudah melebihi mereka. 

"Mengapa? Anda juga ingin sepotong saya? "Chun Yeowun mengancam para siswa dan 
mereka semua menggelengkan kepala bersamaan. Yeowun baru saja mengalahkan 
Mukeum, yang tidak bisa dikalahkan oleh mereka berenam. 

"Kalau begitu bawa dia bersamamu." 

Enam siswa berlari dan meraih Mukeum. Meskipun Mukeum kalah dari Yeowun, mereka 
masih takut dengan Klan Setia. 

'Jika aku mendapatkan kekuatanku sendiri, akankah mereka juga takut padaku seperti itu?' 
Yeowun berpikir ketika dia melihat para siswa itu. Mukeum sedang berbaring karena rasa 
sakitnya dan dia juga malu karena ditolong, jadi dia berteriak dengan marah ketika dia 
mendorong para siswa pergi. 

"Biarkan aku pergi! Saya akan berjalan sendiri. " 

"Tapi Pangeran!" 

"JANGAN! Buat aku mengatakannya dua kali. " 

Siswa kemudian melepaskan Mukeum dan dia berteriak pada Yeowun, "Mengapa kamu 
tidak menyelesaikan aku ?!" 

Mukeum membenci Chun Yeowun, tetapi dia tahu Chun Yeowun memiliki jumlah 
kebencian yang sama karena dia selalu dalam bahaya sejak dia masih muda. Namun, 
Yeowun memutuskan untuk tidak membunuh Mukeum dengan mengubah cangkangnya 
menjadi hanya menjepitnya, dan itu membuat Mukeum merasa seperti sedang bersimpati. 

Yeowun menjawab, "Jika tes kedua bukan tes kelompok, aku sudah akan menghancurkan 
kepalamu." 

Keenam siswa menjadi pucat. Itu alasan yang bisa diterima tetapi Mukeum masih tidak bisa 
mengerti. 

"Bah! Seorang petani dengan alasanmu. " 

"Jika kamu terus mengoceh, aku mungkin akan menghancurkan kepalamu." 
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"Maka lakukanlah! Anda bajingan!" 

"Hah." 

Yeowun menatap Mukeum dengan ekspresi jijik dan berjalan kembali ke asrama. Saat dia 
dalam perjalanan kembali, dia tidak terlihat begitu bahagia. 

"Aku tidak bisa mengabaikan pengalaman itu." 

Dia mampu bertarung dengan baik dengan bantuan Nano, tetapi dia menyadari bahwa dia 
tidak memiliki pengalaman. Jika bukan karena Nano, dia mungkin akan kalah. 

'Butuh waktu bagiku untuk mendapatkan pengalaman dan keenam klan itu tidak akan 
membiarkanku mendapatkan pengalaman dengan mudah. Karena itu, saya perlu tahu 
bagaimana memanfaatkan apa yang saya miliki terlebih dahulu. ' 

Mengetahui tentang tutorial pertempuran akan membantunya jika dia tahu itu sebelum 
pertarungan. 

'Nano.' 

[Ya tuan.] 

'Berapa banyak keterampilan yang saya gunakan dari apa yang Anda miliki saat ini?' 

Nano terus menunjukkan kepadanya kemampuan baru, tetapi itu semua karena fakta 
bahwa Nano hanya bereaksi terhadap keadaan darurat. 

[Memeriksa data pengguna. Saat ini, Master telah menggunakan 3% dari kemampuan 
Mesin Nano.] 

Chun Yeowun hanya tertarik pada seni bela diri sehingga penggunaannya pasti rendah. 
Program dasar Nano begitu luas sehingga jika semua itu digunakan, itu sudah cukup untuk 
membalikkan usia ini. Meskipun demikian, sebagian besar terkunci dalam program itu, tapi 
Nano tidak memberi tahu Chun Yeowun tentang ini. 

"Tiga persen?" 

[Ya tuan.] 

"Aku hanya menggunakan sedikit sekali?" 

[Catatan resmi menunjukkan bahwa kebanyakan pengguna menggunakan rata-rata 30% 
Mesin Nano.] 

