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Chapter 101 
Bab 101: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (2) "Ya, sekarang." 

Mendengar jawaban Yeowun, para kadet yang sedang menunggu giliran mereka, termasuk 
para penjaga dan instruktur, semuanya menjadi terkejut. Sudah satu jam sejak tes ketiga, 
dan satu orang sudah lulus. 

"I-itu kadet ketujuh!" 

'Apakah dia benar-benar lulus tes keempat ?!' 

"Ini baru satu jam sejak tes ketiga!" 

"Bukankah dia berbohong?" 

'Melihat! Itu medali perak yang dimiliki instruktur! ' 

Orang-orang mulai mengobrol tentang berita yang begitu mengejutkan. Instruktur juga 
tampak kaget karena dia sudah bekerja di akademi selama tiga siklus dan dia belum pernah 
melihat seorang kadet yang lulus ujian keempat dalam waktu yang begitu singkat. 

'Ini ... menakjubkan. Tahap keempat hanya dalam dua bulan? ' 

Kadet tercepat di akademi terakhir adalah seorang kadet yang lulus ujian keempat setelah 
lima bulan. Sepertinya seorang pangeran pasti berbeda. 

"Saya minta maaf, Pemimpin Chun." 

Instruktur meminta maaf sambil membungkuk. Jika Yeowun telah menerima pangkat 
Pemimpin Pasukan, maka dia setara dengan instruktur. Dengan instruktur membungkuk, 
para kadet kemudian menyadari bahwa semua ini bukan mimpi, juga bukan palsu. 

"Bisakah aku pergi ke lantai tiga dulu?" 

"Tentu saja." 

Yeowun kemudian menuliskan namanya di buklet dan menerima lilin untuk naik ke lantai 
tiga. Para kadet iri ketika Yeowun melewatinya. Itu sebagian besar karena dia lulus ujian 
keempat, tetapi mereka juga tahu bahwa dia sekarang bisa berjalan ke lantai empat 
perpustakaan yang dipenuhi dengan buku-buku seni bela diri tingkat master. Yeowun 
kemudian memeriksa lilinnya saat ia berjalan ke lantai tiga. 

'Empat jam.' 
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Itu telah meningkat pesat sejak lantai dua, tapi ini karena seniman bela diri kelas atas 
sangat tebal dan rumit, membuatnya sulit untuk menghafal mereka. Tentu saja, Yeowun 
tidak perlu mengingat apa pun karena dia memiliki Nano. Yang harus dia lakukan adalah 
berkonsentrasi membeli buku sebanyak mungkin. 

Di lantai tiga, ada banyak kadet yang berusaha keras untuk menghafal buku-buku pilihan 
mereka. Ko Wanghur, Bakgi, Hu Bong, dan anggota lainnya berkonsentrasi pada menghafal 
buku. Yeowun kemudian langsung menuju ke tengah perpustakaan. 

'Itu ada!' 

Ada alas batu mutiara biru dengan puisi di bagian depan dan tanda pedang di bagian 
belakang. Namun, tanda di bagian belakang alas ini tampaknya lebih dari apa yang ada di 
alas pertama atau kedua. 

"Itu terlihat lebih rumit." 

Sepertinya itu membutuhkan analisis yang cermat. Namun, Yeowun memiliki batas waktu 
di tempat ini dan orang-orang di sekitarnya jadi dia hanya memindai terlebih dahulu. 

'Nano, pindai tanda-tanda ini dan simpanlah.' 

[Ya tuan.] 

Ketika pemindaian selesai, Yeowun mulai membaca buku-buku untuk memindai mereka, 
seperti yang dia lakukan di lantai pertama dan kedua. 

"Kalau begitu, kita mulai saja?" 

Yeowun mengeluarkan salah satu buku dan mulai membalik-balik halaman. Perpustakaan 
yang sunyi itu segera dipenuhi dengan suara membalik halaman. 

'AH!' 

'JANGAN LAGI!!!' 

'BAJINGAN ITU!!!' 

Para kadet di sekitar Yeowun segera merengut. Mereka pernah mengalami Yeowun yang 
mengganggu bacaan mereka sebelumnya, jadi mereka langsung jengkel lagi. Namun tidak 
seperti sebelumnya, mereka diberi lebih banyak waktu di sini sehingga mereka perlu 
menahan halaman Yeowun untuk periode yang lebih lama. 

"Sialan!" 

Yeowun telah menyebabkan masalah bagi banyak taruna tanpa menyadarinya. Setelah 
memindai buku sebanyak mungkin, Yeowun menyadari tidak ada orang di sekitarnya. 
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'Hah?' 

Sebagian besar taruna telah pindah ke ujung lain perpustakaan dalam upaya untuk 
menjauh dari Yeowun. Setelah empat jam, Yeowun dapat memindai total 179 buku dari 
perpustakaan. Itu lebih dari apa yang dia pindai di lantai dua. Beberapa dari buku-buku ini 
juga tampaknya bagus karena mereka akan membantu Yeowun juga. 

"Sekarang, ke yang keempat." 

Yeowun lalu berjalan ke lantai empat. Sekarang, Yeowun diberi enam jam. Lantai keempat 
kosong karena belum ada kadet yang lulus ujian keempat, tetapi lantainya jauh lebih kecil 
dan tiga buku lebih sedikit. Sepertinya jumlah total buku hanya sekitar 400. 

Itu wajar karena tidak ada banyak seni bela diri tingkat master di luar sana. Jadi, tidak ada 
banyak buku tentang mereka juga. 

"Ayo kita pindai alasnya dulu." 

Yang paling penting adalah untuk memindai formasi keempat dari Angkatan Pedang Setan 
Langit dan gerakan kontra pedang Pedang Iblis. Ada alas di tengah lantai juga. 

'Hah?' 

Yeowun kaget ketika dia mendekat ke alas. Ada banyak celah di batu itu, dan bagian 
sudutnya terpotong. Itu dipotong dengan sangat bersih sehingga terbukti telah ditebang 
oleh pedang. 

'Kenapa itu rusak begitu parah?' 

Yeowun kemudian melihat tanda pedang di bagian belakang. Berbeda dengan yang ada di 
alas lainnya, ini adalah tanda yang lebih dalam, lebih kasar, dan lebih tidak teratur. Nano 
juga mencapai kesimpulan serupa. 

[Kekuatan yang ditinggalkan oleh pedang telah tumbuh dua kali lebih kuat dibandingkan 
dengan yang ada di alas lainnya.] 

'Ugh, itu membuatnya lebih penasaran!' 

Dia ingin menjalankan simulasi untuk memeriksanya, tetapi dia tidak perlu terburu-buru. 
Dia selalu bisa melakukannya nanti di ruang pelatihan pribadi. Yeowun menahan rasa 
penasarannya dan memindai alas terlebih dahulu. 

"Lalu, ke buku-buku." 

Yeowun melihat sekeliling, memeriksa untuk melihat apa yang harus dipindai terlebih 
dahulu dan menjadi terkejut. Tidak seperti lantai lainnya, buku-buku lantai empat dibagi 
menjadi tiga kelompok. Satu kelompok buku yang paling banyak, terdiri dari buku-buku 
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seni bela diri tingkat master dari Sekte Iblis. Namun, separuh buku lainnya diambil dari 
Pasukan Keadilan dan Kejahatan. 

'Ini semua adalah seni bela diri yang terkenal ...' 

Itu adalah koleksi seni bela diri yang dikumpulkan selama ratusan tahun. Itu bukan yang 
terbaik dari masing-masing klan, itu memang sangat kuat. Meskipun kemungkinan bahwa 
klan ini telah meningkatkan seni bela diri mereka setelah buku-buku ini ditulis, 
bagaimanapun juga baik untuk mengetahui tentang mereka. 

'Itu akan membantuku nanti ketika aku harus melawan para pejuang dari klan-klan itu. 
Mari kita memindai beberapa dari kultus pertama ... oh! ' 

Saat Yeowun mengeluarkan buku itu, sebuah ide muncul di benaknya. 

'Aku tidak perlu menyimpan semua seni bela diri ini untuk diriku sendiri!' 

Apa yang akan terjadi jika dia mengajar anggotanya seni bela diri tingkat master ini? 
Yeowun menjadi bersemangat dengan pemikiran itu dan tersenyum. 
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Chapter 102 
Bab 102: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (3) [Pemindaian selesai.] 

[Pemindaian selesai.] 

Suara Nano terus berdering saat Yeowun terus membolak-balik setiap buku yang bisa dia 
dapatkan. Enam jam adalah periode yang cukup lama. Dia tidak bisa menghitung berapa 
banyak buku yang telah dia pindai. Sebagian besar taruna akan menghabiskan seluruh 
waktunya untuk mencoba menghafal buku-buku sebaik mungkin. Buku-buku di lantai 
empat berisi keterampilan dan teknik seni bela diri yang kuat. Yeowun terus memindai dan 
kemudian memeriksa lilin setelah beberapa saat. 

"Oh. Sudah hampir waktunya. ' 

Lilin telah meleleh ke garis, menunjukkan waktunya hampir berakhir. Yeowun ingin tahu 
berapa banyak yang telah dia pindai sampai sekarang. 

'Nano, berapa banyak buku yang saya pindai dari sini?' 

[Memindai total 245 buku, Guru.] 

"Bisakah kamu membaginya menjadi kelompok-kelompok?" 

[Ada total 112 buku dari Demonic Cult, 83 buku dari Forces of Justice dan 50 buku dari 
Force of Evil.] 

'...Itu banyak.' 

Yeowun memindai lebih dari sekadar banyak. Yeowun sekarang berisi cukup buku-buku 
seni bela diri yang cukup untuk disebut perpustakaan sendiri. Dia memiliki jumlah buku 
dan informasi yang sama dengan yang dimiliki klan besar, atau bahkan sekelompok klan. 

"Aku bisa mendapatkan semua yang aku bisa di sini." 

Dia mendapatkan lebih dari setengah buku dari lantai empat, jadi itu sudah cukup. Ketika 
Yeowun keluar dari gedung, hari telah berlalu dan hari sudah gelap. 

"Kau benar-benar meluangkan waktumu, Pemimpin Chun." 

"Oh." 

Instruktur sedang menunggu Yeowun dengan ekspresi lelah di wajahnya. Dia tidak terlihat 
bahagia. Dia sudah bisa pergi dari tugasnya jauh lebih awal, tapi dia harus menunggu 
Yeowun yang merupakan satu-satunya kadet yang tersisa di perpustakaan. 
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"Hmm. Sudah terlambat. Anda harus kembali ke asrama. Ayo pergi." 

"Oh ... aku tidak menyadari ini sudah selarut ini. Maafkan saya." 

Dia telah melewati jam malam untuk berada di asrama selama lebih dari dua jam pertama 
kalinya, tetapi instruktur tidak menyalahkan Yeowun karena dia juga menyadari dia 
membuat kesalahan dengan mengirim Yeowun ketika sudah terlambat. 

"Kurasa aku harus menunda pergi ke ruang pelatihan sampai besok." 

Dia harus menunda mengkonsumsi Black Dragon Ball dan transfer formasi Sword Force of 
the Sky Demon. Ketika dia kembali, dia disambut oleh para anggotanya yang khawatir 
tentang fakta bahwa Yeowun belum kembali. 

"Tuan, Anda setidaknya harus memberi tahu kami bahwa Anda akan terlambat!" 

"Oh ... eh, maafkan aku." 

Yeowun meminta maaf kepada Hu Bong dan yang lainnya. Anggota-anggotanya telah 
mencari Yeowun di setiap bagian akademi. Itu tidak mungkin karena tes yang tersisa 
semuanya dilakukan secara individual, tetapi mereka khawatir bahwa Yeowun mungkin 
akan diserang oleh orang lain. 

"Kupikir aku tidak akan tinggal di perpustakaan selama itu." 

"Maksud kamu apa? Kami bersama. " 

"Aku tidak menghitung waktu. Waktu yang diberikan untuk lantai empat adalah enam jam, 
jadi ... " 

"....Hah?" 

"KAU BERADA DI LANTAI KEEMPAT ?!" 

Semua anggota sangat terkejut. Ini berarti bahwa Yeowun telah lulus tes keempat. 

"Menguasai! Selamat!" 

"Selamat!" 

Para anggota kemudian segera menjadi bersemangat dan bersukacita. 

'Dia lulus ujian keempat pada hari yang sama! ... Mungkin Pangeran Chun adalah pewaris 
takhta yang paling mungkin. ' 
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Mun Ku juga tercengang. Dia pikir Yeowun lebih dari yang dia pikirkan saat dia 
menyaksikannya mengatasi banyak kendala, tapi dia selalu melebihi harapannya, dan itu 
memberinya lebih banyak antisipasi. 

Anggota-anggotanya kemudian mengetahui bahwa Yeowun akan pindah ke kamar pribadi 
dan mereka begadang hingga larut malam, membicarakan banyak hal. 

'Hmm ... jadi, aku bisa mendapatkan kamar pribadi jika aku lulus tes keempat?' 

Tidak lama kemudian, Mun Ku juga lulus ujian keempat dan diberi kamar pribadi. 

Keesokan paginya, Yeowun bangun pagi-pagi, bersemangat bahwa dia akan mendapatkan 
senjata unik baru dan pergi ke pandai besi dan menunggu. 

'Senjataku ...' 

Dia tidak menyebutkannya, tetapi dia juga menginginkannya. Setelah sekitar tiga puluh 
menit, seorang pria paruh baya dengan bandana putih di kepalanya datang. Dia memiliki 
kantong kulit yang diikatkan di pinggangnya yang memiliki palu dan berbagai alat yang 
membuktikan bahwa dia adalah pandai besi yang bekerja di sini. Pria itu memperhatikan 
Yeowun dan tertawa. 

"Oh! Siapa yang kita punya di sini? Pemimpin Chun yang lulus ujian keempat dalam waktu 
yang memecahkan rekor! " 

"Selamat pagi Pak." 

Yeowun membungkuk ketika dia bertemu pria itu untuk pertama kalinya. Ketika pria itu 
mendekat, Yeowun menyadari dia terlihat sangat berbeda dari orang normal. Lelaki itu 
tidak memiliki satu rambut pun, mulai dari alisnya hingga bahkan kakinya. Sepertinya dia 
selalu menghabiskan waktu mengerjakan senjata di depan bengkel sepanjang hari, dan 
bahkan rambutnya pun terbakar. 

"Haha, ini bagian dari pekerjaan." 

Pria itu menyadari di mana Yeowun melihat dan memberikan penjelasannya. Dia kemudian 
memperkenalkan dirinya sebagai Ou Sunong, keturunan dari Ou Yezi. 

"Ou Yezi!" 

Yeowun telah membaca banyak buku, jadi dia telah mendengar nama itu berkali-kali. Ou 
Yezi adalah pandai besi legendaris yang hidup jauh di masa lalu. Sebagian besar pedang 
yang dibuatnya disebut karya agung dan pedang ini dikabarkan mampu memotong 
harimau sekaligus. Yeowun menjadi terkejut ketika dia mendengar orang yang akan 
membuat senjatanya adalah keturunan dari Ou Yezi. 
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"Ha ha ha. Saya minta maaf untuk memecahkan gelembung Anda, tetapi saya tidak seperti 
leluhur saya. Selain itu, ada banyak keturunan lain. " 

"Aku yakin keterampilan leluhurmu tetap ada dalam darahmu." 

"Haha tentu saja. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat senjata Anda. " 

Ou Sunong tampaknya senang dengan reaksi Yeowun. Sunong kemudian melirik kedua 
pedang dan bilah Yeowun dan bertanya. 

"Apakah kamu menggunakan pedang dan bilah pedang?" 

Bukanlah hal yang biasa bagi para pejuang untuk menggunakan pedang dan pedang karena 
sulit untuk hanya menggunakan satu senjata. Menggunakan kedua senjata berarti lebih 
sulit untuk dikuasai. 

"Iya. Bisakah saya mendapatkan pedang dan pisau? " 
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Chapter 103 
Bab 103: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (4) Sunong kemudian menggelengkan 
kepalanya dan berkata, "Maaf, tapi kamu hanya diizinkan membuatnya." 

"Saya melihat." 

"Kurasa kamu mungkin berada dalam dilema saat itu. Senjata apa yang Anda butuhkan 
lebih banyak? " 

Yeowun kemudian berpikir sejenak dan memilih pedang. Dia ingin senjata yang bisa dia 
gunakan dengan Pedang Kekuatan Setan Langit untuk saat ini. 

'Pedang itu pecah ketika aku menggunakan skill sebelumnya, jadi ini pasti yang pertama. " 

Dia tidak menyadari hal ini sebelumnya, tetapi setelah bertarung melawan penyerang 
selama tes ketiga, Yeowun memeriksa pedangnya dan melihat bahwa semuanya pecah. 
Dengan kerusakan seperti itu, kemungkinan besar akan hancur jika dia masuk ke formasi 
kedua. 

"Aku mengerti, ide bagus. Aku sebenarnya mengkhususkan diri dalam membuat pedang 
daripada pedang. " 

"Terima kasih." 

"Iya. Sebelum kita mulai, bisakah kamu menunjukkan padaku keterampilan pedangku? " 

"Hah?" 

Yeowun menjadi bingung ketika Sunong ingin melihatnya menggunakan pedang. 

"Jika aku membuat pedang yang cocok denganmu, maka aku perlu melihatmu 
melakukannya sehingga aku bisa menganalisis apa yang harus aku lakukan." 

"Ohh! Oke, saya mengerti. " 

Yeowun mengangguk dan mengeluarkan pedang dari punggungnya. Itu hanya pedang 
generik dari akademi. Yeowun mempersiapkan dirinya dengan pedang di tangannya. 

Meskipun dia belum melakukan apa pun, suasananya berubah dan Sunong terperangah. 
Yeowun kemudian pindah untuk melepaskan formasi pertama dari Angkatan Pedang Setan 
Langit di udara. 

Gerakan dua puluh empat pedang meninggalkan jejak di udara saat itu menembus angin. 
Formasi itu segera berakhir, tetapi energi yang tersisa membuat angin yang bertiup ke luar. 
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"Selesai." 

Ketika Yeowun selesai, Sunong terbangun dari ekspresi tercengang. Dia kemudian berbalik 
ke Yeowun dengan tatapan bingung dan Yeowun bertanya, "Apakah itu cukup?" 

"Uh ..." Sunong mengerutkan kening dan menjawab, "Aku tidak tahu harus berkata apa ... 
Aku tidak bisa membuat pedang." 

"Hah? Maksud kamu apa?" 

"Bisakah kamu menunjukkan padaku pedang itu?" 

Sunong menerima pedang yang digunakan Yeowun sekarang dan mengambil palu dari 
kantongnya. Dia kemudian membantingnya ke pedang. 

"Apa?!" 

Pisau itu kemudian hancur segera setelah dibanting dengan palu. Seluruh bilah, bukan 
hanya bagian tempat ia dipukul, hancur. Pedang tidak bisa menahan gerakan yang baru 
saja dilakukan Yeowun. 

"Tidak ada pedang biasa yang bisa menahan gerakan pedang sekuat itu." 

Inilah mengapa Sunong sangat terkejut. Kekuatan dalam gerakan itu begitu kuat sehingga 
tidak ada pedang normal yang memiliki kesempatan untuk menahannya. 

"Lalu jika kamu bisa membuatnya lebih kuat ..." 

"Jika itu akan berhasil, aku akan mengatakan bahwa aku bisa melakukannya." 

"Kemudian?" 

"Jika kita harus membuat pedang untuk bertahan dengan keterampilan pedang seperti itu, 
aku butuh besi dingin." 

"Besi dingin!" 

Yeowun ingat Pisau Gila Submeng juga dibuat dari besi dingin. Itu adalah logam yang digali 
di wilayah laut utara tempat itu jauh lebih tahan lama daripada besi biasa. Sumbernya 
kurang dan mahal sehingga hanya seratus pendekar kultus yang berada di pangkat 
pemimpin klan diberikan. 

"Ah..." 

Yeowun menginginkan pedang tetapi sepertinya itu tidak mungkin saat ini. Dia tahu 
Kekuatan Pedang itu mungkin, tetapi dia tidak menyadari itu akan sekuat ini. Jika dia ingin 
mendapatkan pedang, dia harus lulus ujian kelima dan mencapai pangkat pemimpin klan. 
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"Hmph." 

"Maafkan saya. Aku sangat bersemangat ketika melihat gerakan pedangmu yang luar biasa 
tapi ... " 

Sunong merasa lega dan Yeowun kemudian diminta untuk membuat pisau. Sunong 
mengatakan bahwa dia bisa membuat pas pisau paling tidak untuk Butterfly Blade Dance. 

"Dengan gagang seperti ini ... dan kamu ingin pisau yang sempit dan ringan?" 

Sunong tentu saja ahli dalam keterampilannya dan menemukan bentuk terbaik yang 
diperlukan untuk menggunakan keterampilan itu. Bentuknya sangat mirip dengan Blade 
Gila yang dimiliki Submeng. 

Yeowun tidak bisa mendapatkan pedang, tetapi ia harus puas karena setidaknya 
mendapatkan pisau. 

"Kembalilah dalam dua minggu." 

"Terima kasih." 

"Aku harap saatnya tiba bahwa aku membuat pedangmu." 

Apa yang dibicarakan Sunong adalah bahwa ia berharap agar Yeowun lulus ujian kelima. 
Setelah dia selesai mengunjungi pandai besi, Yeowun pindah ke ruang pelatihan. Apa 
selanjutnya sudah dipilih. Ketika dia pergi ke gedung, dia merasa ada lebih banyak orang di 
dalam gedung. 

"Ada banyak taruna yang telah mencapai tingkat master." 

Bangunan ini terbuka untuk taruna tingkat master. Hanya ada sekitar sepuluh kadet yang 
menggunakan bangunan itu beberapa hari yang lalu, tetapi sekarang ada lebih dari lima 
belas. Dan dengan yang seperti Ko Wanghur menjadi prajurit tingkat master, kemungkinan 
jumlah orang yang ingin bergabung dengan ruang pelatihan akan meningkat. Namun, 
tujuan Yeowun berbeda dari orang-orang ini. 

'Aku harus menjadi prajurit tingkat superior.' 

Dia harus memenuhi persyaratan dasar untuk mengikuti tes kelima. Yeowun lalu masuk ke 
kamar dan duduk bermeditasi. Lalu dia mengeluarkan dua kotak kayu. Itu adalah Bola 
Naga Hitam yang dia dapatkan ketika dia lulus ujian ketiga dan keempat. 

"Ugh." 

Bau busuk merembes keluar dan Yeowun menjadi ragu-ragu. 

"Haruskah aku makan keduanya sekaligus? Atau di saat yang sama? " 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Yeowun belum pernah dalam situasi seperti ini sebelumnya dan dia menjadi ragu-ragu. 
Tetapi jika dia mengkonsumsinya satu per satu, itu berarti akan memakan waktu lebih 
lama. 

"...Baiklah." 

Yeowun lalu melemparkan kedua bola ke mulutnya. Satu cukup menyakitkan, tetapi 
dengan dua, Yeowun tidak bisa menyembunyikan kepahitan yang muncul di wajahnya. 
Yeowun kemudian menelan bola yang dikunyah. Yeowun kemudian bangkit dari tempat 
duduknya dan mulai pergi melalui Kekuatan Pedang Setan Langit untuk bernafas sebelum 
dia memesan, 'Nano, bantu aku menyerap bola naga.' 

Suara Nano menyebar di kepalanya. 

[Terdeteksi sejumlah besar zat yang memicu aliran energi yang kuat. Kecepatan 
peningkatan energi sangat cepat. Menghentikan energi dari menghilang dan meningkatkan 
metabolisme akan membutuhkan pembesaran titik darah, yang akan mengakibatkan rasa 
sakit yang parah.] 

Itu semacam Nano untuk memperingatkannya. 
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Chapter 104 
Bab 104: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (5) The Black Dragon Ball diciptakan oleh 
seorang pria bernama Baek Yu, anggota dari Clan Poison. Baek Yu adalah ahli dalam racun 
dan obat-obatan. Ketika dia pertama kali membuat Black Dragon Ball, dia mengalami 
banyak cobaan dan kesalahan. Dia harus berusaha keras untuk mencari jumlah orang yang 
tepat, terlepas dari siapa itu, untuk dapat menyerap jumlah energi yang sama melalui bola. 
Bagian penting tentang peningkatan energi internal melalui obat-obatan seperti itu adalah 
untuk memungkinkan seseorang menyerap daya dalam kondisi stabil daripada 
mendapatkannya dalam jumlah besar. 

Bola Naga Hitam yang diciptakan setelah begitu banyak percobaan disempurnakan hingga 
tidak akan merusak orang yang memakannya. Namun, bahkan dengan Yeowun yang 
mengonsumsi jumlah yang disarankan, itu membuat aliran energinya meledak di dalam 
dirinya. 

Yeowun bermandi keringat saat ia bermeditasi melalui Sword Force of the Demon Setan. 
Dia menggunakan pernapasan untuk mendapatkan efek yang lebih besar, tetapi bergerak 
jauh lebih menyakitkan daripada melakukannya saat duduk. 

"Ugh!" 

Itu membuatnya mengerang kesakitan. Energi internal yang mengalir melalui titik-titik 
darahnya begitu banyak sehingga rasanya seperti akan mencabik-cabiknya. Saat itulah 
darah menyembur keluar dari punggung Yeowun. Itu adalah titik darah yang meledak. 
Namun, lukanya segera sembuh. 

[Menyembuhkan titik darah yang rusak.] 

Ini adalah titik darah vital yang telah robek dari ekspansi yang berlebihan. Mesin Nano 
dengan cepat menyembuhkannya dan menambalnya. Jika taruna lain melakukan ini, itu 
akan membunuh mereka setelah merobek semua titik darah, tetapi dengan Nano 
menyembuhkannya, Yeowun mampu menyerap energi sepenuhnya. Itu juga membantu 
Nano menghilangkan kekebalan terhadap Black Dragon Ball. 

'Ugh, aku seharusnya menggunakan Breathing of Thousand Martials sebagai gantinya.' 

Sudah terlambat untuk menyesal. Selain itu, Pedang Kekuatan Setan Langit adalah salah 
satu keterampilan pernapasan terbaik di seluruh Wulin, sehingga mempercepat prosesnya 
lebih cepat, sehingga meningkatkan energi. 

[Titik darah rusak. Kesembuhan sedang berlangsung.] 

Beberapa titik darah robek sekaligus. Itu hampir membuat Yeowun pingsan, tetapi karena 
Nano dengan cepat menyembuhkan mereka, Yeowun mampu menanggungnya. 
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'Aku harus menanggungnya ... bertahan!' 

Jika dia tidak tahan, semuanya akan gagal. Yeowun terus melalui gerakan keterampilan 
bernafas tanpa henti. Yeowun tidak menyadarinya, tetapi ketika titik darahnya meledak 
dan sembuh berulang kali, mereka mulai tumbuh cukup kuat untuk menahan peningkatan 
energi. 

Setelah empat jam, ruang pelatihan menjadi panas karena panas yang datang dari Yeowun. 
Uap yang datang dari tubuh Yeowun memenuhi seluruh ruangan. Yeowun, yang telah 
bergerak dengan dua puluh empat gerakan pedang, akhirnya berhenti. 