"Aku yakin akan ada banyak kemampuan yang berguna." 
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Chun Yeowun kemudian menyadari bahwa dia belum menggunakan Mesin Nano untuk 
potensi penuhnya. 

"Ceritakan tentang semua kemampuanmu." 

[Dimengerti. Mentransfer buku petunjuk terperinci tentang Mesin Nano generasi ke-7 ke 
otak. Akankah kamu menerima?] 

'Ya.' 

[Ini akan menemani transfer program pendidikan bahasa Inggris untuk pemahaman yang 
lebih baik. Akankah kamu menerima?] 

'Apakah itu bahasa yang kadang-kadang Anda gunakan?' 

[Itu benar, Tuan.] 

'Ya baiklah.' 

Nano kemudian mulai mentransfer informasi ke otak Yeowun. Butuh beberapa waktu 
karena ada banyak informasi, dan ketika sudah lengkap, Yeowun tidak merasa mual atau 
sakit lagi. Sepertinya otaknya sekarang telah disesuaikan dengan transfer informasi. Dia 
hanya sedikit pusing. Ketika pusing itu memudar, Yeowun mulai melakukan apa yang bisa 
dilakukan Mesin Nano. 

"Bisakah kamu melakukan semua ini?" 

Itu di luar imajinasinya. Ada banyak cara untuk membantu Yeowun mengisi kekosongan 
karena kurangnya pengalaman. Salah satunya adalah kemampuan simulasi yang berulang. 

"Jadi aku bisa mensimulasikan melawan orang lain dalam augmented reality?" 

Yeowun sekarang dapat memahami kata-kata bahasa Inggris dan kata-kata futuristik 
lainnya. 

[Ya, tapi itu membutuhkan analisis gerakan lawan.] 

'Bisakah saya menggunakan gerakan Chun Mukeum?' 

[Ada kekurangan informasi untuk gerakan dasar, tapi membuat avatar berdasarkan catatan 
pertempuran sebelumnya adalah mungkin.] 

Itu tidak sempurna tetapi masih lebih baik daripada tidak sama sekali. 

'Baik. Ayo kita coba. ' 
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Yeowun kemudian berubah arah dan pergi ke daerah terpencil tanpa ada orang di 
sekitarnya. Itu adalah waktu luang hingga malam hari, jadi dia memutuskan untuk berlatih 
dengan simulasi Nano. 

[Mengaktifkan Augmented Reality. Membuat avatar untuk simulasi pertempuran.] 

Suara Nano datang dan cahaya muncul di matanya untuk berubah menjadi Chun Mukeum. 

"Whoa." 

Yeowun menjadi heran. Chun Mukeum ini adalah avatar yang hanya bisa dilihatnya. 

[Menyesuaikan informasi simulasi. Silakan tentukan persentase kerusakan yang dapat 
ditimbulkan oleh avatar pada pengguna.] 

"Persentase kerusakan?" 

[Jika kamu ingin itu sama dengan kenyataan, kamu bisa mengaturnya menjadi 100%, tapi 
kamu bisa mengaturnya lebih rendah untuk mengurangi dampaknya.] 

'Saya melihat. Kalau begitu mari kita atur ke 100%. ' 

Dia pikir itu tidak akan terlalu menyakitkan karena itu masih palsu. Yeowun menyadari 
betapa sulitnya dia telah membuat pilihan bodoh. 

[Mulai simulasi.] 

Avatar Chun Mukeum kemudian menyeringai dan berteriak. 

[Petani! Ayo berjuang!] 

"Apa?!" 

Chun Yeowun tercengang. Dia tidak mengharapkan avatar untuk menyalin bahkan pidato. 
Dia tahu avatar itu palsu, tetapi masih terasa menjengkelkan. 

"Kurasa aku bisa menghancurkan kepalanya kali ini!" 