Dia jatuh ke lantai. Wajah Yeowun, yang basah kuyup saat melakukan gerakan, tidak lagi 
basah. Namun, dia jelas terlihat kelelahan karena melakukan gerakan yang 
berkepanjangan. 

"Hah hah..." 

Dia menutup matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Lalu dia membuka matanya 
lagi. Matanya lebih dalam, dan titik darah di sisi kepalanya sedikit menonjol, menunjukkan 
bahwa ia telah meningkatkan energi internalnya dengan sangat. 

'...Aku hampir mati.' 

Yeowun menyadari bahwa mengkonsumsi obat dengan cara yang salah juga bisa 
membunuhnya. Itu adalah pelajaran; dia belajar bahwa dia seharusnya tidak terlalu rakus 
mulai sekarang. 

"Mari kita periksa berapa banyak energi yang meningkat saat itu." 

Secara teori, satu Black Dragon Ball meningkatkan energi internal senilai dua puluh tahun. 
Tetapi dalam kasus Yeowun, dia bisa mendapatkan energi tiga puluh tahun dari bola 
pertama melalui bantuan dari Submeng dan Nano, yang merupakan jumlah maksimum 
yang bisa dia dapatkan. Selama kedua kalinya, ia mendapatkan energi internal selama dua 
puluh dua hingga dua puluh tiga tahun. 

'Nano membantu, jadi aku harus mendapatkan setidaknya empat puluh tahun yang 
berharga ...' 

Yeowun ingin mendapatkan sebanyak itu setidaknya karena itu akan berkontribusi pada 
fondasi menjadi prajurit tingkat grandmaster. Yeowun lalu mengambil nafas dan 
memeriksa energi di dalam dirinya. 

"Hah?" 

Matanya tumbuh besar karena syok. Dia pikir dia mungkin telah melakukan kesalahan dan 
memeriksanya lagi, tetapi aliran energinya sama. 
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"Berharga enam puluh tahun ... tapi bagaimana ...?" 

Energi Yeowun telah meningkat enam puluh tahun, dan dia tidak percaya itu benar-benar 
terjadi. Ini tidak hanya melalui bantuan Nano. Itu juga sebagian karena keterampilan 
bernafas dari Pedang Kekuatan Setan Langit. 

"Ayo kita coba membuat energi mengalir." 

Yeowun kemudian mengirimkan energi ke seluruh tubuhnya, dan sesuatu yang lebih 
mengejutkan terjadi saat ini. Dengan titik darahnya yang membesar, itu membuat energi 
mengalir lebih lancar. Dengan ini, itu akan memungkinkan dia untuk menggunakan dua kali 
jumlah energi saat menggunakan pedang. 

"Ayo kita coba!" 

Yeowun bangkit dan mengangkat qi di tangannya. Qi juga bertambah besar. Ini sepertinya 
lebih kuat dari Hou Jinchang, meskipun dia sudah menjadi pejuang agung. Tapi ini jelas 
karena Hou Jinchang memiliki energi internal 120 tahun, sedangkan Yeowun memiliki 
energi 150 tahun sekarang. Satu-satunya perbedaan di antara mereka adalah pemahaman 
tentang qi. 

Hou Jinchang tahu lebih banyak tentang mengendalikan qi. 

"Aku di jalur yang benar." 

Yeowun tersenyum puas. Dengan jumlah energi internal ini, dia akan menjadi seorang 
grandmaster jika dia mendapatkan pemahaman, mengingat fakta bahwa sebagian besar 
taruna hanya memperoleh energi internal senilai sekitar sepuluh hingga dua belas tahun 
karena kekebalan. Ini adalah prestasi yang luar biasa. Yeowun sekarang memiliki sejumlah 
besar energi internal. 

"Hehe ... ayo bergerak ke Pedang Iblis Langit lalu." 

Yeowun kemudian memerintahkan Nano untuk mengekstraksi formasi pedang dari Pastor 
Chun Ma dan formasi counter sword dari Sword Demon dan meminta itu dipindahkan ke 
otaknya. 

[Ya tuan. Mentransfer dua formasi pedang ke otak pengguna.] 
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Chapter 105 
Bab 105: Dapatkan hak untuk mengikuti tes (6) Yeowun kemudian merasakan sensasi 
mencubit di kepalanya saat formasi dipindahkan. Dia sekarang sudah terbiasa sehingga 
tidak membuatnya pusing atau apa pun. Setelah dua gerakan pedang ditransfer, Yeowun 
menjadi bingung. 

'Nano, kapan gerakan penghitung pedang ini melawan Kekuatan Pedang Setan Langit?' 

[Gerakan counter sword berhasil melawan formasi ketiga dari Sword Force of the Sky 
Demon setelah percobaan ke-93.] 

"Sembilan puluh tiga kali?" 

Itu berarti bahwa Demon Pedang perlu menganalisis dan mempelajarinya sembilan puluh 
tiga kali untuk menghadapinya dengan sempurna. Formasi di lantai pertama dilawan 
setelah empat puluh lima kali, dan lantai kedua membutuhkan lima puluh enam percobaan. 

"Itu sebabnya batu itu memiliki lebih banyak tanda pedang." 

Itu sebabnya bentuknya jauh lebih kasar di belakang. Ini berarti bahwa pembentukan 
Kekuatan Pedang Setan Langit telah menjadi jauh lebih kuat. Yeowun kemudian menjadi 
penasaran dengan formasi ketiga. 

'Nano, bisakah kamu mentransfer data fisik yang diperlukan untuk formasi ketiga Sword 
Force kepadaku?' 

[Pengguna telah memenuhi batas kekuatan fisik yang meningkat. Pemindahan otot lebih 
lanjut dapat menghambat pertumbuhan normal pengguna dan karenanya tidak 
direkomendasikan.] 

"Tapi bisakah kamu melakukannya?" 

[Ya tuan. Tapi kamu tidak akan tumbuh lebih tinggi dari tinggi badanmu saat ini.] 

"Hmm ..." 

Yeowun memikirkannya. Dia memindahkan semuanya ke kepalanya, tetapi rasanya tidak 
enak dia tidak bisa menggunakannya. 

[Ini akan sulit, tetapi bentuk fisik saat ini memungkinkan sekitar satu formasi.] 

'Benarkah?' 

Jika dia bisa menggunakannya setidaknya sekali, dia ingin mencobanya. Formasi kedua 
jauh lebih kuat daripada yang pertama, jadi yang ketiga pasti akan jauh lebih kuat. Yeowun 
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kemudian mengumpulkan jari-jarinya untuk menciptakan pedang qi dan memulai 
pergerakan Kekuatan Pedang dari formasi ketiga Sky Demon. 

Dengan pedangnya qi berayun di udara, total dua puluh empat gerakan pedang 
meninggalkan jejak yang menakjubkan sambil bergerak seperti badai, yang mengarah ke 
formasi ketiga. Itu sangat kuat sehingga bahkan otot-ototnya mulai terasa sakit setelah 
beberapa detik bergerak. Itu adalah gerakan pedang yang melampaui batas fisiknya. 

"Ugh!" 

Ketika dia selesai, Yeowun tidak bisa menarik dirinya ke atas dan jatuh dengan satu lutut di 
tanah. Ototnya rusak karena bergerak melalui gerakan yang melampaui batas ototnya. 
Sepertinya semua formasi dari Pedang Kekuatan Setan Langit memerlukan pemindahan 
otot dari Nano. 

"Ah..." 

Dia tidak menyadarinya pada awalnya karena rasa sakit, tetapi Yeowun menjadi terkejut 
ketika dia melihat sekeliling. Tanda pedang ada di lantai seolah pedang telah keluar dari 
tempatnya berdiri. 

"Kekuatan seperti itu ..." 

Dia tidak melakukannya dengan serius, dan kekuatan dari gerakannya begitu kuat sehingga 
tanda-tanda dibuat di semua tempat. Formasi ketiga jauh lebih kuat daripada yang 
pertama. Dengan kekuatan seperti itu, ia pasti akan membunuh target bahkan jika itu tidak 
disengaja. 

"Itu sebabnya diperlukan sembilan puluh tiga kali untuk menghadapinya." 

Yeowun mengerti mengapa Pedang Iblis membutuhkan lebih banyak upaya untuk melawan 
formasi ini. Jika formasi ketiga sekuat ini, bagaimana dengan formasi counter sword? 
Setelah ototnya sembuh, Yeowun kemudian melepaskan formasi pedang ketiga. Ketika dia 
selesai, itu tidak membuat semua ototnya sakit seperti ketika dia lakukan sebelumnya, 
tetapi formasi itu sangat rumit sehingga membuatnya sesak napas. 

"Ugh ... hah ... ini luar biasa." 

Dia melakukannya di tempat yang sama seperti ketika dia menggunakan Kekuatan Pedang, 
dan tanda yang ditinggalkan oleh keterampilan pedang lawan mengubah tanda 
sebelumnya. Itu diimbangi dengan sempurna. Ketika Yeowun mempelajari formasi 
tandingan, ia belajar bahwa gerakan pedang sederhana dapat digunakan untuk melawan 
formasi pedang yang begitu kuat. Namun, itu jelas jauh lebih sulit sekarang daripada di 
awal. Kombinasi formasi counter juga terlalu rumit sehingga bahkan setelah ia 
dipindahkan ke otak, sulit untuk diikuti. Ini adalah batas dimana pendekar pedang biasa 
bisa berhenti. 
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'Jika formasi ketiga ini sulit, lalu bagaimana dengan formasi keempat?' 

Itu pasti dalam uji coba tiga digit. Yeowun kemudian memerintahkan Nano, 'Nano, transfer 
aku formasi dari tumpuan.' 

[Ya tuan.] 

Dia belum bisa menggunakannya, tapi itu tidak buruk untuk mentransfernya ke otaknya 
terlebih dahulu. Nano kemudian mengirim formasi keempat dari Angkatan Pedang Setan 
Langit dan gerakan kontra pedang ke otak Yeowun. Setelah dipindahkan, Yeowun menjadi 
cemberut. Dia memiliki mereka semua dipindahkan sehingga dia bisa membayangkan itu 
digunakan dalam pikirannya, tetapi ada sesuatu yang aneh. Dia tidak dapat menemukan 
hasil dalam pikirannya. Dia tidak bisa mencobanya sendiri, jadi dia harus melihatnya dalam 
augmented reality. 

'Nano ... perlihatkan dua formasi yang bertarung satu sama lain.' 

[Ya tuan. Mengaktifkan Augmented Reality. Mengaktifkan simulasi dua formasi pedang.] 

Yeowun kemudian melihat cahaya putih dari garis-garis yang terbentuk di depan matanya. 
Lampu bergerak cepat dan menciptakan dua sosok yang saling berhadapan. Kedua bentuk 
kemudian mulai menggunakan formasi keempat yang tersisa di alas. Dengan dua formasi 
pedang yang saling bertabrakan, percikan cahaya putih beterbangan ke mana-mana. 
Pertarungan berakhir secara instan, tetapi hasilnya tidak seperti yang Yeowun lihat sampai 
saat ini. 

"...Ini seri." 

Keterampilan pedang lawan Pedang Demon tidak bisa melawan Kekuatan Pedang dari 
formasi keempat Sky Demon. 
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Chapter 106 
Bab 106: Pelatihan ruang tertutup (1) Yeowun menjalankannya beberapa kali, tetapi 
hasilnya sama setiap kali. Formasi pedang lawan tidak bisa melawan Kekuatan Pedang 
Setan Langit dan berakhir dengan dasi. Apa yang tidak bisa dia mengerti adalah bahwa 
pada gerakan pedang terakhir, Angkatan Pedang menambahkan putaran yang menciptakan 
serangan pedang yang kuat, tapi itu terhalang. 

'Nano, berapa banyak gerakan kontra pedang yang tersisa di alas?' 

[Ada total 130 penelusuran pedang yang lengkap, dan formasi pedang terakhir memotong 
sudut alas setelah gerakan ke-24.] 

'Ah...' 

Dia sekarang mengerti alasan untuk ini. Memotong batu yang tahan lama seperti itu tidak 
mungkin dengan pedang. Itu membutuhkan konsentrasi qi yang kuat di dalam pedang. 
Gerakan pedang terakhir menggunakan kekuatan yang bisa bertahan melawan serangan 
pedang yang perkasa dari Kekuatan Pedang Setan Langit. 

'Jadi, dia pikir dia tidak bisa mempertahankannya hanya dengan gerakan pedang yang 
sederhana lagi.' 

Yeowun bisa melihat alasan di balik semuanya sekarang. Serangan terakhir dari Kekuatan 
Pedang Setan Langit terlalu kuat untuk dilawan oleh kombinasi gerakan pedang belaka. 

"Itu sebabnya itu dasi." 

Alasan untuk memotong sudut batu itu mungkin melepaskan amarahnya karena dia tidak 
bisa melawan gerakan terakhir. Sungguh menakjubkan bahwa seorang pendekar pedang 
yang berbakat menantang leluhur di jalan pedang dan menjadi marah karena dia tidak bisa 
mengatasinya. 

"Itu berarti dia benar-benar fokus padanya." 

Yeowun memikirkan banyak hal sambil menonton dua keterampilan pedang ini. 

'Mungkin aku belum memahami gerakan pedang mereka dengan cukup baik ...' 

Yeowun berpikir bahwa mungkin dia hanya melihat ujung gunung es ketika dia 
memikirkan gerakan pedang ini. 

"Wah ..." Yeowun menghela nafas. Setelah mengamati gerakan pedang ini, formasi keempat 
dari kedua pedang itu membutuhkan tubuh fisiknya untuk tumbuh dan juga meningkatkan 
kekuatan seni bela dirinya. 
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"Jadi, aku harus menjadi lebih kuat." 

Gerakan pedang ketiga dan keempat telah ditransfer, tetapi pemahaman dan kekuatannya 
tidak cukup mendukungnya untuk memungkinkannya menggunakannya. Jadi untuk lulus 
tes kelima, mendapatkan pedang uniknya, dan menggunakan bagian terakhir dari formasi, 
ia harus menjadi prajurit tingkat grandmaster. Tapi itu juga bukan tugas yang mudah. 

"Mungkin aku harus fokus pada latihanku seperti yang dilakukan orang-orang ini." 

Dia belum yakin seperti apa level grandmaster itu. Lee Hameng mengatakan kepadanya 
untuk tidak terburu-buru, dan itu mungkin benar. 

'Mari kita pelan-pelan. Cara saya saat ini dalam melakukan sesuatu tidak membantu saya 
memahami. ' 

Yeowun mampu menjadi kuat lebih cepat daripada yang lain karena bantuan Nano, tetapi 
menjadi lebih kuat diperlukan lebih dari itu. Setelah memikirkannya selama sekitar satu 
jam, Yeowun membuat keputusan. 

"Ayo pergi ke ruang tertutup." 

Ruang tertutup adalah lokasi baru yang terbuka setelah tes ketiga. Ini adalah tempat di 
mana seseorang bisa mengunci diri dan berlatih sendiri. 

"Jika aku masuk ke sana, aku harus melakukan sesuatu sebelumnya." 

Dia tidak akan keluar sampai dia puas dengan pelatihannya, jadi dia perlu menjaga 
anggota-anggotanya juga. Pasukannya juga perlu tumbuh berkuasa sebelum akademi 
ditutup. Jika dia perlu melawan enam klan, dia tidak bisa melakukannya sendiri karena 
keenam klan itu mewakili setidaknya 40% kekuatan dalam kultus. 

"Aku harus menjadi lebih kuat dengan mereka." 

Bahkan jika mereka tidak bisa sekuat dia, anggotanya juga tidak bisa lemah. Karena itu, 
mereka membutuhkan keterampilan seni bela diri yang lebih baik. Berbeda dengan Six 
Swords yang sebagian besar berasal dari klan peringkat tinggi, anggota lain belum belajar 
seni bela diri yang baik. 

"Butuh waktu lama untuk menyalinnya di atas kertas." 

Ada total 34 anggota yang tersisa setelah tes ketiga. Membuat salinan buku-buku seni bela 
diri tingkat master yang dia pindai akan memakan waktu lama. 

"Ayo siapkan." 
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Ketika Yeowun keluar, dia pergi ke seorang instruktur yang mengelola persediaan. Ketika 
dia kembali ke ruang pelatihan, dia memiliki lebih dari 300 halaman kertas bersama 
dengan banyak tinta dan kuas. 

"Apa? Mengapa Anda sangat membutuhkan? " 

Yeowun memiliki pangkat Pemimpin Pasukan, jadi dia diizinkan menggunakan banyak 
persediaan seperti yang dia inginkan, tetapi instruktur itu tampaknya tidak mengerti. 
Yeowun tidak bisa mengatakan yang sebenarnya jadi dia berbohong dan mendapatkannya. 

"Hm ... ini akan butuh waktu." 

Dia tahu itu akan lama, tapi itu lebih lama dari yang dia harapkan. Dia menggunakan semua 
jam bangun selama dua minggu berturut-turut untuk menyalin semua buku yang ingin dia 
berikan. 

"Wah." 

Menulis selama dua minggu membuatnya kelelahan. 102 buku disalin di depannya. Dia 
hanya perlu memberikan satu buku masing-masing anggota, tetapi mengapa dia menyalin 
begitu banyak? Jumlah ini cukup untuk memberikan setidaknya masing-masing tiga untuk 
semua orang. 

"Sekarang, aku hanya perlu mengumpulkan mereka." 

Setelah tes ketiga, Yeowun hanya bertemu dengan anggotanya pada waktu makan malam. 
Tes keempat adalah tes individual, jadi sebagian besar kadet menghabiskan waktu untuk 
berlatih secara pribadi, yang juga berlaku untuk anggota Yeowun. Mereka bisa makan 
secara terpisah, tetapi Ko Wanghur, Hu Bong, dan Ja Wumin bersikeras bahwa mereka 
makan bersama untuk membentuk ikatan antar anggota. 

Saat makan malam, anggota Yeowun berkumpul untuk makan. Setelah makan malam 
selesai, Yeowun mengumpulkan semua anggotanya di asrama tempat para anggota 
lamanya tinggal. Mereka semua berkumpul, tidak menyadari apa yang akan diumumkan 
Yeowun. Mereka mengobrol satu sama lain sambil menunggu. Segera, Yeowun muncul 
dengan lebih dari seratus buku di tangannya. 

"Apa!" 

"Menguasai! Biarkan saya membantu Anda!" 

Hu Bong dan Jin Guuk membantu Yeowun meletakkan banyak buku. Yeowun kemudian 
melirik ketiga puluh empat anggota. 

"Aku harus mengumumkannya." 
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Semua anggota menjadi diam dan fokus pada Yeowun. 

"Aku akan ke ruang tertutup mulai besok." 

"Apa?" 

Sebagian besar kadet terkejut mendengar hal ini. Mereka memang mendengar dari Yeowun 
bahwa persyaratan untuk mengikuti tes kelima adalah menjadi seorang grandmaster, 
tetapi mereka tidak berpikir Yeowun akan mengikuti pelatihan seperti itu. 

Ko Wanghur, yang mengharapkannya dari Yeowun, bertanya, "Tuan, apakah Anda memiliki 
waktu yang telah ditentukan untuk Anda habiskan di sana?" 

"Jujur saja, aku tidak punya tanggal yang ditentukan. Setahun ... dua tahun ... Saya akan 
tinggal selama yang saya butuhkan sebelum saya puas dengan pelatihan saya. " 

Ko Wanghur kemudian melihat tekad Yeowun dan tersenyum. 

"Saya melihat. Saya berharap Guru mendapatkan prestasi yang Anda cari. " 

Wanghur membungkuk. Bakgi dan anggota lainnya juga membungkuk. Tidak ada yang 
ingin mengatakan tidak pada pelatihan untuk mencapai level yang lebih tinggi. Selain itu, 
ini bukan hanya masalah Yeowun. Anggota-anggota ini mungkin juga perlu berlatih di 
ruang tertutup setelah mereka lulus tes keempat. Sepanjang seluruh sejarah akademi, 
hanya segelintir kadet yang pernah lulus tes keenam. Jadi dalam kebanyakan kasus, tes 
kelima adalah tes terakhir. Untuk itu diperlukan pelatihan dan upaya yang panjang. 

"Terima kasih. Jadi sebelum aku pergi, aku ingin memberimu beberapa pekerjaan rumah. " 
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Chapter 107 
Babak 107: Pelatihan ruang tertutup (2) "Hah?" 

Orang-orang menjadi kaku mendengar kata-kata itu. Yeowun belum memberi banyak 
perintah atau arahan sampai sekarang, jadi apa yang bisa menjadi pekerjaan rumahnya? 
Hu Bong bertanya dengan tatapan bingung, "Tuan ... pekerjaan rumah apa yang kau ..." 

"Kamu harus menyelesaikan dua pekerjaan rumah sampai aku keluar dari ruangan 
tertutup. Ini bukan permintaan, tapi perintah. " 

Mendengar suara Yeowun, semua anggota bangkit dari kursi mereka. Jika itu perintah dari 
Guru, mereka harus mengikutinya. 

"Pertama, kalian semua harus lulus tes keempat sebelum aku keluar." 

"E-semuanya?" 

Jin Guuk, seorang anggota keluarga prajurit biasa, bertanya balik dengan mual. Dia nyaris 
tidak lulus tes ketiga karena keberuntungan, jadi dia tidak yakin apakah dia bisa lulus tes 
keempat juga. Anggota lain dari klan peringkat rendah juga merasa gugup. Tetapi orang-
orang dari klan peringkat tinggi, termasuk Six Swords, segera menjawab. 

"Ya tuan!" 

Orang yang berteriak paling keras adalah Wu Sojung yang tidak terlalu peduli dengan yang 
lain. Enam Pedang berada pada tingkat master yang mapan, jadi tidak akan lama bagi 
mereka untuk menyelesaikan perintah pertama Yeowun. 

"Itu arah yang baik, tapi mungkin terlalu banyak." 

Dia tidak banyak bicara, tapi Che Takim mengkhawatirkan Hu Bong, Machil, Jin Guuk, dan 
yang lainnya. Tentu saja mereka ingin lulus ujian keempat, tetapi mereka tahu bahwa itu 
juga tidak mudah. 

"Tugas pekerjaan rumah berikutnya adalah ini." 

Yeowun kemudian mengetuk tumpukan buku di tanah. Itu adalah apa yang para 
anggotanya ingin tahu sejak awal. 

"Ini adalah buku-buku seni bela diri yang aku berikan untuk kalian semua. Pelajari 
semuanya. " 

"Hah?" 
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Para anggota yang bingung melirik buku-buku itu. Mereka semua terbuat dari kertas yang 
bersih dan baru, yang berarti bahwa itu adalah salinan baru, tetapi mereka tidak berharap 
itu menjadi salinan buku-buku seni bela diri. 

'Tunggu...' 

Mata Mun Ku menjadi besar saat dia menyadari sesuatu. Selama beberapa hari terakhir, 
Yeowun memiliki tinta di seluruh tangan atau pakaiannya dan Mun Ku menggodanya 
tentang hal itu. 

'Pangeran! Mengapa Anda berjalan dengan tinta setiap hari? Anda juga memiliki sesuatu di 
wajah Anda. ' 

'... Aku ada sesuatu yang harus dilakukan.' 

Ketika dia membersihkannya dari wajahnya dengan saputangannya, Yeowun menjadi malu 
dan tersipu. Mun Ku merasa terhibur dengan reaksi Yeowun bahwa dia tidak terlalu 
memikirkan alasan sebenarnya. 

"Jadi, dia sudah menulis semua itu akhir-akhir ini?" 

Itu tampak sangat banyak. Memikirkan Yeowun terkunci di kamar pribadi, menulis semua 
buku itu membuatnya tertawa, dan dia juga menjadi simpatik. 

"Aku akan membantu jika dia memberitahuku." 

Adapun Ko Wanghur dan Che Takim, mereka memikirkan pikiran yang berbeda. 

'Apakah Guru sedang mencoba membagikan buku seni bela diri yang dia dapatkan dari 
lantai empat?' 

'Guru menyalin buku-buku seni bela diri tingkat master dari lantai empat untuk anggota 
yang lebih lemah ...!' 

Keduanya tersentuh oleh tindakan Yeowun. Sangat jarang bagi seorang seniman bela diri 
untuk berbagi seni bela diri yang ia peroleh. 

"Kamu bisa datang mendapatkannya ketika aku memanggil namamu. Hu Bong. " 

Yeowun masih menganggap Hu Bong sebagai pelayan nomor satu, jadi dia memanggilnya 
terlebih dahulu. 

"Iya!!! Menguasai!!" 

Hu Bong dengan cepat berlari ke Yeowun, gembira dengan kenyataan bahwa dia akan 
diberikan buku seni bela diri. Tapi apa yang Yeowun berikan kepadanya bukan hanya satu 
buku, tetapi tiga. 
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"Hah? ... A-apa! " 

Ledakan mengejutkan Hu Bong membuat semua taruna penasaran. Mata Hu Bong 
terbelalak saat dia menggumamkan nama buku itu dengan berjabat tangan. 

"Sword of Illusion? !!" 

"A-apa ?!" 

Semua taruna terkejut mendengarnya. The Sword of Ilusion adalah seni bela diri yang 
digunakan oleh klan peringkat tinggi dalam Demonic Cult. Dan ini bukan satu-satunya. 

"M-tuan ... ini ..." 

Hu Bong kehilangan kata-kata dan Ojong mengganggunya. 

"Hu Bong! Apa itu?! Katakan, demi Tuhan! " 

"A-ini keterampilan pedang dari Klan Gunung Api, dan Tendangan Besi dari Klan Besi!" 

"Apa? !!!" 

Ohjong sangat terkejut sehingga dia juga berteriak. Itu wajar, bagaimanapun, karena kedua 
seni bela diri adalah seni tingkat master dari Pasukan Keadilan dan Kejahatan. Bahkan para 
kadet yang tidak pernah pergi ke Wulin tahu tentang Klan Gunung Api dari Angkatan 
Keadilan dan Klan Besi dari Angkatan Kejahatan. 

Para anggota mulai panik. Mereka sudah terkejut dengan berbagi seni bela diri dari klan 
peringkat tinggi dalam kultus, tetapi mereka tidak berpikir perpustakaan akan memiliki 
buku-buku dari Pasukan Keadilan dan klan Jahat juga. 

"M-master! Bagaimana Anda menyalin ketiga buku ini ?! " 

Ko Wanghur sangat terkejut sehingga dia tergagap. Menyalin satu buku cukup sulit, tetapi 
dia tidak berharap Yeowun telah menyalin total tiga buku untuk para anggotanya. 

"Mungkin kurang jika kita hanya memiliki keterampilan seni bela diri kita. Lebih baik jika 
kita belajar seni bela diri dari Pasukan Keadilan dan Kejahatan untuk masa depan. " 

Inilah mengapa Yeowun menyalin tiga buku untuk setiap anggota. Itu untuk membuat 
mereka belajar tentang seni bela diri atau berbagai cara untuk mempersiapkan masa depan 
ketika mereka berkelana ke Wulin. 