Chun Yeowun kemudian menyerang dan avatar Mukeum menyerangnya kembali. Itu 
adalah serangan yang sama yang dia temui sebelumnya. Yeowun memikirkan bagaimana ia 
menghindarinya karena dengan tutorial Nano dan menghindarinya untuk 
menindaklanjutinya dengan Butterfly Dance Dance Attack. Dan pada saat itu ... 

[Anda pikir serangan lemah seperti itu akan berhasil?] 

Avatar Chun Mukeum berteriak dan memutar tubuhnya dengan aneh untuk 
menghindarinya. Lalu dia menendang perut Yeowun. 
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"UGH!" 

Chun Yeowun jatuh dengan rasa sakit yang kuat di perutnya. Dia tidak menyadari itu akan 
memberinya rasa sakit yang nyata. 

"Ugh ... bagaimana mungkin ini menyakitkan?" Chun Yeowun meringis dan Nano 
menjawab, [Mesin Nano mereplikasi jumlah penerimaan rasa sakit yang sama seperti yang 
Guru rasakan sebelumnya.] 

"Sialan." 

Bodoh mengatur persentase kerusakan hingga 100%. 

[Apakah Anda akan mengubah persentasenya?] 

"...Tidak. Tinggalkan!" 

Yeowun menolak. Dia menjadi percaya bahwa rasa sakit seperti itu akan membuatnya lelah 
dari setiap gerakan bahkan jika semua ini palsu. 

[Petani! Datanglah kepadaku!] 

Mukeum mengejeknya dengan jari-jarinya. Yeowun kemudian menyerang Avatar dengan 
skill pedangnya. 
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Chapter 24 
Bab 24: Tes kedua (2) Larut malam, Yeowun menyelesaikan pelatihan dengan simulasi 
Augmented Reality dan sedang dalam perjalanan kembali ke asrama. Dia kelelahan dari 
empat jam pelatihan. Nano menyembuhkan luka-lukanya segera, tapi itu masih 
membuatnya lelah. 

"Aku hanya menang sekali dari lima belas duel." 

Yeowun menghela nafas. Tanpa tutorial pertempuran, duel pertama berakhir setelah lima 
pertukaran. 

'Hancurkan kepalanya? Saya sangat bodoh. " 

Suara Nano terdengar di telinga Yeowun yang malu. 

[Kemampuan Anda akan meningkat saat Anda mendapatkan pengalaman. Pilihan gerakan 
dan keterampilan kanan Guru akan meningkat saat Anda maju.] 

Dia telah kalah enam kali berturut-turut pada awalnya, tetapi dia mulai bereaksi terhadap 
serangan Mukeum mulai dari duel ketujuh. Yeowun mampu melancarkan serangan balasan 
yang avatar Mukeum tidak bisa bereaksi untuk memulai dengan duel kesepuluh. Dan yang 
terakhir, dia bisa menang setelah tiga puluh pertukaran. 

"Tapi itu hanya kemenangan dengan Mukeum menggunakan hanya tiga keterampilan 
serangannya." 

Avatar Chun Mukeum memiliki tindakan terbatas karena Yeowun tidak memiliki semua 
data, tetapi masih sulit untuk mengalahkan Mukeum. Ini membuat Yeowun semakin 
bersemangat untuk berlatih. 

'Wah. Aku akan mengalahkan avatar itu dengan mudah dalam beberapa hari! ' 

[Dipahami, Tuan.] 

Itu adalah tujuan pertama Yeowun, tetapi ada informasi yang tidak diketahui Yeowun. 
Avatar Chun Mukeum diciptakan dengan apa yang dialami Yeowun dalam pertempuran 
sesungguhnya, tetapi Avatar Mukeum memiliki pengetahuan penuh tentang keterampilan 
seni bela diri yang dapat digunakan Yeowun. Ini berarti bahwa jika Yeowun meraih 
kemenangan atas avatar yang tahu semua gerakannya dan tidak pernah kelelahan, itu 
sudah merupakan prestasi besar. 

Ketika dia kembali ke kamar kelompok ke-8, orang-orang terdiam. 

'Dia di sini!' 
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"Dia bahkan tidak punya luka!" 

Jelas bahwa siswa lain telah mendengar tentang apa yang terjadi. Sudah cukup untuk 
membiarkan siswa tahu di mana Chun Yeowun berdiri dalam kekuasaan. Namun, mereka 
masih takut dengan kekuatan Klan Loyal atas Kultus itu sendiri, sehingga mereka tidak 
berani berjalan ke Yeowun dan berbicara dengannya. 

Saat Yeowun berjalan di tengah menuju tempat tidurnya, para siswa membuka jalan 
baginya untuk melewatinya. Ini adalah perasaan yang berbeda dari hari dia memasuki 
akademi ketika orang-orang menatapnya dengan jijik atau simpati. 

"Apakah ini rasanya memiliki kekuatan?" 

Dia baru saja mengalahkan salah satu pangeran, tetapi itu membuat perbedaan besar 
sehingga hampir membuat Yeowun tertawa keras. 

"Di mana tempat tidurku?" 

Yeowun melirik untuk menemukan tempat tidurnya, dan seseorang berlari ke arahnya. Itu 
kadet ke-23, dengan kain biru di atas kepalanya. Dia dengan sopan menunjuk ke tempat 
tidur dengan kedua tangan dan membimbing Yeowun. 

"Tempat tidurmu ada di sini, Pangeran." 

"Oh." 

Kadet ke-23 bertindak seolah-olah dia adalah pelayan Yeowun. Siswa lain menjadi bingung. 

'Apa? Apa yang dia lakukan?' 

Sebagian besar siswa bingung, tetapi untuk taruna ke-23, ini adalah kesempatannya untuk 
mengambil risiko. Dia dipukuli di depan semua orang karena kegagalannya dan janji untuk 
menjaga klannya hilang. 

'Bajingan!' 

Chun Mukeum terus mengatakan bahwa dia akan melenyapkan klan kad 23 ketika dia 
keluar dari akademi, membuat kadet semakin marah. Ketika dia melihat Mukeum muncul 
empat jam yang lalu dengan luka, dia membuat keputusan. 

"Jika aku akan mati, aku akan mengambil risiko." 

Dia kemudian memutuskan untuk tetap di sisi Chun Yeowun untuk kompetisi pewaris 
takhta. Dan dengan keputusan itu, dia sekarang dianggap Yeowun sebagai tuannya. 

"Kamu tidak seperti sebelumnya." 
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Chun Yeowun tahu bahwa kadet ke-23 telah berubah setelah mereka bertemu di ruang 
medis. Dia tidak hanya takut pada Yeowun sekarang. 

"Apakah kamu menginginkan sesuatu dariku?" Tanya Yeowun. 

Kadet ke-23 ragu-ragu sejenak, tetapi dia segera berlutut dengan satu kaki dan 
mengumpulkan kedua tangannya dengan hormat dan berkata, "Saya, kadet ke-23 Hu Bong, 
akan melayani Anda sebagai tuanku!" 

Para siswa bergumam di antara mereka sendiri dalam keterkejutan dan Yeowun juga 
terkejut. Dia selalu berpikir dia menginginkan kekuatan untuk dirinya sendiri, tetapi dia 
tidak berpikir itu akan terjadi begitu awal. 

"Kamu ingin aku menjadi tuanmu?" 

"Aku menyesal tentang kekasaranku di ruang medis. Tolong anggap aku sebagai 
pelayanmu dan biarkan aku melayanimu sebagai tuanku! " 

Yeowun kemudian mulai berpikir. Berbeda dengan Penjaga Jang yang dikirim untuk 
melindunginya atas perintah Tuhan, melihat Hu Bong yang ingin menjadi pelayannya rela 
menembakkan sesuatu di dalam dirinya. 

'Silahkan! Silahkan!' 

Hu Bong menatap Yeowun dan dia tersenyum dan mengangguk. Hu Bong kemudian 
membungkuk dengan kepala di tanah dalam kegembiraan. 