"Menguasai!!" 
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Hu Bong sangat tersentuh sehingga dia berteriak dan turun ke tanah dan membungkuk. Dia 
tidak berpikir Yeowun akan pergi sejauh ini untuk anggotanya. Hu Bong berasal dari klan 
kelas menengah dan dia tidak pernah bermimpi belajar seni bela diri tingkat master. 

Hu Bong membanting kepalanya di tanah dan berteriak, "Aku akan melayani kamu seumur 
hidupku untuk rahmat ini! Saya akan menyelesaikan pesanan Anda! " 

Buku-buku seni bela diri tingkat master dihormati oleh para seniman bela diri ini. Anggota 
lain, terutama yang berasal dari klan yang lebih lemah, semuanya berkaca-kaca karena 
emosi mereka. 

'Ahh ... dia telah melakukan begitu banyak untuk kita!' 

"Aku akan melayaninya selamanya!" 

Mereka pikir mereka membuat pilihan yang tepat untuk bergabung dengan pasukan 
Yeowun. 

Namun, mereka tidak tahu bahwa 99 buku yang tersisa tidak sama. Masing-masing berisi 
seni bela diri yang berbeda. 
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Chapter 108 
Bab 108: Pelatihan ruang tertutup (3) Setelah busur menyentuh hati Hu Bong, Chun 
Yeowun mulai memanggil nama untuk memberi mereka buku-buku seni bela diri yang 
disalin. Semua taruna senang menerima tiga buku seni bela diri tingkat master. Ketika 
empat taruna, termasuk Jin Guuk menerima buku mereka sebagai kelompok pertama, 
mereka menjadi terkejut. 

"Hah?' 

"A-apa ini?" 

Mereka berempat menjadi kaget dan Ja Wumin bertanya mengapa. 

"Ada apa kali ini?" 

Atas pertanyaannya, Jin Guuk membuka sampul buku itu pada Ja Wumin. Itu memiliki judul 
seni bela diri. 

[Seni Pedang Angin Terbang] 

Itu berbeda dari apa yang Hu Bong terima. Itu adalah skill pedang yang digunakan oleh 
klan Flying Wind, sub-klan dari Sword Clan. Anggota yang belum menerima buku mereka 
menjadi bingung. 

"A-Aku mendapat Fist Beruang Besar dari Klan Fist Beruang." 

Machil menunjukkan buku itu kepada orang lain dengan pandangan tercengang. Sama 
seperti Jin Guuk, itu berbeda dari Hu Bong dan Jin Guuk. 

"Apa? Bear Fist? " 

Ko Wanghur kaget. Great Bear Fist Art adalah salah satu seni tinju paling kuat di dalam 
kultus, sama kuatnya dengan klan tinju Ko Wanghur. Klan Bear Fist adalah sub-klan dari 
Klan Bijaksana, yang sangat kuat dalam dirinya sendiri. Dan bukan itu. 

"Uhhh .... Yang ini juga berbeda. " 

"Whaaaaaat ?!" 

Keempat anggota menerima buku seni bela diri yang berbeda, tetapi masing-masing dari 
mereka berasal dari klan tingkat tinggi dari Kultus Iblis atau klan terkenal dari Pasukan 
Keadilan atau Kejahatan. Orang-orang terkejut. Kelima anggota, Hu Bong, Jin Guuk, Machil, 
Yun Dongchun, Ko Hari telah menerima buku yang berbeda dan mereka semua berisi seni 
bela diri tingkat master. 
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"A-itu semua berbeda!" 

"Apa ini? Apakah ini mimpi? " 

"Hei ... cubit aku. Biarkan saya melihat apakah saya tidak bermimpi. " 

Itu wajar bagi mereka untuk panik. Biasanya perlu waktu sangat lama untuk mengingat 
hanya satu buku. Ketika mereka melihat Yeowun memberi Hu Bong total tiga buku, mereka 
lebih terkejut dengan kemampuannya menghafal tiga buku. Tetapi ketika 
mempertimbangkan semua buku yang berbeda ini, itu menunjukkan bahwa Yeowun telah 
menghafal 15 buku hanya dalam waktu enam jam. 

'Tu-tunggu ...' 

"TIDAK mungkin ... itu tidak mungkin." 

Beberapa taruna kehilangan kata-kata, dan salah satunya adalah Hou Sangwha. Dia adalah 
salah satu taruna yang berada di lantai dua dan tiga perpustakaan ketika Yeowun datang 
untuk memindai buku. Sama seperti yang lain, dia juga tahu nama terkenal Yeowun untuk 
mencari melalui buku-buku. Setiap kadet membencinya karena menyebabkan kebisingan 
di perpustakaan ketika Yeowun terus membaca-baca semua buku. Bahkan Hou Sangwha 
tidak bisa mengerti apa yang tuannya lakukan saat itu. 

'Jadi dia tidak hanya membaca sepintas lalu tetapi menghafalnya? Apakah dia jenius atau 
semacamnya? ' 

Dia tercengang. Ini di luar dugaan siapa pun. Penasaran apa yang dipikirkan instruktur atau 
Kepala Akademi jika mereka tahu Yeowun bisa melakukan ini. 

"M-master ... a-apakah kamu menghafal semua buku ini?" 

Yeowun kemudian menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan setelah mendengar 
pertanyaan Wanghur. Dia hanya berkonsentrasi menyalin sebanyak buku dengan harapan 
membantu anggotanya, tetapi dia tidak berpikir tentang betapa mustahilnya melakukan hal 
seperti itu secara normal. 

'Uh ... aku tidak punya pilihan.' 

Dia tidak bisa menjelaskan bahwa dia memiliki mesin kecil di dalam otaknya yang 
membantunya. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mengatakan bahwa dia 
menghafalnya. 

"Uh-ya. Aku melakukannya." 

"Ini luar biasa ... aku tidak tahu harus berkata apa. Saya terkejut. " 
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Ko Wanghur terdiam. Alasan mengapa perpustakaan memiliki batas waktu untuk setiap 
taruna adalah untuk melarang taruna mengambil terlalu banyak buku seni bela diri. 
Sebagian besar klan telah menyumbangkan sebagian dari buku rahasia mereka ke 
perpustakaan untuk melatih prajurit masa depan, tetapi jika ini dibagikan terlalu terbuka, 
itu berarti bahwa kelemahan klan akan terungkap. 

'Semua seni bela diri dari klan berperingkat tinggi ini adalah klan yang berafiliasi dengan 
enam klan.' 

Dia pikir Yeowun telah menghafal seni bela diri klan tingkat master hanya untuk 
anggotanya, tapi dia kemudian berpikir mungkin ada lebih dari itu. 

'Saya pikir saya tahu banyak tentang Guru sekarang, tetapi saya salah ... Saya hanya melihat 
sebagian dari dirinya. Guru pasti memiliki gambaran yang lebih besar di benaknya yang 
tidak dapat kita lihat. " 

Bukan niat Yeowun, tapi Wanghur memahaminya juga. Dia berpikir bahwa ini adalah 
persiapan Yeowun untuk bertarung melawan enam klan di masa depan ketika dia menjadi 
pewaris, tetapi Chun Yeowun tidak tahu klan apa yang berafiliasi dengan enam klan. Dia 
hanya memindai apa pun yang ada di tangannya dan secara kebetulan mengambil buku-
buku dari klan-klan itu. 

'Tuan adalah monster ..' 

"Bagaimana kamu bisa menghafal semua buku itu?" 

"Yah, berhentilah kaget dan dapatkan bukumu." 

Segera, semua anggota bangkit dan mengambil tiga buku mereka. Setelah menyadari 
bahwa mereka semua berbeda, anggota mengantisipasi untuk melihat apa yang akan 
mereka terima. 

"Terima kasih tuan! Aku tidak akan mengecewakanmu! " 

"Aku akan melakukan yang terbaik untuk mengikutinya!" 

Semua anggota sangat senang menerima buku-buku seperti itu. Enam Pedang yang berasal 
dari klan peringkat tinggi juga senang menerima buku-buku seperti itu. Mereka tidak 
berharap banyak karena mereka telah belajar seni bela diri tingkat master sejak mereka 
tumbuh dewasa, tetapi mereka masih bersyukur bahwa mereka masih mendapatkan buku-
buku ini untuk diri mereka sendiri. 

'Hehe.' 

Mun Ku juga senang dengan apa yang diterimanya. Semua orang telah menerima milik 
mereka, tetapi rasanya sangat berharga ketika dia menyadari bahwa Yeowun sendiri telah 
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menulis salinan ini setelah berjam-jam. Dan ketika semua orang mendapatkan buku 
mereka, Bakgi mengirim pesan telepati untuk mengangkat masalah. 

[Kami tahu keterampilan bernafas kami, tapi saya pikir anggota seperti Jin Guuk akan 
membutuhkan lebih banyak keterampilan bernafas.] 

Kekhawatiran Bakgi benar. Anggota klan berperingkat rendah tidak memiliki keterampilan 
bernapas sendiri, sehingga anggota dari klan tersebut membutuhkan keterampilan 
bernapas yang baik untuk meningkatkan energi internal mereka. Saat itulah Hu Bong 
menemukan sesuatu di buku itu dan berteriak, "Tuan-tuan! Apakah ini keterampilan 
bernafas? " 

Ada selembar kertas yang ditempatkan di dalam buku dengan keterampilan bernafas. 
Yeowun mengangguk dan Bakgi menjadi malu dan membuang muka. Yeowun juga berpikir 
bahwa masalah ini perlu diurus. 

"Kekuatan Asal Campuran?" 
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Chapter 109 
Bab 109: Pelatihan ruang tertutup (4) Jin Guuk juga mengulangi nama yang sama. 

"Aku punya yang sama." 

"Hah? Saya juga." 

"Ya, sama di sini." 

"Hah?" 

Six Swords kemudian menjadi bingung. Sepertinya mereka semua menerima keterampilan 
bernapas yang sama. Mereka pikir mereka mungkin telah menerima keterampilan 
pernapasan yang berbeda seperti bagaimana mereka diberikan keterampilan seni bela diri 
yang berbeda, tetapi mereka semua sama. 

'Saya tidak pernah mendengarnya.' 

'Kekuatan Asal Campuran ...?' 

Inilah mengapa Six Swords bingung. Mereka tahu sebagian besar seni bela diri dari klan 
tingkat tinggi, tetapi mereka belum pernah mendengar keterampilan bernapas seperti itu 
sampai sekarang. 

"Oh ...!" 

Ketika dia membaca seluruh keterampilan, Mun Ku terperangah takjub. Dia berada di 
tingkat master yang mapan selain Yeowun, dan dia memiliki pemahaman tertinggi dalam 
seni bela diri. 

'Bagaimana bisa ada keterampilan bernapas yang bagus?' 

Ini menunjukkan cara memfokuskan energi pada titik darah yang tidak biasa untuk 
membantu aliran energi. Dia tidak mau menerimanya, tapi sepertinya itu lebih baik 
daripada keterampilan bernafas klannya sendiri. Enam Pedang lainnya tampaknya 
memikirkan hal yang sama. 

"M-mnaster! Darimana kamu mendapatkan ini?" 

Che Takim juga tampak kaget berdasarkan nadanya. Yeowun kemudian ragu bagaimana 
menjawabnya. Keterampilan bernafas ini bukan dari lantai empat perpustakaan. 

Dua hari yang lalu, Yeowun berpikir tentang keterampilan bernafas apa yang harus dia 
berikan kepada anggotanya. Ada banyak keterampilan bernafas di perpustakaan, dan 
semuanya sangat bagus sehingga pasti memberi mereka hal-hal hebat. Yang terbaik adalah 
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Kekuatan Pedang Setan Langit, tetapi ini adalah pendirian Pastor Chun Ma, dan milik 
Yeowun sekarang. Yeowun bertanya, 'Nano, apakah Anda menganalisis cukup energi 
internal sekarang?' 

[Analisis tentang sumber energi yang diperoleh melalui pernapasan masih dalam proses.] 

'Apakah itu?' 

Sepertinya analisisnya masih belum selesai. Itu adalah energi yang tidak terbukti ada 
dalam teknologi masa depan, jadi Nano membutuhkan waktu. 

[Aku bisa mengelompokkan keterampilan bernafas mana yang secara efisien dapat 
meningkatkan energi di dalam tubuh.] 

'Oh! Itu bagus. Bisakah Anda memilih satu? ' 

[Kekuatan Pedang Setan Langit memiliki efek terbaik saat digunakan.] 

Yeowun menghela nafas pada pendapat Nano. 

'...Ya aku tahu. Tapi singkirkan itu. ' 

Dia tahu ini juga. Dia membutuhkan keterampilan bernafas terbaik berikutnya. 

[Berikutnya adalah Breathing of Thousand Martials.] 

"Oh, benar!" 

Yeowun kemudian ingat bahwa ada keterampilan bernafas yang ia pelajari dari Right 
Guardian Submeng. Tapi dia juga harus melewati yang ini. 

'Saya tidak bisa begitu saja memberikan keterampilan pernapasan Guru kepada siapa pun. 
Hmm ... ' 

[Selanjutnya, ada Sampel-37.] 

'Hah? Sampel? Maksud kamu apa?' 

[Setelah menganalisis buku Origin of Internal Energy dari lantai pertama, sampel dibuat 
berdasarkan keterampilan bernafas yang ditemukan dari lantai pertama hingga keempat.] 

'... Apakah kamu mengatakan kamu hanya membuat keterampilan bernafas?' 

[Sebagai bagian dari proses menganalisis energi internal, membuat beberapa sampel 
diperlukan.] 

"Jadi, kapan kamu membuat ini?" 
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[Sampel-37 dibuat setelah keterampilan bernafas dari lantai empat dianalisis.] 

"Apa?!" 

Karena itu, itu berarti dibuat dua hari yang lalu. Yeowun sangat terkejut sehingga dia tidak 
tahu harus berkata apa. Dia tahu Nano menganalisis energi internal, tetapi dia tidak 
berpikir Nano akan dapat membuat keterampilan bernafas sendiri. 

'Apakah Anda menganalisis keterampilan bernafas dari Pedang Iblis Langit?' 

[Keterampilan bernafas tersebut adalah campuran energi yang disebabkan oleh gerakan 
dan pernapasan, jadi analisisnya tidak lengkap.] 

The Origin of Internal Energy berisi informasi energi yang diperoleh melalui meditasi, 
pernapasan, dan lainnya tetapi tidak memiliki penjelasan tentang cara mendapatkan energi 
melalui gerakan pedang. Jadi, Nano kekurangan informasi untuk analisis. 

"Bisakah Anda mengajari saya sampel itu?" 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian mencoba menggunakan keterampilan bernafas yang diciptakan Nano, 
dan dia terkejut. 

'Ini tidak mungkin.' 

Penciptaan keterampilan bernafas Nano sangat mengagumkan. Di satu sisi, itu lebih baik 
daripada Breathing of Thousand Martials. Itu sangat stabil dalam mengendalikan aliran 
energi internal. Itu memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik dengan segala jenis 
seni bela diri. 

'Baik. Mari kita simpan ini. ' 

Tidak perlu berpikir. Karena itulah keterampilan bernafas Nano dipilih untuk diberikan 
kepada anggota Yeowun. Tapi dia tidak bisa meninggalkan namanya sebagai sampel, jadi 
Yeowun mengganti namanya. 

"Nama apa yang harus saya berikan?" 

Setelah berpikir lama, Yeowun menamakannya Force of Mixed Origin karena itu adalah 
campuran dari banyak keterampilan bernafas. 

"M-master! Dari mana Anda menemukan ini? 

"Aku ... menemukannya di lantai empat perpustakaan." 
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Yeowun tidak bisa mengatakan yang sebenarnya jadi dia berbohong bahwa dia 
mendapatkannya dari perpustakaan. 

"Jadi, ada banyak harta karun yang tersembunyi di perpustakaan!" 

Che Takim berbicara dengan suara bersemangat dan Wanghur juga mengangguk. 

"Mungkin itu adalah keterampilan bernafas dari klan kuno tingkat tinggi." 

Anggota percaya klaim Yeowun menemukannya di perpustakaan dengan mudah. Mereka 
tidak akan pernah membayangkan bahwa keterampilan itu baru berumur beberapa hari 
dari hari penciptaannya. Setelah menyelesaikan itu, Yeowun menyatakan kepada 
anggotanya, "Kamu harus menghafal semua yang ada di asrama besok dan segera 
membuang buku-buku itu." 

"Ya tuan." 

Dia khawatir memiliki begitu banyak buku dapat menyebabkan mereka mendapat masalah 
dari instruktur atau taruna lainnya. 

"Dan ... aku punya permintaan. Enam Pedang. " 

"Tidak, Tuan. Yang harus Anda lakukan adalah memesan kami, "jawab Wanghur. 

Yeowun melirik mereka masing-masing dan berkata, "Jika kamu melihat orang yang 
membutuhkan bantuan, tolong bantu mereka agar mereka bisa belajar seni bela diri." 

Dia pikir ada anggota yang mungkin mengalami kesulitan, bahkan dengan buku-buku ini. 
Six Swords adalah anggota dari klan peringkat tinggi yang melatih seni bela diri seperti itu 
sejak muda, sehingga mereka memiliki dasar dan pemahaman yang lebih baik secara 
keseluruhan. 

"Jangan khawatir, Tuan. Kami akan saling membantu. " 

"...Baik. Jangan khawatir dan jaga dirimu di sana. " 

"Saya dengar mengajar adalah cara yang baik untuk melatih. Saya akan melakukan itu." 

Ko Wanghur, Bakgi dan Che Takim menjawab masing-masing dan Yeowun mengangguk. 
Dan persiapannya untuk masuk ke ruang tertutup hampir selesai. Yeowun menantikan hari 
ketika akan keluar dari ruang tertutup untuk bertemu dengan anggotanya yang telah 
menjadi jauh lebih kuat. 

"Kalau begitu aku ucapkan semoga beruntung." 

"Ya tuan!" 
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Setelah malam itu, Chun Yeowun bangun pagi-pagi dan pergi ke ruang tertutup untuk 
memulai latihannya. Di antara semua kadet yang datang bersama untuk mengucapkan 
selamat tinggal, tidak ada yang berpikir bahwa akan memakan waktu begitu lama bagi 
Yeowun untuk keluar dari itu. 
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Chapter 110 
Bab 110: Guru kembali (1) Hari pertama pelatihan ruang tertutup ... 

Bangunan pelatihan ruang tertutup terletak di sudut barat laut Akademi Iblis. Yeowun 
telah lulus tes keempat dengan mengalahkan Sang Munyo di tempat kosong di belakang 
gedung. Bangunan itu memiliki total enam puluh kamar, dan Chun Yeowun adalah orang 
pertama yang meminta untuk menggunakannya. 

Ruangan itu sedikit lebih besar daripada ruang pelatihan pribadi yang digunakan Yeowun. 
Perbedaan utamanya adalah ada tempat tidur yang terbuat dari jerami, toples biji-bijian, 
dan pipa air yang mengalir dari luar. Yeowun memeriksa di dalam toples dan memeriksa 
jumlah biji-bijian yang cukup untuk memberi makan dirinya sendiri selama empat tahun di 
dalam akademi. 

"Aku banyak bertanya, dan mereka memang banyak memberi saya." 

Yeowun mengatakan kepada mereka bahwa dia hanya akan keluar begitu dia mencapai 
hasil yang dapat diterima, dan itu disiapkan sesuai. Tidak ada yang tahu berapa lama 
mungkin baginya untuk menjadi seorang prajurit tingkat grandmaster. 

"Bagaimana kalau kita mulai dengan rencananya?" 

Dia tidak tahu berapa lama untuk menjadi seorang grandmaster, jadi dia perlu 
merencanakan hal-hal sebelumnya. Yeowun membagi waktu sebagian besar menjadi tiga 
periode. Pagi, siang, dan makan malam ditugaskan untuk melatih hal-hal yang berbeda. 

"Aku akan berlatih formasi di pagi hari, berduel melawan avatar di sore hari, dan bernafas 
saat makan malam." 

Yeowun kemudian mulai berlatih segera. Hal pertama yang dia lakukan adalah meminta 
pemindahan setiap seni bela diri tingkat master yang dia pindai dari lantai empat 
perpustakaan. Ada total 245 buku yang dia pindai, dan butuh total empat jam untuk 
mentransfer semuanya. Apa yang beruntung adalah bahwa ini jauh lebih mudah daripada 
Kekuatan Pedang Setan Langit, dan itu tidak memerlukan transfer fisik, sehingga 
memungkinkan untuk menggunakannya segera. 

'Hm ...' 

Setelah mentransfer semua itu, Yeowun menyadari bahwa meskipun ini adalah 
keterampilan seni bela diri yang sangat canggih, mereka masih kurang dibandingkan 
dengan Tarian Pisau Kupu-kupu, Pedang Kekuatan Setan Langit, dan formasi pedang lawan. 
Tapi itu masih terdiri dari seni bela diri mulai dari berbagai bidang, tidak hanya dari 
pedang atau pisau yang memberi wawasan besar kepada Yeowun dalam memahami dasar-
dasar seni bela diri. 
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Saat Yeowun mengunyah biji-bijian untuk makan siang, ia mulai memilih avatar pertama 
untuk bertarung dengannya. Dia tidak perlu melawan avatar Chun Mukeum lagi karena dia 
mendapatkan yang lebih kuat sekarang. Dia memilih yang pertama. 

"Nano, tunjukkan padaku avatar Chun Yuchan." 

[Dipahami, Tuan. Membuat avatar untuk simulasi. Entitas target: Chun Yuchan.] 

Dengan suara Nano, mata Yeowun bergetar dan dia ditunjukkan cahaya putih yang 
berubah menjadi Chun Yuchan. Awalnya itu hanya satu avatar, tetapi ia berencana untuk 
meningkatkannya di sepanjang jalan. 

'Tujuannya adalah untuk melawan avatar Guru.' 

Itu adalah tujuannya untuk berperang melawan avatar Guardian Submeng Kanan karena 
Yeowun telah merekam gerakan Submeng ketika ia bertarung melawan penjahat dari 
Force of Evil. 

"Ayo kita lakukan!" 

Yeowun melompat dan menyerbu ke arah avatar Yuchan. Dan itu adalah awal dari latihan 
panjangnya di dalam ruang tertutup. 

Situs Dunia Wuxia Sebulan berlalu setelah Yeowun memasuki ruang tertutup di akademi. 
Tiga kadet lagi telah lulus tes keempat. Cade kedua yang lulus, seperti yang diharapkan 
oleh sebagian besar kadet, adalah Chun Muyeon dari Klan Bijaksana. Muyeon mengalahkan 
seorang instruktur pada hari ke-7. Jika bukan karena Yeowun, Chun Muyeon akan 
mendapatkan catatan kadet tercepat untuk lulus tes keempat. 

Kadet ketiga yang lulus ujian keempat tidak ada di antara para pangeran. Mun Ku yang 
mengalahkan Instruktur Impeng dan lulus tes keempat. Semua orang melihat Mun Ku 
melompat-lompat kegirangan setelah dia lulus ujian. Ini adalah hasil dari keinginannya 
untuk mendapatkan kamarnya sendiri. 

Kadet keempat yang lulus ujian adalah Chun Kungwun dari Sword Clan. Dia berusaha keras 
untuk lulus ujian lebih cepat daripada siapa pun, tetapi dia telah mempersiapkannya 
dengan lebih hati-hati, dan dengan demikian butuh lebih banyak waktu untuk bersiap. 

Dan pada bulan kedua setelah Yeowun memasuki ruang tertutup, Chun Muyeon juga 
memasuki ruang tertutup. Chun Kungwun juga terdaftar untuk memasuki ruangan 
tertutup. Dan untuk Mun Ku, dia juga merasa perlu untuk berlatih di ruang tertutup, tetapi 
Yeowun telah memintanya dan Enam Pedang untuk membantu melatih anggota yang lebih 
lemah. Jadi, dia mulai fokus mengajar mereka. Dan sebelum bulan kedua berlalu, seorang 
kadet lain lulus ujian keempat. Itu adalah Pedang Pertama Yeowun, Bakgi. Awak Yeowun 
senang memiliki anggota kedua lulus tes keempat. Tapi Bakgi tidak begitu bersemangat 
untuk menjadi yang kedua setelah lulus ujian ketika dia adalah Pedang Pertama. 
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Pada bulan keempat, Chun Mukeum lulus ujian keempat. Dia kemudian segera memasuki 
ruangan tertutup tidak lama setelah itu. Dan tepat sebelum bulan itu berakhir, dua kadet 
dari Six Swords lulus ujian. Mereka adalah Ko Wanghur dan Wu Sojung. Kadet 
mengharapkan hasil Ko Wanghur, tetapi Wo Sojung tidak diharapkan. Wo Sojung telah 
berusaha keras setelah kalah dari seorang wanita, Hou Sangwha, dalam pertandingan yang 
mendorongnya untuk lulus tes keempat. Hou Sangwha mengejek Wo Sojung yang 
menyeringai padanya. 

"Idiot." 

'A-apa ?! Kenapa aku idiot? ' 

Wo Sojung tidak dianggap baik di antara para taruna wanita. Setelah mereka berdua, 
sekarang ada lima kadet yang gagal dalam tes di akademi. Dan tidak ada penantang untuk 
instruktur untuk sementara waktu. 

Tepat setahun setelah Yeowun memasuki ruang tertutup, ada banyak yang lulus tes 
keempat. Pada bulan kelima, Hou Sangwha dan Che Takim juga lulus ujian keempat. Selain 
itu, ada taruna lain yang telah lulus, dan salah satunya adalah Sama Chak. Pada enam bulan, 
kru Yeowun mulai memiliki taruna yang kini telah menjadi prajurit tingkat master. Ja 
Wumin, Ojong, Im Yuhan, dan Kong Jino semuanya menjadi pejuang ulung. 

Dan pada bulan kesepuluh, jumlah taruna yang gagal meningkat menjadi lima belas. Ja 
Wumin dan Im Yuhan telah melewati hari tak lama setelah itu. Dan pada tahun pertama, 
kru Yeowun berduel untuk menetapkan Enam Pedang baru di antara mereka. Hasilnya 
mengubah peringkat. 

Pedang Pertama -- Mun Ku 

Pedang Kedua -- Bakgi 

Pedang Ketiga -- Ko Wanghur 

Pedang Keempat -- Wu Sojung 

Pedang Kelima -- Hou Sangwha 

Pedang Keenam -- Che Takim 

Bakgi berusaha keras, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mengalahkan Mun Ku. Dan 
dengan lebih dari tiga puluh persen anggota Yeowun memasuki tingkat master, semua 
Enam Pedang masuk ke ruang tertutup. 
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Chapter 111 
Bab 111: Master kembali (2) Setelah tahun kedua, sebagian besar taruna sekarang telah 
mengikuti tes keempat. Di antara 120 kadet yang lulus tes ketiga, hanya 71 kadet yang lulus 
tes keempat dan yang lainnya dikeluarkan setelah gagal tes. Sebanyak 19 anggota dari kru 
Yeowun diusir. Mereka sedih karena tidak bisa mengikuti perintah Guru dan berjanji untuk 
tumbuh dalam kekuatan untuk masa depan. Tapi itu masih merupakan prestasi besar 
bahwa 34 anggota kru telah menjadi tuan. Orang yang paling banyak tumbuh adalah Hu 
Bong. Dalam dua tahun, dia sekarang adalah prajurit tingkat master yang mapan. 