"Terima kasih! Saya akan melayani Anda selamanya! " 

Dan saat itu--- 

"HAH! Saya tidak berharap melihat omong kosong seperti itu! " 

Itu adalah Chun Mukeum. Dia kembali bersama Jahyun yang telah menyelesaikan pelatihan 
tambahannya. 

"Kamu serangga. Beraninya kau berjanji kesetiaan kepada petani ?! " 

Jahyun lelah, tapi dia mengerutkan kening dan meludah ke Hu Bong dengan marah. Ini 
membuat Hu Bong takut dan dia mulai gemetaran. Namun, dia tidak menggerakkan 
kepalanya dan hanya menatap Yeowun, dan karena itu Yeowun membuat keputusan. 
Kepala Yeowun menoleh perlahan ke arah Jahyun. 

"Kamu berani berbicara buruk tentang hambanku?" 

"Apa?" 
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Suara dingin Yeowun mengejutkan Jahyun. Jika itu adalah Yeowun yang dia kenal, Jahyun 
akan langsung menyerang, tetapi dia sudah mendengar bahwa Mukeum hilang secara tidak 
sengaja. 

"Kamu adalah serangga yang mengikuti ekor seseorang." 

"A-apa yang kamu katakan?" 

"Ada apa dengan gagapnya? Apakah kamu takut?" 

Yeowun mengejek dan Jahyun menjadi marah. 

"Petani!" 

Jahyun kemudian melompat untuk menyerang Yeowun. Namun, Yeowun memutar tubuh 
atasnya untuk menghindar dan memukul bagian belakang leher Jahyun. 

"ARGH!" 

Mata Jahyun berputar kembali dan dia pingsan. Serangannya, keterampilan dasar kepalan 
tangan Loyal Clan, adalah apa yang telah ia praktikkan sepanjang malam yang 
memungkinkannya untuk melakukan ini. 

"Dia tidak seberapa dibandingkan dengan avatar." 

Yeowun bergumam dan Hu Bong menatapnya dengan kaget dan kagum. 

'Ah! Keputusan saya tidak salah! ' 

Dia memiliki keraguan, tetapi menonton Yeowun menempatkan subjek pangeran lain di 
tempatnya dengan satu serangan itu membuat keraguannya hilang. 

"Apa? Anda ingin bertarung lagi dengan saya? " 

Yeowun menatap Mukeum yang menatapnya di pintu masuk. Namun, Mukeum tidak 
bereaksi seperti yang diharapkan. 

"... Hmph. Anda menikmati apa yang Anda miliki untuk saat ini. Tidak ada yang berubah." 

Mukeum kemudian mengabaikan Yeowun dan pergi ke tempat tidurnya dan berbaring. 

'Apakah Chun Mukeum mengabaikannya?' 

'Mustahil!' 

Tindakan Mukeum mengejutkan semua siswa. Mukeum dikenal karena sifat kekerasannya, 
tetapi dia hanya menghindari pertempuran Yeowun. Dan dimulai dengan ini, asrama 
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kelompok ke-8 telah berubah. Para siswa mulai menunjukkan minat pada Chun Yeowun. 
Mereka tidak bertindak seperti Hu Bong, tetapi mereka sekarang mulai mempertanyakan 
hal-hal dengan 'mungkin' di kepala mereka. 

Segera, itu adalah hari ujian kedua. Setiap siswa berkumpul di tempat latihan, siap dengan 
pedang asli dan perisai besi mereka. 
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Chapter 25 
Bab 25: Tes kedua (3) Tes kedua adalah pertempuran antara formasi grup. Mereka harus 
bersaing satu sama lain melalui dua belas formasi yang telah mereka latih. Untuk itu 
diperlukan kerja sama masing-masing individu dan keputusan akurat pemimpin. 

"Aku sudah cukup mengajarimu. Semuanya terserah Anda sekarang. Apakah itu jelas?!" 

"Mado!" 

Setiap instruktur memberikan kata-kata terakhir mereka kepada kelompok masing-
masing. Dimulai beberapa hari yang lalu, masing-masing kelompok dipimpin oleh 
pemimpin kelompok mereka untuk berlatih formasi. Instruktur tidak terlibat dalam bagian 
akhir pelatihan. 