'Tuan masih belum puas dengan kemajuannya?' 

"Kuharap dia segera keluar." 

Yeowun masih belum keluar, dan juga semua yang telah memasuki ruangan tertutup, tapi 
sepertinya itu lebih lama sejak Yeowun masuk lebih awal daripada kadet lainnya. Dan 
dengan 80% dari taruna memasuki ruang tertutup, akademi itu sekarang sangat sunyi. 
Oleh karena itu, duel Enam Pedang untuk tahun kedua dilewati karena sebagian besar 
anggota hilang. 

Dan pada hari ketiga, itu kembali jatuh. Ada banyak insiden selama tahun ketiga. Semua 
taruna yang memasuki ruang tertutup sudah keluar dari situ, tetapi di antara 70 taruna 
yang telah menjalani pelatihan ruang tertutup, hanya 40% dari mereka yang memasuki 
tingkat grandmaster. Pada bulan kedua dan keempat, Chun Muyeon meninggalkan ruangan 
tertutup dan lulus ujian kelima pada hari yang sama. Ini menunjukkan bahwa dia adalah 
prajurit tingkat grandmaster mapan. Dan selama bulan kedua dan keenam, Chun Kungwun, 
Sama Chak, Guk Shin, Mun Ku, Ko Wanghur, dan Bakgi semuanya lulus ujian kelima. Tujuh 
lebih kadet juga mencoba, tetapi gagal. Yang mengejutkan adalah bahwa Chun Mukeum 
adalah salah satu dari mereka yang gagal dalam ujian. 

Di antara para kadet yang gagal, tiga dari mereka terbunuh dalam proses itu. Karena itu, 
taruna-taruna lain ragu-ragu menantang ujian. Selama tahun ketiga, duel untuk Six Swords 
diadakan lagi. Tidak seperti sebelumnya, taruna menjadi lebih kuat untuk tantangan. 

Pedang Pertama. Ko Wanghur. 

Pedang Kedua. Mun Ku. 

Pedang Ketiga. Bakgi. 

Pedang Keempat. Hou Sangwha. 

Pedang Kelima. Wu Sojung. 

Pedang Keenam. Ja Wumin. 
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Seperti yang ditunjukkan dalam hasil, Ko Wanghur menjadi sangat kuat setelah pelatihan 
ruang tertutup. Keahlian kepalannya meningkatkan kekuatan fisiknya saat dia berlatih, jadi 
dia menjadi sangat kuat sehingga tidak ada yang bisa merusak tubuhnya. Wu Sojung 
berusaha keras untuk mengalahkan setidaknya Hou Sanghwa, tetapi dia telah tumbuh jauh 
lebih besar dan dia melempar Wu Sojung dengan satu ayunan kapaknya. 

Dan kemudian dua bulan lagi berlalu. Sekarang musim dingin yang keras dan dingin. Salju 
turun setiap minggu dan di gunung di belakang asrama, tiga belas kadet berkumpul 
bersama. Mereka semua adalah anggota Yeowun. Tiga tahun sudah cukup bagi para taruna 
muda ini untuk matang. Mereka selalu berkumpul di sini untuk berlatih bersama. Ko 
Wanghur telah menumbuhkan janggut panjang, dan itu membuatnya tampak jauh lebih tua 
dari teman-temannya. 

"Hah? Bukankah kita semua sudah di sini? " 

Ko Wanghur menjadi bingung karena dia tidak dapat menemukan semua orang. Ja Wumin 
menjawabnya. 

"Kurasa mereka pergi ke sana lagi." 

"Oh." 

Bakgi menghela nafas mendengar kata-kata Ja Wumin dan menggelengkan kepalanya. Dua 
taruna yang tidak ada di sini adalah Mun Ku dan Hu Bong. Setelah tiga tahun berlalu, 
mereka berdua sering mengunjungi gedung ruang tertutup, berharap tuan mereka akan 
segera keluar. 

"Setidaknya mereka tidak sendirian," komentar Hou Sangwha. 

Tapi Ko Wanghur menggelengkan kepalanya. 

"Dua tidak cukup." 

"Mun Ku bukan seseorang yang tidak perlu kita khawatirkan," jawab Bakgi dan para kadet 
lainnya mengangguk. Mun Ku, yang telah lulus tes kelima, sekarang berada dalam 100 
prajurit teratas dari seluruh Sekte Iblis. Tidak perlu khawatir tentang prajurit yang 
berpengalaman seperti itu. 

"... Ya, tapi persaingan menuju takhta jauh lebih sengit. Bukankah Chun Kungwun 
menawarkan kepada Anda di kantin suatu hari, Bakgi? " 

Inilah yang dikhawatirkan Ko Wanghur. Dengan akademi memasuki tahun keempat, para 
kandidat sekarang berusaha untuk meningkatkan pengaruh dan kekuasaan mereka. Chun 
Muyeon, yang tidak berbuat banyak sampai ia lulus tes kelima, sekarang secara agresif 
merekrut taruna. Dan masalahnya adalah mereka juga mendekati kru Yeowun. 
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"Apakah kamu pikir aku akan pergi ke pangeran lain?" 

"Tidak, aku hanya khawatir karena kita tidak tahu apa yang mungkin mereka coba 
lakukan." 

Chun Yeowun telah hilang selama tiga tahun, jadi itu wajar bagi yang lain untuk mengambil 
keuntungan. Lagipula, mereka adalah pejuang tanpa tuan. Ja Wumin juga setuju. 

"Ko Wanghur benar. Chun Kungwun tidak berbeda dengan Chun Yuchan. Kita harus hati-
hati. " 

"... Itu sebabnya kita tetap bersatu seperti ini." 

Inilah sebabnya mereka selalu tinggal bersama kecuali mereka berlatih di ruang pelatihan 
pribadi, tetapi itu menjadi lebih serius. Ko Wanghur kemudian menjadi khawatir dan 
berkata, "Kita harus pergi mengambilnya." 

Mereka kemudian pindah untuk pergi menjemput mereka berdua. 

Di sudut barat laut, di depan ruang pelatihan tertutup, lebih dari dua puluh kadet 
mengelilingi dua kadet dengan mengancam. Kedua taruna itu adalah Mun Ku dan Hu Bong. 
Kekhawatiran Ko Wanghur menjadi kenyataan. Chun Kungwun-lah yang membawa dua 
puluh taruna ini. Mun Ku melihat sekeliling para taruna dengan senjata mereka. Mereka 
sudah siap. 

"Aku akan mengatakan ini untuk yang terakhir kalinya. Saya di sini bukan untuk menyakiti 
Anda, jadi mengapa Anda tidak mempertimbangkan tawaran saya dengan sangat hati-hati? 
Mun Ku? "Tanya Kungwun. 

Hu Bong balas berteriak, "Kamu membawa senjata dan melingkari kami. Lalu kamu bilang 
kamu tidak di sini untuk menyakiti kita ?! " 

"Saya tidak sedang berbicara dengan kamu. Diam." 

Chun Kungwun tidak tertarik pada Hu Bong. Dia menginginkan Mun Ku yang merupakan 
anggota dari Klan Naga Hitam, yang sebesar dan sekuat enam klan. Kungwun sudah 
mendekati Mun Ku beberapa kali. 

"Bukankah aku sudah menolak berkali-kali?" 

Mun Ku menolak lagi. Kungwun sudah tahu bahwa Mun Ku, seperti biasa, akan menolak 
kali ini juga. 

"Maka tidak ada jalan lain. Saya akan melakukannya dengan cara saya. " 

"...Apa yang kau bicarakan?" 
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"Aku hanya berpikir itu perlu untuk mendidik pion masa depanku." 

Chun Kungwun tidak ragu untuk menggunakan kekuatan. Lagi pula, mereka berada di 
Sekte Iblis di mana kekuatan mengalahkan segalanya. Kungwun menarik pedangnya. 

"Mari kita lakukan. Kamu berduel denganku, dan jika kalah, kamu menjadi pelayanku. " 

"Ini keterlaluan." 

"Jika kamu menang, aku akan membiarkanmu pergi." 

Chun Kungwun sudah siap menyerang. Mun Ku menyipitkan matanya. Ada terlalu banyak 
prajurit berpengalaman di sekitar mereka, memberinya pilihan untuk melarikan diri. Dia 
juga mengambil langkah untuk mempersiapkan diri. 

"Ini terlalu jauh, bahkan untuk seorang pangeran!" Hu Bong berteriak dan mengangkat 
pedangnya. Dia tidak bisa mengambil pendekatan kasar ini. 

"Aku memperingatkanmu untuk tidak ikut campur." 

Kungwun kemudian memberi isyarat kepada pasukannya, dan tiga kadet menyerang Hu 
Bong. 

"Sialan!" 

Hu Bong menggigit bibirnya dan mencoba melawan dengan Sword of Illusion. Saat itulah, 
ketika tiga taruna berhenti di tempat. Mereka terjebak seolah-olah waktu di sekitar mereka 
berhenti. 

"UGH!" 

"A-apa ini ?!" 

"Aku tidak bisa bergerak !!" 

Mereka tidak bisa bergerak, bahkan ketika mereka mengeluarkan energi mereka. Kekuatan 
tak terlihat yang luar biasa menekan mereka. 

"Apa yang sedang terjadi?!" 

Chun Kungwun berteriak dengan marah. Sebelum ketiga kadet bisa berbicara, mereka 
dilemparkan ke udara ke arah belakang. 

"Ugh!" 

"Argh!" 
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Mereka bertiga berguling-guling di tanah saat mereka dibuang seperti sampah. Dan para 
kadet ini merasakan kekuatan raksasa dari belakang mereka. Saat itulah Hu Bong dan Mun 
Ku berteriak serentak pada pria di belakang. 

"Menguasai!" 

"Pangeran Chun!" 
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Chapter 112 
Bab 112: Guru kembali (3) Itu adalah Chun Yeowun. Dia memiliki rambut panjang yang 
sampai ke pinggangnya, dan wajahnya telah berubah menjadi seorang pria dengan fitur 
wajah yang kuat. Wajahnya pucat karena dia dikurung di ruang tertutup, tapi itu cocok 
dengan tatapan dinginnya. 

"Menguasai!!" 

Hu Bong menangis saat bertemu dengan tuannya setelah tiga tahun. 

"Kamu terlambat, Pangeran Chun." 

Wajah Mun Ku juga cerah. Tapi Chun Kungwun, Pangeran Klan Pedang, terkejut. 

'Ini tidak mungkin ...' 

Kekuatan tak terlihat yang melemparkan ketiga kadet itu adalah Kontrol Energi Angkatan 
yang hanya bisa digunakan oleh prajurit tingkat tinggi seperti Lee Hameng atau Submeng. 
Jika kekuatannya begitu kuat sehingga membatasi prajurit tingkat master yang mapan 
untuk tidak bergerak, itu berarti energi internal di belakangnya sangat besar. 

'Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar menjadi prajurit level superior ?! ' 

Dia tidak bisa mempercayainya. Dia telah menghabiskan dua tahun untuk memahami cara-
cara menjadi grandmaster, tetapi mencapai level superior adalah hal yang sama sekali 
berbeda. Kungwun menggelengkan kepalanya. 

'Tidak, ini tidak mungkin. Dia pasti telah melakukan beberapa trik. Dan bahkan jika itu 
benar, aku tidak bisa membiarkannya pergi dan memalukan kehormatanku! ' 

Dengan situasi yang berubah drastis, sekarang menjadi kompetisi warisan. Dia tidak bisa 
begitu saja mundur dan menerima bahwa dia lebih lemah dari Yeowun. Kungwun 
berteriak, "Tunggu apa lagi ?! Serang dia! " 

"Y-ya!" 

Anggota Kungwun kemudian mengambil senjata mereka dan menyerbu. 

"Kamu tidak bisa melakukan itu!" 

"Bagaimana kamu bisa menyerang satu orang dengan grup!" 

Mun Ku dan Hu Bong mencoba untuk memblokir para penyerang, tetapi Kungwun tidak 
membiarkan mereka. 
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"Kamu tidak ke mana-mana!" 

Kungwun menuduh Mun Ku yang kemudian mulai berperang melawan Chun Kungwun. 
Pertarungan antara dua grandmaster tampak sama, tetapi Mun Ku harus memusatkan 
semua konsentrasinya. 

"Menipu! Seorang anggota klan yang lebih lemah seperti kamu seharusnya tidak pernah 
berpapasan dengan kami! " 

Tangan kanan Kungwun, Sim Jingu, menyerbu Hu Bong. Sepertinya dia adalah prajurit 
tingkat master yang mapan. 

"Setidaknya aku harus membawanya, supaya Tuan bisa melawan yang lain dengan 
mudah!" 

Hu Bong melawan Sim Jingu. Melihat penggunaan seni pedang tingkat master, atau Sword 
of Illusion, Sim Jingu terkejut. Namun, bahkan tanpa mereka berdua, lima belas kadet 
lainnya menuntut Yeowun. 

"Lepaskan anggota kami!" 

Yeowun masih menekan ketiga kadet dengan kekuatannya. Bahkan ketika dia diserang 
oleh lebih dari sepuluh taruna, dia bahkan tampaknya tidak takut. 

"Kenapa dia begitu tenang?" 

Anggota Kungwun yang lain, Kingpo, menjadi khawatir dan dia segera menyadari mengapa. 
Saat Yeowun mengangkat tangannya, tiga kadet diangkat ke udara. 

"Uuuuugh!" 

Yeowun melemparkan mereka bertiga di depannya seperti perisai, dan para kadet dengan 
cepat mengambil pedang mereka untuk menghentikan diri dari menyerang rakyat mereka 
sendiri. 

"Beraninya kau!" 

"Pengecut!" 

Mereka pikir Yeowun menggunakan mereka sebagai perisai, tetapi mereka sama sekali 
bukan perisai. 

"Jika kamu menginginkannya, maka ambil kembali." 

"Apa?!" 
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Saat Yeowun memberi isyarat untuk mendorong ketiga taruna itu, mereka dilemparkan ke 
taruna lainnya seperti bola meriam. 

"Ugh!" 

"T-ambil mereka!" 

Mereka mencoba mengambil tiga dari mereka, tetapi mereka menggunakan energi yang 
kuat sehingga mereka semua dikembalikan. 

"Ugh !!" 

"Argh!" 

Dan mereka yang terlempar darah meludah dan tidak bisa bergerak dari energi internal. 
Enam dari delapan belas keluar dari pertempuran sekaligus. 

"Apakah ... apakah dia benar-benar seorang pejuang yang unggul?" 

Semua orang di sini menyadari bahwa kekuatan Yeowun luar biasa. Bahkan hanya dengan 
berdiri, mereka merasakan perbedaan kekuatan. Yeowun mengambil langkah dan semua 
orang tersentak. Mereka semua ketakutan. 

'Ini tidak mungkin. Kami tidak akan mengalahkannya, bahkan dengan bantuan pangeran 
kami. ' 

Kingpo yakin tidak ada orang di sini yang bisa mengalahkan Chun Yeowun. Dia juga 
seorang pejuang tingkat grandmaster, tetapi dia tidak bisa menemukan kelemahan. 

"Kita harus mundur." 

Dia pikir dia seharusnya tidak melanjutkan dan berteriak, "P-pangeran! Kami kalah! Kami 
akan kembali! " 

"Kamu semua memulainya lebih dulu, jadi kamu tidak bisa mengakhirinya kapan pun kamu 
mau," Yeowun mendidih. Dia tidak berniat membiarkan mereka pergi karena menyerang 
anggotanya. 

"Jika kamu tidak memberi kami pilihan, maka kami akan ... UGH!" 

Yeowun mencapai Kingpo sebelum dia bisa selesai berbicara. Tidak ada yang bisa melacak 
pergerakannya. Kingpo mencoba mengayunkan pedangnya, tetapi sudah terlambat. 

"Kamu terlalu banyak bicara." 

"Aaaargh!" 
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Tinju Yeowun mengenai dadanya, dan Kingpo terlempar ke belakang dengan suara 
dadanya yang hancur. Kingpo memfokuskan energinya untuk bertahan, tetapi itu tidak ada 
gunanya. 

"Ug ... agnn ... ngh ..." 

Gelembung darah berbusa di mulut Kingpo dan dia pingsan. Sejak Kingpo, seorang prajurit 
tingkat grandmaster dikalahkan hanya dengan satu pukulan, para kadet lainnya begitu 
terkejut sehingga mereka bahkan tidak bisa bergerak. 

"Sekarang giliranmu." 

Chun Kungwun mengerutkan kening. Mereka bertarung dengan lebih dari dua puluh 
formasi, tetapi dia belum bisa mengalahkan Mun Ku. 

'Bagaimana dia bisa menggunakan seni bela diri yang kuat dengan tubuh yang tampak 
lemah!' 

Mun Ku lebih pendek dan lebih kecil daripada kebanyakan pria, tapi dia kuat dengan seni 
bela diri klannya: Fist of the Black Dragon. 

"Haruskah aku menggunakan kekuatan qi?" 

Dia membutuhkan metode serangan yang lebih kuat, tetapi menggunakan kekuatan qi akan 
membutuhkannya untuk menyelesaikannya dalam tiga formasi, atau kalau tidak itu akan 
menghabiskan energi internalnya dan dia akan kehilangan. Namun, dia juga harus 
berurusan dengan Chun Yeowun setelah itu. 

"Jangan salahkan saya. Inilah yang Anda inginkan dengan tidak datang kepada saya! ' 

Kungwun kemudian mengangkat seluruh energinya, dan pedangnya bersinar biru. 

"Force qi ?!" 

Mun Ku melihat cahaya biru dan mundur beberapa langkah. Dia bisa bertarung dengan 
tangan kosong melawan pedang qi, tetapi kekuatan qi berbeda. Dia didirikan tingkat 
grandmaster, tetapi tidak bisa mempertahankan kekuatan qi atas satu formasi karena 
kurangnya energi internal. 

"Aku harus pergi." 

"Kamu tidak bisa pergi!" 

Kungwun menyerbu ke depan untuk mendekati Mun Ku. Dengan gerakan pedang dan 
kekuatan qi dilepaskan padanya, dia tidak punya cara lain selain mengangkat kekuatan qi 
sendiri di tangannya. 
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Ketika dua formasi kuat bentrok, itu menciptakan retakan di tanah di antara mereka. Itu 
sangat kuat sehingga memecahkan tanah batu. Dan setelah formasi pertama, Kungwun 
pindah ke formasi berikutnya. 

Mun Ku menjadi pucat. Setelah menggunakan semua energinya, kekuatannya qi kehilangan 
cahayanya. Kungwun berteriak, "Aku akan mengambil lenganmu!" 

Pedang Kungwun menghantam lengan kanannya. Tapi kemudian... 

"A-apa ?!" 

Kungwun mengerutkan kening. Chun Yeowun, yang tiba-tiba muncul di antara mereka, 
telah mengambil pedang Kungwun dengan tangan kosong. 

"P-pangeran!" 

Mun Ku berteriak kegirangan saat dia melihat punggung Yeowun. Tangan Yeowun ditutupi 
oleh gaya biru qi. 

"Bagaimana kau...!" 

Kungwun mencoba menarik kembali pedangnya, tetapi pedangnya bahkan tidak bergerak. 

'Ada apa dengan kekuatan ini!' 

Dan bahkan tanpa kekuatan, kekuatan fisik Yeowun seperti monster. 

"Bagaimana? Apakah Anda bertanya tentang potongan-potongan sampah itu? " 

Yeowun menunjuk ke belakang. Kungwun kemudian melihat sembilan belas kadetnya 
pingsan di tanah, dengan anggota tubuh mereka patah dengan aneh. 

"Hehe." 

Hu Bong menumpuk mereka seperti tumpukan sampah di satu tempat. 

'... Dia mengalahkan mereka semua setelah momen yang begitu singkat?' 

Kungwun kehilangan kata-kata. Tebakannya benar pada akhirnya. 

"K... kau mencapai level superior? UGH! " 

Saat itulah pedang Kungwun yang memegang kekuatan qi mulai retak dan hancur. Yeowun 
memelototinya. 

"A-aku harus lari!" 
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Kungwun menjadi takut pada kekuatan yang luar biasa dan mencoba berlari. 

"Aaaaaaaargh!" 

Sebelum dia bisa berlari, dia merasakan sakit yang membakar di tangan kanannya dan 
berteriak ketika dia berguling-guling di tanah. Dia tidak menyadarinya pada awalnya, 
tetapi lengan kanannya hilang. 

"L-lenganku! Lengan saya!! Aaaaaaaargh! " 

Yeowun kemudian menginjak Kungwun yang berguling-guling di tanah dan menembaki 
dia. 

"Kamu akan membayar untuk menginginkan sesuatu yang bukan milikmu." 

Kungwun menjadi pucat. 

"T-Tolong!" 

Dia memohon dalam ketakutan, tetapi Yeowun menghancurkan wajahnya tanpa ampun. 

Beberapa menit kemudian, di ruang medis lantai dua gedung utama, ruangan yang sunyi 
selama tiga tahun terakhir dan dua bulan tiba-tiba sibuk dengan lebih dari dua puluh 
pasien dengan cedera serius. Dokter Baek Jongmeng tersenyum ketika dia bergumam. 

"Kamu akhirnya keluar." 
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Chapter 113 
Bab 113: Guru kembali (4) "Demi para dewa ..." 

"Apa yang aku lihat sekarang?" 

Ko Wanghur dan para kru hilang karena kata-kata tentang apa yang mereka lihat. Ada 
sembilan belas kadet terluka dalam tumpukan, dengan anggota badan mereka patah. Dan 
ada seorang pria muda dengan bandana biru di atas kepalanya, menumpuknya di satu 
tempat. 

"Hu Bong." 

"Apa yang terjadi disini?" 

Ja Wumin juga menjadi bingung. Mereka semua lari karena rasanya tidak enak, tetapi ini 
bukan sesuatu yang mereka harapkan. 

"Oh! Mun Ku! " 

"Siapa? Siapa itu?!" 

Mereka melihat Mun Ku dengan penuh semangat berbicara dengan seorang pria muda 
berambut pucat. Di bawah mereka adalah seorang pria dengan lengan kanannya terpotong 
dan wajah hancur sehingga mereka tidak tahu siapa itu. 

"Tu-tunggu. Mungkin..." 

"OHHHH!" 

Mereka hanya melihat pria berambut panjang itu. Sudah tiga tahun dan dua bulan, tetapi 
tidak mungkin mereka tidak akan mengenali tuan mereka. 

"Menguasai!" 

Ko Wanghur dengan cepat berlari ke arahnya dan berlutut dengan satu kaki. Semua 
anggota lainnya mengikuti Ko Wanghur dan berlutut juga. Wanghur membungkuk dan 
berteriak, "Pedang Pertama Wanghur siap melayani Anda !!" 

Mun Ku kemudian berlutut dengan cepat dan berteriak, "Pedang Kedua Mun Ku siap 
melayani Anda!" 

Ketiga adalah Bakgi, tapi dia tidak berlutut. 

"Bagaimana dia bisa begitu berbeda hanya dalam tiga tahun?" 
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Bakgi semakin kuat sehingga dia merasa bahkan para instruktur akademi lemah. Tetapi 
ketika dia melihat Chun Yeowun, sulit baginya untuk bernapas pada perbedaan kekuatan. 
Seolah-olah dia menghadapi Kepala Akademi, Lee Hameng. 

'Yeowun ... kamu ...' 

Bakgi kemudian merasa bahwa Yeowun berada di level superior. Dia telah setuju untuk 
bergabung dengan Yeowun, tetapi dia tidak pernah menerima Yeowun sebagai atasannya. 
Tetapi dengan kekuatan seperti itu, tidak ada pilihan selain menerimanya. Bakgi kemudian 
jatuh dengan satu lutut dan berteriak, "Pedang Ketiga Bakgi siap melayani Anda !!" 

Ini adalah pertama kalinya Bakgi menunjukkan reaksi seperti itu. Setiap kadet menjadi 
terkejut karena mereka tidak mengharapkan Bakgi untuk bertindak seperti ini. Hou 
Sangwha juga tersenyum. 

"Pedang Keempat Hou Sangwha siap melayani Anda!" 

Semua kadet lainnya membungkuk pada Yeowun. Mata dan air mata mereka yang gemetar 
sudah cukup untuk menunjukkan kegembiraan mereka dalam melihat Yeowun setelah 
waktu yang lama. Yeowun membungkuk pada mereka dan menjawab, "Terima kasih sudah 
menunggu." 

Mendengar itu, krunya berteriak kegirangan. 

"Whoaaaaaa !!! Tuan kembali !! " 

Yeowun tersenyum. Ko Wanghur kemudian bertanya, "Tuan, siapa dia?" 

Dia tidak bisa mengenali pria itu merosot ke tanah. Mun Ku menjawab, "Ini Chun Kungwun 
dari Sword Clan." 

"Chun Kungwun ??" 

Ko Wanghur dan para kadet lainnya terkejut mendengar ini. Chun Kungwun adalah salah 
satu dari tiga individu teratas dalam akademi dalam hal kekuatan, bahkan ketika 
mempertimbangkan semua instruktur. 

"A-apa kamu melakukan itu?" 

"Oh, si bodoh ini adalah Chun Kungwun?" 

Jadi, dia telah kembali. Ini pasti akan membuat Kungwun keluar dari kompetisi untuk 
mendapatkan warisan. 

'Hah! Itu yang pantas Anda dapatkan! ' 
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Sebagian besar kadet yang kesal pada Kungwun yang telah memaksa mereka untuk 
bergabung dengannya menjadi bersemangat. 

"Hehe. Dia tidak cocok melawan tuan kita. " 

Hu Bong berbicara sambil tersenyum. Seperti Bakgi, grandmaster yang mapan, Ko 
Wanghur, juga tahu tentang hal itu, tetapi dia tidak membicarakannya lebih dulu karena dia 
terlalu senang melihat sang master lagi. 

"Menguasai! ... A-apa kau mencapai level superior? " 

Setiap kadet berpaling kepada Yeowun dalam diam. Yeowun kemudian melihat kembali 
pada mereka dan tersenyum dengan anggukan. Awaknya kemudian berteriak lebih keras 
dari sebelumnya. 

"Whoaaaaaaa!" 

"M-master sekarang adalah prajurit yang unggul ?!" 

"Aku tidak bisa mempercayainya!" 

Mereka khawatir tentang periode pelatihan ruang tertutup berkepanjangan Yeowun. Jika 
Yeowun tinggal lebih lama karena tidak memiliki pemahaman, maka itu berarti dia 
tertinggal di kompetisi. Tetapi hasil dari masa tinggal yang lama membuatnya mencapai 
level superior, jadi itu pasti sepadan. Satu-satunya prajurit superior dalam kultus adalah 
tiga penjaga dan dua belas penatua. 

'Dia benar-benar akan mengubah aliran sesat kita!' 

"Pilihan kita tidak salah!" 

Dalam Demonic Cult, kekuatan adalah cara terbaik untuk membuktikan diri. Dengan 
Yeowun menjadi prajurit tingkat superior, anggotanya sekarang mempercayainya lebih 
dari sebelumnya. Setelah Yeowun dan krunya memindahkan Chun Kungwun dan krunya ke 
ruang medis, mereka berbicara tentang apa yang terjadi di luar. 