"Sebelum kita pergi ke tes berikutnya, kita akan memilih siapa yang harus bertarung 
melalui lotere." 

Wali Kiri Lee Hameng berbicara di atas panggung. 

"Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, Pertama ke keempat, kelima ke delapan, 
kesembilan ke dua puluh ... empat kelompok akan memilih dari lotre untuk memilih 
kelompok mana yang akan dilawan." 

Dia menjelaskan bagaimana ujian akan berlangsung tiga hari yang lalu. Ketika para 
pemimpin naik ke panggung, para siswa mulai bergumam sendiri. 

"Para pemimpin kelompok kedua dan ketiga berubah!" 

"Mereka juga berubah!" 

Kelompok kedua dan ketiga telah mengubah pemimpin. Selain Chun Muyeon dari Klan 
Bijaksana di kelompok pertama, dan kadet ke-72 di kelompok keempat, kelompok kedua 
dan ketiga memiliki pemimpin kelompok yang berbeda. 

"Hmph. Hanya dua? " 

Namun, Hameng tidak terlihat terkejut. Segera, pertempuran diputuskan antara empat 
kelompok. 

[Pertama versus ketiga. Kedua lawan keempat.] 

"Whoaaaaa!" 
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Kelompok pertama dan keempat berteriak dengan penuh semangat. Seperti yang sudah 
diputuskan, Hameng berteriak, "Selanjutnya! Pemimpin dari kelompok kelima hingga 
kedelapan, silakan naik! " 

Para pemimpin dari setiap kelompok dengan cepat naik ke panggung. Orang-orang 
bergumam ketika kedua kelompok juga bertukar pemimpin. Kelompok kedelapan juga 
memiliki pemimpin yang berbeda. 

"Oh?" 

Hameng tampak penasaran. Dia pikir pemimpin kelompok ke-8 tidak akan berubah karena 
itu adalah Pangeran Chun Mukeum, tetapi itu telah berubah menjadi individu yang tidak 
terduga. 

'Chun Yeowun!' 

Itu adalah tag hitam # 7, Chun Yeowun. Dan pemimpin kelompok kelima, Chun Wonryou 
dari Lust Clan juga terkejut dengan perubahan ini. 

"Aku sudah memperingatkannya! Menipu!' 

Dia mengutuk Mukeum. Di sisi lain, Yeowun tidak percaya apa yang terjadi. Dia tidak 
berpikir dia akan terpilih sebagai pemimpin hanya sampai tadi malam. 

Tadi malam, menjelang akhir pelatihan sore, banyak kelompok pergi untuk berlatih untuk 
ujian yang akan datang. Beberapa kelompok tidak melakukannya karena mereka khawatir 
bahwa kelompok lain akan mengintip taktik mereka, dan kelompok ke-8 adalah salah satu 
dari kelompok tersebut. Chun Mukeum, yang tidak kekurangan potensi sebagai pemimpin 
kelompok, sudah memutuskan taktik dan memberhentikan kelompoknya lebih awal. 

"Chun Mukeum!" 

Dan ketika Mukeum akan melatih seni bela dirinya di daerah terpencil, seseorang 
memanggilnya. 

"Oh itu kamu." 

Itu adalah Chun Wonryou dari Klan Nafsu. Mukeum mencoba berjalan melewatinya, tetapi 
Wonryoy dengan cepat bergegas, menghalangi jalannya. 

"Apa yang sedang kamu lakukan?" 

"Aku memanggilmu. Bisakah Anda setidaknya berhenti bertanya mengapa? " 

Tidak seperti Chun Yeowun, pangeran dari enam klan saling kenal dan berinteraksi satu 
sama lain cukup sering. 
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"Apa. Apa yang ingin Anda katakan?" 

"Ugh, kamu dan kesombonganmu." 

Chun Wonryou menghela nafas dan Mukeum menanggapi dengan marah. 

"Aku pikir kamu mengatakan Klan Setia itu bodoh?" 

Dia masih ingat hari dia menghadapi Yeowun di pintu masuk asrama. 

"Hah ... tentu, oke. Saya akan membuat ini singkat. Dengarkan." 

Dia tidak suka bagaimana akting Mukeum, tapi dia pikir dia perlu mengatakannya dan 
menarik lengan bajunya untuk menunjukkan linen yang melilit lengannya. Mukeum 
bertanya, "Apakah kamu terluka?" 

Sejauh yang Mukeum tahu, tidak ada orang lain yang bisa menyakitinya selain para 
pangeran dari keenam klan. 

"Ya. Kemarin." 

"Kemarin?" 

"Aku berlatih sendirian dan seseorang menyergapku." 

"Kamu? Disergap? Siapa yang waras akan melakukan hal seperti itu? " 

Chun Wonryou lebih lemah dari para pangeran dari enam klan, tapi dia masih jauh lebih 
kuat daripada siswa lain di akademi. 

"Penyerang menutupi wajah mereka. Saya tidak tahu siapa itu. " 

"Masa bodo. Jadi kau terluka oleh pengecut kecil? " 

"... Aku sudah memperingatkanmu. Saya tidak pernah menurunkan penjaga saya. " 

Dia berada di tengah-tengah pelatihannya, jadi dia sudah siap. Namun, penyerang sama 
atau bahkan lebih kuat dari para pangeran dari enam klan. 

"Jadi, kamu terluka jadi kamu menyuruhku untuk berhati-hati?" 

"Jika penyerang datang untukku, mereka mungkin akan menyerangmu juga. Kami berada 
di grup yang sama. " 

Mukeum mengerutkan kening. 

"Kamu tahu bahwa keempat kelompok akan bersaing satu sama lain, kan?" 
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"Ya." 

"Kami selalu dapat memilih lotre dengan semua kelompok. Menurut Anda mengapa kami 
terbatas pada empat kelompok? " 

"Apa yang kau bicarakan?" 

"Astaga. Coba pikirkan sekali. Jika Anda mempersempitnya menjadi empat kelompok, maka 
Anda dapat menebak kelompok mana yang mungkin Anda lawan! " 

Mukeum lalu berpikir sejenak dan berkata, "... Maksudmu dengan menumpahkan 
informasi, akademi memaksa setiap kelompok untuk menyerang pemimpin kelompok 
lain?" 

"Yah, kamu benar-benar bodoh. Ya. Jika pemimpin keluar dari formasi, akan sulit bagi 
kelompok itu untuk bersaing. " 

Chun Wonryou menduga bahwa Lee Hameng sengaja berbagi informasi, sehingga membuat 
kelompok berusaha untuk menyerang pemimpin kelompok lain. Dan tebakannya menjadi 
kenyataan ketika dia diserang malam itu. 

"Yah, besok adalah hari ujian, jadi jangan mengambil kesempatan untuk pergi berlatih 
sendirian. Saya tidak ingin melihat ada pangeran diusir setelah tes kedua dan membawa 
malu bagi kita semua. " 

Dia bisa saja mengabaikannya, tapi dia datang untuk memperingatkannya demi masa lalu. 
Mukeum mengangguk. Dan ketika dia pergi, Mukeum memperhatikan peringatannya dan 
membawa Jahyun bersamanya untuk berlatih. Menjelang tengah malam, Chun Yeowun 
menyelesaikan pelatihan simulasi dan sedang dalam perjalanan kembali. 

"Ugh, masih banyak yang harus kukerjakan." 

Tidak seperti apa yang dia katakan, dia sekarang memiliki kemampuan untuk mengalahkan 
avatar sekitar 60% dari waktu. Dia belum mencapai tujuannya untuk menang dengan 
mudah, tapi dia sekarang lebih terbiasa menggunakan keterampilan pedangnya. Ketika dia 
turun untuk kembali, dia mendengar suara perkelahian pecah. 

"UGH!" 