Kembalinya Yeowun telah menyebabkan kejutan di dalam akademi. 

"Mungkin dia benar-benar akan menjadi Tuhan selanjutnya!" 

"Tapi kita juga punya Chun Muyeon." 

'Apa yang dia lakukan? Tidak ada!' 

'Ini gila! Kita mungkin memiliki Tuhan yang datang dari klan non-enam untuk pertama 
kalinya! ' 
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Chun Yeowun sendiri telah mengalahkan lima dari enam pangeran. Dia telah membuktikan 
segalanya. Dan dengan ini, itu menjadi perhatian kelompok Chun Muyeon. Hambatan 
terbesar yang mereka miliki untuk Muyeon untuk menjadi pewarisnya sekarang adalah 
Chun Yeowun. Tapi Chun Muyeon sendiri tidak tertarik dan hanya fokus pada peningkatan 
kekuatannya. 

Di kantor Kepala di gedung utama, Lee Hameng juga mendengar tentang kembalinya 
Yeowun. Dia juga mendengar bahwa Yeowun mengalahkan Chun Kungwun dan krunya dan 
telah memotong tangannya. Dia sudah mendengar laporan para pasien di ruang medis. Dia 
juga mendengar satu berita yang hampir tidak bisa dipercaya. 

"Diperkirakan berada di level superior?" 

Pria paruh baya yang melapor kepadanya adalah seorang instruktur yang bertanggung 
jawab atas kamar tertutup. Pintu masuk bangunan ruangan tertutup hanya bisa dibuka dari 
luar, jadi instruktur ada di sana untuk membuka pintu bagi peserta pelatihan terakhir. Ini 
memungkinkan dia untuk menonton pertarungan Yeowun. Instruktur yakin akan kekuatan 
Yeowun. 

"Menurut pendapat jujur saya, saya yakin. Saya melihatnya menggunakan Kekuatan Energi 
dengan kedua mata saya sendiri, "kata instruktur dengan tegas. Lee Hameng terkejut. Dia 
tidak berharap untuk mendengar berita seperti itu, karena yang dia harapkan adalah 
melihat Yeowun pada tahap akhir dari tingkat grandmaster. 

'Tingkat superior ...?' 

Dalam semua sejarah Akademi Iblis, tidak ada yang pernah memasuki level superior. Ini 
bukan hanya sesuatu yang mungkin dari menjadi berbakat. 

'Mungkin badai akan datang ke kultus kita ...' 

Dia memiliki harapan tinggi untuk tingkat pertumbuhan luar biasa Yeowun, tetapi rasanya 
seperti dia akan membawa perubahan seperti itu. Kekuatan Yeowun sekarang adalah 
sesuatu yang selalu bisa diatasi oleh keenam klan jika mereka mau. Mata Lee Hameng 
menjadi besar dan instruktur bertanya, "Ketua, apakah ada masalah, Tuan?" 

"Jadi ... itu nyata." 

"Hah?" 

Lee Hameng, seorang prajurit tingkat tertinggi, memiliki rasa energi yang meluas ke 
seluruh bangunan. Dan seseorang dengan kekuatan seperti itu baru saja memasuki gedung. 
Jika dia tidak mendengar laporan tadi, dia akan berpikir salah satu penatua datang 
untuknya. Dan orang dengan kekuatan seperti itu sekarang berdiri di depan pintunya. 

"Ketua, Pemimpin Pasukan Chun Yeowun meminta untuk bertemu denganmu." 
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"Oh !!" 

Instruktur yang melaporkan terkejut. Ini berarti orang yang dia laporkan sekarang ada di 
sini. 

"Biarkan dia masuk." 

"Ya pak." 

Pintu terbuka dan Chun Yeowun dengan rambut hitam panjang dan wajah pucat masuk. 
Dia telah mengikat rambutnya yang panjang sehingga tidak akan jatuh di bawah lehernya. 
Dia telah menyembunyikan qi-nya, yang lebih lemah tidak dapat merasakan tetapi Lee 
Hameng dapat merasakannya dengan jelas. 

'Memang benar bahwa dia telah memasuki level tertinggi.' 

Lee Hameng bangkit dan berjalan menghampirinya dengan tatapan penasaran. 

"Pemimpin Chun. Ini tidak bisa dipercaya. " 

"Lama tidak bertemu, Tuan." 

Yeowun bukan lagi anak-anak belaka. Dan Yeowun, yang melihat Lee Hameng memikirkan 
sesuatu yang berbeda. 

"Aku tidak tahu waktu itu, tapi dia benar-benar kuat." 

Melihat Lee Hameng, sekarang menunjukkan perbedaan kekuatan yang jelas. Jika 
tebakannya benar, Lee Hameng didirikan pada tingkat tertinggi, lebih kuat dari Yeowun. 

"Jadi kenapa kamu di sini?" 

Yeowun kemudian membungkuk pada Lee Hameng dan berbicara. 

"Aku ingin mengikuti tes kelima." 
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Chapter 114 
Bab 114: Rahasia Gua Segel Setan (1) Saat instruktur memimpin jalan ke sudut utara 
akademi, Instruktur Senior Hou Jinchang melirik Chun Yeowun yang mengikuti mereka. 

"Ini benar-benar luar biasa." 

Hou Jingchang terkejut. Dalam tiga tahun ini, dia juga berlatih keras dan mencapai tahap 
akhir menjadi seorang prajurit tingkat grandmaster. Sebagai seorang instruktur, ia tidak 
ingin merasa malu terhadap taruna yang tumbuh cepat ini. Namun, Yeowun telah tumbuh 
jauh lebih kuat darinya sekarang. 

"Apakah ini darah?" 

Keluarga Chun memerintah kultus selama ratusan tahun. Hou Jinchang menjadi ingin tahu 
tentang perubahan apa yang Chun Yeowun akan bawa ke kultus. Segera, mereka mencapai 
gedung yang compang-camping. 

Gua Segel Setan. 

Bangunan itu tampak seperti akan runtuh kapan saja. 

'Kamu akan lulus ujian kelima dengan mudah di levelmu, Master.' 

Ko Wanghur, yang telah lulus tes kelima, menasihatinya seperti itu. Mereka mengatakan 
bahwa gua itu memiliki banyak jebakan dan trik yang membutuhkan energi tinggi untuk 
dilewati. Inilah sebabnya mengapa diperlukan seseorang untuk berada di tingkat 
grandmaster yang sudah mapan. 

"Gua itu agak menakutkan di dalam." 

Mun Ku berkata tidak ada sumber cahaya setelah masuk. Itu diperlukan untuk melewati 
gua dengan hanya mengandalkan rasa energi. 

"Tapi aku mendengar suara tangisan aneh di dalam." 

"Hah? Mun Ku, kamu juga dengar? " 

"... Aku juga mendengarnya." 

Bakgi juga berseru, "Apa ?!" 

"Bukankah itu imajinasiku ?!" 

Ko Wanghur dan Mun Ku tersentak kaget. Tiga dari mereka mengklaim bahwa mereka 
mendengar tangisan misterius sepanjang waktu mereka mengikuti tes. Itu membuat 
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mereka merinding, tetapi mereka tidak bisa merasakan apa-apa ketika melewati gua, jadi 
mereka pikir suara itu adalah imajinasi mereka. 

"Ini pintu masuk." 

Hou Jinchang membuka pintu yang compang-camping. Udara dingin mulai berhembus dari 
dalam, membuktikan bahwa gua itu lebih besar dari yang diperkirakan. Ketika Yeowun 
masuk, ada tangga yang menuju ke ruang bawah tanah. Di dalam sangat gelap. 

Salah satu instruktur kemudian mendorong pilar kayu di sebelah tangga, dan suara sesuatu 
yang bergerak terdengar dari bawah. Yeowun mendengar bahwa ada mesin yang dipasang 
di bawah, jadi dia hanya mengangguk. Hou Jinchang menjelaskan, "Tes kelima hanya 
mengharuskan Anda untuk melewatinya. Anda harus melewati berbagai perangkap hanya 
dengan mengandalkan indra Anda. Ada jalan keluar di ujung timur. Kami akan menunggu 
selama dua jam di sana. " 

"Jadi, ada batasan waktu untuk ini?" 

"Itu hanya akan memakan waktu satu hingga dua jam. Tetapi jika Anda tidak bisa keluar 
dalam jangka waktu, kami akan menghentikan mesin dan masuk untuk melihat apakah 
Anda mengalami kecelakaan. " 

Kecelakaan itu menewaskan tiga taruna. Perangkap ini sangat berbahaya. Instruktur 
kemudian memeriksa tubuh Yeowun untuk melihat apakah dia punya alat untuk 
menyalakan api. 

"Apakah kamu membawa pisau itu ke dalam?" 

"Ya pak." 

Tidak ada sumber cahaya yang diizinkan, tetapi senjata tidak apa-apa karena mereka 
diperlukan untuk bertahan melawan perangkap yang dikerjakan. 

"Ayo kita periksa." 

Yeowun menyerahkan pisau itu. Itu adalah pisau yang diciptakan oleh Ou Sunong. Hou 
Jinchang mengambil pedangnya. Bilah itu memiliki tulisan terukir yang bertuliskan 'Tarian 
Kupu-kupu' seperti yang diminta oleh Yeowun. 

"Pisau yang bagus." 

Itu tidak dibuat dengan baja dingin, tapi cukup tajam. Itu sangat dekat dengan Pisau Gila 
Submeng. Hou Jinchang mengembalikannya kepada Yeowun dan menunjuk ke tangga. 

"Maka kamu harus mulai." 

"Ya pak." 
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"Semoga beruntung." 

Hou Jinchang berharap dia beruntung, tapi dia tidak khawatir. Jebakan itu dimaksudkan 
untuk pejuang tingkat grandmaster, jadi itu adalah sepotong kue untuk prajurit yang 
unggul seperti Chun Yeowun. Yeowun lalu berjalan menuruni tangga. Ketika instruktur 
berjalan keluar dan menutup pintu, semuanya berubah menjadi gelap. Dia seharusnya 
menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa di mana itu terbuka dan di mana itu ditutup, 
tetapi dia tidak perlu bergantung pada itu. 

'Nano, aktifkan mode night vision.' 

[Mengaktifkan mode penglihatan malam.] 

Dengan suara Nano, mata Yeowun beradaptasi dengan kegelapan, dan dia bisa dengan jelas 
melihat tangga. Itu adalah tangga batu yang sangat tua yang sangat usang. 

"Jauh di bawah." 

Yeowun terus berjalan. Saat dia berjalan, udaranya semakin dingin. Setelah dia berjalan 
menyusuri ketinggian sebuah gedung berlantai empat, ada akhirnya. Dia melihat pintu 
masuk ke gua. 

"Bau apa ini?" 

Yeowun menangkap bau menjijikkan di pintu masuk. Baunya seperti minyak dan darah, 
tetapi banyak hal lain tercampur di dalamnya dan sulit untuk mengenali baunya. 

'Ayo masuk.' 

Ketika dia berjalan ke koridor, dia merasakan angin sepoi-sepoi. Sepertinya jalan ini 
menuju ke pintu keluar. Jika seseorang menggunakan indra mereka, angin menuntun jalan 
keluar. Dan ketika dia masuk, dinding gua itu halus, menunjukkan bahwa itu dibuat secara 
artifisial. 

"Yah, mereka bahkan memasang perangkap di sini." 

Yeowun tidak perlu membuang waktu. Dia melihat keluar dengan jelas di matanya, jadi dia 
hanya perlu pergi ke sana. Yeowun kemudian menggunakan skill berlari untuk berlari. 

"Hah?" 

Tetapi ketika dia mengambil langkahnya dari tanah, dinding bergetar dan tombak tajam 
dilemparkan ke Yeowun. Dia mengayunkan tangannya, dan semua tombak hancur sebelum 
mereka sampai padanya. 

"Jadi, begini caranya." 
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Langkah yang salah dan bisa memicu jebakan. Yeowun lalu menghela nafas dan mengubah 
rencananya untuk berjalan perlahan keluar. Dan setelah beberapa langkah, jebakan lain 
dipicu lagi. Batu yang diinjaknya didorong ke bawah dan seluruh langit-langit dari sekitar 
sepuluh anak tangga ke segala arah jatuh padanya. 

"Oh!" 

Yeowun kemudian dengan cepat berlari untuk melarikan diri. Dia akan terjepit oleh langit-
langit jika dia terlambat. Dengan jebakan sedemikian dalam kegelapan, mudah untuk 
melihat mengapa bahkan prajurit tingkat grandmaster terbunuh oleh ini. Itu masih 
berbahaya bahkan ketika Yeowun bisa dengan jelas segalanya. Yeowun lalu berjalan 
dengan hati-hati. Setelah melihat, dia bisa mengidentifikasi pemicu perangkap. Kebanyakan 
dari mereka dibuat untuk memicu ketika mengambil langkah yang salah. 

"Aku hanya perlu berhati-hati dengan itu." 

Karena Yeowun mendapat bantuan dari penglihatan malam, dia bisa menghindari 
menginjak pemicu itu. Dan setelah bergerak sedikit, Yeowun menyadari ada sesuatu yang 
salah. Dia tidak khawatir tersesat karena dia bergerak ke arah angin, tetapi ada lebih 
banyak arah di gua ini. Ada area terbuka lain yang terhubung dengan yang lain. Tanpa 
angin sepoi-sepoi, orang bisa tersesat dengan pergi ke arah lain. 

'Rasanya seperti aku melihat tempat ini di suatu tempat ...' 

Ini adalah pertama kalinya dia ke sini, tetapi dia merasa seperti pernah melihat ini di suatu 
tempat. Setelah memikirkan alasannya saat dia pindah, dia akhirnya menyimpulkan. 

"Tunggu. Nano, apakah kamu ingat peta yang kamu selamatkan dari mengumpulkan batu-
batu mengkilap di gua penjara? " 

[Ya tuan. Itu disimpan dalam data.] 

'Tunjukkan kepadaku.' 

[Ya tuan.] 

Dengan suara Nano, Yeowun melihat augmented reality menggambar peta yang 
diselamatkan. Itu adalah peta yang ada di belakang batu-batu mengkilap yang memiliki 
keterampilan bernapas yang tertulis di bagian depan. 

"Itu di sini!" 

Yeowun heran. Peta itu adalah peta Gua Segel Setan ini. Itu sama persis dengan rute yang 
dia ambil untuk berjalan di sini. 

'Nano, bagaimana menurutmu?' 
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[Bentuk gua saat ini cocok dengan peta. Kami saat ini berada pada titik ini di peta.] 

Peta tersebut kemudian menunjukkan titik merah, yang menunjukkan lokasi posisi 
Yeowun saat ini. 

"Oh. Itu keren. " 

Dari melihat peta, sepertinya mudah untuk pindah ke lokasi di mana peta itu menunjuk. 
Dia berada di tengah-tengah tes kelima, tetapi dia penasaran. Itu adalah peta yang ditulis di 
belakang batu mengkilap yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma. Kemungkinan ada 
sesuatu yang disembunyikan di sana. 

"Aku punya cukup waktu." 

Hanya beberapa menit telah berlalu. Yeowun memutuskan untuk memeriksa peta. 

"Aku harus kembali." 

Lokasi adalah terowongan paling kanan di lokasi pertama. Tetapi dengan peta, mudah 
untuk bergerak melalui terowongan yang rumit dengan mudah. Dan setelah beberapa saat 
dia berjalan melewati gua. 

"Hah?" 

Dia mendengar suara samar binatang menggeram dari suatu tempat. Terlalu jelas untuk 
menganggapnya sebagai imajinasinya. Sepertinya itu suara yang didengar Mun Ku dan Ko 
Wanghur. 

"Tapi aku tidak merasakan apa-apa." 

Dia tidak bisa merasakan gerakan apa pun. Yeowun kemudian fokus kembali pada peta dan 
bergerak. 

"Begitu banyak jebakan bahkan ketika itu bukan jalan keluar." 

Dia terus bergerak, dan sekarang ada lebih banyak jebakan dipasang di jalan daripada di 
jalan keluar. Setelah berjalan melewati perangkap dengan hati-hati, Yeowun akhirnya 
berada di lokasi yang ditunjukkan pada peta. 

"Ini..." 

Tempat itu diblokir oleh dinding biru besar. Dan ada tulisan raksasa di atasnya yang 
menutupi seluruh dinding batu biru. 

"Segel?" 
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Chapter 115 
Bab 115: Rahasia Gua Segel Setan (2) Tulisannya begitu besar sehingga sulit untuk 
mengenali apa yang dikatakannya dari dekat. Dan tulisannya ditulis dengan pedang. 

'Tulisan ini ...' 

Itu adalah gaya penulisan yang sama yang ditulis pada alas batu mutiara biru. Tentunya ini 
ditulis oleh Pastor Chun Ma. 

"Apakah ini berarti ada sesuatu yang disegel di belakangnya?" 

Yeowun kemudian menyadari bahwa nama gua ini adalah Gua Segel Iblis, artinya disegel 
iblis. Dia hanya berpikir itu adalah nama generik, tetapi dia menyadari bahwa ada sesuatu 
yang lebih dari itu. 

'Lalu apakah ada sesuatu yang disegel di balik tembok raksasa ini?' 

Sepertinya rahasianya ada di balik tembok ini. Dan itu dulu. 

"Suara itu lagi!" 

Dia mendengar suara geraman seekor binatang lagi, tetapi itu jauh lebih jelas daripada 
sebelumnya. Suara itu datang dari balik tembok. Yeowun menatap lengannya yang 
merinding. Dia menjadi sangat rasional setelah memasuki level superior, tetapi seruan ini 
memberinya perasaan kehadiran setan. 

"Haruskah aku tidak menyentuhnya?" 

Dia menjadi ragu-ragu karena dia mungkin melepaskan sesuatu yang dia tidak bisa 
kendalikan dengan keingintahuannya. Tetapi dia juga memikirkan hal ini. 

'... Tapi mengapa dia meninggalkan lokasi tempat di peta harta karun?' 

Peta itu digambar seolah-olah ada sesuatu yang sangat penting disembunyikan di lokasi. 
Yeowun tidak punya banyak waktu untuk ragu-ragu karena dia berada di tengah-tengah 
ujian. 

"Hmph." 

Yeowun mengambil nafas panjang. 

"Jika itu ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma, itu tidak akan pernah terlalu buruk." 

Yeowun kemudian bangkit ke dinding dan mengeluarkan pedangnya. Saat ia 
berkonsentrasi pada bilahnya, kekuatan qi dipegang pada bilahnya. 
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"Hah!" 

Bilah Yeowun kemudian menabrak dinding beberapa kali. Puing-puing dan debu 
menendang, menyembunyikan pemandangan itu, tetapi Yeowun terus berjalan untuk 
sementara waktu dan mengambil beberapa langkah kembali sesudahnya. 

'Apa itu bekerja?' 

Yeowun mengayunkan lengannya, dan energinya menciptakan badai untuk membersihkan 
bintik-bintik debu. Mata Yeowun membelalak. 

"Hah?" 

Dinding batu berdiri diam. Ada bekas pisau, tetapi mereka masih berdiri kuat. 

"Uh ..." 

Dia kemudian melihat bahwa kedalaman penandaan itu lebih dangkal daripada tulisan 
yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma. 

"Dinding ini ..." 

Yeowun tercengang dan Nano berbicara dengannya. 

[Daya tahan dinding sama dengan batu mutiara biru.] 

"Apa?" 

Dia kemudian menyadari bahwa batu itu samar-samar berwarna biru. Dia berjalan lebih 
dekat, dan tanda-tanda mata pisau yang baru jauh lebih jelas dengan warna biru. 

'Tidak sama durabilitasnya. Ini adalah batu mutiara biru. ' 

Itu ditutupi dengan batu lain, tetapi di dalamnya ada batu mutiara biru. 

"Hmm ..." 

Yeowun lalu mengambil nafas panjang. 

"Maka itu satu-satunya cara." 

Dia harus melepaskan formasi pedang yang cukup kuat untuk menghancurkan batu 
mutiara biru. Dia tidak berpikir target pertama untuk menggunakan formasi 'itu' yang dia 
pelajari baru-baru ini adalah dinding batu mutiara biru. Yeowun kemudian mengubah 
cengkeramannya pada pisau dan mengubahnya menjadi pedang. 

'Formasi Keempat Kekuatan Pedang Setan Langit.' 
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Dia nyaris tidak bisa menggunakan formasi keempat setelah memasuki level superior. Itu 
sangat kuat sehingga dia berpikir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk 
digunakan terhadap kebanyakan orang, tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk 
menghancurkan tembok ini sekaligus. 

Yeowun bersiap dan udara mulai berputar seolah-olah itu akan meledak. Yeowun 
kemudian menyerbu ke depan, mengirimkan dua puluh empat gerakan pedang sebagai 
satu, menyerang dinding seperti kilat yang dilemparkan dari dewa guntur. 

Dengan ledakan besar, gua itu bergetar. Seluruh gua langsung tertutup debu. Yeowun 
sudah tujuh langkah mundur dari dinding. Puing-puing dan debu menendang begitu 
banyak sehingga dia harus segera berlari kembali setelah dia menghancurkannya. 

Saat itulah seluruh bilah yang dipegangnya retak dan berubah menjadi debu. Bilahnya 
tidak bisa menahan kekuatan yang digunakan melalui formasi. 

'Aku butuh pedang yang bisa menahan Pedang Iblis Langit.' 

Yeowun menggelengkan kepalanya. Saat dia melambaikan tangannya dari atas ke bawah, 
debu didorong ke bawah. Yeowun melihat lubang raksasa di dinding batu mutiara biru. 

'Saya melakukannya!' 

Dia kemudian mencoba masuk tetapi berhenti pada energi jahat yang merembes keluar 
darinya. Dia belum merasakan energi iblis seketika itu bahkan Yeowun di tingkat superior 
pun ketakutan. 

"Ugh!" 

Dia juga mencium bau busuk. Bau yang ditangkapnya di pintu masuk gua. Dia kemudian 
sedikit ragu dan berjalan lebih dekat ke lubang. Saat itulah suara Nano berbunyi dengan 
cepat. 

[Peringatan! Peringatan! Mendeteksi kenaikan level energi plasma dalam jangkauan! Sprite 
atmosferik masuk.] 

"Apa?' 

Saat itulah, Yeowun mendengar geraman hewan tepat di depannya. Lampu menyala dan 
sesuatu melemparkan Yeowun ke belakang. 

"Ugh!" 

Yeowun terlempar jauh ke belakang ke dinding. Dia melihat ke belakang dengan 
tercengang. Sesuatu telah menyerangnya, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi terhadapnya. 
Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal. 
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'Apa itu? Saya bahkan tidak bisa memblokirnya. ' 

Dia kemudian mendengar suara binatang lagi. Yeowun kemudian dengan cepat melompat 
dan mengelak. Dinding tempat Yeowun berada dihantam sesuatu dan debu menendang. 
Dia akan memukul jika dia tidak berlari tepat waktu. Dia kemudian melihat bayangan 
panjang dan raksasa binatang itu. 

'Apa ini...?' 

Yeowun terkejut melihat apakah ini nyata. Itu memiliki sisik gelap dan berkilau, dengan 
bau darah membusuk. Kepala yang tumbuh sebesar tubuh manusia, dan itu tampak seperti 
ular. Tapi ada ratusan paku hitam di atas kepalanya. Saat Yeowun melihat tubuh panjang 
yang berlari dari bagian dalam dinding ke sisi lain, dia bergumam, "Naga naga ..." 

Itu adalah ular naga yang Yeowun lihat di dongeng tua. Ular naga adalah ular dalam mitos 
yang memiliki kekuatan tetapi tidak bisa menjadi naga. Buku itu menggambarkan ular naga 
sebagai binatang suci dengan sisik putih atau biru yang hidup di danau, tetapi ular naga 
hitam ini lebih seperti monster yang menakutkan. 

'Apakah ini nyata?' 

Ular naga hitam menyerang Yeowun dengan mulutnya yang besar. 

'Itu cepat!' 

Itu raksasa, tetapi kecepatannya terlalu cepat. Yeowun dengan cepat menggunakan 
keterampilan berlari untuk berlari melintasi dinding gua, menghindari taring beracun ular 
naga. Taring-taring menghantam lantai gua, menghancurkannya. Ular itu kemudian 
berbalik dan menatap Yeowun dengan mata merah menyala. 

"Sialan!" Yeowun meludah. Dia menghancurkan dinding dengan harapan menemukan harta 
karun yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma, tetapi pada kenyataannya, dia telah 
membangkitkan iblis yang dimeteraikan di Gua Segel Setan. 
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Chapter 116 
Bab 116: Rahasia Gua Segel Setan (3) Ular naga hitam menyerang Yeowun. Dia dengan 
cepat mengambil langkah untuk menghindari serangan, tetapi ular naga dengan cepat 
mengikuti Yeowun. Setiap kali taringnya mengenai dinding, dinding itu runtuh. Yeowun 
harus bergerak sepanjang waktu untuk tidak terserang oleh serangan naga yang kuat. 

"Gua itu mungkin jatuh." 

Aneh bahwa gua itu masih bertahan. Tidak yakin bagaimana ular naga sebesar itu dikunci 
di sini, tapi sepertinya ular naga mungkin saja membuat lubang melalui gua untuk 
melarikan diri. 

"Mungkin seluruh tempat di balik tembok itu terbuat dari batu mutiara biru?" 

Jika ya, maka tidak ada cara bagi ular naga untuk melarikan diri darinya. Jika ini terus 
berlanjut, gua itu akan runtuh. Dan jika itu terjadi, maka Yeowun akan mati. 

'Saya tidak punya pilihan. Mari kita memancingnya ke ruang batu. ' 

Yeowun kemudian berlari melalui dinding gua dengan keterampilan berlari, berputar-
putar dan ular itu menggerakkan tubuhnya untuk mengejar Yeowun. 

"Itu mengikuti!" 

Ketika ular juga berbalik untuk mengikuti Yeowun, tubuhnya yang besar keluar dari lubang 
dan mengisi seluruh gua seolah-olah bersarang di dalamnya. Dan ketika pintu masuk 
terbuka lagi, Yeowun menendang dan menyerbu masuk ke kamar. Bagian dalamnya sangat 
lembab, berbeda dengan gua sedingin es di luar. 

"Air?" 

Ada air setinggi lutut di bawah. Tapi itu bau busuk yang membuatnya bahkan sakit kepala. 
Jika dia tidak memiliki mode penglihatan malam, dia hanya akan menganggapnya sebagai 
air. Saat dia mengangkat kakinya, dia merasakan cairan itu menempel padanya. Cairan itu 
berwarna hitam, tetapi sulit untuk mengenali apa itu. Tetapi sebelum dia dapat berpikir 
tentang apa cairan ini, kepala ular naga masuk melalui lubang. 

"Sialan!" 

Yeowun melompat. Tetapi dengan cairan lengket menariknya, keterampilan berlarinya 
tidak bisa mempercepatnya seperti biasanya. 

"TIDAK!" 
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Tidak mungkin ular naga akan melewatkan kesempatan mangsanya tergantung di udara. 
Yeowun kemudian mengubah caranya. Jika dia tidak punya cara untuk berlari, maka dia 
harus melawannya. Yeowun mengumpulkan kekuatan qi di tangannya dan melepaskan 
formasi ketiga Pedang Kekuatan Setan Langit di ular naga. Ini adalah satu-satunya formasi 
yang bisa dia gunakan ketika dia tidak berdiri di tanah. 

Dua puluh empat gerakan dilepaskan, menyebabkan badai saat menyerang ular naga. 

'Hah?' 

Yeowun kaget. Ketika kekuatannya qi menghantam monster itu, suara bentrokan logam 
terdengar di ruangan itu. Ular naga lalu meraung dan mengamuk dengan marah. Itu sangat 
kuat sehingga Yeowun terlempar kembali sebelum dia bisa menyelesaikan seluruh formasi. 

"Ugh!" 

Dia dipukul di ujung dinding dan jatuh ke air yang lengket. Dindingnya, bagaimanapun, 
tidak tergores, tidak seperti dinding di luar, membuktikan itu dibuat dari batu mutiara biru. 
Batu yang keras menimbulkan rasa sakit di punggungnya. 

"Ugh ..." 

Jika tubuhnya tidak diperkuat saat mempelajari formasi keempat dari Angkatan Pedang 
Setan Langit, dia akan mematahkan tulang atau otot. 

'Aku tidak bisa merusaknya bahkan dengan Sword Force.' 

Ular naga itu tampaknya tidak mengalami kerusakan. Yeowun memandangi ular yang 
mendatanginya. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Jika Kekuatan Pedang tidak bekerja, maka itu berarti ular itu memiliki kepadatan yang 
lebih kuat di tubuhnya. Dia tidak pernah berpikir tentang bertarung dengan monster dalam 
mitos. Itu putus asa. 

'Hah?' 

Saat itulah dia menemukan sesuatu yang aneh. Saat ular naga datang kepadanya dengan 
menggerakkan tubuhnya yang besar, air di bawahnya tidak bergerak. 

'Tunggu sebentar...' 

Airnya masih sampai ke lutut Yeowun. Jika monster besar itu masuk, maka itu seharusnya 
menaikkan level air, tapi itu sama. Yeowun memesan Nano. 

'Nano, aktifkan augmented reality.' 
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[Ya tuan.] 

Dengan suara Nano, Yeowun melihat cahaya putih yang menggambarkan hal-hal yang 
dilihatnya. Yeowun menyipitkan matanya. Tidak ada yang terlihat di samping ular naga 
raksasa. Hanya ada angka yang menunjukkan aliran energi dan gambar yang tampak 
seperti gelombang. 

'Nano, tanda gelombang apa ini?' 

[Ini adalah grafik yang menunjukkan energi plasma gelap di seluruh ruangan ini.] 

"Energi plasma?" 

[Energi di dalam ruangan menyatu melalui tingkat pertumbuhan abnormal, menciptakan 
fenomena yang tidak bisa dijelaskan. Inilah yang oleh banyak orang dianggap sebagai -- 
pertemuan spiritual.] 

"Ini pertemuan spiritual?" 

[Peringatan! Fenomena atmosfer sprite semakin dekat!] 

"Sialan!" 

Ular naga kemudian menyerang Yeowun lagi dan Yeowun menendang dua kali lebih keras, 
untuk membebaskan dirinya dari cairan lengket. Ketika Yeowun mengelak dari serangan 
ular naga, Yeowun dapat melihat bahwa ular naga tidak memiliki tubuh material. Yeowun 
bertanya pada Nano, 'Nano, apakah kamu tahu apa yang sedang saya lihat?' 

[Dua puluh empat keping logam melayang-layang dengan energi plasma yang kuat 
memancar keluar dari mereka.] 

'Apa?' 

Yeowun kaget. Dia melihat ular naga, tetapi Nano melihat sesuatu yang sama sekali 
berbeda. Dugaan Yeowun benar. 

'Potongan logam? Jadi, itu bukan ular naga? ' 

[Tidak, Tuan.] 

Yeowun kemudian menjadi ragu-ragu. Dia hanya bisa melihat ular naga yang menakutkan. 

'Jadi, jika aku menyingkirkan potongan-potongan logam itu, akankah ilusi itu hilang?' 

Yeowun tidak bisa lari darinya selamanya. Dia harus berjuang melawannya meskipun itu 
adalah jawabannya. Yeowun kemudian memesan Nano. 
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'Nano, tunjukkan lokasi potongan logam yang kamu bicarakan.' 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian melihat dua taring, dua mata, dan paku di atas kepala ular naga yang 
bersinar dengan titik-titik merah. 

'Hah?' 

Dia kemudian menyadari lokasi titik-titik merah ini aneh. Jika dia menggunakan dua puluh 
empat gerakan pedang dari Seni Pedang Setan Langit, itu adalah titik di mana titik-titik 
merah ini berada, seolah-olah itu niatnya. 

'Tunggu ... apakah ini yang disiapkan Ayah Chun Ma?' 

Dia tidak yakin mengapa potongan-potongan logam ini berada di sana, tetapi jika 
seseorang tahu gerakan pedang dari Pedang Iblis Langit, itu mungkin untuk menyerang 
tempat yang tepat. Yeowun memelototi titik-titik merah. Ular naga menyerang dia dengan 
mengerikan. Yeowun telah dilatih dalam gerakan dasar Angkatan Pedang selama tiga tahun 
penuh. Dengan dia di level superior, adalah mungkin untuk melepaskan semua dua puluh 
empat gerakan hampir secara bersamaan. 

"Hah!" 

Tubuh Yeowun meninggalkan jejak saat itu terbagi menjadi dua puluh empat jejak Yeowun 
bergerak untuk menyerang semua titik merah. Suara bentrokan logam terdengar di seluruh 
ruangan. Saat kata-katanya mengenai titik merah, ular naga menembak Yeowun. Dia harus 
berada di dalam ular naga, tetapi dia tidak bisa melihat apa-apa ketika dia jatuh. 

'Saya melakukannya!' 

Yeowun kemudian berbalik. 

"Jadi ... ini dia!" 

Di udara, dia melihat dua puluh empat keping logam hitam melayang di sana, bergerak 
sedikit. 

"Apa ini?" 

Ketika Yeowun bangkit untuk melihatnya, sesuatu yang aneh terjadi. Kedua puluh empat 
keping itu segera mulai berkumpul dan menggabungkan diri menjadi satu. Bentuknya 
seperti pedang. 

"Pedang?" 
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Itu adalah pedang gelap yang bersinar sementara masih melayang di udara. Yeowun 
terdiam pada adegan misterius dan dengan hati-hati berjalan ke pedang. Dia kemudian 
melihat ukiran pada bilahnya. 

[Pedang Setan Langit] 

"Pedang Setan Langit?" 

Itu nama pedang. Tapi Pedang Setan Langit adalah pedang terkenal yang melambangkan 
Dewa Pemuja Setan, dan itu dipegang oleh Tuhan sendiri. Lalu apa pedang ini? Yeowun 
kemudian mengulurkan tangan dan meraih pedang. 

Dan segera setelah dia meraihnya, energi gelap misterius mengalir melalui dirinya. 

"A-apa ini ?!" 

Yeowun kaget dan berusaha melepaskannya, tetapi energinya telah menghabisinya. 

"Uuuuughhhh!" 

Sebuah sensasi aneh menggenggamnya dan wajahnya menjadi hitam, dan Yeowun jatuh ke 
tanah berlutut kesakitan. Segera, dunia Yeowun menjadi gelap gulita. Itu seperti kedalaman 
itu sendiri. 
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Chapter 117 
Bab 117: Rahasia Gua Segel Setan (4) Yeowun tidak bisa merasakan apa pun dalam 
kegelapan. Dia ingin berbicara, tetapi suaranya tidak keluar dan dia tidak bisa mendengar 
suara apa pun. Kegelapan seperti itu biasanya memberi ketakutan pada orang-orang, tetapi 
kegelapan ini benar-benar nyaman bagi Yeowun seolah-olah dia adalah bayi dalam 
kandungan. Ketika Yeowun hampir meresap ke dalam kegelapan yang begitu nyaman, ia 
tersentak dan kembali sadar. 

'Tidak! Saya tidak bisa membiarkan kegelapan ini menghabiskan saya. ' 

Yeowun kemudian dipanggil ke Nano. 

'Nano! Nano! ' 

Tapi Nano tidak menjawab. Jika dia akan terjebak dalam kegelapan ini, maka ada 
kemungkinan dia akan gagal dalam tes kelima. 

'Apa yang harus saya lakukan?' 

Tidak seperti kegelisahan Yeowun, kegelapan itu sangat tenang dan sunyi. Yeowun 
kemudian fokus untuk mencoba menemukan kembali indranya. 

'Jika aku bisa berpikir, tubuhku masih tetap utuh. Ayo fokus. ' 

Ini mudah. Dia tidak bisa merasakan apa-apa, jadi itu seperti menemukan jarum di 
tumpukan jerami untuk menemukan akal sehatnya. Setelah beberapa saat, Yeowun yang 
sebagai fokus menemukan indranya, sekarang berubah menjadi melalui metode 
pernapasan Sky Force of the Sky Demon. Ini terjadi ketika dia memegang pedang hitam, 
jadi ini adalah pilihan terakhirnya. Dalam kegelapan abadi, ada perubahan. Kegelapan 
mulai berputar dan menyerbu ke satu titik di mana ia mengisap semuanya. 

"Apakah itu masuk ke dalam diriku?" 

Yeowun bisa merasakannya dengan jelas. Kegelapan yang luas yang mencoba memakannya 
sekarang sedang tersedot. Begitu cepat sehingga seolah-olah kegelapan hanyalah imajinasi. 
Dan ketika kegelapan tersedot seluruhnya, seluruh tempat berubah menjadi area putih. 

Daerah itu bergetar, dan permukaan di bawahnya berubah menjadi air srfuace dan sesuatu 
melonjak dari belakang. Itu indah, sisik putih mutiara yang memiliki bentuk naga putih. 
Tetapi terlalu kecil untuk menjadi naga dan memiliki tanduk kecil. 

"Ular naga?" 
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Itu mirip dengan ular naga hitam yang dia lihat sebelumnya, kecuali itu memiliki sisik dan 
tanduk putih. Ular naga putih lalu melihat ke atas dan meraung. Raungan yang memiliki 
energi suci yang cukup untuk mengguncang seluruh ruang. Saat tubuhnya bergerak, sisik-
sisik itu menggeliat dan Yeowun melihatnya tumbuh dalam ukuran. 

"Apakah itu tumbuh?" 

Tanduk itu juga mulai tumbuh lebih panjang, terlihat seperti jika itu akan berubah menjadi 
naga sejati. Tetapi ketika naga itu bergerak, daerah di sekitarnya bergemuruh dan bergetar. 
Permukaannya juga bergetar seperti laut di bawah badai besar. Saat itu -- dengan suara 
sesuatu yang ditebang, ular naga putih menjerit kesakitan. 

'Ah!' 

Alasannya adalah di tanduk. Seseorang telah memotong tanduk ular naga. Ular naga putih 
menjerit dan memutar tubuhnya yang besar dan sisik putih segera berubah menjadi hitam. 
Mata kuningnya memerah dan lelaki berjubah hitam berjalan menghampirinya dengan 
tatapan puas. 

'Itu ...!' 

Pria itu memiliki pedang hitam di tangannya, dan bisa dipastikan bahwa itu adalah pedang 
yang mengatakan itu adalah Pedang Setan Langit yang Yeowun raih sebelum dikunci dalam 
kegelapan. Ular naga menjadi marah dan menuduh pria itu. Saat itulah pedang hitam pria 
itu melepaskan kekuatan gelap qi. 

"Itu kekuatan qi?" 

Dia belum pernah melihat kekuatan gelap qi. Pria itu menyerang ular naga, mengeluarkan 
formasi pedang yang kuat, dan menyerbunya. Ketika pria itu berlari melewati ular naga, 
kepalanya telah berubah menjadi banyak bagian. 

'Kekuatan Pedang Setan Langit!' 

Yeowun bisa mengenali apa kekuatan pedang ini. Itu adalah formasi ketiga dari Sword 
Force of the Sky Demon. Tapi itu jauh lebih kuat daripada ketika dia menggunakannya 
sendiri. 

Darah hitam membumbung tinggi dari tempat kepalanya terpotong, menutupi permukaan 
menjadi hitam. Lelaki itu kemudian menghantam pedang hitamnya di atas ular naga. Dan 
ketika dia melakukannya, sesuatu yang hitam keluar dari sana dan terhisap ke dalam 
pedang. Pria itu menatap pedang dan berbicara. 

"Ini akan memakan waktu lama. Maka itu bukan untuk saya. " 

Dan pada saat itu, pria itu berbalik ke arah tempat Yeowun berada. 
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'Hah?' 

Saat dia bertemu dengan mata hitam pria itu, pandangan Yeowun dengan cepat berputar 
dan berubah bentuk. 

"Ugh!" 

Dan Yeowun dengan cepat bangkit dengan bau busuk yang keluar dari mulut dan 
hidungnya. Tidak yakin kapan, tapi dia jatuh ke dalam cairan hitam. 

"Ugh! Uuuuugh! " 

Dia bahkan menelan beberapa teguk, tapi itu sangat menjijikkan. Jika beracun, Nano akan 
mengeluarkannya, tapi sepertinya itu baik-baik saja. Namun, masih sulit membiasakan diri 
dengan bau busuk. 

[Apakah kamu baik-baik saja, Tuan?] 

"Nano?" 

Yeowun kemudian melihat sekeliling. Ada cairan hitam, dan dindingnya berwarna biru 
pudar. 

"A-aku kembali ..." 

Dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Itu terlalu jelas untuk dianggap ilusi karena dia 
ingat dengan jelas tinggal lama di kegelapan sambil menonton pria berjubah hitam 
membunuh ular naga. 

"Tidak!" 

Ketika dia menyadari dia kembali, dia memikirkan apa yang paling penting. Dia telah 
menghabiskan waktu yang lama di kegelapan yang mungkin dia telah melewati batas 
waktu lagi. Yeowun bertanya pada Nano, 'Nano, berapa lama aku keluar?' 

[Anda tidak pingsan, Tuan. Kamu jatuh ketika kamu memegang pedang.] 
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Chapter 118 
Bab 118: Rahasia Gua Segel Setan (5) 'Apa?' 

Yeowun tercengang ketika dia mendengarnya. Dia telah bertahan dalam kondisi seperti itu 
untuk waktu yang lama, tetapi itu sebenarnya instan. Dia masih memiliki mode penglihatan 
malam pada pandangannya, yang membuktikan itu tidak terlalu lama. 

"Sudah berapa lama aku berada di dalam gua ini?" 

[Sedikit kurang dari satu jam, Tuan.] 

"Wheeeeew." 

Yeowun lalu menghela nafas lega. Dia khawatir jika dia gagal dengan tidak memenuhi batas 
waktu, tetapi bukan itu masalahnya. 

'Jadi, itu belum lama. Apa yang terjadi pada saya? ' 

Dia tidak bisa mengerti apa yang dia alami. Yeowun lalu bertanya pada Nano lagi, 'Apakah 
aku baru saja jatuh? Dan itu saja? ' 

[Tidak, Tuan. Ketika Anda meraih pedang, energi plasma gelap masuk melalui tubuh. Itu 
menendang penggunaan sel-sel neuron master hingga 100% secara instan.] 

Otak manusia diaktifkan oleh individu tergantung pada apa yang dilakukan manusia. Tidak 
mungkin otak akan diaktifkan pada 100% setiap saat. Nano belum selesai di sana. 

[Energi plasma gelap diserap ke dalam tubuh, dicampur dengan energi internal, dan 
menjadi satu.] 

'Apa? Itu menjadi satu dengan energi internal saya? ' 

Yeowun kemudian memeriksa aliran energi internalnya. Dia merasakan jenis energi yang 
berbeda di dalam tubuhnya. Dia memiliki kegelapan yang mengerikan yang dia rasakan 
ketika dia bertarung melawan ular naga. 

'Bagaimana itu menjadi korup seperti ini?' 

Itu sulit dimengerti, tapi itu pasti karena dia memegang pedang hitam itu. 

"Hah?" 

Yeowun kemudian menyadari bahwa dia tidak dapat menemukan pedang hitam. Dia pikir 
dia telah menjatuhkannya ke tanah, jadi dia menggunakan kakinya untuk mencari melalui 
air, tetapi itu kosong di bawah. 
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[Silakan periksa pergelangan tangan Anda.] 

'Hah?' 

Yeowun kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas dan memeriksa. 

"A-apa ini ?!" 

Kedua pergelangan tangannya ditutupi oleh potongan logam hitam yang berbentuk seperti 
pelindung lengan. Tentu saja itu adalah potongan logam yang membentuk pedang hitam. 

"Mengapa ini ada di lenganku?" 

Yeowun mencoba melonggarkan mereka, tetapi mereka terjebak di pergelangan tangannya 
begitu keras sehingga mereka tidak mau lepas. Yeowun memiliki kekuatan yang kuat, 
tetapi bahkan dia tidak bisa melepaskannya. 

'Apakah itu bereaksi terhadap energi saya?' 

Yeowun mengirimkan energinya, tapi itu bahkan tidak bergerak. Lalu untuk apa dia 
bergerak? 

'Atau mungkin...' 

Yeowun kemudian berubah arah. Dia fokus untuk mengalirkan energi melalui keterampilan 
bernafas dari Sword Sword, dan energi gelap yang tersimpan di dalamnya juga muncul. 

Seluruh tubuh Yeowun mulai bersinar dalam energi gelap, menunjukkan kehadiran setan 
yang menakutkan. Seolah-olah ular naga hitam ada di sini. Pada saat itu, potongan-
potongan logam hitam tersebar dan berkumpul bersama untuk membentuk bentuk 
pedang. Pedang hitam kemudian jatuh ke tangan kanan Yeowun. 

"Ohhh ....!" 

Yeowun heran. Dia bisa melihat bahwa pedang hitam itu, yang bersinar dalam bilahnya 
yang hitam pekat, adalah pedang yang kuat. Dia kemudian dapat mengkonfirmasi bahwa 
'Pedang Setan Langit' ini adalah harta nyata yang ditinggalkan oleh Pastor Chun Ma. 

'Mari kita coba.' 

Yeowun lalu berjalan ke dinding batu biru. Jika pedang ini adalah hadiah dari Ayah Chun 
Ma, maka itu pasti akan bertahan melawan kekuatan Pedang Setan Langit. Yeowun 
kemudian bersiap untuk melepaskan kekuatannya dan mengirim energi ke pedang untuk 
menciptakan kekuatan qi. 

"Ini...?!" 
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Mata Yeowun tumbuh besar. Kekuatannya qi sudah tidak biru lagi. Seperti halnya pria 
dalam ilusinya, kekuatannya qi gelap. Dan kekuatan qi melepaskan aura tak menyenangkan 
dari itu. Yeowun kemudian mengayunkan qi kekuatan gelap yang memegang pedang hitam 
di dinding. 

Dinding itu ditebang seolah-olah seperti kertas. Itu menakjubkan. 

"Bagaimana ini mungkin ...? Hanya kekuatan qi yang ... " 

Yeowun dikejutkan oleh energinya sendiri yang begitu kuat di luar imajinasinya. 

'Jika kemudian!' 

Yeowun kemudian menggunakan formasi pertama dari Pedang Kekuatan Setan Langit. 
Pedang hitamnya membuat gerakan pedang dua puluh empat, mengiris batu mutiara biru. 
Saat potongan-potongan batu hancur, pedang hitam bersinar dalam kondisi sempurna. 

Di pintu masuk Gua Segel Setan, sebuah bangunan compang-camping menutupi tangga 
bawah tanah seperti pintu masuk. Tiga instruktur yang menunggu di pintu keluar ingin 
tahu. Jika Yeowun berada di level superior, seharusnya dia membutuhkan waktu kurang 
dari satu jam untuk keluar dari pintu keluar ini, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda 
Yeowun keluar bahkan setelah dua jam. 

"Kuharap tidak ada yang terjadi di sana." 

Instruktur Yun Jawun berbicara dan Hou Jinchang menyipitkan matanya. Jebakan di dalam 
gua cukup berbahaya bagi pejuang tingkat grandmaster, tapi itu tidak terlalu berbahaya 
bagi pejuang tingkat superior karena orang hanya bisa membela diri dengan perisai energi. 

'Apakah dia...?' 

Hou Jinchang kemudian berbalik ke alas dengan nama di atasnya. Gua itu diketahui berisi 
iblis yang disegel. Itu berubah menjadi tempat tes kelima sekarang, tetapi dahulu kala, 
tempat ini adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki 'hak'. 

'Aku mendengar aturan berubah setelah Pedang Iblis menciptakan Akademi Iblis di sini.' 

Sebagian besar instruktur tidak tahu siapa yang menciptakan akademi. Dan saat itulah 
batas waktu dua jam hampir naik. 

"OH ?!" 

Mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi pintu kasar ke bangunan terbuka dan seseorang 
muncul. Itu adalah Chun Yeowun. 

"Ugh!" 
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Instruktur segera mencubit hidung mereka pada bau busuk yang datang dari dalam. Tubuh 
dan pakaian Yeowun yang basah dengan cairan gelap dan lengket mengeluarkan bau 
busuk. Bahkan Hou Jinchang, yang jarang menunjukkan emosi, membuatnya tampak 
seperti terlalu berat untuk ditanggung, dan menyembunyikan hidungnya di bawah 
lengannya. 

"... S-kongrulasi, Tuan Chun Yeowun, karena lulus ujian kelima." 

"Terima kasih." 

Dia nyaris tidak lulus ujian. Dia hampir melampaui batas waktu, tetapi tidak ada instruktur 
di sini khawatir bahwa Yeowun tidak akan lulus pula. 

'Hah?' 

Mata Hou Jinchang beralih ke sesuatu yang dipegang Yeowun. 

'Apa itu?' 

Tangan Yeowun memiliki benda seperti klub putih yang sebesar lengan manusia. Itu 
tampak seperti tanduk rusa muda. 
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Chapter 119 
Bab 119: Menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit (1) Awalnya, para kadet yang lulus 
tes kelima diharuskan untuk melapor langsung kepada Ketua, tetapi Yeowun basah kuyup 
oleh bau busuk sehingga ia dikirim ke asrama untuk membersihkan terlebih dahulu. Ketika 
dia sampai di asrama, Yeowun mandi. Butuh satu jam dia mencuci untuk menghilangkan 
bau busuk. Dia kemudian memelintir pakaian untuk mengekstraksi semua cairan hitam 
dan mengumpulkan semuanya ke dalam mangkuk. Ini bukan akhirnya. Dia juga harus 
mengumpulkan cairan hitam yang terkumpul di sarung pedang kulit yang dia miliki yang 
kehilangan bilahnya setelah bilah Tarian Kupu-kupu miliknya hancur. 

"Ini seharusnya cukup." 

Dia mengumpulkan cairan ini karena apa yang terjadi di dalam gua. Setelah Yeowun puas 
dengan kekuatannya yang meningkat, dia mencoba untuk melanjutkan. Namun, tubuhnya 
memanas secara tidak dapat dijelaskan sehingga dia harus duduk dan bermeditasi. Setelah 
sepuluh menit, unsur-unsur beracun di dalam tubuhnya didorong keluar. Dan ketika itu 
terjadi, energi internalnya mulai mengalir jauh lebih baik. 

'Bagaimana ini ...' 

[Cairan yang dikonsumsi ke dalam tubuh mengalir melalui titik-titik darah dan mendorong 
sejumlah kecil elemen beracun keluar dari tubuh.] 

Setelah mencapai level superior, titik darah Yeowun sepenuhnya terbuka dan semua 
elemen beracun didorong keluar. Tetapi sebagai manusia, adalah wajar untuk menumpuk 
unsur-unsur beracun ini sambil menjalani kehidupan normal. Jika apa yang Nano katakan 
itu benar, cairan ini memiliki kekuatan luar biasa untuk mendorong keluar bahkan unsur 
racun sekecil apa pun dari tubuh. 

'Jadi, cairan ini bukan sembarang cairan kalau begitu!' 

Yeowun kemudian menyadari cairan ini adalah darah dari ular naga. Itu memberi sedikit 
efek padanya, tetapi jika dikonsumsi oleh anggota-anggotanya, itu akan memungkinkan 
mereka untuk mengeluarkan unsur-unsur beracun dan membantu mereka menggunakan 
energi lebih bebas. 

"Aku harus mendapatkan ini kembali." 

Tapi yang harus dia bawa adalah cairan sarungnya. Setelah mengisi sarungnya dengan 
cairan, Yeowun melihat ruangan yang dipenuhi cairan hitam dan berpikir untuk kembali. 

'Jumlah ini akan memungkinkan seluruh kultus kita menjadi lebih kuat.' 
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Tapi rencana itu gagal setelahnya. Di jalan keluar, Yeowun tersandung sesuatu di tanah di 
bawah cairan. 

'Apa ini?' 

Rasanya aneh bahwa ada sesuatu yang macet di bagian bawah lantai, jadi Yeowun 
menariknya tanpa ragu-ragu. Pada saat itu, area di sekitarnya runtuh. Yeowun dengan 
cepat melompat dan keluar dari ruang batu. Jika dia terlambat, dia mungkin telah jatuh ke 
tanah. 

'...Oh man.' 

Keruntuhan telah menyedot semua cairan hitam. Dia pikir tanah itu juga dibuat dengan 
batu mutiara biru, tetapi ternyata tidak. Setidaknya dia punya sedikit untuk diberikan 
kepada anggotanya. 

"Tapi untuk berpikir ini juga tetap ada di sana." 

Yeowun kemudian melihat ke klub putih. Dia tidak yakin apa itu pada awalnya, tetapi dia 
segera menyadari itu adalah tanduk terpotong dari ular naga putih yang dia lihat dalam 
ilusi. 

"Di mana saya harus menggunakannya?" 

Dia membawanya karena dia menyadari itu adalah tanduk ular naga, tetapi dia tidak yakin 
apa yang harus dia lakukan dengan itu. 

'Nano, bisakah kamu menganalisis klakson?' 

[Ya tuan.] 

Yeowun kemudian meletakkan tangannya di tanduk dan Nano mulai menganalisisnya. 

[Tidak ada substansi yang direkam yang menjelaskan objek ini.] 

'Hah?' 

Jelas, bahkan di masa depan yang jauh di mana teknologi maju, tidak ada cara untuk 
informasi tentang makhluk mitos tersedia. Dengan itu tidak diketahui dalam database 
Nano, itu tidak mungkin untuk tahu apa yang bisa dilakukan, tetapi ada satu hal yang pasti. 

[Kepadatan tanduk sedikit kurang dari berlian dengan kepadatan tinggi.] 

'D-berlian ?!' 

Jika itu benar, maka ini sangat tahan lama, jauh lebih tahan lama daripada batu mutiara 
biru. Yeowun kemudian mengangkat qi kekuatan biru di jarinya. 
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Jika mereka tidak menarik energi iblis, itu mungkin untuk menggunakan kekuatan biru qi. 
Dia kemudian membunyikan klakson dengan itu. Tidak ada kerusakan pada klakson. 
Bahkan ada semacam defleksi yang mendorong kekuatan qi kembali. 