Setelah mendengar teriakan pendek, dia berlari ke arah sumber. Ketika dia sampai di sana, 
ada satu sosok merosot ke tanah dan satu lagi berkelahi dengan orang lain. Terlalu gelap di 
hutan untuk mencari tahu siapa itu siapa. 

'Nano. Aktifkan mode penglihatan malam. ' 

[Mengaktifkan mode penglihatan malam pada pandangan pengguna.] 
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Paparan cahaya pada mata Yeowun meningkat segera dan dia bisa melihat semuanya 
dengan jelas. 

"Chun Mukeum?" 

Orang yang sedang diserang sementara hampir tidak menangkis penyerang dengan luka 
adalah Chun Mukeum. Dia bertarung dengan pria bertopeng, tetapi pria itu terlihat sangat 
kuat. Dia menekan ke Mukeum dengan serangan yang kuat. 

"DAMMIT!" 

Kaki kanan Mukeum terluka, tetapi dia bertahan cukup baik. Namun, itu hanya masalah 
waktu. Seperti yang diharapkan, Mukeum mencoba untuk mengambil beberapa langkah 
mundur, tetapi dia jatuh setelah kehilangan energi di kakinya. 

"UGH!" 

Pria itu kemudian disuruh menusuk kaki kiri Mukeum dan Yeowun berteriak, "BERHENTI!" 

Dia tidak suka Mukeum, tetapi dia tidak tahan kehilangan pemimpin kelompok sehari 
sebelum ujian dan menyerbu masuk. Pria itu kemudian berhenti dan mengayunkan pedang 
ke Yeowun. Namun, Yeowun bisa melihat semuanya dengan jelas sehingga dia turun untuk 
menghindari pedang dan memukul perut pria bertopeng dengan keterampilan pedangnya. 

Setelah dia menyentuh perutnya, pria bertopeng dengan cepat mundur untuk membuat 
jarak di antara mereka. Yeowun menjadi terkejut. 

"Dia mundur begitu aku menyentuhnya." 

Sulit menebak siapa yang kuat dari pria itu. Pria itu menyipitkan matanya saat dia 
memelototi Chun Yeowun dan berbalik untuk melarikan diri. Chun Yeowun berpikir untuk 
mengejarnya, tetapi menyerah. Mukeum ada di tanah, dan siswa lain juga di tanah dengan 
darah menetes dari kepala. 

"Hei, kamu baik-baik saja?" 

"Petani? Sialan ... bagaimana aku diserang oleh seorang pria bertopeng! " 

"Haruskah aku meninggalkannya di sini?" 

Yeowun membuang pikirannya dan membantu Chun Mukeum dan siswa lainnya dengan 
cepat kembali ke asrama. Siswa dari kelompok ke-8 terdiam dengan ekspresi serius ketika 
mereka melihat pemimpin mereka dan anggota lain dengan luka serius. Siswa yang 
kepalanya berdarah adalah Jahyun. Saat dia menghapus darah dari kepala Jahyun, dia 
bertanya pada Nano, 'Apakah dia baik-baik saja?' 

[Memindai entitas yang terluka.] 
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Dokter sedang keluar dari kantor sekarang, jadi dia hanya bisa mengandalkan Nano. 

[Potongan yang ditemukan terbuat dari pedang. Panjangnya 4cm, dalamnya 2mm. 
Membutuhkan pembersihan luka dan menjahit luka.] 

Berlawanan dengan kekhawatirannya, lukanya tidak terlalu buruk. Masalahnya dengan 
Chun Mukeum. 

"Hah .. hah ... sial!" 

Dia memegang paha kanannya saat darah mengalir keluar. Wajahnya juga pucat karena 
kehilangan banyak darah. 

"Panggil instruktur!" 

"Y-ya, tuan!" 

Hu Bong dengan cepat berlari keluar ruangan atas perintah Yeowun. Segera, seorang 
instruktur datang dan mulai merawat luka Mukeum, tetapi itu sangat buruk. 

"... Dia tidak akan bisa berjalan untuk sementara waktu." 

Ekspresi para siswa berubah suram. Peringatan Chun Wonryou telah menjadi kenyataan. 
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