"Wow." 

Yeowun kemudian datang dengan sebuah ide. Dia telah menemukan pedang hitam, tetapi 
dia tidak suka nama yang terukir di atasnya. 

'Aku harus membuat pedang atau pedang dengan ini!' 

Jika tulang ini tahan lama, maka pedang atau pisau yang diciptakan dari itu pasti akan 
menahan kekuatan Pedang Kekuatan Setan Langit atau keterampilan Tarian Pisau Kupu-
kupu. 

"Aku harus mengunjungi Blacksmith Ou besok." 

Itu tidak yakin apakah potongan tahan lama dapat dibuat menjadi pedang, tapi dia 
memutuskan untuk bertemu pandai besi besok. Dan ketika itu selesai, Yeowun langsung 
pergi ke gedung utama akademi. Di depan gedung, di antara tiga instruktur yang bersama-
sama dengannya pada tes kelima, instruktur termuda bernama Ma Yun sedang menunggu. 

"Anda mengambil waktu Anda, Pemimpin Chun." 

"Maafkan saya. Bau tidak akan hilang. " 

"Baik." 

Ma Yun mengangguk penuh pengertian karena dia juga tidak pernah mencium bau yang 
mengerikan sepanjang hidupnya. Dia kemudian menjadi penasaran apakah gua itu 
memiliki jebakan seperti itu. Hanya Hou Jinchang yang menjadi instruktur yang memiliki 
pengalaman langsung, jadi tidak ada cara untuk mengetahuinya. 

"Ayo masuk." 

Ma Yun masuk dan keduanya berjalan ke kantor Kepala di lantai pertama. Hou Jinchang 
sedang berbicara dengan Lee Hameng. Lee Hameng tampak terkejut ketika Yeowun masuk. 

'Hah?' 

Dia telah bertemu Yeowun sekitar tiga jam yang lalu, tetapi setelah tes kelima, ada sedikit 
samar kehadiran iblis keluar dari Yeowun sekarang. 

'... Jadi, apa yang dikatakan Instruktur Hou benar.' 

Dia tidak bisa mempercayainya. Dia juga telah pergi ke Gua Segel Setan di masa lalu, tetapi 
dia tidak bisa menemukan apa pun selain perangkap. Dia juga tahu tentang gosip itu. 
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[Hanya orang yang memiliki 'hak' yang akan diberikan kesempatan untuk menghadapi iblis 
yang tersembunyi di gua.] 

Itu adalah mitos lama dan tidak ada yang menganggapnya serius karena tidak ada yang 
menghadapi 'setan' yang disebutkan dalam ratusan tahun. Tapi dimulai dengan skill 
pedang yang Yeowun pelajari, kehadiran iblis yang datang dari Yeowun membenarkannya. 

'Mungkin kita punya yang benar ...' 

"Hmph, Ketua." 

Hou Jinchang batuk dan Lee Hameng tersentak dari pikirannya. 

"Oh, bukankah Pemimpin Chun. Atau, haruskah saya katakan, Tuan Chun? " 

Lee Hameng mengambil medali emas dari mejanya dan memberikannya kepada Yeowun. 
Medali itu memiliki huruf M terukir di dalamnya. Yeowun sekarang dipromosikan ke 
peringkat berikutnya, mencapai peringkat master dalam kultus. Yeowun membungkuk. 

"Terima kasih." 

"Selamat telah melewati tes kelima. Anda sekarang secara resmi seorang pejuang kultus. " 

Lee Hameng tampaknya senang melihat bahwa Yeowun telah tumbuh begitu kuat. Dia 
hanyalah seorang anak kecil yang bisa diusir pada saat tertentu, tetapi dia sekarang cukup 
kuat untuk bahkan para penatua untuk mewaspadai dirinya. 

'... Aku seharusnya tidak membiarkan pemabuk itu membawanya.' 

Jika Yeowun benar-benar memenangkan kompetisi dan menjadi pewarisnya, maka 
Guardian Submeng Kanan akan diberi kehormatan menjadi yang pertama yang memiliki 
magang yang telah menjadi Dewa. Sudah terlambat untuk menerima Yeowun sebagai 
magang lagi, jadi sudah terlambat. 

"Selamat, Tuan Chun." 

Ma Yun membungkuk pada Yeowun. Yeowun sekarang peringkat yang lebih tinggi 
daripada instruktur. Satu-satunya yang berperingkat lebih tinggi darinya adalah Lee 
Hameng, dan Hou Jinchang sekarang berada di peringkat yang sama. 

"Ini dia." 

Hou Jinchang memberikan kotak kayu kecil yang berisi bola naga hitam, dan sesuatu yang 
lain. 

"Ini...?" 
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"Ini adalah belati yang diberikan kepada setiap prajurit peringkat master dalam kultus." 

Belati itu mewah dihiasi dengan sarung kulit juga dibuat dengan pengerjaan terbaik. Ketika 
dia membuka kotak itu, itu mengungkapkan pisau pendek tapi tajam. 

"Itu dibuat dengan baja dingin." 

Ada etsa kecil yang mengatakan 'Pemujaan Iblis' pada bilahnya, dengan sedikit pedang qi 
dari etsa. Sepertinya itu diukir oleh seorang pejuang. 

"Etsa itu ditinggalkan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah hadiah yang diberikan langsung dari 
Tuhan, hanya diberikan kepada tuan. " 

Hou Jinchang berbicara dengan bangga, tetapi Yeowun menjadi dingin. Itu mungkin suatu 
kehormatan bagi taruna atau kultus biasa, tetapi itu bukan untuknya. Yeowun 
menempatkan belati di ikat pinggangnya. Dia memiliki keinginan untuk membuangnya 
sekarang, tetapi dia tidak bisa melakukannya di depan Lee Hameng, Guardian Kiri, atau 
instruktur lainnya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan untuk menyembunyikan 
perasaannya. 

"Jadi, bisakah aku diberitahu tentang tes keenam?" 

Lee Hameng menyeringai. Mungkin tes keenam adalah yang terbaik yang mungkin dinanti 
Yeowun. Tes keenam yang dikeluarkan kurang dari sepuluh kali dalam seluruh sejarah 
akademi hanya diberikan ketika kadet berada di tingkat prajurit yang unggul. Inilah 
mengapa sebagian besar taruna bahkan tidak diberi kesempatan sebelum lulus dari 
akademi. Dan inilah mengapa Lee Hameng juga melewatkan menyebutkan tes ini pada hari 
pertama akademi. Setelah 70 tahun, akhirnya ada satu yang cukup layak untuk mengikuti 
tes. 

"Tuan Chun. Anda memiliki hak untuk mengikuti tes. " 

'Akhirnya...! Tes keenam! ' 

"Aku tidak berpikir aku akan melihatnya di hari-hariku!" 

Instruktur sangat bersemangat. Bahkan Hou Jinchang, yang telah bekerja paling lama di 
dalam akademi, tidak pernah melihat kadet yang mendapatkan hak untuk mengikuti tes 
keenam. 

"Yang keenam adalah menantang para pejuang terbaik kita, atau para penatua kita. Anda 
harus menantang salah satunya. " 

Mata Yeowun mulai bergetar. 
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Chapter 120 
Bab 120: Menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit (2) Lee Hameng tetap tinggal 
sementara semua orang meninggalkan kantornya. Dia meraih medali perak yang telah 
dikembalikan dan dipikirkan Chun Yeowun. 

"Dia sudah tumbuh dewasa." 

Yeowun benar-benar berbeda dari tiga tahun lalu. Dia bukan lagi anak laki-laki yang ingin 
membalas dendam ibunya. Dia tahu dia bisa menantang salah satu dari dua belas penatua, 
tetapi dia menahan emosinya. Ini tampak seperti Tuhan yang berhati dingin yang adalah 
ayah bagi bocah itu. 

[Apakah ada penatua spesifik yang ingin Anda tantang?] 

[Apakah tidak apa-apa jika aku memikirkannya sebentar?] 

Yeowun telah tumbuh sangat bijaksana dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati. 
Hameng berpikir bahwa Yeowun akan memilih untuk melawan Baek Oh, pemimpin Klan 
Racun karena kebencian Yeowun terhadap racun. 

"Dia terlalu berbahaya untuk hanya menantang untuk balas dendam." 

Baek Oh, Racun Monster. Tanpa mempertimbangkan tingkat seni bela diri, dia adalah pria 
paling berbahaya dalam enam tetua klan karena kemampuannya untuk membunuh. Dia 
dipekerjakan kembali sebagai penatua setelah dibebaskan dari hukuman penjara selama 
dua tahun. Dengan Klan Racun yang memiliki banyak kekuatan mereka menurun, dan Baek 
Oh telah menerima konsekuensinya, ia telah diturunkan dari pangkatnya menjadi 12 tua. 

"Dan Tuhan ingin membuatnya tetap dekat." 

Dengan insiden yang terjadi tiga tahun lalu, Klan Pedang membayar harganya dan seluruh 
enam klan harus berbaring selama tiga tahun. Tetapi bahkan jika mereka dilemahkan, 
mereka masih terdiri dari 30% dari kekuatan kultus dan tidak ada cara klan tua dan kuat 
ini bisa tetap diam selamanya. Hanya sedikit waktu bagi akademi untuk segera ditutup, jadi 
sudah waktunya mereka menunjukkan cakarnya. 

"Jika saatnya tiba, kultus akan menjadi pertumpahan darah." 

Tidak ada banyak waktu untuk Chun Yeowun untuk siap menghadapi perselisihan yang 
akan datang. 

Chun Yeowun langsung pergi ke perpustakaan. Dia berpikir keras sejak dia meninggalkan 
kantor Kepala. Dia tidak menyangka bahwa tes keenam adalah untuk menantang salah satu 
dari 12 penatua. Seorang prajurit di tingkat superior adalah salah satu prajurit peringkat 
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atas dalam kultus, sehingga mereka diberi hak untuk menantang para tetua untuk 
menggantikan mereka. Jika penantang mengalahkan penatua, maka penantang tersebut 
ditunjuk sebagai penatua baru. Dan ini bukan hanya itu. Dengan lulus dari tes kelima, 
Yeowun diberitahu bahwa ada lantai bawah tanah tersembunyi dari perpustakaan yang 
bisa dia masuki jika dia lulus tes keenam. Tapi Yeowun terlalu sibuk untuk berpikir tentang 
mendapatkan kesempatan untuk melawan orang tua dalam duel publik. 

"Aku bisa mengejar para tetua dari enam klan." 

Dia akan memulai perang melawan enam klan tepat setelah akademi, tapi ini adalah 
kesempatan baginya untuk mengalahkan salah satu tetua menjelang perang itu. Dia sudah 
memikirkan seseorang, tetapi dia perlu berhati-hati. Yeowun tidak takut padanya, tetapi 
perlu melakukan persiapan mengingat apa yang akan ia dapatkan dan kehilangan. 

Yeowun pergi ke perpustakaan sambil berpikir. Dia melihat instruktur merawat entri yang 
duduk di meja di depan perpustakaan. Dia memiliki mantel bulu tebal di atasnya, tetapi 
masih terasa sangat dingin karena hidungnya sangat merah. 

"Ohh!" 

Instruktur bangkit seketika saat dia melihat Yeowun setelah waktu yang lama. Pekerjaan 
itu sangat membosankan sekarang karena hanya beberapa kadet sekarang mengunjungi 
perpustakaan setelah tes ketiga. Sepertinya dia senang melihat wajah tua. 

"Pemimpin Chun! Lama tidak bertemu." 

"Lama tidak bertemu, Instruktur." 

"Oh tunggu. Kurasa aku seharusnya tidak memanggilmu Pemimpin lagi. " 

Instruktur tahu mengapa Yeowun datang. Dia ingat bahwa Yeowun datang terakhir kali 
ketika dia lulus tes keempat, jadi jika dia datang sekarang, berarti itu berarti Yeowun telah 
lulus tes kelima. Instruktur bangkit dan membungkuk dengan sopan. 

"Salam, Tuan Chun." 

Sekte hanya menghargai kekuatan dan peringkat. Tidak masalah berapa lama orang itu 
berada di peringkat seperti itu. Yeowun tidak melihat keluhan di wajah instruktur karena 
harus membungkuk padanya. 

"Apakah kamu akan naik ke lantai lima?" 

"Iya." 

"Lalu kamu bisa menuliskan namamu di sini." 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Dalam daftar, ada nama-nama yang mengunjungi lantai lima secara berurutan. Chun 
Muyun, Chun Kungwun, Sama Chak, Ko Wanghur, Mun Ku, Guk Shin, dan Bakgi -- total tujuh 
kadet telah menjadi pejuang tingkat grandmaster. Dan hebatnya bahwa tiga kadet ini 
berada di bawah Yeowun. 

"Sama Chak?" 

Nama itu mengejutkan Yeowun. Sama Chak adalah kadet tercepat selain dari pangeran 
untuk lulus tes kelima. Yeowun kemudian ingat dia memiliki dua tag kuning sebelumnya. 

'Apakah dia dari klan berpangkat tinggi?' 

Nama itu menjadi akrab sekarang. Yeowun menulis namanya dengan nama Bakgi dan 
instruktur memberinya dua lilin. Berbeda dengan harapan bahwa dia akan diberikan lebih 
banyak waktu, waktu itu tidak tampak berbeda dari ketika dia pergi ke lantai empat. 

"Waktu yang diizinkan adalah enam jam." 

Batas waktu masih sama dari lantai empat. 

"Dimengerti." 

Yeowun menjawab dan instruktur tersenyum. 

"Semoga beruntung, Tuan Chun." 

"Terima kasih." 

Yeowun kemudian meletakkan satu lilin di kabinet dan mengambil kotak kayu untuk 
meletakkan lilin dan berjalan ke lantai lima. Saat dia berjalan, ada sebuah ruangan kecil. 
Lantai semakin kecil saat dia naik, tapi lantai lima sangat kecil dan tidak memiliki rak buku 
sama sekali. 

'Dua puluh?' 

Hanya ada sekitar dua puluh buku. Dan di antara mereka ada satu yang sangat disadari 
Yeowun. 

[Butterfly Dance Blade] 

Sebagai Wali Kanan Submeng mengklaim dengan bangga, bukunya berada di lantai lima, 
yang berarti memiliki kedalaman dan kekuatan di dalamnya. Tapi itu hanya berarti 
Yeowun bisa melewatkan satu buku. Dan sekarang saatnya dia menunggu begitu lama. 

'Formasi terakhir dari Kekuatan Pedang Setan Langit.' 
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Chapter 121 
Bab 121: Menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit (3) Di tengah ruangan, ada alas 
batu mutiara biru terakhir berdiri dengan bangga. Yeowun berjalan dengan bersemangat 
ke bagian depan batu. Sama seperti batu-batu lain di lantai bawah, ada puisi yang 
menyembunyikan titik-titik pernapasan. 

"Nano, pindai itu." 

[Ya tuan.] 

Setelah memindai sisi depan, Yeowun berjalan ke belakang. Dan ketika dia kembali, dia 
hampir berteriak kaget. 

'A-apa ini ?!' 

Dia berharap melihat banyak tanda pedang di bagian belakang, tetapi tidak ada tanda apa 
pun. Tidak ada tanda-tanda keterampilan pedang lawan, atau tanda dari Kekuatan Pedang 
Setan Langit. Sebagai gantinya, hanya ada lubang kecil di tengah. 

"Kenapa tidak ada apa-apa di sini?" 

Akan lebih dimengerti jika ada kerusakan yang disengaja yang tersisa di batu, tapi aneh 
bahwa tidak ada apa-apa. Yeowun menatap batu itu, tidak mengerti apa yang sedang 
terjadi. 

"Apakah ini karena Pastor Chun Ma tidak meninggalkan apa pun sehingga tidak ada 
keterampilan pedang lawan juga?" 

Itulah satu-satunya kesimpulan yang mungkin untuk ini. Setelah memikirkannya sebentar, 
Yeowun mengerutkan kening dan bertanya pada Nano, 'Nano, apakah kamu melihat tanda 
pedang di sini?' 

[Tanda pedang ditinggalkan, kemungkinan besar dari satu orang.] 

'Apa? Ada? Dimana?' 

[Mengaktifkan augmented reality di atas penglihatan pengguna.] 

Dengan mata Yeowun yang bergetar, garis-garis putih menutupi pandangannya. 

[Memperbesar sasaran.] 

Dengan kata-kata Nano, bagian belakangnya diperbesar. Itu adalah bagian di mana ada 
lubang yang sangat kecil. 
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'A-apa ?!' 

Ketika lubang itu diperbesar sekitar seukuran kepala, Yeowun terkejut. Dia tidak tahu 
sampai saat itu, tetapi ketika diperbesar, dia melihat tanda yang sangat kecil yang 
membuat lubang kecil. Tanda sama jauhnya, dengan dua puluh empat dari mereka. 

'Tanda-tanda ini ... apakah ini dari Sword Force of the Sky Demon?' 

Jika orang yang melihatnya dengan santai, itu adalah lubang belaka. Tapi lokasi itu adalah 
tempat pedang akan menghantam jika Pedang Kekuatan Setan Langit digunakan. Ketika 
dua puluh empat gerakan pedang digunakan dalam arah yang sama, itu bisa mengenai titik 
darah dalam lingkaran, tetapi jika itu mengenai tempat yang sama seperti ini, itu hanya 
mungkin ketika mengumpulkan semua gerakan menjadi satu. 

'Bisakah saya menggunakan gerakan pedang seperti ini? Tunggu, kalau begitu ... ' 

Yeowun kemudian pergi ke depan. Awalnya dia tidak tahu, tetapi lubang itu menembus 
seluruh batu. 

"Nano, perbesar di sini." 

[Ya tuan.] 

Seperti yang diharapkan, lubang itu memiliki dua puluh empat tanda pedang yang tersisa 
di sekitarnya. Itu hanya membuat lubang kecil ini karena serangan itu tidak menggunakan 
energi. 

"Bagaimana ini bisa terjadi?" 

Yeowun kemudian menyadari rahasia pembentukan pedang ini. Penandaan ini adalah hasil 
dari formasi pedang yang dikumpulkan menjadi satu langkah kuat yang meledak melalui. 
Jika serangan itu menggunakan energi apa pun, maka itu akan menghancurkan batu 
mutiara biru. 

"Apakah Ayah Chun Ma benar-benar manusia?" 

Dia pikir dia mengerti banyak tentang pedang setelah menjadi prajurit yang unggul, tapi ini 
melampaui apa yang akan dipikirkan oleh pendekar pedang mana pun. Pastor Chun Ma 
telah menciptakan formasi pedang tertinggi yang dapat digunakan sebagai serangan atau 
pertahanan dengan mengumpulkan semua gerakan pedang menjadi satu. 

Bagaimana seseorang bisa melawan serangan yang begitu kuat? Alasan mengapa tidak ada 
gerakan melawan pedang di batu ini adalah karena tidak ada cara untuk melawan ini. 

'Dia menyatukan pedang menjadi satu. Sudah pasti bahwa kekuatan seperti itu akan 
dihasilkan jika kehendak pedang dikumpulkan dengan cara yang sama. ' 
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Ini adalah rahasia terakhir yang tersembunyi di balik formasi terakhir dari Angkatan 
Pedang Setan Langit. Dan ketika dia memahami hal ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. 
Yeowun dikirim ke trans. 

'Fokus pada menyatukan keinginan pedang. Kumpulkan menjadi satu wasiat ... berkumpul 
ke satu tempat ... ' 

Terkadang, pemahaman muncul pada saat-saat yang tidak terduga. Formasi terakhir dari 
Kekuatan Pedang Setan Langit mengandung kebenaran pedang yang telah disadari oleh 
Pastor Chun Ma selama tahun-tahun terakhirnya. Memahami setidaknya sedikit dari ini 
telah memungkinkan tubuh untuk memecahkan shell di sekitarnya bergerak ke atas. 

Yeowun merosot ke tanah dan mulai bermeditasi. Ketika ia memasuki kondisi trance, 
cahaya yang hidup mulai bersinar darinya dalam setiap warna dan energi yang kuat keluar 
darinya, menyebabkan embusan angin melintasi ruangan. Buku jatuh dan menyebabkan 
keributan. 

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

Prajurit tingkat grandmaster, Gamgung, yang menjaga lantai lima, terkejut dan memandang 
Yeowun. Cara dia bersinar dalam cahaya yang cerah berarti bahwa Yeowun telah 
mendapatkan pemahaman yang bagus dan bergerak ke tingkat yang lebih tinggi. 

"Apa yang terjadi..." 

"Diam!" 

Ketika dua prajurit lain yang menjaga lantai lima berlari ke arah batu, Gamgung menyuruh 
mereka diam. Jika mereka mengganggu Yeowun, maka itu akan menghancurkan 
pemahamannya dan membahayakan dirinya jatuh ke dalam korupsi. 

[Formasi defensif!] 

Gamgung mengirim pesan telepati dan mereka bertiga berdiri dalam formasi segitiga di 
sekitar Yeowun untuk membantunya. Mereka semua terkejut karena mereka tahu apa arti 
warna cahaya yang hidup itu. 

"Lima penyatuan qi!" 

Tahap terakhir dari level superior adalah penyatuan lima qi. Ketika Yeowun mencapai 
tingkat tertinggi, ia telah mencapai keadaan Roh Tiga Titik yang memberinya kekuatan 
untuk menggunakan roh tubuh manusia, membuatnya lebih kuat. Tapi itu hanya setengah 
dari apa yang harus dilakukan seorang prajurit yang unggul. Hanya ketika dia menyatukan 
lima energi dalam dirinya menjadi satu bahwa dia akan mencapai tingkat superior sejati. 
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Setelah sekitar satu jam, cahaya berhenti bersinar dari Yeowun dan berubah menjadi satu 
cahaya putih terang dan mulai mengguncang tubuhnya. Tulang dan ototnya 
merekonstruksi. Setelah gemetar selama sekitar sepuluh menit, tubuhnya mulai 
menunjukkan fenomena berbeda. 

'Apa!' 

Ketika kulit wajahnya mulai pecah-pecah, tiga prajurit menjadi kaget. Mereka semua tahu 
apa artinya ini. 

'Rekonstruksi tubuh !!' 

Mereka tercengang dan tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak pernah membayangkan akan 
melihat rekonstruksi tubuh dengan mata kepala sendiri. Retakan mulai menyebar ke 
seluruh tubuh Yeowun. Seolah-olah dia akan hancur bahkan dengan sedikit sentuhan. Saat 
itulah Yeowun bergerak dan seluruh retakan hancur dan berubah menjadi debu untuk 
menghilang. Angin energi yang bertiup mulai tenang dan Yeowun membuka matanya. 

Energinya terorganisasi dengan baik dan bahkan tidak ada cara bagi Lee Hameng untuk 
mengenali energi Yeowun lagi. Yeowun bisa memahami apa yang terjadi padanya. 

'Aku ... mencapai tahap akhir dari level superior!' 
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Chapter 122 
Bab 122: Menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit (4) 'Ini pertama kalinya aku 
memahami formasi pedang tanpa memindahkannya ke otakku.' 

Ini adalah prestasi lain untuk Chun Yeowun. Tiga prajurit berjalan ke Chun Yeowun, 
tercengang dari prestasinya. Tiga dari mereka semua membungkuk dan memberi selamat 
Yeowun atas prestasinya. 

"Tuan Chun, selamat atas pengertian Anda!" 

"Selamat!" 

"Terima kasih. Terima kasih." 

Yeowun berterima kasih kepada mereka untuk berjaga-jaga saat dia sedang kesurupan dan 
membungkuk sopan kepada mereka masing-masing. Mata mereka iri dan kagum pada 
mereka. Mereka baru saja mencapai tingkat grandmaster pada usia empat puluh, tetapi 
Yeowun telah melalui rekonstruksi tubuh bahkan sebelum menginjak usia dua puluh. 

'Oh ... kalau dia sekarang di level superior ...' 

Mata Gamgung bergetar. Ini berarti bahwa Yeowun memiliki hak untuk mengikuti tes 
keenam. Tidak ada taruna yang menjadi prajurit unggul dalam tujuh puluh tahun terakhir 
akademi. 

'Apakah saya melihat kelahiran pemimpin baru kultus?' 

Jika dia lulus tes keenam, maka Yeowun akan menjadi penatua baru. Dia memiliki 
kesempatan untuk menjadi ofisial atas Demonic Cult, salah satu dari tiga kekuatan kuat 
dari seluruh Wulin. Tetapi bahkan jika dia tidak lulus ujian, dia masih seorang pejuang yang 
unggul yang akan dihormati seperti itu, yang berarti dia kemungkinan akan naik 
kekuasaan. 

'Nano, sudah berapa lama aku mengalami trans?' 

[Sudah lebih dari dua jam, Master.] 

Yeowun merasa lega. Dia berada di lantai terakhir perpustakaan yang berisi buku-buku 
seni bela diri yang terkuat dan paling kuat. Dia ingin memindai mereka ketika dia bisa. Dia 
masih punya empat jam lagi, jadi itu sudah cukup. 

"Oh." 

Tapi ada masalah. 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

"...Maafkan saya. Saya membuat kekacauan di tempat ini. " 

Dari semua hiasan hingga buku, semuanya terlempar ke tanah dan berserakan. Gamgung 
menggelengkan kepalanya pada Yeowun dan menjawab, "Jangan pedulikan itu, Tuan Chun. 
Siapa yang peduli dengan kekacauan kecil ketika Anda telah membuat prestasi besar? " 

Tetapi Gamgung dan para pejuang lainnya yakin bahwa mereka khawatir tentang buku. 
Mereka kemudian berlari ke buku-buku yang jatuh ke tanah untuk memeriksa apakah tidak 
ada kerusakan. Dekorasi tidak menjadi perhatian, tetapi buku-buku ini adalah harta 
berharga. 

'Baik.' 

Ketika mereka pergi untuk memeriksa buku-buku, Yeowun berbalik ke alas batu mutiara 
biru. Sulit untuk melihat dengan mata biasa, dan tampak seperti lubang biasa jika orang 
tidak tahu tentang Kekuatan Pedang Setan Langit. Tapi tidak perlu meninggalkan jejak. 

Yeowun mengangkat sedikit kekuatan qi di jarinya. Itu terlihat sederhana, tetapi 
mengendalikan kekuatan qi seperti ini secara detail mengharuskan seseorang berada pada 
level superior. Yeowun kemudian mengoles lubang itu dengan jarinya, dan tanda pedang 
dihancurkan saat dia mengusap jarinya. 

"Kita mulai." 

Yeowun tidak punya niat untuk berbagi Pedang Iblis Langit kepada orang lain. Jika bukan 
karena perpustakaan menjadi berantakan, itu tidak akan memberinya waktu untuk 
melakukan ini, tetapi dia beruntung. Setelah memeriksa setiap buku untuk melihat apakah 
semuanya baik-baik saja, Gamgung mengizinkan Yeowun untuk memeriksa buku-buku itu 
sementara waktu masih ada. Lilin telah padam karena angin, tetapi Yeowun dapat 
memeriksa waktu melalui Nano, jadi itu tidak masalah. 

"Aku hanya perlu memindai sembilan belas buku." 

Itu hanya membutuhkan sekitar tiga puluh menit. Yeowun kemudian pergi ke buku-buku. 
Selain Butterfly Blade Dance, yang paling menarik perhatiannya adalah buku-buku dari 
enam klan. Alasan mengapa dia ingin melihat ini adalah karena para pemimpin dari enam 
klan telah mencapai tingkat superior melalui seni bela diri itu. 

Pedang Roh Gila dari Klan Pedang. 

Loyal Demon Fist dari Loyal Clan. 

Wise Flow Palm dari Klan Bijaksana. 

Gelombang Suara Kehancuran dari Klan Nafsu. 
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Poison Demon Art dari Klan Racun. 

Bilah Ilusi dari Klan Bilah. 

Kemungkinan seni bela diri ini bukan yang terbaik yang dimiliki klan ini. Tetapi mereka 
juga tidak bisa menempatkan seni bela diri yang lemah di lantai perpustakaan ini, jadi 
sudah pasti bahwa ini adalah salah satu seni bela diri top di kultus. Menimbang bahwa 
Tarian Pisau Kupu-kupu ada di sini, maka ada kemungkinan bahwa seni bela diri Kiri 
Guardian Lee Hameng juga ada di sini. 

'Pedang Api Merah ... apakah ini?' 

Nama itu cocok dengan rambut merahnya yang berapi-api. Di antara ini, ada satu buku 
yang bukan buku seni bela diri. 

Langkah Dewa Angin. 

Yeowun membalik-balik halaman, dan memeriksa buku itu bahwa itu adalah buku tentang 
keterampilan berjalan dan berlari. Siapa yang menyumbangkan buku ini sementara yang 
lain sibuk menyajikan buku-buku seni bela diri yang kuat? 

'Langkah Dewa Angin? Nama yang luar biasa. ' 

Jika skill berlari ditempatkan di lantai lima, maka itu pasti keterampilan yang sangat kuat. 
Yeowun tidak tahu keterampilan berlari yang kuat, jadi dia pikir itu baik bahwa dia melihat 
ini. 

"Nano, pindai ini." 

[Ya tuan.] 

Mata Yeowun bergetar dan dia memindai semua halaman. Tidak butuh tiga puluh menit 
untuk memindai total sembilan belas buku. Yeowun akhirnya dapat mencapai tujuannya 
untuk memindai sebanyak mungkin buku di perpustakaan. Dia sekarang menjadi 
perpustakaan seni bela diri yang berjalan. 

"Hah? Apakah kamu sudah turun? " 

Salah satu prajurit di pintu keluar lantai lima menjadi penasaran dan bertanya. Belum 
banyak waktu sejak Yeowun mulai melihat buku itu, jadi aneh kalau dia sudah turun. 

"Aku sudah cukup memperhatikan." 

"Hah? Uh ... " 

Yeowun telah memindai setiap buku sehingga dia cukup melihatnya, tetapi ini terdengar 
seperti Yeowun tidak menemukan buku yang cocok dengan kekuatannya untuk prajurit. Itu 
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mungkin terdengar sangat sombong, tapi itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan pejuang 
kuat seperti Yeowun. 

"Ya pak." 
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Chapter 123 
Bab 123: Menyelesaikan Kekuatan Pedang Setan Langit (5) Ketika Yeowun keluar dari 
perpustakaan, semuanya benar-benar gelap. Musim dingin membuat matahari terbenam 
lebih cepat. Instruktur di luar perpustakaan, yang siap untuk tidur larut malam, senang 
melihat Yeowun turun sepagi ini. Saat Yeowun mengembalikan lilin, dia memikirkan 
sesuatu yang dia lupa. 

"Tolong beritahu kami kemana kamu pergi, jadi kami tidak akan khawatir!" 

Itu adalah sesuatu yang dulu dikatakan Hu Bong padanya. Dia telah melupakannya 
sepenuhnya karena dia terlalu ingin melihat formasi kelima dari Kekuatan Pedang Setan 
Langit. Mungkin saja anggotanya akan menjaganya melalui akademi. Terlebih lagi ketika 
Mun Ku dan Hu Bong disergap. 

"Di mana mereka?" 

Yeowun kemudian berjalan menuju gedung ruang pelatihan pribadi dan melihat dua orang 
di gang yang gelap. 

"Hu Bong?" 

Itu Hu Bong dan Jin Guuk. Yeowun menemukan mereka sebelum mereka berlari mencari 
mereka. Mereka juga menemukan Yeowun turun dari perpustakaan dan berlari 
mengejarnya. 

"Maaaaaasterr!" 

"Ugh, ini dia lagi." 

Tetapi reaksinya berbeda dari yang dia harapkan. 

"Selamat atas lulus tes kelima!" 

"M-master! Selamat!" 

Mereka mendengar dari suatu tempat bahwa Yeowun telah lulus tes kelima. Anggota-
anggotanya sebenarnya tidak berlarian mencarinya ketika dia hilang setelah lulus ujian. 
Hanya ada dua tempat yang mungkin dilewati kadet yang lulus ujian. Satu adalah ruang 
pelatihan dan yang lainnya adalah perpustakaan. Mereka segera pergi ke perpustakaan dan 
bertanya apakah Chun Yeowun datang ke sini, dan diberi tahu bahwa ia ada di lantai lima. 
Ini memungkinkan anggotanya untuk mengetahui bahwa Yeowun telah lulus ujian. Tetapi 
mereka masih khawatir untuk berjaga-jaga, jadi mereka menunggu di depan ruang 
pelatihan, yang mungkin menjadi tujuan Yeowun berikutnya. 
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'Hmm. Mereka menjadi lebih pintar. " 

Mereka sekarang menyesuaikan diri dengan tuannya. Jika Yeowun tidak memikirkan 
anggota-anggotanya, dia pasti akan pergi ke ruang pelatihan untuk menyerap bola naga 
hitam. 

"Oh." 

Dia kemudian berpikir itu adalah waktu yang tepat untuk memberikan sesuatu yang dia 
ingin berikan kepada anggotanya. Yeowun menyuruh Hu Bong dan Jin Guk untuk 
mengumpulkan orang lain dan datang ke kamarnya. 

"Ke kamarmu?" 

"Ya." 

Mereka ingin tahu, tetapi berpisah untuk memanggil orang lain. Setelah sekitar satu jam, 
kelima belas kadet berkumpul di kamar Yeowun. Sementara mereka menunggu yang 
terakhir, atau Bakgi datang, mereka semua memberi selamat Yeowun karena lulus tes 
kelima. 

"Tuan, apakah Anda mendengar?" 

"Pangeran, kamu juga mendengar itu, kan?" 

Ko Wanghur dan Mun Ku bertanya apakah Yeowun telah mendengar tentang suara 
menyeramkan di dalam gua, dan Hou Sangwha yang belum mengikuti tes belum menjadi 
ketakutan. 

"B-bisakah kita berhenti membicarakan hal itu sekarang? Tidak ada yang namanya 
monster di dunia. " 

"...Hah? Apakah Anda takut monster? Monster itu akan takut pada kamu-UGH! " 

Wu Sojung terpana di wajahnya saat berbicara. Tapi itu menarik untuk melihat Hou 
Sangwha, yang lebih tinggi dari kebanyakan taruna, takut akan sesuatu. Satu-satunya orang 
yang menganggap reaksinya menjadi imut adalah Ko Wanghur. 

"Dia akan ketakutan jika aku mengatakan yang sebenarnya." 

Yeowun berpikir Hou Sangwha mungkin terlalu ketakutan dan tidak ingin mengambil tes 
kelima, jadi dia memutuskan untuk tetap diam tentang kebenaran. Ketika Bakgi datang ke 
kamar, Yeowun membawa mangkuk yang dia simpan di gudang. 

"Ugh!" 

"Ya ampun!" 



 

Download Novel Dan Manga Hanya Di www.novelbatch.me 

Itu disegel dengan pakaian, tetapi bau yang berasal dari itu membuat semua kadet 
mencubit hidung mereka. Bau itu sangat busuk sehingga mereka tidak pernah mencium 
bau seperti itu. Jin Guuk, yang lemah karena bau busuk, berlari keluar ruangan, muntah. 

"M-master! Apa itu ?! "tanya Ja Wumin ketika dia melihat cairan hitam yang mengalir di 
dalam mangkuk. Itu adalah darah ular naga, makhluk mitos, tapi tidak ada cara untuk 
menjelaskan ini dengan mudah sehingga Yeowun hanya berbohong tentang hal itu. 

"Ketika saya melewati Gua Segel Setan, saya pergi ke arah yang salah dan menemukan ini." 

"Di gua?" 

Mun Ku, Ko Wanghur, dan Bakgi yang telah lulus ujian, menjadi terkejut. Mereka harus 
fokus pada udara dingin yang bertiup dari pintu keluar yang mereka bahkan tidak berpikir 
untuk pergi ke arah lain. 

"Dan untuk apa itu?" 

"Dan ketika aku melakukannya ... Aku entah bagaimana meminumnya dan itu mendorong 
semua racun dari titik darahku dan membiarkan aliran energi yang lebih baik." 

"A-apa? Apakah itu nyata?' 

Setiap seniman bela diri tahu pentingnya memiliki aliran energi yang bebas. Jika energi 
mengalir dengan bebas dan lebih cepat, maka itu memungkinkan seniman bela diri untuk 
menggunakan formasi atau energi internal lebih cepat. 

"B-jadi itu harta karun!" 

"Ohhh!" 

Beberapa taruna mulai bersemangat, bahkan dengan aromanya. Tapi itu masih membuat 
mereka ragu untuk melihat visual cairan yang menjijikkan. 

"... Aku tidak bisa hanya memilikinya sendiri, jadi aku membawa beberapa dengan 
mengisinya dalam sarungku." 

Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia telah memeras sebagian dari pakaiannya. 

"Oh ... Tuan, kamu melakukan itu untuk kami!" 

"Menguasai!" 

Hu Bong, Ohjong, dan Ja Wumin tersentuh oleh tindakan Yeowun. 

"Tuan ... terima kasih atas segalanya! Tidak akan ada tuan yang peduli tentang pelayannya 
seperti Anda! " 
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Ko Wanghur bangkit dan membungkuk untuk berterima kasih padanya. Yeowun kemudian 
dengan hati-hati mendorong mangkuk itu kepada anggotanya. 

"Lalu, minumlah." 

Tetapi bahkan ketika tahu itu baik untuk mereka, mereka masih ragu-ragu. Baunya terlalu 
mengerikan dan lengket visual membuatnya sulit untuk berpikir tentang meminumnya. 
Dan sementara semua orang ragu-ragu, Hu Bong bangkit dengan berani. 

"Guru memberi kita hadiah! Tidak perlu ragu. Saya akan pergi dulu! " 

Hu Bong mengambil gelas dan mengisinya. 

"Ugggh." 

Lengket visual membuat empat belas kadet lainnya mengerutkan kening dan mengerang. 
Itu pasti menjijikkan dalam segala hal. 

"Terima kasih tuan!!" 

Hu Bong membungkuk dengan cangkir itu dan meminumnya. 

"Kyaaaa! Baik!' 

Dia kemudian meletakkannya terbalik di atas kepalanya. 

'Hah?' 

"Apakah tidak apa-apa?" 

Semua anggota kemudian berpikir mungkin tidak apa-apa untuk minum, tapi ... 

"Aaaaaaaarrrrgghnnngh ...." 

Hu Bong menjerit dan membiru sambil meraih lehernya, dan merosot ke tanah, memutar 
tubuhnya. Dia gemetar di tanah dan Mun Ku bergumam, "... Apakah kamu yakin ini yang 
kamu katakan akan terjadi, Pangeran?" 
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Chapter 124 
Bab 124: Tes keenam (1) Tidak apa-apa sampai dia meminumnya. Tetapi rasa mengerikan 
yang mencekiknya bahkan membuat Hu Bong hampir pingsan. Itu adalah rasa yang bahkan 
Yeowun hampir muntah ketika dia meminumnya, jadi itu wajar. 

'Ggggrrrrrgg ...' 

Hu Bong tampak seperti sangat kesakitan sehingga dia bahkan memiliki gelembung lengket 
di mulutnya. 

'... Apakah aku benar-benar perlu minum ini?' 

"Dia sepertinya akan mati." 

Dan dengan percobaan pertama Hu Bong untuk cairan, setiap anggota menjadi lebih ragu-
ragu. Baru setelah mereka melihat Hu Bong bangun setelah semua elemen racunnya 
dikeluarkan dari kulitnya dan meningkatkan aliran energinya, orang-orang mulai 
meminumnya. 

[Pangeran, aku benar-benar berterima kasih, tapi aku akan meneruskan ini.] 

[Tuan, kurasa aku tidak bisa ... ugh.] 

Mun Ku dan Hou Sangwha menolak minum karena mereka sakit karena berbagai bagian 
cairan. Setiap orang yang minum cairan hitam jatuh dari rasa yang mengerikan, bahwa itu 
wajar bagi siapa pun untuk menolak untuk meminumnya. 

[Pangeran, aku tidak bisa melakukannya. Kamu tahu itu!] 

"Oh." 

Jika ekstrak keluar dari kulit, maka topeng Mun Ku bisa lepas sehingga dia tidak bisa 
minum di depan semua orang. Yeowun kemudian menyerah untuk mencoba 
menawarkannya pada Mun Ku setelah itu. Jadi, itu datang ke hanya taruna wanita yang 
tidak minum cairan. 

Setelah malam yang sibuk, Yeowun bangun pagi-pagi keesokan harinya dan pergi ke pandai 
besi utara dari akademi. Itu untuk bertanya tentang proses tanduk ular naga. Salju tebal 
turun dalam semalam dan seluruh akademi tertutup putih, tetapi atap pandai besi adalah 
satu-satunya tempat tanpa salju di atasnya karena panas dari bengkel. 

"Tuan Chun! Darimana kamu mendapatkan ini?!" 

Pandai Besi Ou Sunong terkejut melihat klub putih. Itu adalah sesuatu yang belum pernah 
dilihatnya dan densitasnya jauh lebih kuat daripada besi mana pun. Dia telah 
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menjatuhkannya dengan berbagai senjata di dalam pandai besi untuk mengujinya, tetapi 
semua senjata telah dihancurkan saat melakukannya. 

"Aku ... mendapatkannya dari suatu tempat. Saya tidak bisa memberi tahu Anda di mana. " 

Yeowun tidak mengungkapkan lokasi di mana dia menemukannya. Dia pikir dia tidak perlu 
memberi tahu Ou Sunong tentang temuannya dari Gua Segel Setan dan menyebabkan lebih 
banyak masalah. Dan untuk Ou Sunong, dia tidak terlalu peduli dari mana asalnya. 

'Ini ... dengan bahan seperti itu, aku bisa membuat senjata terbaik!' 

Dia lebih bersemangat daripada ketika dia mendapatkan baja dingin. Seorang pengrajin 
ahli seperti dia akan senang melihat materi bagus seperti itu. Sunong berjanji pada Yeowun 
untuk menjadikannya senjata dari ini. 

"Jadi, kamu ingin pisau keluar dari ini?" 

"Ya silahkan." 

"Ha ha ha. Baik. Aku akan membuat bilah terbaik yang aku bisa dengan ini. " 

Dia penasaran pisau macam apa yang bisa dibuat dengan tanduk ular naga. Dia berpikir 
untuk meminta pedang, tetapi dia sudah memiliki pedang hitam sehingga tidak perlu 
melakukannya. 

"Oh, dan kamu akan diberikan baja dingin. Apakah Anda akan membuat pedang dengan 
itu? " 

"Bukankah kamu bilang aku hanya bisa membuat satu senjata?" 

"Tidak, kamu seorang master sekarang. Para master dapat menerima senjata apa pun yang 
mereka inginkan, tetapi bidat itu hanya menyediakan baja dingin yang cukup untuk 
membuat satu senjata. Jadi, jika Anda membawa sendiri bahan apa pun, maka Anda bebas 
meminta untuk membuat yang lain. Persis seperti yang kamu lakukan kali ini. " 

Sunong menunjuk klakson. Dia mengatakan dia bisa membuat lebih banyak senjata jika 
Yeowun membawa lebih banyak bahan. 

"Oh! Baik. Kalau begitu tolong jadikan aku pedang. " 

Yeowun ingin menyembunyikan keberadaan pedang hitam, jadi itu baik untuk memiliki 
pengganti untuk saat ini. Dia harus merahasiakannya sampai dia tahu mengapa pedang itu 
memiliki ukiran yang bertuliskan 'Pedang Setan Langit' di atasnya. Yeowun menjadi senang 
bahwa dia akan menerima dua senjata unik darinya dan bertanya, "Berapa lama waktu 
yang dibutuhkan untuk membuat senjata ini?" 

"Yah, dengan bahan seperti itu, aku akan membutuhkan sekitar dua bulan." 
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"Apa? Akankah itu membutuhkan waktu selama itu? " 

Itu lebih lama dari yang dia harapkan. Membuat pisau pertamanya butuh dua minggu, jadi 
ini empat kali lipat. Yeowun berpikir tentang mengambil tes keenam ketika senjatanya 
selesai, jadi jika butuh dua bulan untuk membuatnya, maka dia harus menunda mengambil 
tes keenam. 

"Yah, akan makan waktu lama jika aku membuat pedang dan bilah pedang. Atau apakah 
Anda akan datang setiap kali ketika setiap senjata selesai? " 

"Oh! Jadi, hanya butuh satu bulan untuk membuatnya? " 

"Haha, jadi kamu harus buru-buru. Iya. Yang mana yang Anda inginkan dulu? " 

Yeowun memikirkannya sejenak dan memilih bilahnya. Dia memiliki pedang hitam bahkan 
jika itu adalah rahasia, jadi dia memilih pedangnya karena dia ingin tahu senjata apa yang 
akan dibuat dari tanduk ular naga. 

"Ha ha. Saya akan menyiapkannya dalam sebulan. Nantikan itu, Tuan Chun. " 

"Terima kasih Pak." 

Yeowun kemudian meninggalkan pandai besi dan berjalan ke utara. 

'Dan yang tersisa adalah ...' 

Dia sekarang dalam perjalanan ke gedung utama untuk memilih waktu dan siapa yang akan 
dia perjuangkan untuk tes keenam. Kedua belas penatua kultus sibuk dengan pekerjaan 
yang berbeda di dalam kultus, sehingga akademi perlu memberi tahu mereka terlebih 
dahulu untuk mengatur waktu. Yeowun memikirkannya sepanjang malam dan akhirnya 
memilih siapa yang harus bertarung. 

Sekitar lima belas menit kemudian, di kantor Kepala Akademi Iblis ... 

Lee Hameng menatap Yeowun dengan aneh. Itu karena orang yang Yeowun tunjuk untuk 
memperjuangkan ujian keenamnya. Tidak seperti harapan Hameng tentang Yeowun 
menggunakan beberapa hari lagi untuk memikirkannya, dia kembali hanya dalam satu hari 
dan memilih seseorang yang sangat tidak terduga. 

"Tuan Chun, apakah Anda yakin tentang pilihannya?" 

"Ya pak. Silahkan." 

"Hmm ..." 

Ada alasan untuk reaksi Lee Hameng. 
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Chapter 125 
Bab 125: Tes keenam (2) "Ini bukan hanya sembrono." 

Yeowun memilih pemimpin Klan Bijaksana, Penatua Mu Jinwon. Selain dari Tuhan sendiri, 
Mu Jinwon adalah salah satu dari dua prajurit top bersama dengan Great Guardian 
Marakim. Mu Jinwon belum berperang melawan Tuhan, tetapi belum ada yang 
mengalahkan Mu Jinwon sampai sekarang, dan Yeowun telah memilihnya untuk bertarung, 
yang membuat Hameng cemberut. 

"Apakah dia sudah gila?" 

Ini adalah pilihan terburuk yang bisa dilakukan. Apa pun pemikirannya, sepertinya itu 
tidak mungkin. Yeowun baru saja menjadi prajurit yang unggul, jadi tidak ada cara baginya 
untuk bertarung melawan Mu Jinwon yang telah mencapai tahap akhir tingkat superior 
sepuluh tahun yang lalu. 

Ini karena prajurit yang menjaga perpustakaan tidak perlu segera melapor kepada Kepala 
karena mereka harus berjaga di perpustakaan setiap saat. Lee Hameng belum tahu bahwa 
Yeowun telah mencapai level superior akhir. 

"Jadi, dia tidak menyadari kekuatanku saat itu." 

Ini juga sebagian karena Yeowun menyembunyikan energinya dengan sengaja. Setelah 
mencapai tahap akhir dari level superior, Yeowun mampu mengendalikan energi batinnya 
sepenuhnya dan mengatur energinya hampir sama dengan ketika ia memasuki akademi 
tahun lalu. Dia menyadari bahwa lebih baik menyembunyikan energinya daripada 
memamerkannya. Dia menjadi sangat kuat sehingga Lee Hameng bahkan tidak bisa 
melihatnya. 

"Tuan Chun, apakah Anda benar-benar yakin? Saya tidak akan bertanya lagi. " 

"Ya silahkan." 

Wise Clan, klan terkuat dari semua enam klan. Yeowun berpikir tentang memilih Poison 
atau Loyal Clan karena dia memiliki masalah paling besar dengan mereka sejak dulu, tapi 
dia telah berubah pikiran karena dia pikir yang terbaik adalah mengatasi musuh yang 
paling berbahaya terlebih dahulu. Tetua lain juga berbahaya, tetapi jika dia bisa mengakhiri 
prajurit paling kuat Mu Jinwon dalam duel yang adil, maka itu pasti akan mengambil 
kekuatan Klan Bijaksana. 

"Dia tidak memberiku pilihan." 

Hameng menggelengkan kepalanya. Dia pikir Yeowun telah menjadi rasional, tetapi dia 
tampaknya masih ceroboh. Yeowun juga menginginkan ini, tetapi jika duel dimulai, 
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kemungkinan Mu Jinwon akan mencoba membunuh Yeowun juga karena Yeowun adalah 
risiko nomor satu bagi Chun Muyeon untuk naik ke tampuk kekuasaan. Lee Hameng tidak 
bisa memaksa Yeowun untuk mengubah keputusannya, karena itu akan terlalu pribadi 
mulai dari sini. 

"Baik. Saya akan mengirim kata-kata ke Klan Bijaksana. " 

Dan sepuluh hari telah berlalu setelah Yeowun memilih penatua untuk dilawan. Antara 
waktu itu, Wali Kiri Lee Hameng telah memberi tahu Mu Jinwon dengan surat resmi 
dengan meterai Tuhan tentang tes keenam. Penatua Mu Jinwon menerima permintaan itu 
sekaligus. Tidak ada alasan bagi Mu Jinwon untuk tidak mengambil kesempatan untuk 
membunuh satu-satunya risiko bagi cucunya untuk menjadi Tuhan masa depan. 

Tetapi banyak hal tidak berjalan sesuai rencana di dunia. Pada hari kesepuluh, duta besar 
dari Klan Yulin datang ke istana Pemujaan Iblis. Para kadet dari akademi tidak dapat 
mengetahui apa yang sedang terjadi di luar, tetapi berita ini membuat seluruh kultus 
menjadi terkejut. Duta Besar kembali tepat pada hari ketiga. 

Ini membawa perubahan. Tujuh hari sebelum hari tes keenam, instruktur datang dan 
memanggil Yeowun ke kantor Kepala. Yeowun, yang sedang berlatih di ruang pelatihan, 
pergi ke kantor Kepala tanpa tahu mengapa dia dipanggil. 

"Salam, Ketua." 

Yeowun masuk ke kantor dan membungkuk. Hameng kemudian meletakkan dokumen di 
atas meja dan berbicara dengannya. 

"Anda disini." 

"Aku dengar kamu memanggilku." 

"Hm ..." 

Yeowun menjadi penasaran saat Lee Hameng mengerutkan kening. Sepertinya ada 
masalah. 

"Apakah ada yang salah?" 

"Maaf, Tuan Chun. Kami harus mengubah orang yang akan Anda perjuangkan untuk tes 
keenam. " 

"Maaf?" 

Yeowun mengerutkan kening pada pergantian kejadian yang tak terduga. Dia sudah 
mendengar bahwa penatua pertama telah mengubah jadwalnya untuk ujian. Terkejut 
mendengar bahwa akan ada perubahan. Yeowun bertanya. 
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"Mengapa demikian? Apakah Penatua Pertama berubah pikiran? '" 

Tes keenam memungkinkan taruna memilih siapa yang akan bertarung, tetapi para 
penatua juga memiliki hak untuk menolak menerima permintaan itu. Tetapi itu adalah 
masalah kehormatan dan kebanggaan, jadi tidak ada contoh di mana seorang penatua 
menolak. 

"Tidak, bukan itu masalahnya." 

"Lalu, apa yang terjadi?" Tanya Yeowun dan Hameng ragu-ragu sedikit dan mengirimkan 
energi untuk memotong seluruh kantor dari luar sehingga suara tidak akan keluar. 
Sepertinya apa yang akan dia katakan adalah rahasia. 

"Itu adalah informasi rahasia jadi aku tidak bisa memberitahumu tentang detailnya. Hanya 
ada empat penatua di kultus sekarang. " 

"Empat?" 

"Kamu harus memilih di antara mereka berempat." 

Yeowun adalah peringkat master, tapi dia masih seorang kadet. Setiap detail 
diklasifikasikan sehingga Yeowun tidak diizinkan mengetahuinya. Ini membuat seluruh 
rencana gagal sehingga Yeowun mengerutkan kening. Dia tidak bisa mengatakan dia akan 
menunggu sampai Penatua Pertama kembali karena tidak ada banyak waktu yang tersisa di 
akademi. Dia harus memilih seseorang. 

"... Lalu siapa yang pergi?" 

"Ada penatua kesembilan ke dua belas." 

"Ah..." 

Ini berarti setiap penatua berpangkat tinggi keluar. Sejauh yang diketahui Yeowun, para 
tetua enam klan berasal dari tetua pertama hingga keenam, jadi ini berarti dia tidak 
diizinkan bertarung dengan salah satu tetua itu. Lee Hameng tentu saja tahu apa yang 
diinginkan Yeowun. 

'Hmph. Saya tidak ingin menyarankan ini tetapi ... ' 

Sudah jelas siapa yang Yeowun ingin pilih untuk bertarung, jadi Hameng memutuskan 
untuk membiarkannya tetap tahu. 

"Telah terjadi perubahan pada jajaran di antara para penatua baru-baru ini." 

"Perubahan? Apa itu?" 

"Pemimpin Klan Baek dari Poison Clan diturunkan ke Elder ke-12." 
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Baek Oh, Racun Monster. Dia telah menjadi tua lagi tiga bulan lalu, tetapi dia bukan lagi 
Penatua Keenam. Dan karena itu, dia sekarang satu-satunya penatua dari enam klan yang 
tersisa dalam kultus sekarang. 

'Klan Racun!' 

Yeowun yang kecewa karena dia tidak akan bisa melawan salah satu dari enam tetua klan, 
berbalik untuk tersenyum. Jawabannya sudah dipilih. 

"Aku akan melawan Penatua ke-12." 
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